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چشم انداز بازارهای سرمایهگذاری

سهام

علیرغـــم انتظـــار افزایـــش ســـرعت تغییـــرات شـــاخص
کل نســـبت بـــه شـــاخص هـــم وزن و جبـــران اختـــاف
41درصـــدی ایـــن دو شـــاخص در مردادمـــاه ،متاســـفانه بـــا
بیـــش انـــگاری کســـب ســـود در ســـهام شـــرکتهای کوچـــک
و از ســـویی تشـــدید تنشهـــای تجـــاری بیـــن المللـــی و
ابه ــام در چشــمانداز قیم ــت کااله ــا و ع ــدم وج ــود تقاض ــای
محس ــوس در ب ــورس کاال ،ش ــاخص کل در م ــرداد م ــاه تنه ــا
توانســـت بـــا رشـــد 5.2درصـــدی بـــه  266.127واحـــدی
رســـیده و بـــا تغییـــر  19.47درصـــدی شـــاخص هـــم وزن و
رس ــیدن ان ب ــه  72.125واح ــد ،ای ــن اخت ــاف را اضاف ــه و ب ــه
ح ــدود  55درص ــد برس ــاند .م ــا انتظ ــار داری ــم ب ــا توج ــه ب ــه
تـــداوم تنشهـــای تجـــاری بینالمللـــی و از ســـویی رشـــد
غیرع ــادی قیم ــت س ــهام برخ ــی ش ــرکتهای کوچ ــک بورس ــی
در ماههـــای گذشـــته و فاصلـــه  55درصـــدی شـــاخص کل و
ه ــم وزن ،در ش ــهریورماه ب ــازار رون ــد متعادل ــی را ب ــا حرک ــت
نقدینگـــی بـــه ســـمت ســـهمهای بنیـــادی طـــی نمایـــد و
ش ــاخص کل بتوان ــد از س ــطح  285.000واح ــد عب ــور نمای ــد.

تقاضـــای وارداتـــی و ســـفته بـــازی ارز و از ســـویی اخبـــار
مرتبـــط بـــا بـــازار متشـــکل ارزی ،انتظـــار مـــیرود قیمـــت
ارز در شـــهریورماه نیـــز در ســـطوح فعلـــی باقـــی بمانـــد.
از ســـویی افزایـــش تنشهـــای تجـــاری بیـــن آمریـــکا و
ســـایر قدرتهـــای اقتصـــادی ،منجـــر بـــه تضعیـــف بســـیاری
از ارزهـــای بیـــن المللـــی از جملـــه یـــوان و یـــورو در جهـــت
حف ــظ موقعی ــت صادرات ــی چی ــن و اروپ ــا گردی ــده و از س ــویی
کاه ــش ن ــرخ به ــره و حت ــی منف ــی ش ــدن آن در بس ــیاری از
کشـــورها در کنـــار انتظـــار کاهـــش رشـــد اقتصـــادی آمریـــکا،
افزایـــش تقاضـــا بـــرای طـــا را در مـــاه گذشـــته در برداشـــت
و میتـــوان انتظـــار داشـــت قیمـــت ایـــن فلـــز زرد تـــا پایـــان
ســـال بـــه بیـــش از  1.600دالر افزایـــش یابـــد.
انتظـــار مـــا اینســـت ،نتایـــج نشســـت  G7و میانجیگـــری
فرانســـه در تســـهیل مذاکـــرات و از ســـویی تصمیـــم ایـــران
در خصـــوص اجـــرای گام ســـوم کاهـــش تعهـــدات برجامـــی
در اواســـط شـــهریورماه و توجـــه بـــه میـــزان کســـری بودجـــه
و انتشـــار اوراق دولتـــی و تاثیرگـــذاری آن بـــر نـــرخ بهـــره،
میتوانـــد جهـــت حرکـــت مبـــادالت ارزی را تـــا حـــدودی
تعییـــن نمایـــد.

اوراق بـــا درآمـــد ثابـــت و صندوقهـــای
ســـرمایهگذاری

طال و ارز

بـــا توجـــه بـــه برخـــی خوشبینیهـــای سیاســـی و کاهـــش
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تغییــر منابــع صندوقهــای ســرمایه گــذاری در مردادمــاه
حاکــی از رشــد  72هــزار میلیــارد ریالــی خالــص ارزش دارایــی
آنهــا در ایــن مــاه میباشــد کــه عمدتــا بابــت افزایــش 51هــزار
میلیــارد ریالــی صندوقهــای بــا درآمــد ثابــت در ایــن مــاه
بــوده و خالــص ارزش دارایــی صندوقهــا را بــه 1.795هــزار
میلیــارد ریــال رســانده اســت .در بــازار بدهــی نیــز بــا ارزشــی
بالــغ بــر  687هــزار میلیــارد ریــال در پایــان مــرداد ،شــاهد
تغییــر بااهمیتــی در نــرخ بازدهــی اوراق نبودهایــم و اســناد
خزانــه کوتــاه مــدت و بلندمــدت بــا اختالفــی در حــدود
2درصــد معاملــه شــده اســت.
انتظـار ما اینسـت در صـورت عدم افزایش نـرخ ارز و ثبات قیمت
هـا ،نـرخ بهـره کوتاه مـدت برای شـهریورماه نیز در حـدود فعلی
بیـن  23-21درصـد در نوسـان باشـد .البتـه با توجه بـه احتمال
افزایـش کسـری بودجـه دولت در ماههـای آتـی و افزایش حجم
اوراق دولتـی ،کاهـش ارزش اوراق بدهـی و صندوقهای با درامد
ثابـت در نتیجـه افزایش نرخ بهـره دور از انتظار نمیباشـد.

شهریور     1398تحلیل ماهانه چشمانداز بازارهای سرمایهگذاری

تحلیل متغیرهای کلیدی اقتصادی
عقـب افتادگی نرخ اوراق  10سـاله
نسـبت به اوراق  2سـاله آمریکا که
از بحـران مالـی  2008بـی سـابقه

قیمتهای جهانی

اسـت ،میتوانـد پیش زمینـه رکود
جهانی باشـد که از یکسو با کاهش
تولیـدات صنعتـی احتمـال آن
تقویـت و از سـوی دیگر بـا افزایش
مصـرف داخلـی تضعیف میشـود.
البتـه توجـه بـه رفتـار ترامـپ در
اعمـال تعرفههـای جدیـد خالـی از لطـف نیسـت چرا که رفتار وی همبسـتگی باالیـی با تغییرات شـاخص اس اند پی داشـته و
توئیتهـای مختلـف او در آگوسـت نیـز مویـد ایـن موضـوع بوده اسـت .ما انتظـار داریم بـا توجه بـه رفتارهای گذشـته ترامپ،
اعمـال تعرفـه  10درصـدی بـر  300میلیـارد دالر کاالهای چینی در نهایت اعمال شـود .البته این موضوع چسـبندگی باالیی به
تغییـرات شـاخص سـهام آمریکا خواهد داشـت کـه میتواند با معافیتهایـی با هدف حفظ تولیـد ناخالص آمریکا همراه باشـد.

اگرچه آخرین آمار منتشـر شـده متغیرهای پولی برای اسـفندماه سـال گذشـته موجود میباشـد ،ولیکن بر اسـاس گزارش مانده
تسـهیالت و سـپردههای بانکـی در اردیبهشـت مـاه سـالجاری و مانـده سـپردههای بانکـی در این تاریخ بـه میـزان  21.311هزار

متغیرهای پولی و تورم

میلیـارد ریـال  ،حجـم نقدینگی در پایان اردیبهشـت مـاه در حدود  19.409هزار میلیارد ریال بدسـت میآید که نسـبت به پایان
اسـفندماه ،افزایشـی  3درصدی را نشـان میدهد و بر اسـاس عملکرد دوماهه میتوان متوسـط نرخ رشـد نقدینگی برای سالجاری
را در حـدود  19درصـد بـراورد نمـود .سیاسـتهای بانـک مرکـزی در  5ماه نخسـت سـال جاری و توجه بـه ارقام پولـی در پایان
سـال  97و حجـم سـپرده هـا در پایان اردیبهشـت ماه ،حاکـی از افزایش نقدینگی به حـدود  21.000هزار میلیـارد ریال تا پایان
مردادمـاه میباشـد کـه بـا توجه بـه گزارش تورم مرکـز امار در پایـان مرداد و روند کاهشـی تورم نقطه به نقطـه مصرف کننده که
بـا کاهـش  6.4واحـد درصـدی به  41.6درصـد و نرخ میانگین تورم با افزایش  1.8واحد درصد نسـبت به ماه قبل بـه  42.2درصد
رسـیده اسـت ،انتظـار مـیرود فشـار نقدینگـی تاثیر قیمتی خـود را بر قیمت عمـده کاالها و دارایـی ها تخلیه نموده باشـد و نرخ
تـورم نقطـه بـه نقطه تا پایان سـال  98به سـطح قبلی خـود در حـدود  25-20درصد بازگـردد .ما انتظار داریم بـا فروکش نمودن
هیجانـات قیمتـی و کاهـش تـب تـورم در ماههای پیش رو و از سـویی وضعیـت رکودی اقتصـادی ،به مرور به حجم سـپردههای
بانکـی اضافـه گردیـده و نرخهای سـود سـپرده بانکی همـراه با نرخ بازار اسـناد خزانه متاثر از کسـری بودجه دولـت افزایش یابد.

عملکرد بودجه ای دولت

اگرچـه از آذرمـاه سـال گذشـته تـا ایـن تاریخ گزارشـی از عملکـرد دولت ارائه نشـده ولیکـن گزارشهای قبلـی و بودجه دولت
حکایـت از ایـن دارد کـه بـا توجـه بـه میـزان درامدهای نفتـی و عـدم امـکان صرفهجوییهای هزینـهای و روشـهای تخصیص
متـداول دولـت و همچنیـن تعهـد دولـت بـه بازپرداخـت اوراق و سـایر هزینههـای جاری ،انتظـار مـیرود دولت تا پایان سـال
جـاری بـا کسـری بودجـهای بیش از  1.000هزار میلیارد ریال روبرو باشـد .همچنانکه راهکارهای ارائه شـده در جلسـه شـورای
عالـی هماهنگـی اقتصـادی سـران قـوا حاکـی از پیش بینی کسـری بودجه بـه میـزان  1.500هزار میلیـارد ریال میباشـد که
مقـرر گردیـده نیمـی از آن از محـل صرفهجوییهای هزینـهای 100 ،هزار میلیـارد ریال از طریـق واگـذاری داراییهای دولت،
 45هـزار میلیـارد ریـال از محـل حسـاب ذخیره ارزی 380 ،هـزار میلیارد ریال از طریق انتشـار اوراق و  450هـزار میلیارد ریال
از صنـدوق توسـعه ملـی تامیـن گـردد که شـاید ایـن موضوع شـرایط حاکم بر نـرخ بهره را تـا حدودی متالطـم نماید.
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سهام و صندوقهای سرمایهگذاری
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علیرغـــم تنشهـــای تجـــاری و نگرانـــی ســـرمایهگذاران از
وق ــوع رک ــود اقتص ــادی ،انتظ ــار داری ــم ب ــا توج ــه ب ــه س ــطوح
مصـــرف خانوارهـــا در کشـــورهای صنعتـــی ،قیمـــت جهانـــی
کاالهـــا در مـــاه پیـــش رو بـــا نوســـان حائـــز اهمیتـــی 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 بالقـــوه ای در
صنای ــع مرتب ــط ب ــا ای ــن موض ــوع از جمل ــه صنع ــت غذای ــی،
الســـتیک و تـــا حـــدودی دارو در شـــهریورماه شـــکل بگیـــرد.
همچنی ــن ب ــا توج ــه ب ــه س ــودهای تقس ــیمی پائی ــن عم ــده
شـــرکتها کـــه دال بـــر کمبـــود نقدینگـــی و رکـــود نســـبی در
شـــرکتهای تولیـــدی میباشـــد ،موضـــوع تجدیـــد ارزیابـــی
داراییهـــا و افزایـــش ســـرمایه از ایـــن محـــل میتوانـــد
موج ــب اقب ــال ب ــازار ب ــه س ــهام ش ــرکتهای معدن ــی و فل ــزی
گـــردد .از ســـویی بـــا چشـــمانداز مثبـــت روابـــط سیاســـی
بینالملل ــی ای ــران ب ــا اروپ ــا و کش ــورهای منطق ــه و تقوی ــت و
ثب ــات نس ــبی قیم ــت ارز و همچنی ــن سیاســتهای حمای ــت
از تولی ــد داخل ــی ،م ــا انتظ ــار داری ــم بخ ــش خ ــودرو نی ــز در
م ــاه پی ــش رو ب ــا توج ــه ب ــازار هم ــراه باش ــد .ب ــا توج ــه ب ــه
رشـــدهای غیرمنطقـــی و هیجانـــی ســـهام شـــرکتهای بـــازار
پایـــه در ماههـــای گذشـــته ،ســـرمایهگذاری در ســـهام ایـــن
شـــرکتها بـــه هیـــج وجـــه توصیـــه نمیشـــود مگـــر در
م ــوارد خ ــاص و توج ــه ب ــه وضعی ــت س ــودآوری و ارزش ــهای
جایگزینـــی آنهـــا

اوراق با درآمد ثابت

%5

بـا احتمـال کسـری بودجـه دولـت ،انتظـار داریـم در صـورت عدم
هدفگـذاری مناسـب نـرخ سـود در ماههـای آینـده ،نـرخ بهـره
روندی افزایشـی داشـته باشـد که بیشـترین تاثیر را بر اوراق دولتی
و صندوقهـای سـرمایهگذاری خواهـد داشـت .لذا توصیه میشـود،
وزن اوراق کاهـش و در سـطوح قیمتـی پاییـن بـه ایـن بخـش
تخصیـص داده شـود.

امالک

%5

بـا کاهـش هیجـان بـازار مسـکن و کاهش تعـداد معاملات ،تغییر
خاصـی بـرای ایـن بخـش در ماه پیـش رو مـورد انتظار نمیباشـد.

طال

پتروشیمیایی

%10

بـا توجـه بـه افزایـش شـاخص دالر امریـکا بـه حـدود  97واحـد و
انتظـار تـداوم رونـد کاهشـی نرخ بهـره و همچنین نظرسـنجیهای
سـرمایهگذاران طلا ،انتظار مـیرود قیمت جهانی طلا در ماه پیش
رو بـا افزایـش تـا حـدود  1.600دالر همراه باشـد.
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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

●

شرکتی

●

دولتی

●

خزانه

●

تجاری
مسکونی

گواهی سپرده و
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.

