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بودجهای که دخل و خرجش جور نیست
الیحــه بودجــه ســال  1400را میتــوان یکــی از ناترازتریــن الیحههــای بودجــه دولــت در ســالهای اخیــر تلقــی کــرد .در بودجــه ســال  1400وزن
مالیــات نســبت بــه کل ابعــاد بودجــه بســیار کمتــر از متوســط ســالهای اخیــر بودهاســت و از طرفــی هزینههــا بــا رشــدی نزدیــک بــه  %50بــه نوعــی
بیــش از حــد انبســاطی بــودن بودجــه را نشــان میدهنــد .تــراز عملیاتــی بودجــه حــدود  320هــزار میلیــارد تومــان کســری دارد کــه ایــن کســری عمدتــا
بــر دوش دو عامــل دیگــر یعنــی  -1آینــده فروشــی ناشــی از درآمدهــای نفتــی و عــدم تملــک دارایــی ســرمایهای (بودجــه عمرانــی) بــه تناســب فــروش
نفــت و  -2واگــذاری دارایــی مالــی (فــروش اوراق) میباشــد .همانطــور کــه در نمــودار اول مشــخص میباشــد رشــد هزینههــای بودجــه در ســال 1400
باالتریــن رشــد  20ســال اخیــر میباشــد همچنیــن نســبت کســری تــراز عملیاتــی بــه منابــع عمومــی  %38میباشــد کــه ایــن عــدد باالتریــن رقــم 20
ســال اخیــر اســت .بــه بیــان ســادهتر میتــوان گفــت باالتریــن کســری بودجــه و انبســاطیترین بودجــه  20ســال اخیــر بــرای ســال آینــده در نظــر گرفتــه
شدهاســت .در ایــن بیــن نگرانــی بزرگــی از بابــت عــدم امــکان تحقــق فــروش نفــت و اوراق جهــت پوشــش ایــن کســری بودجــه م ـیرود .در صورتیکــه
حتــی فــروش نفــت بــر اســاس ســناریوی خوشــبینانهای کامــا مطابــق آنچــه در بودجــه در نظــر گرفتــه شــده محقــق بشــود امــا بــاز هــم خالــص واگــذاری
دارایــی مالــی (کســری بودجــه) یــا همــان خالــص فــروش اوراق بــه قــدری باالســت کــه ایــن رقــم بــه نســبت پایــه پولــی بــه خوبــی گویــای ایــن موضــوع
میباشــد کــه اگــر دولــت در فــروش اوراق توفیــق چندانــی کســب نکنــد و مجبــور بــه اســتقراض از بانــک مرکــزی و افزایــش پایــه پولــی بشــود شــاهد
بیشتریــن رشــد نقدینگــی ســالیان اخیــر نیــز خواهیمبــود .نمــودار شــماره دو نشــان میدهــد.

نسبت کسری بودجه به پایهپولی
ریسک تامین مالی دولت بجای فروش اوراق از پایه پولی در سال 1400
بسیار باالست و در صورتیکه فروش نفت نیز با مشکالتی روبهرو باشد و
از راه منابع بانک مرکزی قصد جبران کسری بودجه باشد شاهد تکرار
شرایطی بدتر از سال جاری خواهیمبود.
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رشد هزینههای جاری
نسبت کسری تراز عملیاتی به کل منابع
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صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله با درآمد ثابت
صندوقهــای بــا ســرمایهگذاری همــواره بــه عنــوان یکــی از گزینههــای مناســب ســرمایهگذاری بــرای عمــوم مــردم مطــرح بودهاســت .از مزایــای اســتفاده
از صندوقهــای ســرمایهگذاری میتــوان بــه :نقدشــوندگی بــاال ،مدیریــت حرفــهای ،ســهولت معاملــه واحدهــای صنــدوق ،تنوعبخشــی داراییهــای
صنــدوق ،هزینههــای کمتــر عملیاتــی نســبت بــه ســرمایهگذاری انفــرادی ،اطمینــان از اقدامــات غیراخالقــی مدیــران و ارزیابــی اســتراتژیهای
ســرمایهگذاری در صنــدوق اشــاره کــرد .از منظــر ریســک و بــازده میتــوان دو ســر طیــف صندوقهــای ســرمایهگذاری را بــه شــکل صندوقهــای بــا
درآمــد ثابــت و صندوقهــای ســهامی دســتهبندی کــرد .صندوقهــای بــا درآمــد ثابــت بــا ریســک بســیار کــم را میتــوان رقیــب ســپرده بانکــی و اســناد
خزانــه اســامی و تامیــن مالــی دولــت دانســت و صندوقهــای ســهامی را رقیــب ســهام و ســایر داراییهــای ســرمایهای کــه ریســک مختــص بــه خــود
دارنــد دانســت .صندوقهــای بادرآمــد ثابــت بــا مدیریــت فعاالنــه در داراییهــای بــدون ریســک و البتــه بــا رعایــت محدودیــت ســقف حــدود  5درصــد
در داراییهــای ریســکی ماننــد ســهام میتواننــد ســرمایهگذاری کننــد .فعــاالن بــازار ســرمایه در مواقعــی کــه انتظــار کاهــش قیمــت ســهام شــرکت-
هــا را دارنــد و محدودههــای قیمتــی فعلــی ســهام را جــذاب بــرای خریــد نمیداننــد بــه صندوقهــای بادرآمــد ثابــت بــه عنــوان یــک گزینــه مناســب
ســرمایهگذاری توجــه میکننــد .در نمــودار زیــر خالــص ورود پــول حقیقــی بــه صندوقهــای قابــل معاملــه بادرآمــد ثابــت شــامل نمادهــای :امیــن یکــم،
پارنــد ،گنجیــن ،اعتمــاد ،آکــورد ،ارمغــان ،کمنــد ،دارا و تصمیــم ،از  20مــرداد  1399تــا  24آذر  1399بــه طــور روزانــه آورده شدهاســت .بــورس اوراق
بهــادار از  20مــرداد  1399وارد فــاز اصالحــی شــد و از محــدوده بیــش از  2میلیــون واحــد بــه حوالــی  1.2میلیــون واحــد در  20آبــان  1399تنــزل پیــدا
کــرد .در ایــن بــازه زمانــی ســه ماهــه بیــش از  7,600میلیــارد تومــان پــول حقیقــی جدیــد وارد ایــن صندوقهــا شــد .از تاریــخ  20آبــان بــا توجــه بــه
افزایــش حجــم معامــات و اصــاح قیمــت مناســب رفتهرفتــه فعــاالن بــازار شــروع بــه خریــد ســهام کردنــد و اوراق خــود در ایــن صندوقهــا را فروختــه و
وارد بــازار ســهام کردنــد ،از تاریــخ  20آبــان تــا  24آذر حــدود  3,300میلیــارد تومــان پــول حقیقــی از اوراق بادرآمــد ثابــت خــارج شــد .بهطــور خالصــه از
تاریــخ  20مــرداد بــه مــدت ســه مــاه  7,600میلیــارد تومــان پــول حقیقــی وارد صندوقهــای بادرآمــد ثابــت شــد و بــا رونــق دوبــاره بــورس اوراق بهــادار
 3,300میلیــارد تومــان از پــول وارد شــده بــه صندوقهــای خــارج و بــه بــازار ســهام وارد شــد.
خالص ورود حقیقی تجمعی به صندوقهای قابل معامله با درآمد ثابت (میلیارد ریال)

 20آبان 99

اگر رفتار جریان پول حقیقی این صندوق را نماینده کل بورس اوراق
بهادار بدانیم ،میتوان گفت در مجموع حدود  43درصد فعاالن بازار
سرمایه که از تاریخ  20مرداد تا  20آبان از بازار سهام خارج شده بودند در
بازه زمانی  21آبان تا  24آذر مجدد وارد بازار سهام شدند.

 24آذر 99
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رشد قیمتهای کامودیتی جهانی
پــس از یافتــن واکســن کرونــا شــاهد بهبــود قیمــت جهانــی اکثــر کامودیتیهــا در جهــان بودیــم .در ایــن بیــن رشــد قیمــت فــوالد و ســنگ آهــن
چشــمگیرتر از مابقــی کاالهــا بــود .بازگشــت چیــن بــه مســیر توســعه و تقاضــا و رشــد مصــرف و تولیــد فــوالد در پــی آن در کنــار محدودیــت عرضــه از
ســوی تولیدکننــدگان ســنگ آهــن ،کاهــش موجــودی انبارهــا و مشــکالت حملونقــل افزایــش قیمــت ســنگ آهــن بــه  $160بــه ازای هــر تــن CFR
چیــن را در پــی داشــت کــه نزدیــک بــه قیمتهــای ســال  2013میباشــد .قیمــت شــمش فــوالد  CISنیــز در یــک مــاه گذشــته حــدود  %26افزایــش
یافــت ،امــری کــه منجــر بــه افزایــش قیمــت جهانــی انــواع ورقهــای فــوالدی و ثبــت رکــورد قیمتــی  16هــزار تومانــی بــرای هــر کیلــو ورق فــوالد مبارکــه
اصفهــان در بــورس کاال شــد .رونــد افزایــش قیمــت مــس نیــز کــه از چنــد مــاه قبــل شــروع شــدهبود ،در یــک مــاه گذشــته شــتاب گرفــت .بــه گونـهای
کــه قیمــت مــس  LMEبــا رشــد بیــش از  12درصــدی در یــک مــاه اخیــر بــه  $7,741بــه ازای هــر تــن رســید کــه باالتریــن قیمــت مــس از اوایــل ســال
 1392میباشــد .بایــد اشــاره کــرد کــه واردات مــس چیــن در  11ماهــه منتهــی بــه نوامبــر رکــورد  6.17میلیــون تنــی را بــه ثبــت رســانده و حــدود %39
بیشتــر از مــدت مشــابه ســال قبــل میباشــد.
قیمــت نفــت نیــز باالخــره پــس از  9مــاه بــه  $50بــه ازای هــر بشــکه رســید .کاهــش موجــودی مخــازن متحــرک روی دریــا و انتظــار افزایــش تقاضــا در
پــی کاهــش محدودیتهــای کرونــا (پــس از ســاخت واکســن) ،از عوامــل رشــد قیمــت نفــت در یــک مــاه گذشــته بودهاســت .بهبــود قیمــت نفــت در
کنــار افزایــش تقاضــا موجــب رشــد قیمتــی بســیاری از محصــوالت پتروشــیمی از جملــه آروماتیکهــا شــد .نــرخ متانــول نیــز در مــاه گذشــته افزایــش
قابــل توجهــی داشــت .عواملــی همچــون فــروش تمــام محمولههــای متانــول مــاه دســامبر و انتظــار خاموشـیهای آتــی واحدهــای متانــول در خاورمیانــه
در پــی قطعــی گاز در فصــل ســرما موجــب افزایــش قیمــت هــر تــن متانــول بــه  CFR $280چیــن شــد کــه بیــش از  %17نســبت بــه مــاه قبــل افزایــش
یافتهاســت و باالتریــن نــرخ متانــول از اوایــل ســال  1398میباشــد .قیمــت  PVCنیــز در پــی کاهــش عرضــه از ســوی آمریــکا و رشــد قابــل توجــه هزینــه
حملونقــل در داخــل آســیا (در پــی کمبــود کانتینــر) بــه  $1,200رســید کــه در باالتریــن ســطوح خــود از ســال  2011میباشــد .هرچنــد تحلیلگــران
معتقدنــد کــه قیمــت  PVCدر ماههــای فوریه_مــارچ بــا از ســرگیری صــادرات آمریــکا نزولــی خواهدشــد .افزایــش تقاضــای پزشــکی پلیاتیلنهــا و کاهــش
عرضــه ایــن محصــوالت بــه دلیــل روی آوردن تولیدکننــدگان بــه تولیــد اتیــل وینیــل اســتات (بــا حاشــیه ســود باالتــر) و کاهــش صــادرات آمریــکا در پــی
طوفانهــا ،موجــب رشــد  18-9درصــدی نــرخ پلــی اتیلنهــا در یــک مــاه اخیــر شدهاســت.

تغییرات قیمت کاالهای جهانی از ابتدای سال 2020

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( %6 2چین)

بیلت صادراتی ایران

بیلت cis
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واحد مدیریت دارایی شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

اخبار گروه مالی فیروزه
نوع سرمایهگذار :با ریسک پذیری متعادل

از  5شهریور تا  17آذر 99

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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