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چشم انداز بازارهای سرمایهگذاری

سهام

پــس از افتهــای متوالــی شــاخص کل در مهــر و آبــان و کاهــش
آن بــه ســطح  304.997واحــد در پایــان آبــان ،همانطــور کــه
پیــش بینــی نمودیــم بــا افزایــش ارزش معامــات بــه دامنــه
3هــزار میلیــارد تومانــی و بیشــتر و پدیــدار شــدن نشــانههای
مثبــت توافــق تجــاری چیــن و آمریــکا و رشــد قیمــت کاالهــا
از جملــه نفــت و برطــرف شــدن برخــی نگرانیهــای بودج ـهای
در خصــوص قیمــت ســوخت و بهــره مالکانــه معــادن در کنــار
افزایــش قیمــت ارز ،شــاخص کل در آذرمــاه بــا رشــد خیــره
کننــده  16.1درصــدی بــه ســطح جدیــد  353.997واحد دســت
یافــت و شــاخص هـموزن نیــز همراســتا بــا شــاخص کل بــا رشــد
 22.3درصــدی بــه  11.891واحــد رســید کــه حاکی از رشــد 98
درصــدی شــاخص کل و  239درصــدی شــاخص هم وزن نســبت
بــه ابتــدای ســال میباشــد .اگــر چــه رشــد شــاخص کل یــا
تغییــرات مــوزون شــرکتها در اذرمــاه نزدیــک بــه رشــد شــاخص
هــم وزن بــوده اســت ولیکــن تغییــرات هــر دو شــاخص حاکــی
از فاصلــه  141واحــد درصــدی آنهــا و شــتاب تغییــرات قیمــت
ســهام شــرکتهای کوچــک نســبت بــه ســهام بــزرگ میباشــد.
مــا انتظــار داریــم بــا تقویــت احتمــال توافــق تجــاری آمریــکا و
چیــن و افزایــش محــدود قیمــت کاال و از ســویی احتمــال اعطای
معافیــت نفتــی بــه برخــی کشــورهای طــرف حســاب ایــران
جهــت کاهــش قیمــت جهانــی نفــت ،رونــد صعــودی شــاخص
کل تــا اواســط دیمــاه پایــدار باشــد و شــاخص کل قــدرت عبــور
از  380هــزار واحــد را داشــته باشــد.

طال و ارز
علیرغــم افزایــش قیمــت دالر در اوایــل آذرمــاه بــه دنبــال
ناآرامیهــای بنزینــی اواخــر آبــان و بازگشــت مجــدد آن بــه کانال
 14هــزار تومانــی ،قیمــت دالر در پایــان آذر در ســطح  13هــزار
تومــان آرام گرفتــه و بــا توجــه بــه وجــود اخبــار مثبــت و منفــی
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و مذاکــرات سیاســی و همچنیــن سیاسـتهای بانــک مرکــزی در
کنتــرل نــرخ ارز و عملیــات بــازار بــاز ،بــه نظــر میرســد بــازار ارز
در هالــه ای از ابهــام قــرار داشــته باشــد و بــه دلیــل عــدم توانایــی
پیــش بینــی روندهــای قیمتــی از ســوی ســفته بــازان ،تقاضــای
قابــل توجهــی در بــازار ارز وجــود نداشــته باشــد .اگرچــه نــرخ ارز
بــه واســطه رشــد نقدینگــی ،التهابهــای سیاســی بیــن المللــی
و محدودیتهــای جابجایــی و همچنیــن کســری بودجــه دولــت
میتوانــد بــا برخــی اخبــار دچــار نوســان و افزایــش شــدید گردد.
بـا توجـه بـه خوشبینیهـای سیاسـی مذاکـرات تجـاری آمریکا و
چیـن و کاهـش شـاخص دالر به دامنـه  96و افزایش مجـدد ان به
 97.6در پایـان آذر ،قیمـت جهانـی طال در ماه گذشـته با تغییرات
محسوسـی همراه نبود و بین  1459و  1488دالر در نوسـان بود .ما
انتظـار داریـم با توجه بـه دادههـای ضعیف اقتصـاد جهانی علیرغم
خوشبینـی توافـق تجـاری آمریـکا و چیـن ،قیمت طلا ماندگاری
باالیی در سـطوح فعلی نداشـته باشد و با توجه به نسبت  19برابری
شـاخص داو جونـز به طلا و روند صعودی قیمتها از نیمه دسـامبر،
افزایـش قیمـت طال تا سـطح  1500و بیشـتر ادامه داشـته باشـد.

اوراق با درآمد ثابت
علیرغـم افزایـش  3درصدی ارزش بازار بدهـی از  97به  100هزار
میلیـارد تومان که بیشـتر به دلیل عرضـه  14.500میلیارد تومان
اسـناد خزانه و اوراق منفعت دولت در آذرماه بوده اسـت ،متوسـط
نـرخ اسـناد خزانـه در پایـان ایـن مـاه بـا  0.5درصـد کاهـش بـه
حـدود  20درصـد کاهش یافته اسـت .ما انتظار داریـم در صورت
مدیریـت مناسـب عملیـات بیـن بانکـی و بازار بـاز از سـوی بانک
مرکـزی و عـدم افزایـش محسـوس نـرخ ارز و ثبـات قیمـت هـا،
نـرخ بهـره کوتـاه مـدت بـرای آذرماه نیز بیشـتر بـا فشـار تقاضا و
افزایـش قیمـت اوراق در حـدود فعلـی باقی بماند .اگرچـه با توجه
بـه کسـری بودجه دولـت و افزایش حجـم انتشـار اوراق دولتی در
ماههـای پیـش رو ،کاهـش ارزش اوراق بدهـی و صندوقهـای بـا
درامـد ثابـت در نتیجـه افزایـش نرخ بهـره دور از ذهن نمیباشـد.

دی     1398تحلیل ماهانه چشمانداز بازارهای سرمایهگذاری

تحلیل متغیرهای کلیدی اقتصادی
علیرغــم انتشــار اخبــار مثبــت رابطــه تجــاری
آمریــکا و چیــن ،دادههــای اقتصــادی بــرای 2020
همچنــان ضعیــف هســتند .پیشبینــی میشــود

قیمتهای جهانی

بــازار نفــت در نیمــه اول  2020بــا مــازاد عرضــه
روبــرو باشــد و متوســط قیمــت نفــت برنــت در ایــن
مــدت ،در حــدود  59دالر در هــر بشــکه در نوســان
بــوده و بــرای کل ســال  62دالر باشــد .قیمــت مــس
در ســال آینــده نیــز اگرچــه تقاضــای بالقــوه ای
بــرای آن از ســمت پروژههــای زیرســاختی چیــن
وجــود دارد ،بــه دلیــل نااطمینانــی در روابــط چیــن و امریــکا در حــدود  5.750دالر در نوســان بــوده و قیمــت ســنگ
آهــن نیــز بــا برگشــت عرضــه برزیــل بــه حالــت عــادی و نبــود محــرک تقاضــای قابــل توجــه در حــدود  81دالر متغیــر
خواهــد بــود .مــا انتظــار داریــم بــا توجــه بــه احتمــال کاهــش تولیــدات تجــاری در ســال  2020و دادههــای ضعیــف
اقتصــادی بــرای ســال اینــده و نبــود محرکهــای قــوی بــرای تــورم در آمریــکا و حــوزه یــورو ،قیمتهــای کاال در
ســطوح فعلــی باقــی و بــا کمــی کاهــش همــراه باشــد.
علیرغــم عــدم انتشــار ارقــام پولــی از خردادمــاه ســالجاری ،بــر اســاس آخریــن گــزارش بانــک مرکــزی در ابتــدای آذرمــاه
مجمــوع ســپردههای بانکــی در پایــان مــرداد  22.631هــزار میلیــارد ریــال و مجمــوع تســهیالت اعطایــی در ایــن تاریــخ
 16.089هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه بــه ترتیــب حاکــی از رشــد  27.4و  20.2درصــدی نســبت بــه مــرداد

متغیرهای پولی و تورم

ســال گذشــته و  9.5و  6.6درصــد نســبت بــه ابتــدای ســال میباشــد .حجــم ســپردهها پــس از کســر ســپرده قانونــی و
تســهیالت بیانگــر نســبت  ۷۹ /۳درصــدی تســهیالت بــه ســپردهها در پایــان مردادمــاه میباشــد کــه کمتریــن مقــدار
تاریخــی ایــن نســبت بــوده اســت .در حالیکــه ایــن نســبت در اســفندماه ســال گذشــته حــدود  81.3درصــد و در پایــان
مــرداد مــاه ســال گذشــته نیــز بیــش از  84درصــد بــوده کــه حاکــی از انجمــاد منابــع در سیســتم بانکــی در کنــار نــرخ
ش چش ـمانداز ســه ماهــه چهــارم 1398
بــاالی ســپردهها و افزایــش منابــع بانکهــا میباشــد .همانگونــه کــه در گــزار 
و گــزارش چش ـمانداز آذرمــاه نیــز پیشبینــی گردیــد ،نــرخ تــورم نقط ـهای در نتیجــه تغییــر قیمــت بنزیــن بــا یــک
حرکــت معکــوس از  27بــه  27.8درصــد در پایــان آذر افزایــش یافتــه و تــورم ســاالنه بــا  1.1واحــد درصــد کاهــش بــه
 40درصــد کاهــش یافتــه اســت .بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت بنزیــن در آبانمــاه ،انتظــار مـیرود رونــد کاهشــی تــورم
نقطــه ای و ســاالنه تــا حــدودی در ماههــای پیــش رو متوقــف شــده و افزایــش نــرخ ســود بانکــی همــراه بــا نــرخ بــازار
بدهــی و متاثــر از کســری بودجــه دولــت دور از ذهــن نباشــد.

عملکرد بودجه ای دولت

بودجــه عمومــی  484هــزار میلیــارد تومانــی دولــت بــرای ســال  99در حالــی در آذرمــاه ارائه شــد کــه عملکــرد آن در دوره
 5ماهــه  98حاکــی از کســری  25هــزار میلیــارد تومانــی بــا وجــود  134هــزار میلیــارد تومــان منابــع مالیاتــی ،فــروش نفت
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  150هــزار 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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بــا برطــرف شــدن ابهــام افزایــش قیمــت حاملهــای انــرژی و
نــرخ خــوراک شــرکتهای پتروشــیمی و بهــره مالکانــه در بودجــه
دولــت و همچنیــن نشــانههای بهبــود مناســبات سیاســی
بینالمللــی ایــران ،انتظــار مــیرود در دیمــاه بــه دنبــال
باالرفتــن احتمــال توافــق تجــاری آمریــکا و چیــن علیرغــم
دادههــای ضعیــف اقتصــادی ،جذابیــت شــرکتهای بــزرگ
کاالیــی بیشــتر باشــد و شــاخص کل بتوانــد جاماندگــی خــود
را نســبت بــه شــاخص هــم وزن جبــران نمایــد .لــذا بــا توجــه
بــه موضوعــات فــوق و افزایــش قیمــت ارز و همچنیــن قیمــت
نفــت و ســایر کاالهــا ،توصیــه مــا بــه ســهامداری و افزایــش
وزن تخصیصــی در شــرکتهای بــزرگ کاالیــی بــا نســبتهای
عایــدی پائیــن میباشــد .از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه افزایــش
تدریجــی قیمــت محصــوالت شــرکتهایی کــه از یارانــه ارزی
اســتفاده میکننــد و احتمــال بــاالی تغییــر سیاســتهای
ارزی بانــک مرکــزی در تخصیــص ارز یارانـهای ،مناســب اســت
بخشــی از ســبد ســرمایهگذاری بــه ســهام شــرکتهای مربوطــه
در صنعــت غذایــی ،دارو و الســتیک تخصیــص داده شــود.

اوراق با درآمد ثابت

%15

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
پیشـنهاد میشود  %15از پرتفوی سـرمایهگذاری به اوراق تخصیص
داده شود.

امالک

%5

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

طال

استخراج کانههای فلزی

%10

بـا توجه به رشـد شـاخص دالر امریکا بـه حدود  97واحـد و انتظار
کاهـش بیشـتر نـرخ بهـره و از سـویی خوشبینیهای سیاسـی به
روابـط چیـن و آمریـکا ،انتظـار مـیرود قیمـت جهانی طلا با یک
رونـد صعـودی در دامنه  1.500دالر در نوسـان باشـد.
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دی     1398تحلیل ماهانه چشمانداز بازارهای سرمایهگذاری

●

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.

