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چشم انداز بازارهای سرمایهگذاری

سهام

همانگونـــه کـــه انتظـــار میرفـــت ،در شـــهریورماه بـــازار ســـهام
بـــا رشـــدی  13.5درصـــدی همـــراه بـــود و توانســـت از ســـطح
 285.000واح ــد پیشبین ــی ش ــده عب ــور نم ــوده و در پای ــان م ــاه
ب ــه  302.103واح ــد افزای ــش یاب ــد .ش ــاخص کل ه ــم وزن نی ــز
ب ــا رش ــد  21.8درص ــدی ب ــه س ــطح  87.852واح ــد رس ــید ک ــه
حاکــی از افزایــش  166درصــدی آن از ابتــدای ســال و فاصلــه 97
درصــدی بــا تغییــرات شــاخص کل در  6ماهــه نخســت میباشــد.
بـــا توجـــه بـــه چشـــمانداز مثبـــت سیاســـی و کاهـــش نســـبی
تنشهــای بینالمللــی و ثبــات قیمتهــای بینالمللــی کاال و انتشــار
گزارشهــای شــش ماهــه در مهرمــاه ،انتظــار داریــم در مــاه پیــش
رو شــاهد رشــد شــاخص کل بــه بیــش از  330.000واحــد باشــیم.

طال و ارز

خنثـی نمـوده کـه میتوانـد یکـی از دالیـل اصلی عـدم تحریک
قیمـت ارز در کنـار اقدامـات بانـک مرکـزی باشـد .مـا انتظـار
داریـم در صـورت عـدم تشـدید برخوردهـای فیزیکـی و سـرایت
ایـن موضـوع بـه داخـل خـاک ایـران و بحرانـی شـدن موضـوع
در شـورای امنیـت ،قیمـت ارز در مهرمـاه نیـز در سـطوح فعلـی
در نوسـان باشـد .از سـویی بـا شـکننده شـدن اقتصـاد جهانی و
ابهـام در فضـای تجـاری بینالمللـی و رونـد کاهشـی نـرخ بهـره
امریـکا در مقابـل تضعیـف ارزهـای بیـن المللی همچـون یوان و
یـورو و همچنیـن احتمـال اسـتیضاح ترامپ کـه میتواند موجب
افزایـش ریسـکهای سـرمایهگذاری و کاهـش ارزش بـازار سـهام
آمریـکا گـردد ،طلا کـه در ماه گذشـته بـا  1.02درصـد افزایش
بـه  1516.77دالر در هـر اونـس رسـیده ،میتوانـد نرخهـای
باالتـری را در مـاه پیـش رو تجربـه نمایـد.
بــا توجــه بــه نتایــج نشســت  G7در مــاه گذشــته و اجــاس
ســازمان ملــل در اوایــل مهرمــاه و در نظــر گرفتــن شــرائط
ژئوپلتیــک ایــران در منطقــه ،مــا انتظــار داریــم مذاکــرات
سیاســی بیشــتر بــا نتایــج مثبــت درماههــای آینــده همــراه
باشــد .اگرچــه در صــورت عــدم آتــش بســت در یمــن،
برخوردهــای مــوردی بیــن کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس دور
از ذهــن نخواهــد بــود .ضمنــا تاییــد انتشــار بیــش از  380هــزار
میلیــارد ریــال اوراق دولتــی جهــت ترمیــم کســری بودجــه
دولــت میتوانــد در صــورت عــدم مدیریــت مناســب بــازار
بدهــی موجــب التهــاب نــرخ بهــره و ســایر بازارهــا گــردد.

اوراق با درآمد ثابت
تغییرات بازار بدهی در شـهریورماه حاکی از رشـد  7.77درصدی
ارزش بـازار در پایـان شـهریور مـاه و افزایـش آن از  687بـه
770هـزار میلیـارد ریـال بوده اسـت .اگرچه منحنی بازده اسـناد
خزانـه در پایـان شـهریورماه از قاعـده مشـخصی بـرای توضیـح
اختلاف نـرخ اوراق کوتـاه و بلندمـدت تبعیـت نمیکنـد ولیکن
نـرخ بـازده تـا سررسـید اوراق تفاوتـی در حدود  2درصـد را بین
اوراق  2سـاله و اوراق با سررسـید حدود یکسـال نشـان میدهد.

علیرغـم برخـی تنشهـای منطقـه خلیج فـارس در شـهریورماه،
قیمـت ارز بـا نوسـان قابـل توجهـی همـراه نبـود و همانگونه که
پیـش بینـی میشـد ،قیمـت دالر در کانـال  110.000ریـال
باقـی مانـد .از سـویی رشـد خیـره کننـده معاملات بازار سـهام
و معاملـه روزانـه بیـش از  20هـزار میلیارد ریـال اوراق بهادار در
بـازار سـرمایه ،تمایـل بـه جابجایـی نقدینگی بـه سـایر بازارها را
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انتظـار مـا اینسـت در صـورت عـدم افزایـش نـرخ ارز و ثبـات
قیمتهـا ،نـرخ بهـره کوتـاه مـدت بـرای مهرمـاه نیـز در حـدود
فعلـی بیـن  23-21درصـد در نوسـان باشـد .البتـه بـا توجـه به
کسـری بودجـه دولـت در ماههـای آتـی و افزایـش حجـم اوراق
دولتـی ،کاهـش ارزش اوراق بدهـی و صندوقهای بـا درامد ثابت
در نتیجـه افزایـش نـرخ بهـره دور از انتظـار نمیباشـد.

مهــــر     1398تحلیل ماهانه چشمانداز بازارهای سرمایهگذاری

تحلیل متغیرهای کلیدی اقتصادی
علیرغـم

برخـی

رویدادهـای

ژئوپلوتیکی در سپتامبر و چشمانداز
کاهشـی نرخ بهره جهانـی ،بانکهای

قیمتهای جهانی

سـرمایهگذاری بـر ایـن باورنـد کـه
اقتصاد آمریکا با سـرعت  2.4درصد
بـه رشـد خـود تا پایـان سـال ادامه
میدهـد و اگرچـه در حـال حاضـر
بیـش از  16هزار میلیـارد دالر اوراق
بـا بهره منفـی به سـبد اوراق بدهی
جهـان اضافـه شـده و اوراق کشـور آلمـان با منفـی  0.64درصد معامله میشـوند و نـرخ اوراق آمریکا نیـز پس از دو بـار کاهش به
 2درصـد رسـیده ،ایـن موضـوع میتواند به دلیل تاثیرگذاری بر سیاسـتهای مالـی دولتها از منظر کاهش هزینههـای مالی موجب
حفـظ سـطوح فعلی سـرمایهگذاری دولتی و جلوگیری از کاهش بیشـتر رشـد اقتصـادی گردد .ما انتظـار داریـم ،تعرفههای مورد
نظـر آمریـکا نهایتـا بر  300میلیارد دالر کاالی چینی وضع شـود کـه این موضوع با کاهش ارزش شـاخص دالر آمریکا ،کاهش نرخ
بهـره و قیمـت کاالهـا همـراه خواهـد بود .البتـه تایید این موضـوع منوط به میـزان اثرگذاری آن بـر تولید ناخالـص آمریکا خواهد
بـود کـه در صـورت وخامـت چشـم انـداز سـودآوری شـرکتهای آمریکایـی ،ممکن اسـت به شـکل دیگری مدیریت شـود.
ارقام پولی منتشـر شـده در خردادماه حاکی از رشـد  5.2درصدی نقدینگی در سـه ماهه اول سـالجاری و رسـیدن مجموع پول و
شـبه پول به  19.799هزار میلیارد ریال میباشـد که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل  53درصد رشـد نشـان میدهد .اجزای

متغیرهای پولی و تورم

نقدینگـی شـامل  3.109هـزار میلیـارد ریـال پـول و  16.690هـزار میلیـارد ریال شـبه پول میباشـد که بـه ترتیب با رشـد  9و
 4.5درصـدی همـراه بـوده و نسـبت پـول به شـبه پول نیز  1.6درصد رشـد داشـته کـه این موضـوع داللت بر تداوم سـیال بودن
نقدینگی در سـه ماهه اول دارد .بر این اسـاس میتوان حجم نقدینگی را با متوسـط نرخ رشـد سـه ماهه اول ،در حدود 21.000
میلیـارد ریـال در پایـان شـهریورماه بـرآورد نمـود .از سـویی گـزارش تـورم مرکز آمار حاکـی از کاهش نـرخ تورم نقطـه ای به 35
درصـد و افزایـش نـرخ تـورم سـاالنه بـه  42.7درصـد میباشـد که بر این اسـاس میتـوان انتظار داشـت که نـرخ تورم سـاالنه با
نرخهـای ماهانه کاهشـی تا پایان سـال بـه دامنه  30درصد بازگردد .ما انتظار داریم با تخلیه شـدن نقدینگـی در بازارهای مختلف
و کاهشـی شـدن نـرخ ماهانـه تـورم در  6ماهـه دوم ،به مـرور به حجم سـپردههای بانکی اضافه گردیـده و نرخ سـود بانکی همراه
بـا نـرخ بازار بدهـی و متاثر از کسـری بودجه دولـت افزایش یابد.
اگرچـه از آذرمـاه سـال گذشـته تـا این تاریخ همچنان گزارشـی از عملکـرد دولت ارائه نشـده ولیکن گزارشهای قبلـی و بودجه

عملکرد بودجه ای دولت

دولـت حکایـت از ایـن دارد کـه با توجه بـه میزان درامدهای نفتی و عـدم امکان صرفه جوییهای هزینهای و روشـهای تخصیص
متـداول دولـت و همچنیـن تعهـد دولـت بـه بازپرداخـت اوراق و سـایر هزینههـای جـاری ،انتظـار مـیرود دولت تا پایان سـال
جـاری بـا کسـری بودجـه ای بیـش از  1.500هـزار میلیارد ریال روبرو باشـد کـه تصویب اخیر انتشـار  380هزار میلیـارد ریال
اوراق بدهـی پیـرو تصمیـم شـورای عالی هماهنگی اقتصادی سـران قـوا در ماههای گذشـته ،حاکی از اجرایی شـدن مابقی مفاد
جلسـه مذکـور همچـون تامیـن  750هزار میلیـارد ریال از محـل صرفهجوییهـای هزینهای 100 ،هـزار میلیارد ریـال از طریق
واگـذاری داراییهـای دولـت 45 ،هـزار میلیـارد ریال از محل حسـاب ذخیـره ارزی و  450هـزار میلیارد ریال از صندوق توسـعه
ملـی میباشـد .انتشـار حـدود  400هـزار میلیارد ریـال اوراق بدهـی در حالیکه موجـب افزایـش  70درصدی ارزش بـازار بدهی
میگـردد میتوانـد در صـورت عـدم مدیریـت بهینه عملیـات بازار باز بانـک مرکزی ،منجر بـه التهاب نرخ بهره و معکوس شـدن
نرخ تـورم گردد.
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ترجیحات سرمایهگذاری کالسهای دارایی در ماه آینده
جذابیت
بیشتر

جذابیت کمتر
●

سهام و صندوقهای سرمایهگذاری

%80

علیرغـــم تنشهـــای تجـــاری و نگرانـــی ســـرمایهگذاران
از رکـــود اقتصـــادی ،انتظـــار داریـــم بـــا توجـــه بـــه ســـطح
مصـــرف خانوارهـــا در کشـــورهای صنعتـــی ،قیمـــت جهانـــی
کاالهـــا در مـــاه پیـــشرو نیـــز بـــا نوســـان خاصـــی روبـــرو
نباشـــد و لـــذا شـــاخص کل بتوانـــد عقبماندگـــی خـــود را
نســـبت بـــه شـــاخص هـــم وزن بـــا افزایـــش قیمـــت ســـهام
شـــرکتهای کاالیـــی و بـــزرگ جبـــران نمایـــد .همچنیـــن
بـــا احتمـــال تغییـــر سیاســـتهای دولـــت در تخصیـــص ارز
 42000ریالـــی ،پیشبینـــی میشـــود تقاضـــای بالقـــوهای
در صنایـــع مرتبـــط بـــا ایـــن بخشهـــا از جملـــه صنعـــت
غذایـــی ،الســـتیک و دارو در مهرمـــاه شـــکل بگیـــرد .از
ســـویی انتشـــار گزارشهـــای  6ماهـــه شـــرکتها و موضـــوع
تجدیـــد ارزیابـــی داراییهـــای آنهـــا و نســـبت عایـــدی پائیـــن
ش ــرکتهای ب ــزرگ و همچنی ــن نقدینگ ــی وارد ش ــده ب ــه ب ــازار
ســـرمایه ،میتوانـــد ســـوخت رشـــد  15درصـــدی شـــاخص
کل را در ب ــر داش ــته باش ــد .همچنی ــن ب ــا چشــمانداز مثب ــت
روابـــط سیاســـی بینالمللـــی ایـــران و احتمـــال رســـیدن بـــه
یـــک توافـــق نســـبی در آینـــده نزدیـــک و بهبـــود فـــروش
شـــرکتهای داخلـــی بـــه واســـطه کاهـــش واردات ،اقبـــال بـــه
بخـــش خـــودرو و بانـــک دور از ذهـــن نیســـت.

اوراق با درآمد ثابت

%5

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 .لـذا توصیـه میشـود وزن اوراق کاهـش و بیشـتر بـا هدف
معاملـه گری بـه این بخـش تخصیص داده شـود.

امالک

%5

بـا کاهش هیجان بازار مسـکن و کاهش تعـداد معامالت در ماههای
اخیـر ،تغییـر خاصـی برای ایـن بخش در مـاه پیش رو مـورد انتظار
نمیباشد.

طال

پتروشیمیایی

%10

بـا توجه به افزایش شـاخص دالر امریکا به بیـش از  98واحد و انتظار
کاهش بیشـتر نرخ بهره و همچنین نظرسنجیهای سـرمایه گذاران
طلا ،انتظـار میرود قیمت جهانی طلا در ماه پیش رو بـا افزایش تا
حدود  1.600دالر همراه باشـد.

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.

