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چشم انداز بازارهای سرمایهگذاری

سهام

همانگونـه کـه انتظـار میرفـت ،شـاخص کل در مهرمـاه تحـت
تاثیـر افزایـش حجـم و ارزش معاملات و ورود نقدینگـی جدیـد
سـرمایهگذاران خـرد بـا رسـیدن بـه سـطح  329.667واحـد طی
روز یکشـنبه  21مهرمـاه ،توانسـت تـا نزدیکـی کانـال 330.000
واحـد رشـد نمـوده و در نهایـت در پایـان مهرماه با افـت  20هزار
واحـدی در سـطح  308.315واحـد آرام بگیـرد .شـاخص کل هم
وزن نیـز کـه تـا روز  21مهرماه سـطح جدیـد  93.920واحدی را
ثبـت نمـوده بود با یـک افت  12هـزار واحدی به سـطح 81.993
واحد برگشـته و اختالف خود با شـاخص کل را از  97به  76واحد
درصـد کاهـش داد .بـا توجـه بـه رشـد  2درصـدی شـاخص کل،
نسـبت قیمت به عایدی (گذشـته نگر) سـهام شـرکتهای بورس
تهـران نیـز بـا رشـد  4.3درصـدی از  6.56واحـد در شـهریورماه
بـه  6.84واحـد در مهرمـاه افزایـش یافـت کـه حاکـی از بهبـود
18درصدی آن نیز نسـبت به سـال گذشـته میباشـد .با توجه به
نشـانههای بهبـود روابط سیاسـی منطقهای ایـران و احتمال توافق
تجـاری نسـبی بیـن آمریکا و چیـن و عدم انتظار تغییر محسـوس
متغیرهـای بنیـادی ،انتظـار داریـم در مـاه پیش رو شـاهد جبران
افت شـاخص کل و به ویژه شـاخص هم وزن و سـهمهای کوچک
کـه بـا افـت باالیی همـراه بودهانـد باشـیم و شـاخص کل بتواند از
سـطح قبلـی  330.000واحـد نیز عبـور نماید.

تمایـل بـه جابجایـی نقدینگی بـه سـایر بازارها را خنثـی نموده که
میتوانـد یکـی از دالیـل اصلـی عـدم تحریـک قیمـت ارز در کنـار
اقدامـات بانـک مرکـزی باشـد .مـا انتظـار داریـم در صـورت تداوم
ثبـات بـازار سـرمایه و مدیریـت کسـری بودجـه دولـت بـا توجه به
پیـش بینـی انتشـار حـدود  300هـزار میلیـارد ریـال اوراق جدید،
قیمت ارز در آبان نیز در سـطوح فعلی در نوسـان باشـد .از سـویی
بـا شـکننده شـدن اقتصـاد جهانـی و ابهـام در فضای تجـاری بین
المللـی و روند کاهشـی نرخ بهـره امریکا در مقابل تضعیـف ارزهای
بینالمللـی همچـون یـوان و یـورو و همچنیـن موضـوع اسـتیضاح
ترامـپ کـه میتواند موجـب افزایش ریسـکهای سـرمایهگذاری و
کاهـش ارزش بـازار سـهام آمریـکا گردد ،طلا که در ماه گذشـته با
تغییـرات متوالـی در کانـال  1.500دالر باقی مانـده ،بتواند نرخهای
باالتـری را در مـاه پیـش رو تجربـه نمایـد .البتـه توجـه به نسـبت
شـاخص بورسـهای بیـن المللـی همچـون داوجونـز بـه قیمت طال
کـه در حال حاضر  18میباشـد و قبل از شـروع بحـران 16 ،2007
بـوده و در  2008بـه  10تنـزل نمـوده خالـی از لطف نیسـت.

اوراق با درآمد ثابت

طال و ارز
بـا توجـه بـه سیاسـتهای اعمـال شـده بـر شـرکتهای صادراتی و
مثبت شـدن تراز سـامانه نیما به دلیل کاهش مصارف ارزی ،قیمت
ارز علیرغم کسـری شـدید بودجه دولت با نوسـان قابـل توجهی در
مهرمـاه همـراه نبـود و همانگونه که پیشبینی میشـد ،قیمت دالر
در کانـال  110.000ریـال باقـی ماند .از سـویی رشـد خیـره کننده
معامالت بازار سـهام نسـبت به تابسـتان سـالجاری و معامله ماهانه
بیـش از  400هـزار میلیـارد ریـال اوراق بهـادار در بـورس تهـران،
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علیرغـم افزایـش  15درصـدی ارزش بـازار بدهـی از  745بـه 856
هـزار میلیـارد ریـال در مهرمـاه ،نرخ اسـناد خزانه بـا کاهش حدود
یـک تـا دو درصـدی نـرخ و افزایـش قیمـت همـراه بـوده کـه ایـن
موضـوع بیشـتر بـه واسـطه افزایـش تقاضـا و رشـد  100درصـدی
معاملات اوراق در نتیجـه افزایـش قیمتهـای سـهام بـوده اسـت.
از سـویی رشـد  360درصـدی ارزش معاملات صندوقهـای قابـل
معاملـه در مهرمـاه نسـبت بـه مـرداد نیـز حاکـی از اقبال سـرمایه
گـذاری در صندوقهـا میباشـد .مـا انتظـار داریـم در صـورت عدم
افزایـش محسـوس نـرخ ارز و ثبات قیمت ها ،نرخ بهـره کوتاه مدت
بـرای آبانمـاه نیز در حدود فعلـی  21-20درصد باقـی بماند .البته
بـا توجـه بـه کسـری بودجـه دولـت و افزایش حجـم انتشـار اوراق
دولتـی ،کاهـش ارزش اوراق بدهـی و صندوقهـای بـا درامـد ثابت
در نتیجـه افزایـش نـرخ بهـره دور از ذهن نمیباشـد.
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تحلیل متغیرهای کلیدی اقتصادی
در حالیکـه رابطـه تجـاری آمریـکا
و چیـن و کشـورهای اروپایـی و
احتمـال وضـع تعرفـه بـر 300

قیمتهای جهانی

میلیـارد دالر کاالی چینـی
همچنـان در هالـه ای از ابهـام قرار
دارد ،با وجود چشـمانداز رشـد 0.5
تـا  1.5درصدی آمریکا در  2020و
از سـویی کاهش دو مرحله ای نرخ
بهـره در  2019و  ،2020احتمـال وقـوع رکـود نسـبی در آمریـکا در حـدود  50درصد و در منطقـه یـورو  40-35درصد برآورد
میشـود کـه ایـن موضـوع بـر قیمـت کاالها و تـورم جهانی تاثیرگـذار خواهد بـود .ما انتظـار داریم بـا توجه به احتمـال کاهش
تولیـدات تجـاری در سـال  2020و عدم عقب نشـینی آمریکا از اعمال سیاسـتهای پراتکشنیسـم و نبود محرکهـای قوی برای
تـورم در آمریـکا و حـوزه یـورو ،قیمتهـای کاال در سـطوح فعلـی تـا پایـان  2019باقـی بمانـد.
بر اسـاس آخریـن گزارش منتشـر
شـده بانـک مرکـزی در مهرمـاه،
نقدینگـی در پایـان خردادمـاه بالغ
بـر  19.799هـزار میلیـارد ریـال
بوده اسـت که بر اسـاس رشـد 5.2

متغیرهای پولی و تورم

درصـدی آن در  3ماهـه ،بـرآورد
میشـود در پایـان مهرمـاه بالـغ بر
 22.200هزار میلیارد ریال باشد .از
سویی همانگونه که در گزارشهای
قبلـی انتظـار میرفـت ،بـر اسـاس اعلام مرکز آمار نـرخ تورم نقطـهای در پایـان مهرماه بـا یک روند کاهشـی بـه  28.3درصد
رسـید کـه نسـبت بـه ماه قبل ان  6.7درصد کاهش داشـته و بـا  1.7درصد افزایش در تـورم ماهانه مهرماه ،نرخ تورم سـاالنه را
به  42.7درصد رسـانده اسـت .اگرچه آمارهای رسـمی داخلی در خصوص پیش بینی وضعیت رشـد اقتصادی برای سـالجاری
همچنـان دردسـترس نیسـت ،صنـدوق بینالمللـی پـول از انقباض  9.5درصـدی اقتصاد ایران سـخن گفته که بی سـابقهترین
کاهـش آن از دهـه  60بـوده و آن را پـس از لیبـی با رشـد منفی  19درصد و ونزوئال با منفی  35درصـد قرار میدهد .در حالیکه
بانـک جهانـی نیـز پیشـتر از رشـد اقتصادی منفـی  8.7درصـد گـزارش داده بود .ما انتظـار داریم بـا تخلیه فشـار نقدینگی در
بازارهای مختلف و کاهشـی شـدن نرخ ماهانه تورم در  6ماهه دوم و رسـیدن تورم سـاالنه به دامنه  35درصد ،به مرور به حجم

عملکرد بودجه ای دولت

سـپردههای بانکـی اضافـه گردیـده و نـرخ سـود بانکی همراه بـا نرخ بـازار بدهی و متاثر از کسـری بودجـه دولـت افزایش یابد.
اگرچـه تـا ایـن تاریـخ همچنان گزارشـی از عملکرد دولـت ارائه نشـده ،گزارشهای قبلی و بودجـه دولت حکایت از ایـن دارد که
بـا توجـه بـه میـزان درامدهـای نفتی و عـدم امکان صرفهجوییهـای هزینهای و روشـهای تخصیـص متداول دولـت و همچنین
تعهـد دولـت بـه بازپرداخـت اوراق و سـایر هزینههای جاری ،انتظار مـیرود دولت تا پایان سـال جاری با کسـری بودجهای بیش
از  1.500هـزار میلیـارد ریـال روبـرو باشـد کـه این کسـری از طریـق واگذاری اوراق و سـهام دولـت همراه با اصالحـات مالیاتی
گسـترده و همچنیـن رویکردهـای حمایتـی تامیـن گـردد که ایـن موضـوع 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

سهام و صندوقهای سرمایهگذاری

% 70

بـــا توجـــه بـــه افـــت شـــدید قیمـــت ســـهام شـــرکتهای
کوچـــک در مهرمـــاه و جبـــران عقـــب افتادگـــی شـــاخص کل
از شـــاخص هـــم وزن و از ســـویی افزایـــش قیمـــت تدریجـــی
محصـــوالت در گزارشهـــای مهرمـــاه برخـــی شـــرکتهایی
کـــه بـــا ارز یارانـــه ای مرتبـــط بـــوده انـــد ،انتظـــار داریـــم
در مـــاه پیـــش رو شـــاخص کل و شـــاخص هـــم وزن بـــه
س ــطوح قبل ــی خ ــود بازگش ــته و ب ــا لح ــاظ نم ــودن موض ــوع
تجدیـــد ارزیابـــی داراییهـــا ،تغییـــر سیاســـتهای دولـــت
در تخصیـــص ارز  42000ریالـــی و احتمـــال توافـــق تجـــاری
آمری ــکا و چی ــن و از س ــویی متع ــادل ب ــودن نس ــبت قیم ــت
بـــه عایـــدی بـــازار ،ارزش بـــازار بتوانـــد منـــوط بـــه پایـــداری
تقاض ــا و حف ــظ ارزش معام ــات ت ــا  10درص ــد بیش ــتر رش ــد
داشـــته باشـــد.

اوراق با درآمد ثابت

%15

بـا احتمـال کسـری بودجـه 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 .با وجـود این موضوع با توجه به ریسـکهای سیسـتماتیک
بـازار و هـدف پوشـش ریسـک توصیـه میشـود بخشـی از پرتفوی
سـرمایهگذاری بـه اوراق تخصیص داده شـود.

امالک

%5

بـا کاهـش هیجـان بـازار مسـکن و کاهـش  70درصـدی تعـداد
معاملات در مـاه گذشـته ،تغییـر خاصـی بـرای این بخـش در ماه
پیـش رو مـورد انتظـار نمیباشـد.

طال

جذابیت کمتر

%10

بـا توجه به نوسـان شـاخص دالر امریکا در دامنـه  97درصد و انتظار
کاهش بیشـتر نرخ بهره و همچنین نظرسـنجیهای سـرمایهگذاران
طلا ،انتظـار میرود قیمت جهانی طلا در ماه پیش رو بـا افزایش تا
حدود  1.600دالر همراه باشـد.

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

●

سرمایه گذاریها

●

الستیک و پالستیک

●
●

حمل و نقل
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شرکتی

●

دولتی

●

خزانه

●

تجاری
مسکونی
نقدی (سکه ،شمش طال
و 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.

