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معرفی شاخصهای مهم بازار
شــاخصهای مختلفــی در بــورس وجــود دارد کــه هــدف از ایجــاد ایــن شــاخصها ارائــه یــک دیــد کلــی و خالصــه بــه دنبالکننــدگان بــازار ســرمایه
اســت .وقتــی صحبــت از شــاخص میشــود همــه ذهنهــا بــه ســمت شــاخص کل بــورس اوراق بهــادار جــذب میشــود .شــاخص کل بــورس اوراق بهــادار
یــک شــاخص وزنــی بــا لحــاظ ســود تقســیمی شــرکتهای فعــال در بــورس اوراق بهــادار اســت بــه ایــن صــورت کــه بــرای محاســبه ایــن شــاخص از
میانگیــن وزنــی (وزن هــر شــرکت معــادل ارزش بــازار هــر شــرکت بــه ارزش بــازار کل بــورس اســت) بــه همــراه ســود تقســیمی آنهــا اســتفاده میشــود.
دو شــاخص قیمــت (وزنــی -رزشــی) و شــاخص قیمــت (ه ـموزن) در ادامــه معرفــی میشــود .شــاخص قیمــت (وزنــی -ارزشــی) تنهــا از میانگیــن وزنــی
بــازده ســهام شــرکتها اســتفاده میکنــد و تفــاوت آن بــا شــاخص کل در ســود تقســیمی اســت .شــاخص قیمــت (ه ـموزن) از میانگیــن بــازده ســهام
شــرکتها اســتفاده میکنــد و تفــاوت آن بــا شــاخص قیمــت (وزنــی -ارزشــی) در ایــن اســت کــه وزنهــا باهــم برابــر در نظــر گرفتــه میشــود .تعــداد
شــرکتهای فعــال در بــورس اوراق بهــادار  340شــرکت ،بــاارزش حــدود  6.700هــزار میلیــارد تومــان در تاریــخ  28تیــر  ،1399اســت کــه حــدود 4.400
هــزار میلیــارد تومــان یعنــی  66درصــد کل ارزش بــازار را  30شــرکت بــزرگ و نیــز ارزش  200شــرکت کوچکتــر  490هــزار میلیــارد تومــان یعنــی
 7درصــد ارزش کل بــازار را شــرکتهای کوچکتــر تشــکیل میدهنــد .شــرکتهای بــزرگ عمدتــاً کامودیتــی محــور بــوده و فــروش آنهــا عمدتــاً
بــا افزایــش نــرخ دالر افزایــش مییابــد و شــرکتهای کوچکتــر طیــف گســتردهای از صنایــع بــا فــروش ریالــی هســتند کــه فــروش آنهــا عمدت ـاً بــا
شــاخصهای قیمــت مصرفکننــده افزایــش مییابــد .اگــر قیمــت شــرکتهای بــزرگ (بهعنوانمثــال  30شــرکت بــزرگ) افزایــش یابــد و قیمــت
ســهمهای کوچکتــر (بهعنوانمثــال  200شــرکت کوچکتــر) کاهــش یابــد شــاخص قیمــت (وزنــی -ارزشــی) افزایــش و شــاخص قیمــت (هــموزن)
کاهــش مییابــد.
در نمــودار زیــر نســبت شــاخص قیمــت (هـموزن) بــه شــاخص قیمــت (وزنــی -ارزشــی) شــاخص شــده بــه عــدد  100از ابتــدای ســال  1393تــا  28تیــر
 1399بــه همــراه نــرخ دالر آورده شــد ه اســت .از ابتــدای  1393تــا مــرداد  1396باثبــات در نــرخ دالر و عــدم افزایــش قیمــت کامودیتیهــا نســبت شــاخص
ه ـموزن بــه وزنــی افزایــش  100درصــدی داشــت و شــرکتهای کوچکتــر بــازده بهتــری نســبت بــه شــرکتهای بزرگتــر داشــتند .بــا افزایــش نــرخ
دالر از دیمــاه  1396تــا مهرمــاه  1397شــرکتهای بــزرگ کــه درآمدهــای دالری دارنــد بــازده بهتــری نســبت بــه شــرکتهای کوچکتــر داشــتند و
نســبت شــاخص ه ـموزن بــه وزنــی بــا کاهــش حــدود  25درصــدی داشــت .پــس از ثبــات نســبی در نــرخ دالر از مهرمــاه  1397تــا انتهــای اردیبهشــت
 1399نســبت شــاخص هــموزن بــه وزنــی افزایــش  130درصــدی داشــت و شــرکتهای کوچکتــر رشــد بســیار بیشــتری نســبت بــه شــرکتهای
بــزرگ را تجربــه کردنــد .از فروردیــن  1399بــا آغــاز رونــد صعــودی نــرخ دالر نســبت شــاخص ه ـموزن بــه وزنــی کاهــش  30درصــدی داشــته اســت و
شــرکتهای بــزرگ رشــد باالتــری نســبت بــه شــرکتهای کوچکتــر تجربــه کردهانــد .بهطورکلــی میتــوان گفــت دررونــد صعــودی نــرخ ارز ابتــدا
بــازده شــرکتهای بزرگتــر (کــه عمدتـاً درآمدهــای دالری دارنــد) بهتــر از شــرکتهای کوچکتــر بــوده و پــس از توقــف رونــد صعــودی نــرخ ارز ،بــازده
شــرکتهای کوچکتــر بهتــر از شــرکتهای بزرگتــر خواهــد بــود.

روند تغییرات شاخصهای مهم بازار

بازدهی بهتر شرکتهای کوچکتر

نسبت شاخص هموزن به وزنی ارزشی( واحد (
نرخ دالر( ریال (

بازدهی بهتر شرکتهای کوچکتر
بازدهی بهتر شرکتهای بزرگتر
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بینظمی رفتار سهامداران
در روزهــاي اخيــر شــاهد تقســيم شــدن رفتــار بــازار بــه دو جبهــه صــف خريــد يــا صــف فــروش هســتيم .گويــا ســهامداران حــد وســطي بــراي اغلــب
ســهام قائــل نبــوده و تعــادل قيمتهــا تنهــا در آســتانه بــاال و پاييــن رقــم ميخــورد .اتفــاق ديگــري کــه قربانــي ايــن رفتــار بــازار شــده اســت شــلختگي
ســهامداران در رشــد و کاهــش قيمــت ســهام موجــود در يــک صنعــت اســت .اگرچــه دو شــرکت فــوالد خوزســتان و فــوالد مبارکــه بــه علــت تفــاوت نســبي
در محصــوالت توليــدي و ترکيــب سرمايهگذاريهايشــان کامــ ً
ا دو شــرکت مشــابه محســوب نميشــوند امــا برآينــد کلــي ســودآوري ايــن شــرکتها
متفــاوت از يکديگــر نيســت حالآنکــه شــاهد تغييــرات قيمتــي متفاوتــي در ايــن دو شــرکت هســتيم.
در هفتــه گذشــته نســبت ارزش بــازار فــوالد مبارکــه بــه فــوالد خوزســتان بــه باالتريــن ســطح تاريخــي خــودش رســيده اســت .نســبت  7برابــري فــوالد
مبارکــه در برابــر فــوالد خوزســتان بــه ايــن معنــي اســت کــه بــازار بــه فــوالد مبارکــه تقريبـاً بــه چشــم یــک فوالدســاز  28میلیــون تنــی دربرابــر فیــوز 4
میلیــون تنــی نــگاه میکنــد.
ســقفهاي تاريخــي ايــن نســبت  4.5برابــر و کفهــاي ايــن نســبت نيــز  1.5برابــر و متوســط تاريخــي  3برابــر ميباشــد .بــه نظــر میرســد بخــش
قابلتوجهــي از بيــش بازدهــي فــوالد در برابــر فخــوز در طــول زمــان برگشــت داده شــود و در بهتريــن حالــت شــاهد برگشــت بــه ســقفهاي پيشــين و
نســبت  4.5برابــري باشــيم .بــه ايــن معنــي کــه فــوالد خوزســتان در طــول زمــان  1.5برابــر فــوالد مبارکــه بازدهــي بيشــتر يــا اصــاح قيمــت کمتــري
خواهــد داشــت.

نسبت ارزش بازار فوالد به فخوز
عــدم توجــه ســهامداران بــه مقایســه
ســودآوری شــرکتها ســبب شــدهاســت
کــه ارزش بــازار فــوالد مبارکــه نســبت بــه
فــوالد خوزســتان در ســقف تاریخــی خــود
قــرار گیــرد
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تغییرات قیمت کاالهای جهانی از ابتدای سال 2020
قيمــت نفــت در طــي يــک مــاه گذشــته دسـتخوش تغييــرات چندانــي نشــد و تقريبـاً ثابــت بــود .بــا وجــود افــت صــادرات نفــت عربســتان ســعودي بــه
کمتريــن ميــزان خــود از اکتبــر ســال  620( 2010ميليــون بشــکه در روز) در پــي توافــق اوپــک پــاس و کاهــش تعــداد حلقههــاي چــاه نفــت آمريــکا بــه
 180حلقــه کــه در مــدت مشــابه ســال قبــل  779حلقــه بــود ،افزايــش عرضــه  2ميليــون بشــکهاي نفــت اوپــک و متحدانــش از مــاه آتــي باوجــود ســطح
پاييــن مبــادالت نفــت در جهــان و ازســرگيري ميــدان نفتــي غــراف عــراق پــس از تعليــق توليــد در اواســط مــاه مــارس و تــداوم نگرانــي از شــيوع دوبــاره
ويــروس کرونــا از داليــل ثبــات نســبي قيمــت نفــت بــوده اســت.
قيمــت فلــزات اساســي در مقابــل آن بــه دليــل محرکهــاي اقتصــادي بــزرگ چيــن در بخــش ساختوســاز و افــت شــاخص دالر در پــي تزريــق
تريليونهــا دالر توســط فــدرال رزرو آمريــکا ،بــا رشــد همــراه شــد بهگون ـهاي کــه قيمــت مــس  LMEدر هفتــه گذشــته پــس از  15مــاه بــه بــاالي
 6500دالر بــه ازاي هــر تــن افزايــش يافــت.
قيمــت طــا نيــز در پــي افــت شــاخص دالر و نگرانيهــا در مــورد افزايــش مــوارد ابتــا بــه کرونــا در جهــان بــه 1810دالر رســيد کــه حــدود  %20نســبت
بــه ابتــداي ســال  2020افزايــش داشــته اســت .نــرخ اکثــر محصــوالت پتروشــيمي نيــز در پــي افزايــش تقاضــا وبهــاي خــوراک بــا رشــد همــراه بودنــد.
حتــي نــرخ متانــول نيــز درپــي خاموشــي غيرمنتظــره يــک واحــد  1.7ميليــون تنــي در مالــزي و تقويــت تقاضــا ،افزايــش يافــت.

تغییرات قیمت کاالهای جهانی از ابتدای سال 2020

شاخص کامودیتی فیروزه با رشد  5درصدی
در یک ماه گذشته به  99.2واحد رسیده
است .بهعبارتیدیگر میانگین وزنی نرخ
کامودیتیها از ابتدای سال  2020میالدی
تنها  %0.8کاهش داشته و افت قیمتی اوایل
شیوع کرونا جبران شده است.

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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تازههای بورس و اقتصاد سال اول /شماره هفت  /مرداد  99واحد مدیریت دارایی شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

اخبار گروه مالی فیروزه
شاخص بورس را با نماد "فیروزه" از هر کارگزاری بخرید

بازدهی  54درصدی در  1ماه اخیر

کسب بازدهی از
ابتدای سال ۹۹

کسب بازدهی در

%243

یک سال گذشته

%502

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.

تلفن تماس 02122704093 - 09129584380 :داخلی 724
آدرس :میدان قدس ،خیابان باهنر ،ابتدای کوچه صالحی ،پالک ،106ساختمان مهدیار
www.turquoisepartners.com
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