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شاخص کل بورس

%+110
شاخص کل فرابورس

%+84
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مقایسه رشد نقدینگی و سپردههای بانکی

زنگ خطر نقدینگی
از التهابــات اخیــر در بازارهــای دارایــی کــه ســبب
رشــد قابــل توجــه قیمــت در ایــن بازارهــا شدهاســت
میتــوان ظــن بــرد کــه در کنــار کاهــش نــرخ بهــره،
رشــد قابــل توجــه نقدینگــی نیــز رخ دادهباشــد .در
ایــن خصــوص میتــوان از گزارشهــای ماهانــه
بانکهــای پذیرفتهشــده در بــورس و تعمیــم بــه
کل سیســتم بانکــی بــه یــک گمانهزنــی در خصــوص
رشــد نقدینگــی پرداخــت.
مقایســه رشــد ســاالنه نقدینگــی و ســپردههای
بانکهــای پذیرفتهشــده در بــورس حاکــی از
همگرایــی بســیار بــاالی ایــن دادههــا اســت (نمــودار
اول) کــه رشــد نگــران کننــده ایــن پارامتــر در دو
مــاه نخســت (مجموعــا  )%۸.۷زنــگ خطــر رشــد
بــاالی نقدینگــی را بــه صــدا در میــاورد .آخریــن آمــار
نقدینگــی کــه در جوابیــه بانــک مرکــزی بــه رییــس
اســبق ایــن نهــاد میتــوان اســتخراج کــرد حکایــت
از نقدینگــی  ۲۴۷۲هــزار میلیــارد تومانــی در پایــان
ســال  98دارد ،از طرفــی رشــد دو ماهــه نخســت
ســپردههای بانکهــای پذیرفتهشــده در بــورس
بــا احتســاب رشــد متوســط  %۱.۹خــرداد مــاه (بلنــد
مــدت ماهانــه) رشــد  %۱۰.۷ســپردهها بــرای بهــار
ســال  ۹۹را نشــان میدهــد (نمــودار دوم).

رشد سپردهها
رشد نقدینگی

رشد نقدینگی
پیشبینی بهار 99
متوسط  42ساله

10.7%

9.4%
6.3%
4.6%

ایــن عــدد باالتریــن رشــد تاریخــی فصــل بهــار در
 ۴۲ســال اخیــر بــه شــمار م ـیرود همچنیــن رشــد
بیــش از  %۱۰نقدینگــی در دو فصــل متوالــی نیــز
نشــان از رونــدی بــی ســابقه دارد .ایــن موضوع نشــان
میدهــد رشــد نقدینگــی در ماههــای اخیــر تنهــا از
محــل ســود ســپردهها نبــوده و عامــل اصلــی رشــد
نقدینگــی ،افزایــش پایــه پولــی و کاهــش ضریــب
تکاثــر بــوده اســت حــال آنکــه رئیــس بانــک مرکــزی
ســخن از سیاســت کاهــش نــرخ بهــره جهــت توقــف
رشــد نقدینگــی دارد کــه بــه معنــی عــدم توجــه بــه
ســایر عوامــل رشــد نقدینگــی اســت.

2.8%

فیروزه موفقیت 3
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میانگین روزانه خالص ورود (خروج) حقیقی به بازار سرمایه از
ابتدای سال  1397تا  18خرداد  - 1399ارقام به میلیارد ریال

میانگین روزانه خالص ورود (خروج) حقیقی

خالص ورود (خروج) حقیقی به بازار سرمایه از ابتدای سال
 1397تا  18خرداد  - 1399ارقام به میلیارد ریال

چارت هفته
خالــص ورود حقیقــی تجمعــی از ابتــدای ســال ۹۷
تــا کنــون بــه بــازار ســرمایه بــه بیــش از  87هــزار
میلیــارد تومــان رسیدهاســت.
البتــه بــا توجــه بــه رشــد قیمتــی بــازار ســرمایه
ارزش فعلــی ثــروت وارد شــده بیشــتر از ایــن میــزان
اســت.
شــاخص بــورس اوراق بهــادار از ابتــدای ســال ۹۹
علیرغــم ریــزش کامودیتــی و رکــود ناشــی از
کرونــا ،رشــد خیــره کننــده  117درصــدی را تجربــه
کردهاســت .ورود افــراد تــازهوارد بــه بــازار ســرمایه
را میتــوان بــه عنــوان یکــی از دالیــل اصلــی رشــد
بــازار مطــرح کــرد .اثــر ورود افــراد تــازهوارد را
میتــوان بــا خالــص ورود (خــروج) حقیقــی  -یــا
خالــص خــروج (ورود) حقوقــی – مــورد ســنجش
قــرارداد .در نمــودار اول میانگیــن روزانــه خالــص
ورود (خــروج) حقیقــی در هــر مــاه و خالــص ورود
(خــروج) حقیقــی تجمعــی آورده شدهاســت.

خالص ورود (خروج) حقیقی تجمعی

همانطــور کــه مشــاهده میشــود میانگیــن روزانــه
خالــص ورود (خــروج) حقیقــی تــا دی مــاه ۹۸
در محدودههــای کمتــر  ۲۰۰میلیــارد تومــان
بودهاســت کــه از بهمــن مــاه  ۹۸رونــد خالــص
ورود حقیقــی تــا اردیبهشــت مــاه  ۹۹صعــودی
بــود بــه گونــهای کــه میانگیــن روزانــه خالــص
ورود حقیقــی در اردیبهشــت مــاه  ۹۹بــه حــدود
 ۱۲۰۰میلیــارد تومــان رســید .خالــص ورود حقیقــی
تجمعــی از ابتــدای ســال  ۹۷تــا کنــون بــه بــازار
ســرمایه بــه بیــش از  87هــزار میلیــارد تومــان
رسید هاســت.
البتــه بــا توجــه بــه رشــد قیمتــی بــازار ســرمایه
ارزش فعلــی ثــروت وارد شــده بیشــتر از ایــن میــزان
اســت .در پنــج مــاه اخیــر ورود حقیقــی شــدت
بیشــتری بــه خــود گرفتهاســت بــه گونــهای کــه
خالــص ورود حقیقــی از ابتــدای بهمــن مــاه ۹۸
تــا کنــون بــه بــازار ســرمایه بیــش از  69.6هــزار
میلیــارد تومــان بودهاســت .همانگونــه کــه مشــاهده
میشــود خــرداد مــاه  ۹۹از شــدت خالــص ورود
حقیقــی کاســته شدهاســت و میانگیــن روزانــه ورود
حقیقــی  ۱۲۰۰میلیــارد تومانــی در اردیبهشــت بــه
حــدود  612میلیــارد تومــان در خــرداد رســیده
اســت.
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تغییرات قیمت کاالهای جهانی از ابتدای سال 2020
خوشــبینی بــه تــداوم توافــق کاهــش تولیــد نفــت توســط تولیدکننــدگان عمــده نفــت (تمدیــد کاهــش  ۹.۷میلیــون بشــکهای) قیمــت نفــت برنــت را پــس
از ســه مــاه دوبــاره بــه بــاالی  ۴۰دالر رســاند .طبــق توافــق اولیــه قــرار بــود تــا میــزان کاهــش تولیــد از مــاه مــه تــا ژوئــن معــادل  ۹.۷میلیــون بشــکه در
روز و از ژوییــه تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰معــادل  ۷.۷میلیــون بشــکه در روز باشــد .بــا ایــن وجــود عربســتان ســعودی پیشــنهاد داده تــا میــزان افــت تولیــد
تــا ســه مــاه دیگــر در ســطوح فعلــی باقــی بمانــد.
افزایــش بهــای نفــت در کنــار کاهــش محدودیتهــا و بهبــود تقاضــا پــس از مــاه مبــارک رمضــان موجــب رشــد قیمــت بســیاری از محصــوالت پتروشــیمی
شــد .کاهــش عرضــه نقــدی پلیپروپیلــن بــه ویــژه از ســوی تولیدکننــدگان در خاورمیانــه بــه دلیــل ســطح پاییــن تولیــد و افزایــش بهــای نفــت موجــب
رشــد  ۲۹دالری قیمــت پلیپروپیلــن فــوب خاومیانــه شــد .کاهــش عرضــه اتیلــن نیــز موجــب رشــد قیمــت ایــن محصــول بــه  ۶۸۰دالر بــه ازای هــر تــن
در جنــوب شــرق آســیا شــد .امــری کــه موجــب رشــد  ۱.۵الــی  ۲.۵درصــدی قیمــت محصــوالت در صنایــع پاییــن دســتی همچــون پلیاتیلنهــا شــد.
در بازارهــای شــرق آســیا شــاهد بهبــود نســبی در معامــات متانــول بودیــم بــه گونـهای کــه موجــودی متانــول در شــرق چیــن حــدود  ۳درصــد کاهــش
یافــت .بــا ایــن وجــود دادههــا حاکــی از موجــودی  ۱.۲میلیــون تنــی در منطقــه مذکــور میباشــد ،امــری کــه موجــب ثبــات قیمــت متانــولس ـیافآر
چیــن در حوالــی  ۱۵۳دالر شــد .قیمــت پیویســی نیــز ایــن هفتــه ثابــت بــود امــا تحلیلگــران بــازار در پــی افزایــش تقاضــای هنــد و رشــد بهــای نفــت،
انتظــار رشــد  ۴۰دالری قیمــت آن در مــاه ژوئــن و  ۸۰دالری آن در مــاه ژوییــه را دارنــد.
قیمــت فــوالد نیــز همــگام بــا رشــد تقاضــا در چیــن و افزایــش قیمــت مــواد اولیــه بــا رشــد همــراه شــد .شــاخص بیلــت  CISبــا رشــد  ۴درصــدی نســبت
بــه هفتــه قبــل بــه  ۳۶۶دالر رســید .ایــن باالتریــن قیمــت از ابتــدای ســال  ۹۹میباشــد .ســنگ آهــن  ٪۶۲سـیافآر چیــن نیــز در هفتــه گذشــته از مــرز
 ۱۰۰دالر گذشــت و در باالتریــن ســطوح خــود از ابتــدای ســال  ۲۰۲۰رســید.

تغییرات قیمت کاالهای جهانی از ابتدای سال 2020

احتمال تمدید توافق کاهش تولید نفت
اوپکپالس قیمت نفت برنت را دوباره
به باالی  ۴۰دالر بازگرداند و نفت برنت
با رشد  ۲۰درصدی نسبت به هفته قبل
باالترین رشد را در بین کامودیتیها به خود
اختصاص داد.

بیشترین رشد قیمت نسبت به ابتدای سال2020
بیشترین افت قیمت نسبت به ابتدای سال2020
تغییرات آخرین قیمت نسبت به ابتدای سال2020
شاخص کامودیتی فیروزه

پارازایلن FOB-خلیج فارس

بنزن FOB-خلیج فارس

بوتان FOB-خلیج فارس

پروپان FOB-خلیج فارس

ای بی اس CFR -جنوب شرق آسیا

پی وی سی CFR -جنوب شرق آسیا

پلی پروپیلن FOB-خاورمیانه

پلی اتیلن سبک FOB-خاورمیانه

پلی اتیلن سنگین FOB-خاورمیانه

پروپیلن CFR -جنوب شرق آسیا

اتیلن CFR -جنوب شرق آسیا

اوره

متانول CFR -چین

نفت اوپک

نفت WTI

نفت برنت

طال

سرب

روی

آلومینیوم

مس

سنگ آهن  cfr( %62چین)

بیلت صادراتی ایران

بیلت cis
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اخبار گروه مالی فیروزه
صندوق فیروزه موفقیت (شاخص نرمال شده به )100

بازدهی صندوق از ابتدای تاسیس
فیروزه موفقیت 5717%
شاخص کل 5326%

5,817
5,426

فیروزه موفقیت
شاخص کل

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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