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اطالع�ات ای�ن گ�زارش دارای "ارزش پیشبینی کنندگ�ی" و "ارزش تایید کنندگی" اس�ت .آمار و اطالعات مالی و اقتصادی بایس�تی بر
تصمیمات اقتصادی اس�تفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذش�ته ،حال یا آینده ،تایید و یا تصحیح ارزیابیهای گذشته آنها موثر واقع
شود .به بیان دیگر اطالعات برای تصمیم گیرندهای که قبال آن اطالعات را نداشته" ،تفاوت" ایجاد میکند .از این رو اطالعات مالی و اقتصادی
باید دارای "ارزش پیشبینی کنندگی" و یا حائز "ارزش تایید کنندگی" باش�د .اطالعات میتواند از طریق ارتقای توانایی تصمیم گیرنده در
پیشبینی نتایج رویدادهای گذش�ته یا حال ،بر تصمیم اثر داش�ته باش�د که در این صورت اطالعات دارای ارزش پیشبینی کنندگی اس�ت.
همچنین اطالعات میتواند از طریق تایید یا اصالح انتظارات قبلی تصمیم گیرنده ،بر یک تصمیم اثرگذار باشد که در این صورت خواهیم گفت
اطالعات دارای ارزش تایید کنندگی اس�ت .این گزارش با هدف افزایش قدرت پیشبینی رویدادهای آتی تهیه ش�ده است تا مدیران ،فعاالن
اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه بتوانند بازخورد مناسبی نسبت به رویدادها و روندهای اقتصادی داشته باشند.
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خالصه مدیریتی

4

اقتصاد جهانی

5

اقتصاد ایران

11

عملکرد مناسب گرو ه کاالی مصرفی

13

عدم تخلیه کامل شوک ارزی در بازار سرمایه

14

کاهش جذابیت بازارهای سفتهبازی و ورود پول سرگردان به بورس

15

سپردههای بانکی :عدم جذابیت نرخ سپرده بانکی و کاهش سپردههای بلندمدت

19

بازار طالی داخلی :کاهش حباب و افزایش تقاضای سرمایهگذاری

20

تصویر کلی بازارها

4

بازارهای کاالیی جهانی

8

فروش بنگاه ها :چشمانداز بنگاهها و رشد بر مدار تورم

11

بازارهای مالی :تداوم نوسان و رشد با محوریت همگرایی

14

فاصله مشهود ارزش دالری بازار با مقادیر تاریخی

14

اوراق با درآمد ثابت :انتظار افزایش نرخ بازده

17

بازار مسکن :رکود معامالت و ساختوساز

20

خالصه مدیریتی

در اقتص�اد جهانی بدلی�ل ادامه جنگ تجاری می�ان امریکا و

چین با کاهش رشد اقتصادی چین مواجه بوده ایم ،در اروپا نیز
وضعیت چندان مناسب نیست ،اما شاخصهای اقتصادی امریکا

جهتهای مختلفی را نش�ان میدهند ،در برخی شاخصهای
کوتاه مدت تر با بهبود برخی ش�اخصها مواجه هستیم اما در

برخی دیگر روند نزولی است.نوسان بازارهای مالی که از ابتدای

شهریور  1396و همزمان با سیاست انبساطی پولی آغاز شده،

در هفت فصل اخیر ادامه یافته است .در این هفت فصل ،رشد
ارز و طال بیش از مسکن و بورس بوده اما به نظر میرسد در بهار
 1398روند بازارهای مالی به س�مت همگرایی پیش رفته و به
تدریج بازده بلندمدت بازارها به یکدیگر نزدیک میشود .عدم
تخلیه کامل شوک ارزی در بازار سرمایه و فاصله قابل مالحظه

ارزش دالری بازار با مقادیر بلندمدت آن ،دو استداللی است که

میتواند موید وجود پتانسیل رشد بازار در ماههای آتی باشد .با
این وجود افزایش ریسک سیاسی عاملی است که میتواند این
پتانسیل را با چالش مواجه سازد.

کاهش فرصت سفتهبازی در بازارهایی نظیر ارز و طال و جذابیت
نس�بی بازار س�رمایه عاملی بوده که موجب جذب بخش�ی از
نقدینگی به سمت بورس شده و ارزش معامالت در اردیبهشت

و خرداد رشد قابل مالحظهای داشته است.

خال�ص دارایی افراد حقیقی در بورس نیز به طور پیوس�ته در

س�ه ماه اخیر افزایش یافته است .با این وجود کاهش میانگین
هفتگی معامالت در هفتههای پایانی خرداد بیانگر نیاز بازار به

ورود منابع جدید جهت عبور از محدوده روانی  250هزار واحد

اس�ت.با توجه به روند شاخص شامخ ،به نظر میرسد که علت
رشد قیمت سهام و ارزش بنگاهها بیشتر ناشی از رشد قیمتی

و تعدی�ل با ش�رایط جدید اقتصاد (نرخ ارز و ن�رخ تورم) بوده
است .این موضوع به معنای آن است که گروههایی که هنوز به
طور کامل با نرخ تورم تعدیل نشدهاند در آینده مستعد تداوم

رشد هستند .به نظر میرسد که گروه کاالهای مصرفی به ویژه
کاالهای کمدوام و بیدوام نظیر محصوالت غذایی ،شویندهها

و قندوش�کر از صنایعی هس�تند که میتوانند مورد نظر قرار
گیرند.در کنار بازار سهام ،بازار اوراق درآمد ثابت نیز میتواند

در ماههای آتی و با افزایش انتشار اوراق دولتی مربوط به قانون

بودجه  1398با افزایش نرخ مواجه شود .با توجه به آنکه انتظار

میرود سررسید اوراق منتشره دولت غالبا برای سالهای 1400

و بعدتر باش�د ،نرخهای پیش�نهادی نیز میتواند در محدوده
 % 24و باالتر قرار گیرد.

بازار سپرده بانکی به دلیل منفی بودن نرخ سود حقیقی و بازار

مس�کن به دلیل افت تقاضای مصرف�ی ،نمیتوانند گزینههای
جذابی جهت ورود تلقی ش�وند اما به نظر میرسد که در بازار
طال مواردی نظیر کاهش نس�بی حباب قیمتی ،انتظار افزایش

قیمتهای جهانی و افزایش محس�وس تقاضا در صندوقهای
پش�توانه طال ،میتواند به عنوان نش�انههای جذابیت در نظر

گرفته شود.
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تصویر کلی بازارها

روند تغییرات بازار س�رمایه در کنار بازارهای جایگزین س�رمایه گذاری به شرح زیر
میباشد .بازده بورس در خردادماه  98از کلیه بازارهای جایگزین بیشتر بوده است.
البته عمده این رشد میتواند به دلیل جبران عقب ماندگی بورس به نسبت بازارهای
موازی در ماههای قبل باشد.

ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ

ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ

30

30

25

25
8.4

20

8.4

4.9

20

4.9

15

15

10

10

0.8

5

5

0

0

-5

-5
-7.2
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺭﺱ

ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺗﻮﺭﻡ
ﻣﺴﻜﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

-20
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺴﻜﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺍﺭﺯ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻜﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ

 97ﺗﻴﺮ

ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺮﺩﺍﺩ
97 97

 98ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ

ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦﺧﺮﺩﺍﺩ
98
98

ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ
98ﺍﺳﻔﻨﺪ
97

 97ﺁﺫﺭ

 97ﺁﺑﺎﻥ 97ﺩﻱ

اقتصاد جهانی

-10
-7.2
-15

-6.8

 97ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ 97ﺗﻴﺮ

 97ﺁﺫﺭ
 97ﻣﻬﺮ

-10

ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦﺧﺮﺩﺍﺩ
97
97
 97ﺁﺑﺎﻥ
 97ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ
ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ
9897
ﺑﻬﻤﻦ

ب�ا وجود اینکه ش�اخصهای اقتصادی پیش نگر نظیر  PMIچش�م
ان�داز اقتص�اد جهان�ی را نامطلوب نش�ان میدهند ،ام�ا در امریکا
وضعیت هنوز با حالت نامطلوب کمی فاصله دارد و آمارهای اشتغال
مناس�ب در امریکا در کنار سایر عوامل اقتصادی موجب شده است
که سیاس�تمداران در این کشور نسبت به آینده خوشبین تر باشند
و تصمیمات جسورانه تری بگیرند.
البته وضعیت ش�اخص برای اقتصاد امریکا ب�ا وجودی که هنوز در
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مح�دوده مطلوب قرار دارد اما در ماههای اخیر کاهش چش�مگیری
داشته است.
آخری�ن وضعیت ش�اخص  PMIاقتصاده�ای بزرگ جهان ش�امل
امریکا ،چین و اتحادیه اروپا در ژوئن  2019نش�ان میدهد که چشم
ان�داز اروپا همچن�ان در محدوده نامطلوب ق�رار دارد و چین نیز به
تازگی وارد محدوه نامطلوب ش�ده اس�ت .چش�م انداز ه�ر دو نیز
نامطلوب تر از پیشبینیها بوده است.
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نرخ تورم تولید کننده به عنوان یک شاخص پیشنگر از نرخ تورم مصرف کننده در امریکا ،چین و اتحادیه اروپا در سال  2019روند کاهشی داشته و در چین حتی

به صفر رسیده است که کمتر از پیشبینیها نیز بوده است .ادامه این روند میتواند موجب کاهش نرخ تورم این کشورها و ورود آن به محدود رکود اقتصادی شود
که نگران کننده خواهد بود و کشورها میبایست سیاستهایی اتخاذ کنند که از ورود به محدوده تورم صفر یا منفی اجتناب نمایند.

میزان اش�تغال در امریکا یکی از

متغیرهایاساسیدرسیاستهای

پولی این کش�ور اس�ت و به نوبه

خ�ود بر نرخ جهان�ی دالر نیز اثر
گذار است .براساس شاخص تعداد

اس�تخدامیهای جدید هر ماه در

امریکا ،این روند با وجود نوساناتی
که دارد در ماه ژوئن بیشتر از حد

پیشبینیها و بیش�تر از ماه قبل
خود بوده است که میتواند عامل

تقویت دالر باشد.
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ش�اخص  S&P500ب�ه عن�وان
یک ش�اخص اصلی نشان دهنده
وضعیت بازارهای س�هام امریکا
و همچنی�ن ب�ه عن�وان ی�ک

ش�اخص پی�ش نگ�ر از اقتص�اد
امری�کا در س�ال  2019عمدتا با

رش�د همراه بوده است که نشان

میده�د ک�ه س�رمایه گ�ذاران
انتظ�ارات مثبتی از س�ودآوری

شرکتها دارند.

ش�اخص  VIXب�ه عن�وان یکی
از ش�اخصهای اس�ترس ب�ازار

سرمایه که نشان دهنده انتظارات

س�هامداران از س�هام موجود در

 S&P500ط�ی  30روز آین�ده

است ،نشان میدهد که با مقادیر

باالی خ�ود در زمان بحران 2008
همچن�ان فاصل�ه زی�ادی دارد
و س�هامداران انتظ�ار نوس�انات

چش�مگیری را در آینده نزدیک
بازار سهام ندارند.
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از س�وی دیگ�ر اقدام�ات رئیس
جمه�ور امریکا در زمینه افزایش
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تنشها با چین ،خروج از بسیاری
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از معاهدههای بین المللی از جمله
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خروج از معاهده پاریس و برجام،
و تش�ویق انگلس�تان به خروج

از اتحادیه اروپ�ا موجب افزایش

شدید ریس�کهای ژئوپولوتیک
در جهان ش�ده اس�ت که نمودار
ریسک جهانی( )BGRIموسسه

 Black Rockبخوبی نشانگر این
امر میباشد.
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بازارهایکاالییجهانی
رون�د تغیی�رات ش�اخص کاالیی
بلومبرگ نشان میدهد که قیمت
کامادیتیها هنوز رش�د باالیی را
در سال  2019تجربه نکردهاند.

آخرین روند قیمت کامادیتیهای مهم در بازارهای جهانی به شرح جدول زیر میباشد:
سال میالدی

ماه
10

2018
11

12
1
2
3
5
2019

6
7

درصد آخرین تغییر

روز
5
19
2
9
16
20
30
14
28
18
1
15
11
3
7
28
5
12

رنگ س�بز در جدول قبل نشانه
بهب�ود قیمتها و رن�گ قرمز به
معن�ی کاهش قیمته�ا در دوره
م�ورد بررس�ی میباش�د .رون�د
قیمتها میتواند از سبز به زرد،
نارنجی و سپس قرمز کاهش یابد
یا بالعکس.

در زمین�ه قیمت نف�ت به عنوان
یکی از مهمترین کامادیتیها که
بر قیمت بس�یاری از محصوالت
پاالیشی و پتروش�یمی اثر گذار
اس�ت وضعیت تع�داد دکلهای
نفت�ی امریکا نش�ان میدهد که
نسبت به نقطه اوج خود در نوامبر
 2018ک�ه به  888دکل رس�یده
بود کمی کاهش داشته اما میزان
کاهش چندان چش�مگیر نیست
و بنظر میرس�د ک�ه قیمتهای
فعلی نفت برای شرکتهای نفتی
امریکا مطلوب میباشد.
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متانول
بیلت سیافآر
جبل علی سیافآر چین
412
500
424
500
406
500
361
500
329
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329
505
271
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480
276
266
480
280
455
293
450
510
286
305
495
280
485
262
470
261
465
263
460
261
470
()0.8%
2.2%

اوره

اتیلن سیافآر
جنوب شرق آسیا

مس

روی

نفت برنت

روز

327
327
316
317
310
310
298
283
276
281
266
253
244
276
269
275
271
272
0.4%

1,081
1,001
836
861
941
941
861
771
831
856
986
1,076
931
881
721
681
701
711
1.4%

6,310
6,147
6,070
6,137
6,188
6,181
6,238
6,104
6,018
6,022
6,098
6,190
6,435
6,180
5,770
5,972
5,857
5,950
1.6%

2,696
2,687
2,585
2,521
2,655
2,641
2,629
2,560
2,543
2,577
2,733
2,641
2,774
2,867
2,621
2,581
2,404
2,427
0.9%

86
80
73
70
67
67
59
60
52
63
63
62
67
71
63
67
64
67
4.0%

13
27
11
18
25
29
9
23
7
28
12
26
20
13
17
7
14
21

ماه

سال
شمسی

7
8

1397

9
10
11
12
2
3
4

1398

از س�وی دیگر ذخایر امریکا نیز
اخیرا ً اغلب با کاهش همراه بوده
است و در بیشتر موارد نیز میزان
کاهش بیش از مقدار مورد انتظار
بوده است که این امر خود منجر
به واکن�ش مثبت قیمت نفت در
بازارهای جهانی شده است.

مبالغ بر حسب دالر/تن

متوسط سه ماهه
اول 2019

پایان 2019

متوسط 2019

پایان 2020

متوسط 2020

قیمت برآوردی سنگ آهن

87

75

82

71

71

قیمت س�نگ آهن در س�ال  2018عملکرد به نسبت کاهشی داشت و سال را در قیمتهای کمتر از  70دالر به پایان
رس�اند ،با این حال در مدت زمان گذش�ته از س�ال  2019قیمتها به باالی  90دالر افزایش پیدا کرد.روند تغییرات
شاخص حمل و نقل دریایی بالتیک نشان میدهد که در ماههای اخیر علیرغم اینکه قیمتها افزایشی بوده است اما
به علت افزایش عرضه و صادرات سنگ آهن استرالیا و برزیل هزینه حمل با کشتی نیز در حال افزایش بوده است.

بانک هلندی  ABN-AMROدر
آخرین گ�زارش خ�ود در ژوئن
 2019چش�م انداز سنگ آهن را
در شش ماهه دوم  2019به دلیل
عرضه ف�راوان از س�وی معادن
کاهش�ی عن�وان ک�رده اس�ت.
قیمتهای برآوردی این موسسه
برای س�نگ آهن تا پایان س�ال
 2020به ش�رح ج�دول رو به رو
است:

قیمت طلای جهانی ب�ه عنوان
ی�ک ش�اخص ریس�ک اقتصاد
جهان�ی نش�ان میده�د ک�ه
قیمتها ب�ه باالترین مقدار خود
در سال  2019رس�یده اند .البته
براساس نظر متخصصان با وجود
اینکه چش�م انداز طال در س�ال
 2019مثب�ت بنظر میرس�د ،در
گذر از س�طح  1400دالر در یک
ماهه اخیر با مقاومت روبرو بوده
است.
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در نمودار بعد شاخص ریالی قیمت کاالهای پایه ارائه شده است:

هم�ان ط�ور ک�ه در نم�ودار
مش�خص اس�ت قیمت کاالهای
پای�ه در دو ماه�ه ابتدای س�ال
 1398رشد چشمگیری داشتند
اما در خرداد ما ش�اخص قیمت
کاالهای پایه کاهش داش�ته که
نش�ان میدهد از ش�دت تورم
کاس�ته شده اس�ت و اگر همین
رون�د ادامه پیدا کند میتوان به
کنترل تورم خوشبین بود.
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اقتصاد ایران

انتش�ار گزارش رشد اقتصادی ایران در س�ال  1397توسط مرکز آمار نشان میدهد که رشد
تولید ناخالص داخلی در سال  1397معادل منفی  4.9%بوده که با توجه به بازگشت تحریمهای
ظالمانه امریکا وقوع آن تا حدی قابل پیشبینی بود .هرچند که سهم اصلی این کاهش مربوط
به بخش نفت بوده اما ثبت رقم منفی  2.4%برای تولید ناخالص داخلی بدون نفت نشانگر انقباض
فعالیتهای تولیدی در مجموع بخشهای غیرنفتی است .درصورت عدم برنامه ریزی مناسب،
رشد منفی تولید ناخالص داخلی در سال جاری نیز چندان دور از انتظار نخواهد بود.
براس�اس آمار ارائه ش�ده توس�ط اوپک ،تولید نفت ایران در ماه ژوئن با کاهش مواجه شده و به
محدوده  500هزار بشکه در روز رسیده است .افت میزان فروش نفت که با عدم افزایش قیمت نیز
همراه شده ،سبب کاهش درآمدهای نفتی دولت خواهد شد و این اتفاق در صورت تداوم در کنار
کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی ،افزایش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت .انتشار
اوراق درآمد ثابت و واگذاری بخشی از اموال و امالک ،دو گزینه احتمالی دولت جهت تامین کسری
بودجه در سال جاری خواهد بود .در کنار این موضوع ،اتفاقاتی نظیر افزایش پایه پولی و رشد تورم
نیز محتمل خواهد بود.انتش�ار گزارش تورم خردادماه توس�ط مرکز آمار ایران نشان میدهد که
ن�رخ تورم ماهان�ه خرداد  ،98کمترین میزان از ابتدای بهار ( 97دوره پانزدهماهه) بوده اس�ت .با
این وجود نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه هنوز در باالی  50%قرار دارد.آمار تجارت خارجی سه
ماهه ابتدای س�ال  98نش�ان میدهد که میزان صادرات در این دوره نسبت به دوره مشابه سال
قبل کمی ( )1.2%کاهش یافته اما میزان واردات معادل  8.7%کاهش یافته است .اصلیترین اقالم
صادراتی شامل گاز ،میعانات و محصوالت شیمیایی نظیر متانول بوده است و در مقابل اقالمی نظیر
برنج ،ذرت دامی ،کنجاله س�ویا و کره (که همگی از ارز  4200تومانی منتفع هستند) سهم اصلی
واردات را در اختیار داشتهاند.

فروش بنگاه ها :چشمانداز بنگاهها و رشد بر مدار تورم

هر چند که مثبت شدن رشد شاخص فروش بنگاهها 1در فصل بهار (نسبت به فصل مشابه سال
قبل) پس از سه فصل عملکرد نامطلوب این شاخص ،میتواند نشانه مثبتی جهت تغییر شرایط
تولید در کشور باشد اما باید توجه داشت که مقدار رشد این شاخص در فصل بهار کمتر از 1%
بوده که چندان قابل مالحظه نیست و نمیتوان انتظار رشد جهشی در میزان تولید بنگاهها را
متصور بود .با توجه به آنکه نرخ رشد (فصل به فصل) فروش بنگاهها در تابستان سال قبل منفی
بوده است ،مثبت شدن نرخ رشد فروش در فصل بعد نیز محتمل است اگرچه در صورت مثبت
بودن این نرخ ،انتظار میرود که تنها ارقامی در محدوده  1تا  2درصد مشاهده شود ،ولی اهمیت
آن به این دلیل است که تغییر مثبت این شاخص درصورتی که تداوم داشته باشد نشانه مهمی
برای خروج از رکود محس�وب میش�ود .رفع موانع تولید در گروههایی نظیر خودرو و قطعات
در کن�ار افزایش میزان فروش در گروههایی نظیر صنایع غذایی محتملترین عامل فزاینده و
مشکالت صادراتی صنایع بزرگ محتملترین عامل کاهنده تولید و فروش در فصل بعد خواهند
بود .در مجموع با توجه به افت قابل مالحظه ش�اخص فروش بنگاهها از تابس�تان  97میتوان
گفت بخش اصلی رشد درآمد و سود شرکتها در ماههای اخیر که رشد قیمت سهام و ارزش
بازار را نیز منجر شده ،بیشتر مربوط به تغییرات قیمت محصوالت و تالش جهت تعدیل درآمد
با نرخ تورم بوده است .البته مثبت شدن شاخص و نظرسنجیهای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی نشان میدهد تولیدکنندگان برای خروج از رکود گامهای مهمی برداشتهاند.

 .1این شاخص برای بنگاههای  9گروه بزرگ صنعت شامل فلزات اساسی ،محصوالت شیمیایی ،کانههای فلزی،
فراوردههای نفتی ،تولید برق و بخار ،خودرو و قطعات ،محصوالت دارویی ،سیمان و محصوالت غذایی تهیه شده است.
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همچنین شاخص مدیران خرید (شامخ) که بیانگر انتظارات فعاالن اقتصادی و حوزه تولید در مورد رکود یا رونق است ،در خرداد با کاهش مواجه شده است.
در حال حاضر این ش�اخص در مرز  50قرار دارد و قرار گرفتن در این ناحیه فضای نااطمینانی پیش روی بنگاهها را تش�ریح میکند .تغییرات در سیاس�ت
گذاری ها ،قیمت ارز و تامین منابع مالی میتواند بر روند این شاخص و مثبت شدن آن اثرگذار باشد.

ب�ا وج�ود جامعی�ت ش�اخص
ش�امخ در ابع�اد مختلف تولید
و ف�روش ،عدم ش�مول مقوله
تامین مالی در مولفههای آن از
مواردی اس�ت که جامعیت آن
را کاهش داده است.
آخری�ن اطالع�ات و آمار کالن
موج�ود در زمین�ه تامین مالی
مرب�وط ب�ه آم�ار تس�هیالت
منتش�ره توس�ط بانک مرکزی
اس�ت که مربوط به اس�فندماه
 1397است.
بررسی این آمار نشان میدهد
که نرخ رشد تسهیالت مربوط
به س�رمایه در گردش صنعت و
معدن در سال  1397نسبت به
سال قبل  12.8%بوده است.
(در مقابل نرخ رشد  26درصدی
مجم�وع تس�هیالت ،و ن�رخ
رشد  19.9درصدی تسهیالت
ت و معدن).
بخش صنع 
به نظر میرسد ابزارهای تامین
مال�ی موجود در بازار س�رمایه
میتوانند برای تامین س�رمایه
در گردش بنگاهها مورد استفاده
قرار گیرند.
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عملکرد مناسب گرو ه کاالی مصرفی

روند رش�د ارزش گروههای بازار طی پنج فصل اخیر به ش�کلی بوده که در تابستان  97تمامی گروهها ،به ویژه گروه انرژی و کاالهای پایه ،رشد قابل مالحظه
داش�تهاند اما در بهار  98بیشترین رشد مربوط به گروههای کش�اورزی ،کاالهای مصرفی و ساختمان بوده است .در مورد گروه ساختمان (شامل انبوهسازی،
سیمان و کاشی و سرامیک) به نظر میرسد که حادثه سیل در فروردین ،اصلیترین علت رشد این گروه بوده است کما اینکه بخش اصلی رشد نیز در همین
ماه اتفاق افتاده است.

در مورد گروه کاالهای مصرفی
و گ�روه کش�اورزی ب�ه نظ�ر
میرس�د ک�ه ح�ذف ارز 4200
تومان�ی ب�رای اقالم�ی نظی�ر
گوش�ت قرم�ز و زمزمهه�ای
ح�ذف آن برای س�ایر اقالم و
آزادسازی قیمتها اصلیترین
عاملی بوده که رشد قیمت این
گروهها را منجر ش�ده و رش�د
ای�ن دو گ�روه ،در هر س�ه ماه
فصل به�ار بی�ش از  15%بوده
است.
ب�ا در نظر گرفتن این مس�اله
که نرخ ت�ورم کاالهای بیدوام
و کمدوام در حال حاضر فاصله
قاب�ل مالحظ�های ب�ا کاالهای
ب�ادوام دارد (و این مس�اله نیز
ب�ه عل�ت اتخاذ سیاس�تهای
حمایتی نظی�ر پرداخت یارانه
و قیمتگ�ذاری ب�وده) ،انتظار
افزای�ش بیش�تر ن�رخ ت�ورم
ای�ن کااله�ا در ماهه�ای آتی
وج�ود دارد و همی�ن موضوع
میتواند زمینهس�از رش�د در
صنای�ع مرتب�ط ب�ا کااله�ای
کمدوام و بیدوام مصرفی نظیر
محص�والت غذایی ،محصوالت
ش�وینده ،قن�د و ش�کر و دارو
شود.
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بازارهای مالی:
تداوم نوسان و رشد با محوریت همگرایی

نوسانات بازارهای مالی ایران که از شهریور  1396و همزمان با اتخاذ سیاست
پولی انبساطی بانک مرکزی (کاهش نرخ سود سپرده بانکی از  18%به )15%
آغاز و سپس با خروج ایاالت متحده از برجام تشدید شد ،در هفت فصل اخیر
پابرجا بوده و همچنان ادامه یافته اس�ت .چهار طبقه اصلی داراییهای مالی
ایرانیان یعنی ارز ،طال ،مسکن و سهام ،در این هفت فصل رشدهایی بین 135
تا  270درصد را تجربه نمودهاند .بررسی وضعیت سوددهی این بازارها نشان
میدهد با وجود آنکه دوگانگی مشهودی میان بازده طال و ارز با بازده بورس
و مس�کن مشاهده میش�ود و گروه اول (یعنی ارز و طال) در فصول ابتدایی
نوسانات ،رشد بسیار بیشتری را تجربه نمودهاند اما به نظر میرسد که نوعی
روند همگرایی در بلندمدت وجود دارد و در فصول آتی ،با فرض ثبات شرایط،
میتوان نزدیک شدن بیشتر بازده بازارهای مختلف را انتظار داشت.

فاصله مشهود ارزش دالری بازار
با مقادیر تاریخی

بهرغم رشد بازار در بهار  98و عدم رشد نرخ ارز در این دوره ،ارزش دالری
بورس تهران در پایان خرداد تنها  68میلیارد دالر بوده اس�ت .مقایسه این
رق�م با میانگین بلندمدت ارزش دالری بازار در دهه  90نش�ان میدهد که
ارزش ب�ازار هنوز در محدودهای پایینتر از مقادیر تاریخی خود قرار دارد و
انتظار رشد بیش�تر ارزش دالری بازار در ماههای آتی چندان دور از انتظار
نخواهد بود.

گروه اول

گروه دوم

عدم تخلیه کامل شوک ارزی در بازار سرمایه

بررسی تجربه شوک ارزی ابتدای دهه  1390و سرریز آن در بازار سرمایه نشان
میدهد که با گذشت سه سال ،بخش قابل مالحظهای از رشد قیمت ارز در بازار
سرمایه تخلیه شده و رشد متناسبی در بازار سرمایه ایجاد شده است .البته این
تغییرات با وقفه زمانی نسبت به نوسانات نرخ ارز صورت گرفته است.
با توجه به این تجربه میتوان انتظار داشت که شرایط مشابهی نیز برای شوک
ارزی اخیر وجود داش�ته باش�د .حذف تدریج�ی ارز  4200تومانی (برای برخی
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کاالها نظیر دارو) ،آزادس�ازی قیمت دیگر کااله�ا (نظیر خودرو و فرآوردههای
نفت�ی) و تعدیل قیمت محصوالت دیگر گروهها ب�ا نرخ تورم (نظیر محصوالت
غذایی و آش�امیدنی) ،مجموع مواردی است که انتظار میرود تا پایان سال رخ
داده و موجبات رش�د بیشتر بازار را فراهم آورند .در کنار این موارد باید توجه
ل 1392
داشت که افزایش نسبی ریسک سیاسی در شرایط فعلی نسبت به سا 
مهمترین چالشی است که میتواند رشد بازار را کند نماید.

کاهش جذابیت
بازارهای سفتهبازی و
ورود پول سرگردان
به بورس

سفر شینزو وابه به تهران

ب�ا توجه به ش�رایط غیرجذاب
ب�ازار ارز و طلا در به�ار  98و
عدم جذابیت نرخ س�ود فعلی
سپردههای بانکی به دلیل نرخ
باالی تورم ،بورس در س�هماهه
ابتدای سال رشد قابل مالحظه
ورود نقدینگی و افزایش ارزش
معامالت را تجربه نموده است.
هرچن�د میانگی�ن ارزش
معامالت روزانه ب�ورس تهران
برای نخس�تین ب�ار در دو ماه
متوال�ی بی�ش از  1000میلیارد
توم�ان بوده اما بخش�ی از این
رش�د ناشی از رشد ارزش بازار
و قیمت سهام ش�رکتها بوده
است .با توجه به کاهش نسبت
معاملات ب�ه ارزش ب�ازار در
خردادم�اه و روند نزولی ارزش
معامالت در هفتههای اخیر ،به
نظر میرسد که ورود نقدینگی
بیشتر به بازار سرمایه میتواند
عبور ش�اخص از محدوده 250
هزار واحد را تسهیل نماید.
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میلیارد ریال

16

افزایش تنش نظانی در خلیج فارس

بازار ثانویه ارز

خوش بینی ناشی از اجرای برجام

واحد

ورود دارایی جدید افراد حقیقی
به ب�ازار س�رمایه (خالص خرید
روزانه منه�ای ف�روش روزانه)
نیز طی س�ه ماهه ابتدای سال و
همزمان با رش�د ارزش معامالت
ب�ه ط�ور پیوس�ته ادام�ه یافته
اس�ت .اصلیترین نوس�ان این
متغی�ر نیز مربوط ب�ه میانههای
اردیبهشت و به دلیل متغیرهای
سیاسی بوده است.
ثبات و عدم رش�د دارایی افراد
حقیق�ی در ب�ازار س�رمایه طی
هفتهه�ای اخی�ر ،نش�انهای بر
دش�واری تداوم رش�د بازار در
شرایط فعلی است.
نکت�ه مهم قابل توج�ه در مورد
رش�د دارایی اف�راد حقیقی در
ب�ازار س�رمایه ،رس�یدن آن به
رکوردهای تاریخ�ی در ماههای
اخیر است.
با توج�ه به آنکه تج�ارب قبلی
نش�ان میده�د ای�ن ن�وع از
س�رمایه پس از گذش�ت مدتی
کوتاه و با معکوس شدن شرایط
بازار به س�رعت از ب�ازار خارج
خواهد ش�د (و رون�د نزولی آن
را تش�دید میکن�د) ،احتم�ال
میرود ای�ن اتف�اق در ماههای
آتی نیز به تدریج ش�روع به رخ
دادن نماید و خروج نقدینگی از
بازار اتفاق بیافتد.

انتخابات ریاست جمهوری

اوراق با درآمد ثابت :انتظار افزایش نرخ بازده
سیاست پولی انبساطی

آغاز نوسانات بازار ارز

میانگین نرخ بازده اوراق تامین مالی که در ماههای اخیر نوسان کمی داشته است ،در پایان خرداد در محدوده  22.4%قرار گرفته است که این رقم کمترین میزان
ثبت شده طی سه ماهه اخیر است .به نظر میرسد که برقراری ثبات نسبی در بازارهایی نظیر ارز و طال از عوامل اصلی ایجاد ثبات در بازار اوراق درآمد ثابت بوده
است .الزم به ذکر است که از میانههای اردیبهشت و با کاهش ریسکهای سیاسی ،روند نزولی آرام نرخ بازده اوراق درآمد ثابت (همزمان با نرخ ارز) آغاز شده است.
در کنار مساله ثبات بازارهای مالی ،باید توجه داشت که ثبات شرایط عرضه و تقاضا در بازار اوراق نیز در ثبات نرخ بازده موثر بوده به شکلی که در سه ماهه ابتدای
سال  ،98حجم اوراق منتشره تقریبا ثابت بوده و در طرف تقاضا نیز تغییر قابل مالحظهای در شرایط صندوقهای با درآمد ثابت ایجاد نشده است.
ثبات نسبی ارزش اوراق در فصل بهار

با وجود آنکه در سهماهه ابتدای سال اوراق جدید چندانی منتشر نشده است اما باید توجه داشت که در ماههای آتی انتظار انتشار تدریجی اسناد خزانه اسالمی
بودجه  1398وجود دارد و با توجه به اختصاص رقمی حدود  40هزار میلیارد تومان به این اوراق در الیحه بودجه ،رشد محسوسی در طرف عرضه بازار اوراق درآمد
ثابت ایجاد خواد ش�د .اس�ناد خزانه اسالمی که برای نخستین بار در سال  1394وارد بازار سرمایه شدند ،به سرعت در قوانین بودجه سنواتی وارد شده و در حال
حاضر نقش مهمی در تامین مالی کوتاهمدت دولت ایفا میکنند .با توجه به آنکه تجربه چهار سال اخیر نشان میدهد که انتشار اوراق دولتی غالبا در ماههای پایانی
سال (جهت تامین مالی کسری بودجه) و همچنین شهریورماه صورت میگیرد ،میتوان انتظار داشت که به زودی و طی ماههای آتی حجم قابل مالحظهای از اسناد
خزانه اسالمی وارد بازار سرمایه شود .این تغییر قابل مالحظه در طرف عرضه اوراق ،به شرط ثبات سایر شرایط ،به معنای افزایش نرخ بازده اوراق خواهد بود .به این
ترتیب انتظار میرود که نرخ بازده اوراق با درآمد ثابت در فصول آتی باالتر از فصل بهار قرار گیرد.
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با توجه به شرایط فروش نفت و درآمد دولت در سال جاری و سال آتی (تا پیش از انتخابات  )2020که امکان ایفای تعهدات دولت را با مخاطرات جدی مواجه نموده،
انتشار اسناد خزانه اسالمی توسط دولت با سررسیدهای بلندمدتتر صورت میگیرد .آخرین مرحله از اسناد منتشره در بهمن و اسفند  ،1397غالبا در سال 1400
سررسید خواهند شد و اوراق سررسیدشونده در سال  1399به ندرت در بین اوراق دولتی دیده میشوند .هرچند که نرخ بازده مطالبه شده برای اوراق بلندمدتتر
فاصلهای حدود  2.5واحد درصدی با اوراق کوتاهمدت دارد و هزینه استقراض دولت را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد اما جریان درآمدی ،دولت را مجاب
به انتشار این نوع اسناد ساخته است .به این ترتیب میتوان انتظار داشت انتشار اوراق تامین مالی دولتی مربوط به بودجه  1398که احتماال در ماههای آتی آغاز
خواهد شد ،برای سررسیدهای طوالنی و با نرخهایی در محدوده  24%صورت گیرد .هرگونه کاهش بیشتر در درآمدهای دولت میتواند این نرخ را باز هم افزایش
دهد .با توجه به فاصله قابل مالحظه نرخهای مذکور با نرخ سود سپرده بانکی ،به نظر میرسد که درماههای آتی فرصت مناسبی برای صندوقهای با درآمد ثابت
جهت سرمایهگذاری در این اوراق ایجاد خواهد شد.

سررسید1398
سررسید1400

سررسید1399

ب�ا وجود رش�د قاب�ل مالحظه
ارزش ب�ازار اوراق درآمد ثابت
طی س�الهای گذش�ته ،سهم
اصل�ی رش�د مربوط ب�ه اوراق
دولتی بوده اس�ت و سهم این
اوراق از ح�دود  20%در پایی�ز
س�ال  1394به بیش از  80%در
حال حاضر رسیده است.
با توجه به معرفی اسناد خزانه
در سال  1394به بازار سرمایه
و تداوم انتش�ار آنها در قالب
بودجهه�ای س�نواتی ،س�هم
اوراق دولت�ی از ای�ن تاریخ با
سرعت بیشتری افزایش یافته
است.
نکت�ه قاب�ل مالحظ�ه آنکه در
حال حاضر اس�ناد خزانه بیش
از نیم�ی از کل ب�ازار اوراق
درآمد ثابت را در اختیار دارند
و ت�داوم انتش�ار آنه�ا با نرخ
موج�ود میتوان�د ب�از هم این
سهم را افزایش دهد.
به نظر میرسد که در سالهای
اخی�ر نوع�ی اث�ر برونران�ی
( )Crowding effectبی�ن
اوراق دولتی و خصوصی ایجاد
شده است.
ت�داوم ای�ن ش�رایط میتواند
تامین مال�ی بخش خصوصی را
محدود نماید.
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سپردههای بانکی :عدم جذابیت نرخ سپرده بانکی و کاهش سپردههای بلندمدت

رشد نرخ تورم و منفی شدن سود حقیقی سپردههای بانکی از ابتدای سال  1397سبب کاهش جذابیت سرمایهگذاری در این ابزار مالی در پنج فصل گذشته ،و
جریان پیوسته کاهش سهم سپردههای بلندمدت (یکساله) در نظام بانکی شده است .در مقابل ،سهم سپردههای کوتاهمدت تا بهمن و همزمان با تغییر دستورالعمل
پرداخت سود (از روزشمار به ماهشمار) با رشد تدریجی مواجه بوده است .با توجه به شرایط تورمی اقتصادی و افزایش هزینه فرصت نگهداری پول در حسابهای
مدتدار ،نوع دیگر سپردههای بانکی یعنی سپردههای جاری در پنج فصل اخیر با رشد قابل مالحظهای مواجه شدهاند به شکلی که سهم این نوع سپرده در حال
حاضر به رقم تاریخی  14%رسیده است.

ای�ن تغیی�رات ،ع�دم تمای�ل
س�رمایهگذاران ب�ه دریاف�ت نرخ
س�ود ثابت فعلی (ح�دود  )20%را
به دلیل وجود فرصتهای جذابتر
س�رمایهگذاری نش�ان میدهد و
ع�دم رش�د مناب�ع صندوقهای
س�رمایهگذاری با درآمد ثابت در
ماههای اخیر نیز موید این موضوع
اس�ت .پیامد این مس�اله ،افزایش
س�رعت گردش پ�ول و به تبع آن
ایجاد پتانسیل رشد تورم است .در
صورت تداوم روند موجود ،انتظار
افزایش بیش�تر ت�ورم (ب�ا وجود
توقف نس�بی روند آن در خرداد)
درماهه�ای آت�ی وج�ود خواه�د
داشت.
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بازار مسکن :رکود معامالت و ساختوساز

با وجود رشد قابل مالحظه قیمت مسکن طی فصول اخیر و رسیدن میانگین قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران به بیش از  13میلیون تومان
در پایان خرداد  ،98به نظر میرس�د که معامالت این کاالی مصرفی-س�رمایهای در شرایط رکودی است .با وجود رشد مشهود تقاضای سرمایهای مسکن در نیمه
دوم سال  ،1396حجم معامالت مسکن در شهر تهران تقریبا در تمامی ماههای سال  1397نسبت به ماه مشابه سال قبل ،کاهش یافته است و این روند در سه ماهه
ابتدای سال  1398نیز تداوم یافته است .نرخ کاهش تعداد معامالت در خرداد  1398نسبت به خرداد  1397حدود  60%بوده است و این در حالی است که معامالت
خرداد 1397نیز نسبت به سال قبل کاهش داشته است .بررسی آمار پروانههای ساختمانی صادرشده در فصل پاییز (اطالعات به هنگامتر در اختیار نیست) نیز
نشان میدهد که تعداد پروانههای صادره تنها  3.4%نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش یافته و به این ترتیب ،تغییر محسوسی در ساختوساز مسکن مشاهده
نمیش�ود .در مجموع ،تداوم ش�رایط رکودی در تولید و معامالت مس�کن در سال  1398دور از انتظار نخواهد بود .با این وجود هرگونه تغییر در شرایط تسهیالت
مسکن (نرخ ،میزان و دوره بازپرداخت) میتواند شرایط این بخش را تغییر دهد.

بازار طالی داخلی:
کاهش حباب و
افزایش تقاضای
سرمایهگذاری
افزایش قیمت اونس طال به بیش
از  1300دالر ،انتظ�ار افزای�ش
بیشتر قیمت جهانی طال به دلیل
تش�دید تنشهای سیاس�ی بین
کش�ورها و کاهش حباب قیمتی
طلا در داخ�ل کش�ور ،مجموع
عواملی بوده ک�ه جذابیت طال را
جهت س�رمایهگذاری تا حدودی
افزایش داده است.
هر چند که هنوز قیمت سکه طال
دارای حباب اس�ت ام�ا به دنبال
کاه�ش ن�رخ ارز در خردادم�اه،
حباب سکه نیز با افتی محسوس
ب�ه محدوده  10%رس�یده که این
رق�م در ش�ش م�اه گذش�ته بی
سابقه بوده است.
به نظر میرس�د ک�ه این کاهش
میتواند زمینهساز افزایش تقاضا
برای طال باشد.
به نظر میرسد که رشد محسوس
معامالت س�که رف�اه و همچنین
افزای�ش خال�ص داراییه�ای
صندوقه�ای پش�توانه طلا نیز
ناشی از همین موضوع باشد.
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