در ســال  ۱۳۹۹بــرآن شــدیم نشــریه “ ســرمایهگذار ایرانــی”
را بــرای توالــی زمانــی دو هفتــه یکبــار منتشــر نماییــم.
ایــن گــزارش چکیدهایــی از تحلیلهــای ســرمایهگذاری
کارشناســان بخــش مدیریــت دارایــی گــروه مالــی فیــروزه
میباشــد کــه در کمیتههــای تخصصــی ســرمایهگذاری و
مدیریــت ســبد مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد.
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تغییرات شاخصهای مهم جهانی در مقایسه با بورس تهران
در سال بحران مالی ()2008
شاخص بورس تهران
شاخص S&P500
شاخص بورس کشورهای پیشرفته )(MSCI G7
شاخص کاالیی جهانی
شاخص بورس کشورهای نوظهور )(MSCI EM

چارت هفته
بــورس اوراق بهــادار تهــران در ریــزش
قیمــت کامودیتــی در ســال  2020رفتــاری
مشــابه بحــران ســال  ،2008نشــان نــداد.
در هفتــه اخیــر کاهــش شــدید و هیجانــی قیمــت
کامودیتــی هــا ،بحــران جهانــی  2008را بــه اذهــان
فعــاالن بــازار ســرمایه متبــادر کــرد.
در نمــودار  ،2008بحــران ســال  2008از هفتــم
ســپتامبر  2008یعنــی ابتــدای اعــام ورشکســتگی
 lehmanتــا انتهــای ســال  2008در نظــر گرفتــه
شــده اســت .در ایــن مــدت شــاخص کامودیتــی
کاهــش  32درصــدی را تجربــه کــرده اســت کــه
بــا ریــزش  26درصــدی شــاخص  S&P500و 31
درصــدی بــورس هــای گــروه  G7و  51درصــدی
بــورس هــای نوظهــور و همچنیــن  26درصــدی
بــورس اوراق بهــادار تهــران همــراه بــوده اســت.

%-26
%-26
%-31
%-32

%-51

تغییرات شاخصهای مهم جهانی در مقایسه با بورس تهران
در بحران کرونا ()2020
شاخص بورس تهران
شاخص کاالیی جهانی
شاخص بورس کشورهای نوظهور )(MSCI EM
شاخص S&P500
شاخص بورس کشورهای پیشرفته )(MSCI G7
%62

%-19
%-20
%-24
%-26

* یادداشت :تغییرات به صورت تجمعی از زمان شروع بحران محاسبه شده است.
بازده زمانی در نمودار  2020معادل نمودار  2008میباشد و تا تاریخ  15مارس  2020محاسبه شده است.

قیمــت کامودیتــی در دوهفتــه اخیــر بــا افــت
شــدیدی همــراه بــود بــه گونــه ای کــه قیمــت
کامودیتــی هــا از دســامبر  2019تــا کنــون حــدود
 19درصــد کاهــش یافتــه اســت کــه بیشــترین
ریــزش مربــوط بــه نفــت برنــت اســت کــه از
محــدوده  65دالر بــه کمتــر از  35درصــد کاهــش
یافتــه اســت.
در هفتــه گذشــته قیمــت نفــت بزرگتریــن ریــزش
روزانــه خــود را بــا آغــاز جنــگ قیمتــی روســیه
و عربســتان تجربــه کــرد و قیمــت هــر بشــکه
نفــت برنــت طــی  10روز از محــدوده  50دالر تــا
 30دالر کاهــش یافــت و بــه اعتقــاد کارشناســان
نفتــی ثبــات ایــن بــازار در گــرو هماهنگــی مابیــن
عرضــه کننــدگان بــزرگ بــازار (عربســتان و روســیه)
خواهــد بــود.
از دســامبر  2019تــا  15مــارس  2020شــاخص
کامودیتــی بــا ریــزش  19درصــدی ،شــاخص
 S&P500بــا ریــزش  24درصــدی ،بــورس هــای
گــروه  G7بــا ریــزش  26درصــدی ،بــورس
کشــورهای نوظهــور بــا ریــزش  20درصــدی همــراه
بودنــد در حالیکــه در ایــن مــدت بــورس اوراق
بهــادار تهــران افزایــش  62درصــدی را تجربــه کــرد.
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شاخص ناکارآمدی سیاست گذاری بانک مرکزی
478

کاهش این شاخص که به معنی کوچکتر شدن اختالف نرخ ارز آزاد و
رسمی(منظور سامانه نیما) و همچنین کاهش اختالف نرخ بهره اسناد خزانه و
سود مصوب بانکی میباشد گواهی است بر تسلط سیاست های بانک مرکزی
بر فضای اقتصاد کشور

154

کارآمدی یا نا کارآمدی سیاست گذاری بانک مرکزی
بانــک مرکــزی در ســال هــای اخیــر نــگاه ویــژه ای بــه سیاســت گــذاری در جهــت کنتــرل دو پارامتــر کلیــدی نــرخ ارز و نــرخ بهــره داشــته اســت .در
فضایــی کــه ســکان اقتصــاد در دســت بانــک مرکــزی میباشــد شــاهد کمتریــن اختــاف بیــن نــرخ ارز رســمی و غیررســمی و فاصلــه معقــول بیــن نــرخ
ســود مصــوب و نــرخ ســود اوراق قرضــه هســتیم .فاصلــه زیــاد ایــن پارامترهــا حکایــت از عــدم اثربخشــی و ناکارآمــدی سیاســت هــای بانــک مرکــزی دارد.
در یــک نــگاه تاریخــی بــی توجهــی بانــک مرکــزی بــه تعدیــل نــرخ بهــره از ســال  92و پــس از آن (کــه نــرخ تــورم بــا کاهــش قابــل توجــه روبــرو بــود)
ســبب ایجــاد نــرخ هــای بهــره حقیقــی بــی ســابقه ای شــد کــه نتیجــه آن افزایــش قابــل توجــه نقدینگــی نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی بــود از ســویی
عــدم افزایــش نــرخ ارز بــه تناســب تــورم و انباشــت نقدینگــی  5ســاله ،ســوخت الزم جهــت انفجــار قیمــت ارز در ســال  97را فراهــم آورد .سیاســت هــای
بانــک مرکــزی در خصــوص کنتــرل ارز از انتهــای ســال  96بــا تکــرار اشــتباهات گذشــته یعنــی اصــرار بــه حفــظ نــرخ فعلــی از طریــق پیــش فــروش ســکه
آغــاز شــد ایــن سیاســت گــذاری اشــتباه باعــث شــد  ۶۰تــن طــای خزانــه بانــك مركــزي در نــازل تريــن قيمــت از دســت بــرود .تاکیــد بــر نــرخ 4200
تومانــی در جلســه فروردیــن  97هیئــت دولــت کلکســیون سیاســت هــای اشــتباه را تکمیــل کــرد تــا در فاصلــه کوتاهــی نــرخ ارز بــه بیــش از  4برابــر برســد.
پــس از آمــدن ســکاندار جدیــد بانــک مرکــزی شــاهد تغییــر تصمیمــات قبــل بودیــم بطوریکــه عرضــه کننــدگان ارز بــا امــکان عرضــه دالر در ســامانه نیمــا
و نــرخ هــای دو برابــر پیــش از آن و امــکان عرضــه بخشــی از ارز در ســامانه ســنا ســبب کاهــش نــرخ دالر در بــازار آزاد شــدند.همچنین نــرخ هــای بهــره
اســناد خزانــه نیــز پــس از تجربــه ســقف نســبی  %30از شــهریور  97رو بــه کاهــش گذاشــت .تصمیمــات دیگــر بانــک مرکــزی در بــازار پــول در جهــت
کاهــش ســرعت گــردش نقدینگــی و کاهــش هزینــه پــول بــرای بانکهــا نیــز موثــر واقــع شــد.
از تابســتان ســال جــاری بــا کاهــش قابــل توجــه اختــاف ارز آزاد و نیمایــی و همچنیــن کاهــش مجــدد نــرخ بهــره اســناد خزانــه شــاهد کوچکتــر شــدن
انحرافــات نــرخ ارز آزاد و رســمی(منظور ســامانه نیمــا) و نــرخ بهــره هســتیم .مشــاهده ایــن انحرافــات تحــت قالــب "شــاخص ناکارآمــدی سیاســت گــذاری
بانــک مرکــزی" گواهــی اســت بــر تســلط سیاســت هــای بانــک مرکــزی بــر فضــای اقتصــاد کشــور.
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نمــودار ذیــل نیــز آخریــن قیمــت کاالهــای فــوق را در مقایســه بــا نــرخ آنهــا از ابتــدای ســال  2020نشــان مــی دهــد .طبــق ایــن نمــودار بــه جــز ســنگ
آهــن ،اوره ،پــی وی ســی و بوتــان مابقــی محصــوالت در هفتــه اخیــر بــه کمتریــن میــزان خــود در ســال  2020رســیده انــد.

تغییرات قیمت کاالهای جهانی از ابتدای سال 2020
باید اشاره کرد که اوره و پی وی سی ،با توجه به نقش
پررنگ هند در آنها ،جزو معدود محصوالت پتروشیمی
هستند که تاکنون با افت تقاضا و در نتیجه کاهش
قیمتی مواجه نشده اند.

بیشترین رشد قیمت نسبت به ابتدای سال2020
بیشترین افت قیمت نسبت به ابتدای سال2020
تغییرات آخرین قیمت نسبت به ابتدای سال2020

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

شــیوع و گســترش ویــروس کرونــا در سرتاســر جهــان و کاهــش تقاضــا و فعالیــت کارخانجــات یکــی پــس از دیگــری ،موجــب افــت قابــل توجــه قیمــت اکثــر
کاالهــا در طــی هفتــه اخیــر شــد .ایــن امــر در کنــار اختــاف روســیه و عربســتان در نشســت اخیــر اوپــک و عــدم تمدیــد کاهــش تولیــد ،موجــب افــت
شــدید بهــای نفــت و ســایر کاالهــا در پــی آن شــد بــه گونــه ای کــه اکثــر محصــوالت پتروشــیمی از جملــه آروماتیــک هــا ،گاز مایــع (پروپــان و بوتــان)،
متانــول و دیگــر محصــوالت ریــزش هــای ســنگینی داشــتند .در ایــن بیــن اوره یــک اســتثنا بــود و نــه تنهــا کاهــش قیمتــی نداشــت بلکــه بــا رشــد حــدود
 3درصــدی بــه مــرز  267دالر رســید .اثــر نامطلــوب و روانــی ویــروس کرونــا نــه تنهــا بــر محصــوالت پتروشــیمی بلکــه بــر روی فلــزات اساســی و حتــی
دارایــی هــای امــن همچــون طــا نیــز مشــهود اســت ،بــه گونــه ای کــه قیمــت طــا بــا افــت بیــش از  10درصــدی در هفتــه اخیــر بــه  1,509دالر رســید
ایــن در حالــی بــود کــه فــدرال رزرو آمریــکا نــرخ بهــره را از  %1.25بــه  %0.25کاهــش داد.
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اخبار گروه مالی فیروزه

شاخص های سود آوری شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (وصنعت)
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6ماهه منتهی به بهمن 1398
6ماهه منتهی به بهمن 1397
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در  6ماهــه منتهــی بــه بهمــن  ، 1398ســود هــر ســهم در شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه صنعــت و تجــارت (وصنعــت)  210 ،درصــد نســبت
بــه دوره مشــابه ســال قبــل رشــد داشــته اســت .رشــد شــاخص بــورس در همیــن دوره  106درصــد گــزارش شــده اســت .شــرکت ســرمایه گــذاری
توســعه صنعــت و تجــارت یکــی از شــرکتهای زیــر مجموعــه گــروه ســرمایه گــذاری توســعه صنعتــی ایــران (وتوصــا) مــی باشــد کــه تحــت مدیریــت
گــروه مالــی فیــروزه مــی باشــد.

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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