شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

در ســال  ۱۳۹۹بــرآن شــدیم نشــریه “ ســرمایهگذار ایرانــی”
را بــرای توالــی زمانــی دو هفتــه یکبــار منتشــر نماییــم.
ایــن گــزارش چکیدهایــی از تحلیلهــای ســرمایهگذاری
کارشناســان بخــش مدیریــت دارایــی گــروه مالــی فیــروزه
میباشــد کــه در کمیتههــای تخصصــی ســرمایهگذاری و
مدیریــت ســبد مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد.
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چارت هفته

شاخص بورس دالری از سال  1390تا فروردین 1399
(شاخص شده به )100

در نمودارهــای ایــن هفتــه اثــر منفــی
کاهــش قیمتهــای کمودیتــی هــای جهانــی و
تغییــرات نــرخ ارز در شــاخص بــورس تهــران
لحــاظ شــده اســت .بــا ایــن حــال ،همانطــور
کــه در نمــودار دوم مشــاهده مــی شــود،
شــاخص بــورس تهــران از  3برابــر ســقف
ســال  1392عبــور کــرده اســت و ایــن بدیــن
معنــی اســت کــه رابطــه شــاخص بــورس بــا
متغیرهــای بنیــادی بــازار قطــع شــده اســت.
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شاخص بورس تعدیل شده با شاخص کامودیتی و دالر از
سال  1390تا فروردین ( 1399شاخص شده به )100

389

233
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88
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همــواره عنــوان می شــود که رشــد بازار معلول رشــد
دالر و شــرایط تورمــی حاکــم بــر پــول ملــی اســت.
اگــر شــاخص بــورس اوراق بهــادار را نســبت
بــه نــرخ دالر تعدیــل کنیــم و حاصــل آن را
از ابتــدای ســال  90نســبت بــه عــدد 100
شــاخص کنیــم نمــودار بــازده دالری شــاخص
نســبت بــه ابتــدای ســال 90را نشــان مــی دهــد.
میانگیــن نســبت دالری شــاخص بــورس در ایــن
نمودار ( )99و ســقف نســبی ( )133در روند صعودی
بــورس در ســال  92کمتــر از ســقف  183حــال
حاضــر اســت کــه نشــان دهنــده این اســت کــه ابعاد
رونــد صعــودی  99گســترده تــر از ســال  92اســت.
بــا توجــه بــه میانگیــن نســبت دالری در محــدوده
 99مــی تــوان گفــت ســرمایه گــذاری در بــورس
از ابتــدای ســال  90همــواره بــازده دالر را پوشــش
داده اســت.
یکــی از شــاخصه هــای مهــم از منظــر بنیــادی کــه
همــواره مــورد توجــه تحلیلگــران و خبــرگان بــازار
ســرمایه اســت شــاخص کامودیتــی مــی باشــد.
هنگامیکــه قیمــت کامودیتــی بــاال میــرود ســود
خالــص شــرکت هــای تولیــدی کامودیتــی محــور
افزایــش مــی یابــد و درنتیجــه جریــان نقــدی آتــی و
ارزش ذاتــی ایــن شــرکت هــا افزایــش پیــدا میکنــد
در نمــودار زیــر عــاوه بــر اثر نــرخ دالر ،اثر شــاخص
کامودیتــی در شــاخص بــورس تعدیــل شــده اســت.
هــر چــه اعــداد ایــن نمــودار کمتــر
باشــد بــه لحــاظ بنیــادی بــازار ســرمایه
در وضعیــت مســاعدتری* قــرار دارد.
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*نسبت به ابتدای سال 90
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مهمانی بزرگ بورس
حضــور میلیونــی خریــداران در عرضــه اولیــه هــا کــه قرابتــی بــا مشــارکت هــای ســالهای گذشــته نــدارد حکایــت از تغییــرات شــگرف در حضــور فعــاالن
بــازار ســرمایه دارد .ماهیــت عرضــه اولیــه هــا اگرچــه منتقــدان بســیاری داشــت امــا امســال بــرای دولــت بــا کســری بودجــه قابــل توجــه ،رضایــت بخــش
خواهــد بــود .امســال دولــت میتوانــد بخــش قابــل توجــه از رقمــی کــه در بودجــه  ،جهــت فــروش دارایــی هــای دولتــی دیــده بــود را از بــازار ســرمایه
تامیــن مالــی کنــد بــدون اینکــه آثــار منفــی اســتقراض از بانــک مرکــزی را متحمــل شــود .پیــش بینــی میشــود در عرضــه ســهام صبــا تامیــن ،شســتا و
همچنیــن  ETFدولتــی کــه وعــده شــروع عرضــه آن را بــا تخفیــف  %۲۵-%۲۰بــرای میانــه اردیبهشــت و پــس از آن داده انــد مجموعــا حــدود  ۴۰هــزار
میلیــارد تومــان تامیــن مالــی شــود .جــذب ایــن رقــم بــرای بــازه زمانــی  2مــاه در کنــار ســایر فروشــندگان حقوقــی در بــازار ســرمایه دشــوار بنظــر میرســد
و نیازمنــد ورود روزانــه بیــش از  ۱۰۰۰میلیــارد تومــان پــول جدیــد میباشــد .ایــن در حالــی اســت از ابتــدای ســال تاکنــون ورود پــول جدیــد بــه طــور
متوســط روزانــه کمتــر از  ۱۰۰۰میلیــارد تومــان مــی باشــد .همچنیــن اگــر دولــت در روزهــای پــس از عرضــه اولیــه اقــدام بــه فــروش بیشــتر نمایــد ،امــکان
عــدم تناســب بیــن پــول ورودی و خروجــی میتوانــد کمــی تعــادل قیمــت را بــر هــم بزنــد .لــذا در مقطــع فعلــی عــزم و اراده دولــت و میــزان عرضــه ســهام،
بــر قیمتهــا و شــرایط بــازار بســیار اثــر گــذار خواهــد بــود.
در صورتیکــه تامیــن مالــی دولــت بــا شــیب زیــاد ســبب شــود پــول جدیــد ورودی حقیقــی تمامــا جــذب شــود واشــخاص بــرای خریــد مضاعــف ســهام
دولتــی از طریــق فــروش ســایر ســهام موجــود در پرتفوی،عرضــه کننــده ســهام شــوند ممکــن اســت کل بــازار در معــرض فشــار مضاعفــی قــرار بگیــرد.
نقدینگــی جدیــد وارد شــده توســط اشــخاص حقیقــی اگرچــه در اعــداد اســمی خــود در ســال ( 97از تابســتان و بــا شــروع ســیکل صعــودی بــازار) حــدود
 5هــزار میلیــارد و در ســال  98حــدود  32هــزار میلیــارد و از ابتــدای ســال جــاری حــدود  9هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت امــا همیــن عــدد تجمعــی
(مجمــوع  3ســال)  46هــزار میلیــارد تومانــی اگــر بــر اســاس تاریخــی کــه بــه بــازار وارد شــده اســت و بــر اســاس تغییــرات شــاخص وزنــی ارزشــی تعدیــل
شــود بــه عــددی بیــش از  77هــزار میلیــارد تومــان میرســد و در صورتیکــه بــا شــاخص هــم وزن تعدیــل شــود بیــش از  111هــزار میلیــارد تومــان خواهــد
بــود .در واقــع گلولــه برفــی ثــروت اشــخاص حقیقــی بــا ســرعت شــگفت انگیــزی در حــال بــزرگ شــدن اســت .ابعــادی کــه بــا توجــه بــه ســرعت بســیار
بــاالی رشــد نســبت بــه نقدینگــی و تولیــد ناخالــص داخلــی در صــورت تــداوم میتوانــد عــاوه بــر تداعــی تجربــه تلــخ هجــوم خانوارهــای چینــی بــه بــورس
چیــن در ســال  ، 2015پتانســیل تبدیــل شــدن بــه یــک بحــران اجتماعــی را نیــز داشــته باشــد.

ورود پول اشخاص حقیقی به بازار سرمایه
 1114هزار میلیارد ريال
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هزار میلیارد ريال

از اوایل مرداد  ۹۷تا کنون،عدد تجمعی نقدینگی وارد شده به بازار بورس از
طرف اشخاص حقیقی در صورتیکه با شاخص هم وزن تعدیل شود به بیش از
 ۱۱۱هزار میلیارد تومان رسیده است و گلوله برفی ثروت اشخاص حقیقی با
سرعت شگفت انگیزی در حال بزرگ شدن است.
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تغییرات قیمت کاالهای جهانی از ابتدای سال 2020
بســتههای حمایتــی و مالــی اکثــر دولتهــا بــرای مقابلــه بــا پیامدهــای ویــروس کرونــا و حمایــت از کســب و کارهــای مختلــف موجــب تقویــت و رشــد
نســبی برخــی از فلــزات اساســی از جملــه مــس و روی شــد .خــوش بینــی بــه توافــق نشســت فــوق العــاده اوپــک پــاس بــر ســر کاهــش تولیــد و حــل
جنــگ قیمتــی نیــز موجــب افزایــش قیمــت نفــت در روزهــای اخیــر شــد .بــا ایــن وجــود اشــباع بــی رویــه عرضــه و ســقوط تقاضــای نفــت موجــب شــده
تــا تولیدکننــدگان همچنــان بــا چشــم انــداز کمبــود مخــازن نگهــداری و تعطیلــی چاههــای نفــت روبــرو باشــند.
افــت قیمتــی متانــول ،الفیــن هــا ،LPG ،آروماتیــک هــا و  ...همچنــان ادامــه دارد ،پلــی اتیلــن ســنگین بــه کمتریــن ســطح  17ســال گذشــته و بوتادیــن بــه
کمتریــن قیمــت خــود از ژانویــه  2009رســیده اســت .تــداوم شــیوع ویــروس کرونــا در قــاره ســبز ،قیمــت  PVCرا کــه تــا کنــون ریزشــی نداشــت ،متاثــر
کــرد و قرنطینــه سراســری هنــد ،قیمــت آن را بیشــتر تحــت فشــار قــرار داد .نــرخ محصــوالت فــوق در حــال حاضــر در کمتریــن میــزان خــود از ابتــدای
ســال  2020قــرار دارد .اوره امــا همچنــان جــزو معــدود محصوالتیســت کــه ریــزش قیمتــی چندانــی نداشــته و در هفتــه قبــل بــا رشــد  2.5درصــدی بــه
 $259بــه ازای هــر تــن رســید.

تغییرات قیمت کاالهای جهانی از ابتدای سال 2020

شاخص کامودیتی فیروزه ،میانگین وزنی تغییرات
قیمت جهانی کامودیتی ها از ابتدای سال  2020می
باشد .این شاخص تاثیر کاهش نرخ کامودیتی ها در
میزان ارزش روز شرکتهای تولید کننده کامودیتی
محور بورس تهران را نشان می دهد.

بیشترین رشد قیمت نسبت به ابتدای سال2020
بیشترین افت قیمت نسبت به ابتدای سال2020
تغییرات آخرین قیمت نسبت به ابتدای سال2020

شاخص کامودیتی فیروزه

بنزن FOB-خلیج فارس

بوتان FOB-خلیج فارس

پروپان FOB-خلیج فارس

ای بی اس CFR -جنوب شرق آسیا
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تازههای بورس و اقتصاد سال اول /شماره دو  /فروردین  99واحد مدیریت دارایی شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

اخبار گروه مالی فیروزه
بازدهی ساالنه شده صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (فیروزا) و ثمر تا سررسید اوراق خزانه 16 :فروردین 1399
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 ۱۶فروردین :۱۳۹۹
بازدهی متوسط ساالنه صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت #فیروزا۳۴ :درصد
بازدهی اوراق خزانه ۱۸ :درصد

فیروزه در یک نگاه
گــروه مالــی فیــروزه اولیــن شــرکت بینالمللــی در بازارســرمایه ایــران اســت کــه در ســال  1384بــا هــدف جــذب و مدیریــت
ســرمایههاي داخلــی و خارجــی در بــازار بــورس تهــران آغــاز بــه کار کــرد و بــه تدریــج فعالیتهــاي خــود را بــراي ارائــه
خدمــات متنــوع مالــی بــه ســرمایهگذاران و کس ـبوکارها گســترش داد.
مجموعــه خدمــات و محصــوالت ارائــه شــده توســط گــروه مالــی فیــروزه شــامل صندوقهــای ســرمایه گــذاری ،مدیریــت
دارایــی ،خدمــات بــازار ســرمایه در کنــار خدمــات کارگــزاری اوراق بهــادار ماننــد پذیــرش شــرکتها ،عرضــه اولیــه ،انتشــار
اوراق ،عرضــه خصوصــی ســهام ،ســهامداری اختصاصــی ،ادغــام و تملیــک و مشــاوره مالــی میباشــد.
ایــن ســند توســط شــرکت ســبدگردان توســعه فیــروزه صرف ـاً جهــت اطالعرســانی تنظیــم شــده اســت و نبایــد بــه عنــوان یــک تقاضــا یــا پیشــنهاد بــراي ارائــه هرگونــه خدمتــی در حوزههــاي
قضایــی کــه در آنهــا دادن چنیــن تقاضــا یــا پیشــنهادي بــه عمــوم یــا گــروه خاصــی از ســرمایهگذاران غیرقانونــی میباشــد ،تفســیر گــردد .مطالــب ایــن گــزارش براســاس اطالعاتــی میباشــد
کــه شــرکت ســبدگردان توســعه فیــروزه آنهــا را موثــق میدانــد ،بــا ایــن وجــود شــرکت ســبدگردان توســعه فیــروزه هیــچ تضمیــن یــا ضمانتــی (خــواه صریــح یــا ضمنــی) در ارتبــاط بــا صحــت،
تکمیــل یــا معتبــر بــودن اطالعــات منــدرج در ایــن گــزارش نمیدهــد .هرگونــه نظــري کــه در ایــن گــزارش تصریــح شــده اســت ،بازتــاب ارزیابــی اســت کــه تــا تاریــخ تهیــه مســتند انتشــار یافتــه
اســت و امــکان دارد کــه تغییــر یابــد .شــرکت ســبدگردان توســعه فیــروزه هیــچ نــوع مســئولیتی بــراي ورود هرگونــه خســارت یــا زیــان مســتقیم ،غیرمســتقیم یــا تبعــی کــه ناشــی از اســتفاده تمــام
یــا بخشــی از ایــن مطالــب باشــد را قبــول نمیکنــد .تمامــی اطالعــات گــزارش شــده تنهــا پــس از اخــذ رضایــت کتبــی از شــرکت ســبدگردان توســعه فیــروزه میتوانــد بازتولیــد و یــا افشــا شــود.
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