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چشم انداز بازارهای سرمایهگذاری

سهام

بیســت روز کاری آبــان مــاه بــرای بــازار ســرمایه بــا افــت و
خیزهــای متعــدد و شــوکهای غیرمنتظــرهای همــراه بــود و
شــاخص کل کــه تــازه جانــی گرفتــه بــود و علیرغــم کاهــش
 44درصــدی ارزش معامــات نســبت بــه مــاه قبــل در حــال
بازپسگیــری مرحل ـهای ســطوح قبلــی خــود بــود ،بــه یکبــاره
بــا خبــر تکذیــب افزایــش ســرمایه بانکهــا از محــل تجدیــد
ارزیابــی داراییهــای آنهــا و تســری آن بــه کل بــازار 4.284 ،پلــه
عقــب نشــینی نمــود و پــس از یــک بهبــود  101صــدم درصــدی
بــرای چنــد روز ،دوبــاره بــا افزایــش قیمــت بنزیــن و موضوعــات
امنیتــی ،کل بــازده آبــان مــاه را از دســت داد و درنهایــت بــا
 110صــدم درصــد افــت در ســطح  304.997واحــد آرام گرفــت.
در نقطــه مقابــل ولــی شــرکتهای کوچــک و بــازار پایــه یکــه
تــاز آبــان مــاه بودنــد و شــاخص کل هــم وزن بــا رشــدی 7.1
درصــدی توانســت ســطوح قبلــی خــود را بازیابــی نمــوده و بــا
یــک فاصلــه  96درصــدی در ســطح  ،87.780جلوتــر از شــاخص
کل قــرار گیــرد .مــا انتظــار داریــم بــا توجــه بــا برطــرف شــدن
ناآرامــی هــای بنزینــی و از ســویی نشــانههای مثبــت توافــق
تجــاری بیــن آمریــکا و چیــن ،رونــد صعــودی شــاخص کل تــا
اواســط آذرمــاه پایــدار باشــد و در ادامــه بــا ارائــه الیحــه بودجــه
دولــت و تغییــر سیاســتهای یارانـهای ان در حــوزه ارز تخصیصــی
کاالهــای اساســی ،انــرژی و بهــره مالکانــه شــرکتهای معدنــی و
برخــی محدودیتهــای مالیاتــی و حجــم اســتقراض دولــت شــاهد
نوســانهایی در قیمــت ســهام شــرکتها باشــیم .بــه طــور کلــی
در مــاه پیــش رو ،انحــراف معیــار معنــاداری بــرای تغییــرات
شــاخص کل انتظــار م ـیرود.

طال و ارز
علیرغــم سیاســتهای اعمــال شــده بــر شــرکتهای صادراتــی
و تــراز مثبــت نیمایــی بــه حــدود نیــم میلیــارد دالر در کنــار
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کســری بودجــه دولــت ،قیمــت دالر اگرچــه در روزهــای پایانــی
مــاه گذشــته بدلیــل ناآرامــی هــای بنزینــی کمــی از کانــال
 110.000ریالــی فاصلــه گرفــت ولــی در کل بــا نوســان قابــل
توجهــی همــراه نبــود .مــا انتظــار داریــم در صــورت تــداوم ثبــات
بــازار ســرمایه و مدیریــت کســری بودجــه دولــت از محــل انتشــار
اوراق و از ســویی عــدم وقــوع بحــران سیاســی جدیــد ،قیمــت
ارز در آذرمــاه در ســطوح فعلــی در نوســان باشــد .بــا توجــه بــه
خوشبینــی هــای سیاســی مذاکــرات تجــاری آمریــکا و چیــن،
قیمــت جهانــی طــا در مــاه گذشــته در ســایه رشــد بازارهــای
ســهام بــا افــت همــراه بــود و بــا کاهــش حــدود  4درصــدی از
ســطح  1516دالر بــه  1461دالر در پایــان آبــان مــاه رســید .مــا
انتظــار داریــم بــا توجــه بــه دادههــای ضعیــف اقتصــاد جهانــی،
مانــدگاری باالیــی در ســطوح فعلــی نداشــته باشــد و بــا توجــه
بــه نســبت شــاخص داو جونــز بــه طــا در حــدود  ،19رونــدی
افزایشــی را طــی نمایــد.

اوراق با درآمد ثابت
علیرغــم افزایــش  13درصــدی ارزش بــازار بدهــی از  856بــه
 971هــزار میلیــارد ریــال کــه بخشــی از ان بــه واســطه افزایــش
تقاضــا بــرای اوراق و بخــش دیگــر آن انتشــار  200هــزار میلیــارد
ریــال اوراق منفعــت و خزانــه دولتــی جدیــد در آبانمــاه بــوده
اســت ،متوســط نــرخ اســناد خزانــه در پایــان ایــن مــاه در حــدود
 20درصــد باقیمانــده کــه حاکــی از عــدم تغییــر فاحــش نرخهــا
نســبت بــه مــاه قبــل میباشــد .مــا انتظــار داریــم در صــورت
مدیریــت بهینــه عملیــات بیــن بانکــی و بــازار بــاز و عــدم افزایش
محســوس نــرخ ارز و ثبــات قیمــت هــا ،نــرخ بهــره کوتــاه مــدت
بــرای آذرمــاه نیــز بیشــتر بــا فشــار تقاضــا و افزایــش قیمــت
اوراق در حــدود فعلــی باقــی بمانــد .اگرچــه بــا توجــه بــه کســری
بودجــه دولــت و افزایــش حجــم انتشــار اوراق دولتــی در ماههــای
پیــش رو ،کاهــش ارزش اوراق بدهــی و صنــدوق هــای بــا درامــد
ثابــت در نتیجــه افزایــش نــرخ بهــره دور از ذهــن نمیباشــد.
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تحلیل متغیرهای کلیدی اقتصادی
در حالیکـه اخبـار مثبتـی در خصـوص بهبـود رابطـه
تجـاری آمریکا و چین در حال انتشـار اسـت ،دادههای
اقتصـادی برای  2020همچنان ضعیف هسـتند اگرچه

قیمتهای جهانی

ایـن موضـوع در کوتـاه مدت بـر قیمت کاالها و سـهام
در بازارهـای نوظهـور تاثیـر مثبـت خواهد داشـت .لذا
بـا توجـه بـه انتظـار بـرای کاهـش دو مرحلـه ای نرخ
بهـره در  2019و  ،2020احتمـال وقـوع رکـود نسـبی
در آمریـکا در حـدود  50درصد و در منطقـه یورو -35
 40درصـد بـرآورد میشـود کـه این موضـوع بر قیمت
کاالهـا و تـورم جهانی تاثیرگـذار خواهد بـود .ما انتظار
داریـم بـا توجـه بـه احتمـال کاهـش تولیـدات تجـاری در سـال  2020و داده هـای ضعیف اقتصـادی برای سـال اینـده و نبود
محرکهـای قـوی بـرای تـورم در آمریـکا و حـوزه یـورو ،قیمت هـای کاال در سـطوح فعلی تا پایـان  2019باقـی بماند.
بر اسـاس آخریـن گزارش منتشـر
شـده بانـک مرکـزی در مهرمـاه،
نقدینگـی در پایـان خردادمـاه بالغ
بـر  19.799هـزار میلیـارد ریـال
بـوده اسـت کـه بـر اسـاس رشـد

متغیرهای پولی و تورم

 5.2درصـدی آن در  3ماهـه ،در
پایـان آبـان در حـدود 22.000
هزار میلیـارد ریال براورد میشـود.
همچنیـن طبـق گـزارش بانـک
مرکـزی ،حجـم سـپردهها و تسـهیالت در پایـان آبانمـاه به ترتیب بـه میـزان  22.631و  16.089هـزار میلیارد ریـال بوده که
حاکی از نسـبت  ۷۹ /۳درصدی تسـهیالت به سـپردهها در پایان مردادماه میباشـد که کمترین مقدار تاریخی این نسبت است.
این نسـبت در اسـفندماه سـال گذشـته حدود  ۸۳درصـد و در ماههای فروردین تا خـرداد باالی  ۸۰درصد بـوده و در تیرماه نیز
بـه حـدود  ۸۱درصـد رسـیده کـه حاکی از انجماد منابع در سیسـتم بانکی در کنار نرخ باالی سـپرده هـا و افزایش منابع بانکها
ش چشـم انـداز مـاه قبل نیـز پیشبینی میشـد ،نرخ تـورم نقطـهای در پایان آبانمـاه با یک
میباشـد .همانگونـه کـه در گـزار 
روند کاهشـی به  27درصد رسـید که نسـبت به ماه قبل ان  1.3واحد درصد کاهش و تورم سـاالنه با  0.9واحد درصد کاهش،
 41.1درصـد گردیـده اسـت .بـا توجه بـه افزایش قیمت بنزین در آبانماه ،انتظار میرود روند کاهشـی تورم نقطه ای و سـاالنه تا

عملکرد بودجه ای دولت

حدودی در ماههای پیش رو متوقف شود و نرخ سود بانکی همراه با نرخ بازار بدهی و متاثر از کسری بودجه دولت افزایش یابد.
اگرچـه تـا ایـن تاریـخ همچنـان گزارشـی از عملکرد دولـت ارائه نشـده ،گزارش های قبلـی حکایت از ایـن دارد که بـا توجه به
میـزان درامدهـای نفتـی و عـدم امـکان صرفهجوییهای هزینهای و روشـهای تخصیص متـداول دولت و همچنیـن تعهد دولت
بـه بازپرداخـت اوراق و سـایر هزینـه هـای جاری ،انتظار میرود دولت تا پایان سـال جاری با کسـری بودجه ای بیـش از 1.500
هـزار میلیـارد ریـال روبرو باشـد کـه این کسـری از طریـق واگـذاری اوراق و تعدیل قیمت حاملهـای انرژی همراه بـا اصالحات
مالیاتـی گسـترده و همچنیـن رویکردهـای حمایتـی تامین گردد که این موضوع میتواند بر نرخ بهره و حاشـیه سـود شـرکتها
تاثیر بسـزایی داشته باشد.
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ترجیحات سرمایهگذاری کالسهای دارایی در ماه آینده
جذابیت
بیشتر

جذابیت کمتر
●

پتروشیمیایی
●

فلزات اساسی

●

سهام و صندوقهای سرمایهگذاری

% 65

بـــا توجـــه بـــه احتمـــال تغییـــر قیمـــت حاملهـــای انـــرژی و
بهـــره مالکانـــه و تغییـــر سیاســـتهای ارزی دولـــت علیرغـــم
اع ــام ریاس ــت جمه ــوری مبن ــی ب ــر ثب ــات نرخه ــای قبل ــی
در بودجـــه ســـال آتـــی ،انتظـــار مـــیرود در آذرمـــاه بـــازار
بـــا احتمـــال توافـــق تجـــاری امریـــکا و چیـــن بـــا افـــت و
خیزهای ــی هم ــراه باش ــد و توج ــه آن بیش ــتر ب ــه ش ــرکتهای
غذایـــی ،دارویـــی ،الســـتیکی و شـــرکتهایی کـــه کمتـــر
از افزایـــش قیمـــت حاملهـــای انـــرژی و همچنیـــن بهـــره
مالکانـــه متاثـــر میشـــوند باشـــد.

اوراق با درآمد ثابت

%20

بـا توجـه بـه کسـری بودجه دولـت ،انتظـار داریـم در صـورت عدم
هدفگـذاری مناسـب نرخ سـود در ماههای آینده ،نـرخ بهره روندی
افزایشـی داشـته باشـد که بیشـترین تاثیر را بر اوراق دولتی خواهد
داشـت .بـا وجـود این موضـوع و توجه به ریسـکهای سیسـتماتیک
پیشـنهاد میشود  %20از پرتفوی سـرمایهگذاری به اوراق تخصیص
داده شود.

امالک

%5

علیرغـم افزایـش تعـداد معاملات در آبان مـاه ،تغییر خاصـی برای
ایـن بخـش در ماه پیـش رو مـورد انتظار نمیباشـد.

طال

استخراج کانههای فلزی

%10

بـا توجـه به رشـد شـاخص دالر امریـکا به حـدود  98واحـد و انتظار
کاهـش بیشـتر نـرخ بهـره و از سـویی خـوش بینیهای سیاسـی به
روابـط چیـن و آمریـکا ،انتظـار مـیرود قیمـت جهانـی طلا در ماه
پیـش رو در دامنـه فعلـی  1.500دالر در نوسـان باشـد.

فرآوردههای نفتی

●

بانک و بیمه

●

خودرو

●
●

غذایی
●

ماشین آالت و تجهیزات

●

دارو
●

امالک و مستغالت
●

سیمان

●

رایانه
کانیهای غیرفلزی

●

سرمایه گذاریها

●
●

الستیک و پالستیک
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حمل و نقل

●

شرکتی

●

دولتی

●

خزانه

●

تجاری
مسکونی
نقدی (گواهی یکروزه)
صندوقهای طال

●
●
●
●

ایـن گـزارش توسـط واحـد تحقیقـات تامین سـرمایه نوین تهیـه و پـس از تایید
کمیته سـرمایهگذاری منتشـر گردیده اسـت .کلیه حقوق مربوط به این گزارش متعلق
بـه تامیـن سـرمایه نویـن بوده و بـه هیچ وجـه توصیه به خرید سـهم یا سـرمایهگذاری
در دارایی خاصی نمیباشـد و شـرکت تامین سـرمایه نوین هیچگونه مسـئولتی در قبال
ضـرر و زیـان احتمالی افراد اسـتفاده کننـده از این گـزارش ندارد.

