تازههای بورس و اقتصاد سال اول /شماره شش  /تیر 99

واحد مدیریت دارایی شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

نسبت  P/Eصنایع بزرگ
نســبت قیمــت بــه درآمــد هــر ســهم ( )P/Eیکــی از مهمتریــن نســبتهای ارزشگــذاری در تحلیــل بنیــادی اســت .نســبت  P/Eپایینتــر یــک شــرکت
در صــورت یکســان بــودن حــوزه فعالیــت و طرحهــای توســعهای ،نشــاندهنده برتــری آن شــرکت نســبت بــه ســایر شــرکتهای مشــابه اســت چراکــه
بــه ازای هــر ســهم ،ســودخالص بیشــتری نســبت بــه ارزش بــازار آن تولیــد میکنــد ،بــه عبــارت دیگــر میتــوان گفــت ســود خالــص هــر دوره بخــش
بزرگتــری از ارزش بــازار آن را تشــکیل میدهــد.
در نمــودار زیــر ارزش بــازار و ســود خالــص  TTMده صنعــت بــزرگ بــورس اوراق بهــادار تهــران شــامل :محصــوالت شــیمیایی ،فلــزات اساســی ،فرآوردههــای
نفتــی ،اســتخراج کانههــای فلــزی ،بانــک و موسســات اعتبــاری ،مخابــرات ،رایانــه و فعالیتهــای وابســته بــه آن ،یوتیلیتــی ،خــودرو و قطعــات و دارو،
کــه حــدود  ۷۰درصــد ارزش کل بــازار را تشــکیل میدهنــد بــه همــراه نمــودار  P/Eبــه صــورت فصلــی از فصــل اول  ۱۳۹۰تــا فصــل اول  ۱۳۹۹آورده
شدهاســت .از ابتــدای ســال  ۱۳۹۰تــا انتهــای  ۱۳۹۸نســبت  P/Eدر محــدودهی حــد پاییــن  ۴و حــد بــاال  ۸در نوســان بــوده و بطــور میانگیــن نســبت
 P/Eدر محــدوده  ۶.۲واحــد قــرار دارد .از ابتــدای ســال  ۱۳۹۹بــه دنبــال اقبــال بــه بــازار ســهام نســبت  P/Eاز محــدوده مذکــور خــارج شــد بــه گونـهای
کــه در پایــان خردادمــاه  ۱۳۹۹نســبت  P/Eبرابــر  ۲۲.۷واحــد اســت یعنــی ســود خالــص ده صنعــت بــزرگ تنهــا چیــزی حــدود  ۴.۵درصــد ارزش بــازار
ایــن صنایــع اســت ،بــا فــرض درصــد تقســیم ســود  ۸۰درصــد ،بــازده نقــدی ده صنعــت بــزرگ حــدود  ۳.۵درصــد میشــود.

ارزش بازار ،سود خالص و ) (P/Eدر ده صنعت بزرگ بورس

22.7

سود خالص TTMمحقق شده ده صنعت
ارزش بازار ده صنعت

P/E TTM

6.2
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تشکیل حباب دارایی ها
از ابتــدای ســال جــاری بــا کاهــش قابــل توجــه نــرخ بهــره و همچنیــن رکــورد احتمالــی رشــد نقدینگــی در فصــل بهــار شــاهد رونــد صعــودی در اکثــر
بازارهــای دارایــی هســتیم .ایــن رونــد صعــودی در بازارهــای مســکن و خــودرو و ارز و البتــه بــورس بــه وضــوح نمایــان اســت .ایــن رشــد قابــل توجــه و
متــورم شــدن دارایــی هــا در شــرایطی رخ میدهــد کــه قــدرت خریــد کافــی از محــل درآمــد ســرانه بــرای چنیــن رشــدی هنــوز ایجــاد نشــده اســت .اگــر
ارزش تمــام دارایــی هــای مختلــف شــامل مســکن و بــورس و ســایر (شــامل خــودرو و ارز خانگــی) را نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی بســنجیم (نمــودار
اول) بــه خوبــی گــواه عــدم تکافــوی تقاضــای موثــر جهــت خریــد دارایــی بــا چنیــن قیمــت هایــی اســت .امــا در صورتیکــه ارزش کل دارایــی هــا را بــه
نقدینگــی بســنجیم (نمــودار دوم) هنــوز فاصلــه  %16تــا ســقف تاریخــی وجــود دارد کــه بنظــر میرســد ایــن فاصلــه در صعــود شــکل گرفتــه در دالر و
بــازار ســرمایه در هفتــه هــای آینــده قابــل وصــول اســت .ایــن دو نمــودار نشــان میدهــد رشــد دارایــی هــا در کشــور عمدتــا از محــل تقاضــای ســفته بــازی
(تالطــم نقدینگــی) رقــم خــورده اســت و تقاضــای موثــر مبتنــی بــر قــدرت خریــد از محــل درآمــد ســرانه بــه پاییــن تریــن ســطح تاریخــی خــود رســیده
اســت.
ارزش کل دارایی ها به GDP

ارزش کل دارایی ها به نقدینگی
سقف تاریخی

10.9
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تغییرات قیمت کاالهای جهانی از ابتدای سال 2020
تأکیــد کشــورهای اوپــکپــاس در تعهــد خــود بــرای پاییــن نگــه داشــتن عرضــه نفــت و انتظــار پیشــی گرفتــن تقاضــا از عرضــه در ســه ماهــه ســوم ســال
 ،۲۰۲۰محــرک قیمــت نفــت و رشــد  ۱۰درصــدی قیمــت آن در هفتــه گذشــته شــد .بــا ایــن وجــود ،گســترش ســایه ویــروس کرونــا همچنــان بــه عنــوان
بزرگتریــن ریســک قیمــت نفــت باقــی ماندهاســت ،ریســکی کــه موجــب رشــد  ۱.۲درصــدی قیمــت طــای جهانــی در روز جمعــه شــد.
رشــد قیمــت نفــت و افزایــش قیمــت اتیلــن  CFRجنــوب شــرق آســیا بــه  ۷۹۰دالر (کــه باالتریــن قیمــت در ســال  ۲۰۲۰میباشــد) و بهبــود تقاضــای
پلــی اتیلنهــا ،بــرای بســته بنــدی پالســتیکی در مقابــل عرضــه محــدود آن موجــب رشــد  ۳الــی  ۴درصــدی قیمــت پلیاتیلــن و پلیپروپیلــن در هفتــه
گذشــته شــد .قیمــت پیویســی در هفتــه گذشــته ثابــت بــوده اســت ،ایــن در حالیســت کــه افزایــش  ۱۰۰دالری قیمــت مــاه جــوالی آن مــورد قبــول
اکثــر خریــداران میباشــد .ایــن افزایــش ،در پــی کاهــش عرضــه بــوده و تقاضــا همچنــان محــدود اســت.
قیمــت متانــول  CFRچیــن در هفتــه گذشــته در پــی کاهــش جزئــی موجودیهــا و افزایــش نرخهــای داخلــی بــا رشــد  ۵دالری بــه  ۱۵۷دالر رســید.
طبــق گــزارش نشــریه  Plattsشــرکت کیمیــا پــارس خاورمیانــه بــا ظرفیــت  ۱.۶۵میلیــون تــن متانــول در ســال کــه یــک مــاه قبــل بــه بهرهبــرداری
رســید ،قــرار اســت کــه اولیــن محمولــه متانــول خــود را در پایــان مــاه میــادی جــاری صــادر کنــد .پتروشــیمی بوشــهر نیــز کــه بــا ظرفیــت مشــابه در
اوخــر ســال گذشــته بــه بهــره بــرداری رســید ،در مــاه آینــده حــدود  ۱۰۰ -۹۰هــزار تــن متانــول بــه چیــن صــادر خواهدکــرد .بــا بهرهبــرداری از دو طــرح
مذکــور ظرفیــت متانــول ایــران بــه بیــش از  ۱۲میلیــون تــن در ســال رســید .در حالیکــه قیمــت متانــول چیــن در پــی کاهــش تقاضــا ناشــی از COVID-19
در پاییــن تریــن ســطح یــازده ســال اخیــر اســت ،تــداوم بهرهبــرداری طرحهــای متانــول در ایــران و عرضههــای ســنگین در پــی آن میتوانــد چالــش
جدیــدی در بــازار متانــول چیــن بــه وجــود آورد.
قیمــت ســنگ آهــن نیــز در پــی افزایــش تولیــد فــوالد خــام چیــن و افــت موجــودی انبارهــا در بنــادر کشــور مذکــور بــه کمتریــن ســطح  ۴۴مــاه گذشــته،
در ســطوح بــاال باقــی ماندهاســت .شــاخص قیمــت بیلــت  CISدر هفتــه گذشــته ثابــت بــوده بــا ایــن وجــود قیمــت فلــزات اساســی در پــی بهبــود تقاضــای
چیــن بــا رشــد همــراه شــده بــه گونـهای کــه قیمــت مــس  LMEبــه بــاالی  ۵.۸۰۰دالر بازگشــته و قیمــت روی نیــز بیــش از  %۴افزایــش داشتهاســت.

تغییرات قیمت کاالهای جهانی از ابتدای سال 2020

قیمت نفت ،محصوالت شیمیایی و فلزات
اساسی در پی بهبود تقاضای چین در
هفته گذشته با رشد همراه بودهاست .با
این وجود نگرانی از وقوع موج دوم شیوع
ویروس کرونا نگرانی اصلی سرمایهگذاران
میباشد.

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

تازههای بورس و اقتصاد سال اول /شماره شش  /تیر 99

واحد مدیریت دارایی شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

اخبار گروه مالی فیروزه
معرفی سبدگردان فیروزه

1,395
1,296

نمونه سبدگردان فیروزه
شاخص کل
نرخ دالر

بازدهی از ابتدای تاسیس
سبدگردان فیروزه 1295%
شاخص کل 1196%
نرخ دالر 460%

560

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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