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خرید ملک در ترکیه ،سرمایهگذاری یا سرمایهسوزی؟
تــب خریــد ملــک توســط ایرانیــان در ترکیــه در  3ســال اخیــر بــا رشــد قابــل توجهــی همــراه بودهاســت .در ســال  2017ایرانیهــا بــا خریــد بیــش از
 700واحــد مســکونی در ترکیــه رتبــه هشــتم خریــداران خارجــی ملــک در ترکیــه بودنــد .ایــن رتبــه هشــتم در ســال  2020بــه رتبــه اول بــا خریــد بیــش
از  7000واحــد مســکونی ارتقــا پیــدا کــرد (نمــودار اول) .اغلــب اشــخاصی کــه اقــدام بــه خریــد ملــک در ترکیــه میکننــد هــدف خــود را ســرمایهگذاری
عنــوان میکننــد امــا بررســی بازدهــی دالری قیمــت ملــک در ایــران (قیمــت شــهر تهــران مبنــا قــرار گرفتهاســت) و ترکیــه نشــان میدهــد حتــی اگــر
در بــازه  10ســاله یعنــی از ابتــدای کاهــش ارزش پــول ملــی ایــران و عبــور دالر از کانــال هــزار تومانــی بــه اعــداد فعلــی ،بــه ایــن مقایســه بپردازیــم شــاهد
عــدم تفــاوت قابــل توجــه در کاهــش ارزش دالری ایــن ســرمایهگذاریها هســتیم .در واقــع یــک واحــد مســکونی صــد هــزار دالری در تهــران در  10ســال
اخیــر بــه حــدود  60هــزار دالر کاهــش یافتــه حــال آنکــه در ترکیــه نیــز تقریب ـاً بــه همیــن میــزان کاهــش شــاهد هســتیم .امــا نکتــه جالــب اینکــه
ایرانیــان در  3ســال اخیــر عالقــه وافــری بــه ایــن ســرمایهگذاری پیــدا کردهانــد و اگــر مبنــای مقایســه را از  3ســال پیــش در نظــر بگیریــم کاهــش
قیمــت دالری ملــک در ایــران  %15و در ترکیــه  %25بودهاســت (نمــودار دوم) .در واقــع ایرانیهــا در  3ســال اخیــر نــه تنهــا ســرمایهگذاری نکردهانــد
و ارزش داراییشــان را بــه دالر حفــظ نکردهانــد بلکــه شــاهد تحمــل  %10زیــان مضاعــف نســبت بــه ســرمایهگذاری مشــابه ملــک در تهــران هســتند .از
طرفــی دیگــر بــازار امــاک در ترکیــه پیچیدگیهــای خاصــی دارد کــه عــدم آشــنایی خریــداران ممکــن اســت ایــن زیــان را دو چنــدان کنــد .ذکــر ایــن
نکتــه خالــی از لطــف نیســت در صورتیکــه شــرایط تــراز پرداختهــا و ذخایــر ارزی دو کشــور را نیــز مقایســه کنیــم کفــه تــرازو بــه ســمت اوضــاع بهتــر
در ایــران ســنگینی میکنــد بــه بیــان دیگــر مشــکالت فعلــی کاهــش پیدرپــی ریــال ایــن شــانس را دارد تــا بــا بهبــود فــروش نفــت حداقــل بــرای مــدت
مناســبی مرتفــع شــود حــال آنکــه چنیــن چش ـماندازی بــه راحتــی در ترکیــه قابــل تصــور نمیباشــد.
تعداد خرید خارجی ملک در ترکیه

در واقــع یــک واحــد مســکونی صــد هــزار دالری در تهــران در  10ســال
اخیــر بــه حــدود  60هــزار دالر کاهــش یافتــه حــال آنکــه در ترکیــه نیــز
تقریبـاً بــه همیــن میــزان کاهــش شــاهد هســتیم.
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ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎى ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ در ﺑﻮرس
س وجــود دارد کــه هــدف از ایجــاد ایــن شــاخصها ارائــه یــک دیــد کلــی و خالصــه اســت .در محاســبه شــاخص قیمــت
شــاخصهای مختلفــی در بــور 
وزنــی ارزشــی از میانگیــن وزنــی بــازده ســهام شــرکتها اســتفاده میشــود و تفــاوت آن بــا شــاخص کل در ســود تقســیمی اســت چراکــه ایــن شــاخص
قیمــت ســودهای تقســیمی را لحــاظ نکردهاســت .در محاســبه شــاخص قیمــت ه ـموزن از میانگیــن ســاده بــازده ســهام شــرکتها اســتفاده میشــود و
تفــاوت آن بــا شــاخص قیمــت وزنــی ارزشــی در ایــن اســت کــه وزنهــا بــا هــم برابــر در نظــر گرفتهمیشــود .تعــداد شــرکتهای فعــال در بــورس اوراق
بهــادار حــدود  370شــرکت ،بــا ارزش حــدود  4.909هــزار میلیــارد تومــان در تاریــخ  5بهمــن  1399اســت کــه حــدود  2.807هــزار میلیــارد تومــان یعنــی
حــدود  57درصــد کل ارزش بــازار را  30شــرکت بــزرگ و نیــز ارزش  200شــرکت کوچکتــر  408هــزار میلیــارد تومــان یعنــی حــدود  8درصــد ارزش
کل بــازار را  200شــرکت کوچکتــر تشــکیل میدهنــد .اگــر قیمــت شــرکتهای بــزرگ (بــه عنــوان مثــال  30شــرکت بــزرگ) افزایــش یابــد و قیمــت
ســهمهای کوچکتــر (بــه عنــوان مثــال  200شــرکت کوچکتــر) کاهــش یابــد شــاخص قیمــت وزنــی ارزشــی افزایــش و شــاخص قیمــت هـموزن کاهــش
مییابــد .نســبت شــاخص قیمــت ه ـموزن بــه شــاخص قیمــت وزنــی ارزشــی (شــاخص ه ـموزن بــه وزنــی) نشــاندهنده ارزش نســبی ســهام کوچکتــر
بــه ســهام بزرگتــر اســت بــه عنــوان مثــال اگــر قیمــت ســهام کوچکتــر افزایــش یابــد و قیمــت ســهام بــزرگ کاهــش یابــد نســبت شــاخص ه ـموزن
بــه وزنــی افزایــش مییابــد و بالعکــس.
در نمــودار زیــر نســبت شــاخص ه ـموزن بــه وزنــی شــاخص شــده بــه  100از ابتــدای ســال  1393آورده شدهاســت .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود
از ســال  1393رونــد ایــن نســبت صعــودی بــوده و از محــدوده  100در ابتــدای  1393بــه محــدوده  371در دی مــاه  1399افزایــش یافتهاســت کــه ایــن
افزایــش نســبت بــه ایــن معنــی اســت کــه رشــد قیمــت ســهام کوچکتــر  3.7برابــر رشــد قیمــت ســهام بزرگتــر بودهاســت.
میانگیــن نســبت شــاخص هـموزن بــه وزنــی در بــازه زمانــی از ابتــدای  1393برابــر  185واحــد اســت .میانگیــن ایــن نســبت بــرای بازههــای زمانــی ابتــدای
 ،1397ابتــدای  1398و ابتــدای  1399بــه ترتیــب مقادیــر  277 ،236و  293اســت.
نسبت شاخص هموزن به وزنی

میانگیــن نســبت شــاخص ه ـموزن بــه وزنــی در بــازه زمانــی از ابتــدای
 1393برابــر  185واحــد اســت .میانگیــن ایــن نســبت بــرای بازههــای
زمانــی ابتــدای  ،1397ابتــدای  1398و ابتــدای  1399بــه ترتیــب مقادیــر
 277 ،236و  293اســت.
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باالتــر بــودن مقادیــر فعلــی نســبت شــاخص هــموزن بــه وزنــی نشــاندهنده ایــن موضــوع اســت کــه ســهام شــرکتهای بزرگتــر ارزندگــی نســبی
باالتــری نســبت بــه ســهام شــرکتهای کوچکتــر دارد و رشــد بیشتــر (افــت کمتــر) قیمــت ســهام شــرکتهای بزرگتــر نســبت بــه ســهام
شــرکتهای کوچکتــر مــورد انتظــار اســت.
اگــر شــاخص ســی شــرکت بــزرگ بــه عنــوان نماینــده شــرکتهای بزرگتــر در نظــر گرفتهشــود میتــوان براســاس نســبت شــاخص ه ـموزن بــه وزنــی،
شــاخص ســهام کوچکتــر را محاســبه کــرد .در نمــودار زیــر شــاخص ســی شــرکت بــزرگ و شــاخص ســهام کوچکتــر ،بــه عــدد  100شــاخص شــده و
بــرای بــازه زمانــی از ابتــدای  1393تــا  5بهمــن  1399رســم شدهاســت .همانگونــه کــه مالحظــه میگــردد رشــد شــاخص ســهام کوچکتــر نســبت بــه
ســهام بزرگتــر بیشتــر اســت .قیمــت ســهام از  19مــرداد  1399تــا  30دی  1399افــت قابــل مالحظــهای داشتهاســت بــه گونــهای کــه شــاخص کل بــا
افــت حــدود  45درصــدی از  2.078.000واحــدی بــه  1.150.000واحــد کاهــش یافــت ،در ایــن بــازه زمانــی نزولــی بــورس شــاخص ســهام بزرگتــر افــت
 43درصــدی را تجربــه کردهاســت در حالیکــه شــاخص ســهام کوچکتــر افــت  21درصــدی داشتهاســت و شــرکتهای کوچکتــر ســهم کمتــری در
ریــزش بــورس نســبت بــه شــرکتهای بزرگتــر داشــتهاند.

شاخص نرمال شده به 100

باالتــر بــودن مقادیــر فعلــی نســبت شــاخص هــموزن بــه وزنــی
نشــاندهنده ایــن موضــوع اســت کــه ســهام شــرکتهای بزرگتــر
ارزندگــی نســبی باالتــری نســبت بــه ســهام شــرکتهای کوچکتــر دارد
و رشــد بیشتــر (افــت کمتــر) قیمــت ســهام شــرکتهای بزرگتــر
نســبت بــه ســهام شــرکتهای کوچکتــر مــورد انتظــار اســت.
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رشد قیمتهای کامودیتی جهانی
بــا وجــود نزدیکــی بــه تعطیــات ســال نــو چینــی و کاهــش معامــات اکثــر محصــوالت ،تــداوم مشــکالت حملونقــل همچنــان پشــتوانه رشــد قیمــت
جهانــی برخــی از آنهــا در یــک مــاه اخیــر بودهاســت .امــا بهتریــن عملکــرد ایــن دوره مربــوط بــه اوره میباشــد .بــه گون ـهای کــه قیمــت اوره بــا رشــد
بیــش از  23درصــدی از  $263بــه حــدود  $324بــه ازای هــر تــن رســید .عواملــی همچــون افزایــش تقاضــا و رشــد نــرخ مــواد اولیــه هماننــد گاز طبیعــی
و زغالســنگ موجــب جهــش قیمتــی اوره در ایــن دوره شــدهاند .از طرفــی قیمــت نفــت در پــی افزایــش واکسیناســیون و امیــد بــه رشــد تقاضــا در ســال
جدیــد میــادی افزایــش یافــت .ایــن امــر موجــب رشــد قیمــت برخــی از محصــوالت شــیمیایی از جملــه آروماتیکهــا و LPGهــا شــد .قیمــت  LPGآرامکــو
عربســتان ســعودی از  $460-450در مــاه دســامبر  2020بــه  $550-530بــه ازای هــر تــن در مــاه ژانویــه  2021رســید .قیمــت متانــول  CFRچیــن نیــز
بــه  $310رســید کــه باالتریــن نــرخ در  2ســال اخیــر بودهاســت.
امــا قیمــت الفینهــا در یــک مــاه اخیــر نزولــی بــود .افــت تقاضــا بــه دلیــل ســال نــو چینــی و افزایــش محدودیتهــا در آســیا بــه دلیــل جلوگیــری از
گســترش  COVID-19از جملــه دالیــل کاهــش قیمــت اخیــر بودهاســت .اگرچــه برخــی از مصرفکننــدگان نهایــی معتقدانــد کــه ایــن افــت قیمــت موقــت
بــوده و آنهــا قصــد ذخیرهســازی از مــاه مــارس بــا توجــه بــه نزدیکــی بــه پیــک تولیــد رایــج را دارنــد .از طرفــی تاثیــر بازگشــت برخــی از محدودیتهــا
از جملــه اســتفاده از کیسـههای پالســتیکی ،پــس از پایــان پاندمــی کرونــا در اواخــر ســال جــاری میــادی را نبایــد نادیــده گرفــت.
در بــازار فلــزات ،مــس بیشتریــن قیمــت از فوریــه ســال  2013را در یــک مــاه اخیــر لمــس کــرد .پیــروزی دموکراتهــا در مجلــس ســنا و تهدیــد بــه
توقــف عملیــات در یــک معــدن بــزرگ در پــرو موجــب افزایــش قیمــت مــس بــه بــاالی  8هــزار دالر شــد .تــداوم رشــد قیمــت فــوالد و ســنگآهن نیــز
تــا اواســط ژانویــه  2021میــادی ادامــه داشــت ،بــه گون ـهای کــه شــاخص قیمــت شــمش بیلــت  CISبــه  $607رســید .بــا ایــن وجــود شــیوع ویــروس
کرونــای جدیــد در چیــن ،بــازار فلــزات را از اواخــر هفتــه گذشــته تحتالشــعاع قــرار داد.

تغییرات قیمت کاالهای جهانی از ابتدای سال 2020
بــا وجــود نزدیکــی بــه تعطیــات ســال نــو چینــی و کاهــش معامــات
اکثــر محصــوالت ،تــداوم مشــکالت حملونقــل همچنــان پشــتوانه
رشــد قیمــت جهانــی برخــی از آنهــا در یــک مــاه اخیــر بودهاســت

بیشترین رشد قیمت در یکسال اخیر
بیشترین افت قیمت در یکسال اخیر
بیشترین ساالنه آخرین قیمت

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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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 اســت.
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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