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چشم انداز بازارهای سرمایهگذاری

سهام

همانگونـه کـه در گـزارش چشـم انـداز مـاه گذشـته فارغ از مسـائل
سیاسـی ،انحـراف معیـار بـا اهمیتـی بـرای بـازار سـهام در دیمـاه
پیشبینـی میگردید ،شـاخص کل بورس پـس از هیجانهای مکرر
و گـذر از حـوادث خاورمیانه ،توانسـت با رشـد 15.8درصدی به کانال
 400هـزار واحـدی ورود پیـدا نمـوده و در پایـان ایـن ماه ،در سـطح
 409.807واحـد آرام گیـرد .ایـن تغییر بیشـتر از محـل افزایش 49
درصدی ارزش معامالت نسـبت به آذرماه و افزایش سـرمایه شـرکتها
از محـل تجدیـد ارزیابـی داراییهـا و توافـق تجـاری چیـن و آمریکا
تحقـق یافـت .شـاخص کل هـم وزن نیـز بـا  14.5درصـد رشـد در
دیمـاه بـه سـطح  128.090واحـد افزایش یافـت که حاکی از رشـد
 288.5درصـدی آن از ابتـدای سـال و فاصلـه  159واحـد درصدی با
تغییـرات شـاخص کل در ایـن مـدت میباشـد .افزایـش ارزش بـازار
بـورس تهـران بـه  1.490هـزار میلیـارد تومـان بـا نسـبت قیمت به
عایدی  8.22در  12ماه اخیر ،در حالیسـت که رشـد ارزش معامالت
نسـبت به سـال گذشـته با رشـد  330درصدی همراه بوده که حاکی
از ورود بخـش عمـدهای از سـپردههای بانکـی بـه این بازار میباشـد.

طال و ارز

علیرغم افزایش محدود قیمت دالر به کانال  14هزار تومان در اواسط
دیمـاه به دنبال تشـدید تنشهای ایران و امریـکا ،قیمت پایانی دالر
در پایان دیماه در سـطح  129.540ریال (شـبکه اطالع رسـانی طال،
سـکه و ارز) قـرار گرفت و نرخ نیمایی دالر نیـز وارد کانال 120.000
ریـال گردید .این موضوع اگرچه بر مبالغ فروش شـرکتهای صادراتی
تاثیرگذار خواهد بود ولیکن به دلیل محدودیتهای صادراتی ناشـی
از تحریـم میتوانـد مبالـغ فـروش را در سـطوح فعلی حفـظ نماید.
ما انتظار داریم با توجه به تمدید  60روزه کشورهای اروپایی در خصوص
تصمیمگیری راجع به آینده برجام و برگشت تحریمهای سازمان ملل و
احتمال عدم تداوم معافیتهای تحریمی آمریکا برای عراق و از سویی
اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی و افزایش ارزش معامالت
بازار سرمایه ،همچنان تقاضای چشمگیری در بازار ارز و طال وجود نداشته
باشد .اگرچه با توجه به رشد چشمگیر بازارهای سهام بین المللی و
نسبت باالی شاخص این بازارها به قیمت طالی جهانی ،افزایش قیمت
طالی جهانی به دامنه  1600دالر در ماه آینده دور از ذهن نمیباشد.

اوراق با درآمد ثابت
مــا انتظــار داریــم رونــد صعــودی شــاخص کل در بهمنمــاه
نیــز متاثــر از افزایــش نقدینگــی موجــود در بــازار و تغییــر قابــل
توجــه ارزش معامــات بــا ســرعتی کمتــر تــداوم داشــته باشــد و
بــا تقویــت احتمــال توافــق ایــران بــا کشــورهای منطقــه ،تغییــر
تدریجــی سیاس ـتهای ارزی دولــت و اصــاح نــرخ محســاباتی ارز
در اظهارنامههــای وارداتــی و بهبــود گــزارش دیماه شــرکتها نســبت
بــه پائیــز ،شــاخص کل قــدرت عبــور از  440هــزار واحــد را داشــته
باشــد؛ اگــر چــه موضــوع لغــو معافیتهــای تحریمــی عــراق کــه
پیشــتر تــا  120روز تمدیــد شــده بــود و خــروج کشــورهای اروپایــی
از برجــام و بــاز شــدن پرونــده ایــران در شــورای امنیــت ســازمان
ملــل کــه تــا  60روز آینــده تمدیــد گردیــده میتوانــد از ســرعت
ایــن رشــد تــا حــدودی بکاهــد.
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علیرغـم افزایـش  7درصـدی ارزش بـازار بدهـی در دیمـاه از  100به
 107هـزار میلیـارد تومان که بیشـتر به دلیل عرضـه  5.300میلیارد
تومـان اوراق منفعـت دولت در ماه گذشـته بوده اسـت ،متوسـط نرخ
اسـناد خزانـه در پایـان این ماه در حـدود  20درصد حفـظ گردیده و
در سررسـیدهای مختلف بین  19-22درصد در نوسـان میباشـد .ما
انتظـار داریـم در صورت مدیریت مناسـب عملیـات بازار باز از سـوی
بانـک مرکـزی و عـدم افزایش محسـوس نـرخ ارز و ثبـات قیمت ها،
نـرخ بهـره کوتـاه مـدت بـرای بهمنماه نیز بیشـتر بـا فشـار تقاضا و
افزایـش قیمـت اوراق در حـدود فعلـی باقی بماند .اگرچـه با توجه به
کسـری بودجه دولت و افزایش حجم انتشـار اوراق دولتی در ماههای
پیـش رو ،کاهـش ارزش اوراق بدهـی و صندوقهای با درامد ثابت در
نتیجـه افزایش نرخ بهـره دور از ذهن نمیباشـد.

بهمن    1398تحلیل ماهانه چشمانداز بازارهای سرمایهگذاری

تحلیل متغیرهای کلیدی اقتصادی
کاهش سـرعت رشـد بازارهای نوظهور در  5سال اخیر و
بازده پایین 19درصدی بازار سـهام آنها در سـال 2019
در مقایسـه بـا رشـد  27درصـدی بازارهـای جهانـی و

قیمتهای جهانی

32درصـدی  S&P 500در حالـی اتفاق میافتد که این
بازارها در  20سـال گذشـته توانستهاند شاخص MSCI

نوظهور را بطور متوسط سـاالنه  7.2درصد افزایش داده
و در حـال حاضـر بیـش از  60درصد اقتصـاد جهانی را
تشـکیل دهنـد .رونـد بازارها بعد از بحـران مالی جهانی
در اواسـط  2007تاکنون نیز حاکی از بازده 55درصدی
بازارهـای سـهام نوظهـور میباشـد که اختالف قابل توجهی با بـازده  260درصـدی  S&P 500دارد .بر این اسـاس انتظار میرود
جریـان سـرمایهگذاری بینالمللـی بـرای سـالهای آینده از کشـورهای توسـعه یافتـه و منطقه یورو به سـمت بازارهـای نوظهور و
بیشـتر در بخش  ITو سلامت سـوق پیدا نموده و عقب ماندگی خود را نسـبت به بازارهای توسـعه یافته جبران نماید و ارزهایی
همچـون رئـال برزیـل ،روپیـه هند و اندونزی نیز تقویت شـوند .ایـن موضوع با توجه به روابـط تجاری ایران با کشـورهای نوظهور
از جملـه کشـورهای آمریـکای جنوبی ،هند ،چین ،و برخی کشـورهای آسـیایی و آفریقایـی میتواند بر ایران نیز تاثیرگذار باشـد.
علیرغـم عـدم انتشـار ارقـام پولی از خردادماه سـالجاری ،گزارش وضعيت کل مانده سـپردهها و تسـهيالت ريالـي و ارزي بانکها
و مؤسسـات اعتبـاري در پایـان مهرمـاه حاکـی از افزایش مانـده کل سـپردههای بانکی بـه  23.725هزارمیلیاردریال میباشـد
کـه نسـبت بـه سـال گذشـته  29.2درصـد و در مقایسـه با ابتـدای سـال 14.8 ،درصـد افزایش یافته اسـت .طبق ایـن گزارش

متغیرهای پولی و تورم

مانـده تسـهیالت بانکـی بالـغ بـر  16.948هـزار میلیارد ریال عنوان گردیده که نسـبت به سـال قبـل  22.3درصد و نسـبت به
پایان سـال قبل  12.3درصد افزایش داشـته اسـت .بر این اسـاس نسـبت تسـهیالت به سـپردههای بانکی پس از کسـر سپرده
قانونـی در پایـان مهرمـاه به  79.6درصد رسـیده اسـت .این نسـبت در اسـفندماه  81.3درصد و در پایان مهرماه سـال گذشـته
بیـش از  84درصـد بـوده کـه حاکی از  4.5درصدکاهش در ارقام مقایسـهای سـاالنه و انجماد منابع در سیسـتم بانکی و افزایش
تعهـدات هزینـهزای بانکهـا میباشـد .مـا انتظـار داریـم نقدینگی با نرخهای مشـابه قبلـی خود و حتی کمی بیشـتر تـا پایان
سـال افزایـش یابـد .نـرخ تـورم نقطهای نیز کـه در نتیجه تغییر قیمـت بنزین با یک حرکت معکـوس از  27بـه  27.8درصد در
پایـان آذر افزایـش یافتـه بـود ،در دیمـاه با کاهش  1.5درصد واحد به  26.3درصد رسـیده و تورم سـاالنه نیز با نرخ کاهشـی با
 1.4واحـد درصـد کاهـش بـه  38.6درصـد کاهش یافته اسـت .با توجـه به اجرای عملیات بـازار باز بانک مرکـزی و پیشبینی
کنتـرل نـرخ بهـره ،انتظـار مـیرود در صـورت عدم وقوع رویـداد با اهمیت سیاسـی در ماه پیش رو ،روند کاهشـی تورم سـاالنه
ادامـه یافتـه و در پایـان بهمن به حدود  37درصد برسـد.

عملکرد بودجه ای دولت

بودجــه عمومــی  484هــزار میلیــارد تومانــی دولــت بــرای ســال  99در حالــی در آذرمــاه ارائــه شــد کــه عملکــرد آن در
دوره  5ماهــه  98حاکــی از کســری  25هــزار میلیــارد تومانــی بــا وجــود  134هــزار میلیــارد تومــان منابــع مالیاتــی ،فــروش
نفــت و انتشــار اوراق بــوده اســت .بــا توجــه بــه درآمدهــای مالیاتــی و نفتــی پیــش بینــی شــده بــرای ســال آینــده بــه
ترتیــب بــه میــزان  195و  48هــزار میلیــارد تومــان و انتشــار  80هــزار میلیــارد تومــان اوراق جدیــد عــاوه بــر واگــذاری
11هــزار میلیــارد تومــان ســهام شــرکتهای دولتــی و  30هــزار میلیــارد تومــان برداشــت از صنــدوق توســعه ملــی و
پیشبینــی افزایــش ارزش بــازار بدهــی بــه بیــش از  130هــزار میلیــارد تومــان تــا پایــان ســالجاری ،افزایــش نــرخ بهــره
در صــورت عــدم مدیریــت صحیــح عملیــات بــازار بــاز از ســوی بانــک مرکــزی دور از ذهــن نمیباشــد.
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جذابیت
بیشتر

سهام و صندوقهای سرمایهگذاری

% 60

بــا توجــه بــه مشــخص نبــودن وضعیــت برجــام و ابهــام روابــط
سیاســی بینالمللــی ایــران بــا کشــورهای اروپایــی و منطقــه
و فشــارهای روزافــزون آمریــکا بــه کشــورهای اروپایــی و
چیــن بــرای خــروج از برجــام ،انتظــار مـیرود حجــم صــادرات
شــرکتهای بــزرگ بــا کمــی کاهــش در ماههــای پیــشرو
همــراه باشــد؛ اگرچــه افزایــش قیمــت دالر نیمــا بــه کانــال
 12.000تومــان میتوانــد بخشــی از ایــن کاهــش را جبــران
نمایــد و گزارشــات دیمــاه شــرکتها بهتــر از گزارشــات فصــل
قبــل باشــد .بــر ایــن اســاس بــه دنبــال توافــق تجــاری چیــن
و آمریــکا و بــروز نشــانههایی از احتمــال کاهــش تنشهــای
ایــران و کشــورهای عربــی منطقــه کــه ثبــات بیشــتری را
بــرای نــرخ ارز میتوانــد در برداشــته باشــد ،انتظــار مــیرود
شــاخص کل در مــاه پیــش رو مقــداری از عقــب ماندگــی
خــود را نســبت بــه شــاخص هــم وزن جبــران نمــوده و
ســهام شــرکتهای زیرقیمــت (بــا نســبتهای پاییــن ارزش
بــازار بــه جایگزینــی) و تغییــر تدریجــی سیاســت تخصیــص
ارز یارانــهای و افزایــش نــرخ اظهارنامههــای وارداتــی مــورد
توجــه بــازار باشــد .البتــه بــا لحــاظ نمــودن افزایــش نســبت
قیمــت بــه عایــدی بــازار بــه حــدود  8.5واحــد و رشــد 130
درصــدی شــاخص کل و  290درصــدی شــاخص هــم وزن،
توصیــه میشــود وزن ســهام در شــرکتهای بــا پشــتوانه
ســودآوری و ارزشــهای جایگزینــی پائیــن و غیرمولــد کاهــش
داده شــده و  60درصــد بــه ســهام تخصیــص داده شــود.

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 موضوع و توجه به ریسـکهای سیسـتماتیک
بـازار پیشـنهاد میشـود  %20از پرتفـوی سـرمایهگذاری بـه اوراق
تخصیص داده شـود.

امالک

%5

علیرغـم افزایـش تعـداد معاملات در ماههـای اخیر ،تغییـر خاصی
بـرای ایـن بخـش در مـاه پیـش رو مـورد انتظار نمیباشـد.

طال

جذابیت کمتر

%15

علیرغـم رشـد شـاخص دالر امریکا به حـدود  97.5واحـد در پایان
دیمـاه ،انتظـار مـیرود با توجه بـه ضعیف بـودن دادههـای اقتصاد
جهانـی علیرغـم توافـق تجاری چیـن و آمریکا ،قیمـت جهانی طال
بـا یک روند نسـبتا صعـودی در مـاه آینده همراه باشـد.
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پتروشیمیایی

●

فلزات اساسی

●
●

استخراج کانههای فلزی
●

فرآوردههای نفتی

●

بانک و بیمه
●

خودرو

●

غذایی
●

ماشین آالت و تجهیزات

●

دارو
●

امالک و مستغالت
سیمان

●

رایانه

●
●

کانیهای غیرفلزی
سرمایهگذاریها

●

الستیک و پالستیک

●

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.

