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وضعیت قیمت به درآمد شرکتهای دالری
بــورس اوراق بهــادار در ســال  1399بــا اقبــال بیســابقه ســرمایهگذاران مواجــه شــد کــه منجــر بــه رشــد هیجانــی قیمــت ســهام شــرکتها شــد.
رشــد هیجانــی و شــدید قیمــت ســهام شــرکتها همخوانــی چندانــی بــا وضعیــت ســودآوری شــرکتها نداشــت .در نتیجــه نســبت  P/Eکــه یکــی از
نســبتهای مهــم تحلیــل بنیــادی اســت را در محدودههــای بســیار دوری از میانگیــن بلندمــدت آن قــرار داد.
در نمــودار زیــر رونــد نســبت  P/Eدوازده مــاه اخیــر بــه طــور فصلــی از فصــل اول  1390تــا  1399در ســه صنعــت شــیمیایی ،فلــزات اساســی و اســتخراج
کانههــای فلــزی آورده شدهاســت .ســه صنعــت ذکــر شــده تولیدکننــده محصــوالت دالری هســتند و همــواره ســهام شــرکتهای ایــن صنایــع بــا توجــه
بــه وضعیــت ســودآوری آنهــا معاملــه میشــوند .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود میانگیــن فصلــی نســبت  P/Eعــدد  7.8واحــد اســت .نســبت P/E
از مقادیــر  9.2واحــدی در انتهــای ســال  1398بــه عــدد  27.8واحــد در تاریــخ  19مــرداد  1399افزایــش یافــت کــه بــا توجــه بــه نــرخ بهــره و صــرف
ریســک بــازار ســرمایه محــدوده بســیار باالیــی محســوب میشــد .در ادامــه بــا شــروع دوره نزولــی بــورس و ریــزش شــاخص بــورس  2.08میلیــون واحــدی
بــه کمتــر از  1.3میلیــون واحــد ،نســبت  P/Eتــا محــدوده  14.8واحــدی کاهــش یافــت .مخــرج نســبت  P/Eســود خالــص شــرکتها اســت کــه تابعــی از
نــرخ ارز ،قیمــت جهانــی محصــوالت ،نــرخ تــورم و  ...اســت .بــا توجــه بــه اینکــه نــرخ دالر موثــر شــرکتهای دالری در دوره دوازده ماهــه از ابتــدای مهــر
 1398تــا انتهــای شــهریور  1399حــدود  15هــزار تومــان بــوده ،میتــوان انتظــار داشــت ســودآوری ســال آینــده ایــن شــرکتها بــا لحــاظ قیمتهــای
فعلــی نــرخ دالر باالتــر باشــد لــذا نســبت  P/Eفعلــی نیــز میتوانــد بــا ثبــات قیمتهــا از طریــق افزایــش ســودآوری کاهــش یابــد .اگــر قیمــت ســهام
شــرکتهای دالری را نماینــده همــه ســهام شــرکتهای بــورس در نظــر بگیریــم بــا لحــاظ قیمتهــای جهانــی فعلــی محصــوالت ،شــاخص  1.3میلیــون
واحــدی بــا نــرخ دالر میانگیــن  25هــزار تومانــی نســبت  P/Eمیانگیــن  7.8واحــدی را محقــق خواهــد کــرد لــذا میتــوان گفــت بــر مبنــای تحلیــل فــوق،
شــاخص بــورس  1.3میلیــون واحــدی بــا دالر  25هــزار تومانــی قیمتگــذاری شدهاســت.
نمودار  P/Eشرکت های دالری
27.8
25.0

P/E TTM

14.8
7.8

رویای هدف گذاری تورمی
بهــار امســال پــس از آنکــه آمــار تــورم در حــال زبانــه کشــیدن بــود ،بانــک مرکــزی سیاســت کنتــرل تــورم و هدفگــذاری آن بــر اســاس نــرخ  %22بــا
دامنــه  +%2تــا  -%2تــا پایــان ســال را در دســتور کار خــود قــرار داد .همچنیــن پــس از آن فــروش اوراق دولتــی جهــت تغییــر نــرخ بهــره بــه سمتوســوی
اهــداف تورمــی در دســتور کار قــرار گرفــت .حــال کــه حــدود  5مــاه از آن زمــان میگــذرد تــورم ســاالنه در حــال عبــور از  %40بــوده و فقــط در  7ماهــه
امســال بیــش از  %30انباشــت تــورم ایجــاد شدهاســت .بــه بیــان دیگــر بانــک مرکــزی در  5مــاه باقیمانــده ســال نیازمنــد  %6نــرخ تــورم منفــی جهــت
اعــاده هدفگــذاری تورمــی خــود میباشــد .از ســویی حــدود  6هفتــه میباشــد کــه دولــت در فــروش اوراق توفیقــی نداشتهاســت و بــازار در انتظــار
نــرخ بهرههــای باالتــری جهــت اقبــال بــه خریــد اوراق دولــت میباشــد و تــداوم ایــن شــرایط نگرانیهایــی از نحــوه تأمیــن کســری بودجــه دولــت ایجــاد
میکنــد .ایــن در شــرایطی اســت کــه خــود بانــک مرکــزی بــا توثیــق اوراق در حــال فایننسکــردن بانکهــا بــا نــرخ  %22در بــازار بیــن بانکــی اســت
یعنــی بانــک مرکــزی فع ـ ً
ا معتقــد بــه افزایــش از نرخهــای فعلــی نیســت .در واقــع بانــک مرکــزی تــاش میکنــد در شــرایط تــورم  %40نــرخ بهــره
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حقیقــی را در محــدوده  -%18حفــظ نمایــد! سیاســتی بــه شــدت انبســاطی کــه نهتنهــا رســیدن بــه هــدف تورمــی  %22را تبدیــل بــه رویــا میســازد
بلکــه از طریــق تأمیــن منابــع بــه بانکهــا در بــازار بیــن بانکــی در محــدوده نــرخ  %22مقدمــات افزایــش پایــه پولــی ناشــی از دسـتاندازی بانکهــا بــه
بانــک مرکــزی و رشــد مجــدد پایــه پولــی و نقدینگــی را فراهــم میســازد .ســوال ایــن اســت (بــدون در نظــر داشــتن آثــار کاهــش انتظــارات تورمــی ناشــی
از انتخابــات آمریــکا) چطــور میتــوان انتظــار تورمهــای منفــی داشــت در شــرایطی کــه ســپردهگذار در مــاه گذشــته بــا نــرخ بهــره حقیقــی  -%5.8تنبیــه
شدهاســت و انگیزههــای ســفتهبازی او هماکنــون بــرای رهایــی از ایــن کابــوس کاهــش شــدید قــدرت خریــد بــه اوج رسیدهاســت.

نرخ تورم ماهانه نقطه به نقطه
تورمهای مزمن و فزاینده  20سال اخیر نشان میدهد در صورت عدم عالج
جدی ممکن است نهایتا به ابر تورم منجر شود
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فروش اوراق و نرخ بهره
فروش اوراق ( میلیارد ریال)

درصد نرخ بهره

فروش هفتگی اوراق
نرخ بهره اوراق بدهی دولت

 6هفته ناکامی دولت در
فروش اوراق و نگرانی از نحوه
تامین کسری بودجه دولت
عالج جدی ممکن است نهایتا
به ابر تورم منجر شود
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افزایــش مبتالیــان کرونــا در اروپــا و اعمــال محدودیتهــای جدیــد موجــب افــت شــدید قیمــت نفــت در هفتــه گذشــته شــد .ایــن بیشتریــن ریــزش پــس
از افــت قابــل توجــه مــاه مــارس ســال  2020بــود .بــا وجــود افــت بهــای نفــت اکثــر محصــوالت پتروشــیمی در پــی دادههــای خــوب اقتصــادی چیــن و
افزایــش تقاضــا بــا رشــد قیمــت همــراه شــدند .یکــی از ایــن محصــوالت  ABSمیباشــد کــه در پــی افزایــش تقاضــا از ســوی صنعــت خودروســازی چیــن
و رشــد قیمــت مــواد اولیــه بــه باالتریــن قیمــت خــود از ابتــدای ســال  2020رسیدهاســت .تأخیــر در حمــل محصــول  PVCو افزایــش تقاضــا بــرای آن
نیــز موجــب ثبــت رکــورد قیمتــی آن نــهتنهــا در ســال جــاری بلکــه در  6ســال اخیــر چیــن ( )CFRو  9ســال اخیــر هنــد ( )CFRشدهاســت .بــا ایــن
وجــود احتیــاط خریــداران در باالتریــن نــرخ ایــن محصــول موجــب ثبــات قیمتــی آن بــرای ســه هفتــه متوالــی شدهاســت.
الفینهــا نیــز در وضعیــت خوبــی قــرار دارنــد .کاهــش تولیــد و واردات از آمریــکا در پــی طوفــان ،بهویــژه در منطقــه آســیا ،موجــب کاهــش عرضــه و
افزایــش قیمــت پلــی اتیلنهــا شدهاســت .در ایــن بیــن قیمــت پلــی اتیلــن ســبک بــا توجــه بــه کاهــش عرضــه از ســوی ایــران بیشتریــن افزایــش را
داشــته بــه گونـهای کــه در یــک مــاه اخیــر بــا رشــد بیــش از  7درصــدی بــه  1,162دالر ( FOBخاورمیانــه) افزایــش یافتهاســت .متانــول نیــز پــس از افــت
تــا  150دالر ،کمکــم رونــد صعــودی در پیــش گرفــت و هفتــه گذشــته بــه حوالــی  220دالر رســید (نزدیــک بــه قیمــت ابتــدای ســال  2020میــادی).
افزایــش قابــل توجــه تولیــد فــوالد چیــن از ســوی دیگــر ،در پــی بســته محــرک اقتصــادی (بهویــژه در بخشهــای مســکن و زیرســاختها) موجــب
افزایــش واردات ســنگ آهــن و بســیاری از فلــزات اساســی همچــون مــس شــد .بــه گونـهای کــه میــزان واردات محصــوالت مذکــور در چنــد مــاه اخیــر از
ســوی چیــن بیســابقه بودهاســت.

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( %62چین)

بیلت صادراتی ایران

بیلت cis
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واحد مدیریت دارایی شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

اخبار گروه مالی فیروزه
عملکرد ماهانه سبدها در زمان ریزش بازار (کوتاه مدت)

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
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