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بازدهی هفتگی بورس اوراق بهادار
شاخص بورس از اوایل تیرماه  ۱۳۷۱تا مردادماه  ۱۳۹۹از محدوده  ۴۷۰واحد به محدوده بیش از  ۲میلیون واحد رسید.
در شــکل زیــر نمــودار لگاریتمــی شــاخص کل بــورس اوراق بهــادار از اوایــل تیرمــاه  ۱۳۷۱تــا اواخــر مردادمــاه  ۱۳۹۹آورده شدهاســت .همانگونــه کــه
مشــاهده میشــود چهــار دوره رونــق در بــورس مشــخص اســت.
دوره اول :سال ( ۱۳۷۴-۱۳۷۳رشد از محدوده  ۴۴۰به  ۲.۱۰۰واحد – رشد )%۳۸۰
دوره دوم :سال ( ۱۳۸۳-۱۳۸۱رشد از محدوده  ۳.۰۰۰به  ۱۳.۵۰۰واحد -رشد ) %۳۵۰
دوره سوم( ۱۳۹۲-۱۳۹۱ :رشد از محدوده  ۲۵.۰۰۰به  ۹۰.۰۰۰واحد -رشد ) %۲۶۰
دور ه چهــارم( ۱۳۹۹-۱۳۹۸ :رشــد از محــدوده  ۱۸۰.۰۰۰بــه  ۲.۰۰۰.۰۰۰واحــد -رشــد  )%۱۰۱۰را میتــوان بــه طــور کلــی بــه عنــوان بازههــای
ن یــاد کــرد کــه میــزان رشــد دوره اخیــر از ســه دوره قبلــی بیشــتر بودهاســت.
زمانــی رونــق بــورس از آ 

نمودار لگاریتمی شاخص کل بورس
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اگــر بــازده هفتگــی بــورس را از اول تیــر  ۱۳۷۱تــا آخــر مــرداد  ۱۳۹۹بررســی کنیــم و ده هفتــه بــا بیشــترین بــازده و ده هفتــه بــا کمتریــن بــازده را
مرتــب کنیــم ،بــه نمــودار زیــر خواهیــم رســید .نمــودار زیــر بازدهــی شــاخص بــورس در هفتــه منتهــی بــه تاریــخ ذکــر شــده را نشــان میدهــد .میانگیــن
 ۱۰هفتــه بــا بیشــترین بازدهــی  %۱۴و میانگیــن  ۱۰هفتــه بــا کمتریــن بازدهــی  ٪۶.۴اســت.
همانگونــه کــه مشــاهده میشــود  ۹هفتــه از  ۱۰هفتــه پــر بازدهتریــن بازدهــی هفتگــی ســی ســال اخیــر بــورس مربــوط بــه دوره اخیــر اســت .بیشــترین
بازدهــی هفتگــی ســی ســال اخیــر بــورس اوراق بهــادار در هفتــه منتهــی بــه  ۱۰اردیبهشــت  ۱۳۹۹بــا بازدهــی  %۱۸.۴محقــق شدهاســت .همچنیــن ۶
هفتــه از  ۱۰هفتــه بدتریــن بازدهــی هفتگــی ســی ســال اخیــر مرتبــط بــا دوره اخیــر اســت .بدتریــن بــازده هفتگــی ســی ســال اخیــر در هفتــه منتهــی
بــه  ۲۹مــرداد  ۱۳۹۹بــا ریــزش  %۱۱.۱شــاخص بــورس اتفــاق افتــادهاســت.

بیشترین و کمترین بازدهی هفتگی از سال  ۱۳۷۱تا کنون
٪۱۸.۴

٪۱۱.۱

بــا توجــه بــه بیشــتر بــودن ابعــاد رشــد اخیــر بــورس نســبت بــه ســه دوره رونــق قبلــی ،بایــد در ادامــه دیــد کــه ابعــاد ریــزش بــورس نیــز نســبت بــه ســه
دوره دیگــر بیشــتر خواهــدبــود یــا اینکــه چارچــوب فکــری جدیــد بــازار تنهــا در جهــت صعــود بــازار بــود ه اســت.
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روزی که ایران خودرو  ۱۰میلیارد دالری شد
هفتم مردادماه  ۱۳۹۹را میتوان نقطه عطفی در صنعت خودروسازی کشور قلمداد کرد.
در ایــن روز ارزش ســهام ایــن خــودرو ،اوج قیمتــی  ۸۰۴تومانــی را ثبــت کــرد کــه بــه معنــی ارزش بــازار  ۲۴۲هــزار میلیــارد تومانــی یــا بــه عبارتــی ۱۰.۳
میلیــارد دالری اســت .نکتــه حائــز اهمیــت آنکــه ایــن ارزش بــازار در شــرایطی حاصــل شــد کــه ایرانخــودرو در صورتهــای مالــی تلفیقــی خــود زیــان
انباشــته  ۲۷.۵هــزار میلیــارد تومانــی بهجــای گذاشــته اســت .بــا توجــه بــه اینکــه کلیــه داراییهــای ایرانخــودرو تجدیــد ارزیابــی شــدهاســت و بــا توجــه
بــه زیــان انباشــته  ۲۷.۵هزارمیلیــاردی در تلفیــق ،میتــوان گفــت خالــص ارزش داراییهــای ایــن شــرکت حتــی  ۵هــزار میلیــارد تومــان هــم نمیباشــد.
درواقــع چــه بــه لحــاظ ارزش ذاتــی کــه عایــدات نداشــته آتــی را تنزیــل کنــد و چــه بــه لحــاظ خالــص ارزش دارایــی ،رقــم  ۲۴۲هــزار میلیــاردی ارزش
بــازار را میتــوان یــک انحــراف بــزرگ تاریخــی از ارزش واقعــی قلمــداد کــرد کــه متأســفانه آثــار برطــرف شــدن ایــن انحــراف بــزرگ تاریخــی بــدون
هزینــه و کاهــش اعتمــاد عمومــی مــردم نســبت بــه بــازار ســرمایه نخواهــد بــود .همچنیــن انفعــال ســهامداران عمــده بــرای عرضــه ســهام در قیمتهــای
پایینتــر و جلوگیــری از هیجــان عمومــی بــر ایــن ســهام نیــز درخــور توجــه اســت.

ارزش بازار

هفتم مردادماه  1399را میتوان نقطه عطفی
در صنعت خودرو سازی کشور قلمداد کرد
در این روز ارزش سهام این خودرو با 27.5
هزار میلیارد تومان زیان انباشته تلفیقی،
اوج قیمتی  804تومانی را ثبت کرد که به
معنی ارزش بازار  242هزار میلیارد تومانی یا
به عبارتی  10.3میلیارد دالری است.

میلیارد دالر

رنو

ایسوزو موتور
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بازدهی هفتگی بورس اوراق بهادار
سیاست انبساطی فدرال رزرو و افزایش بدهیهای دولت آمریکا موجب سقوط شاخص جهانی دالر شد.
ایــن افــت موجــب رشــد قیمــت فلــزات اساســی و بهویــژه طــا شــد ،بــه گون ـهای کــه طــا در طــی یــک مــاه گذشــته رکــورد قیمــت  ۲.۰۶۳دالری را
ثبــت کــرد .تــداوم تضعیــف دالر در کنــار اقــدام آقــای  Buffettدر خریــد ســهام یکــی از تولیدکننــدگان طــا و گــزارش بزرگتریــن بانکهــای جهــان
موجــب ترســیم چش ـمانداز مثبــت بــرای قیمــت طــا در آینــده شــدهاســت.
از طرفــی بهبــود تقاضــای چیــن پــس از بحــران کرونــا موجــب افزایــش حجــم واردات بســیاری از محصــوالت شــد ،بــه گونـهای کــه چیــن بــا واردات بیــش
از  ۷۶۲هــزار تــن مــس و  ۱۱۲.۶۵میلیــون تــن ســنگآهن در مــاه جــوالی رکوردهــای جدیــدی را ثبــت کــرد .ایــن امــر موجــب رشــد قیمــت ســنگآهن
وارداتــی چیــن (عیــار  )%۶۲بــه حوالــی  ۱۳۰دالر شــد کــه نزدیــک بــه اعــداد شــش ســال و نیــم گذشــته میباشــد .در بیــن فلــزات اساســی نیــز روی
بــا رشــد  ۱۱درصــدی بیشتریــن رشــد را در یکماهــه اخیــر داشــته کــه در پــی رشــد تولیــد فــوالد چیــن و افزایــش تقاضــای روی بــرای تولیــد ورق
گالوانیــزه بــودهاســت.
در یــک مــاه گذشــته تعــداد حلقههــای چــاه نفــت آمریــکا بــه  ۱۷۲عــدد رســید کــه کمتریــن رقــم از آوریــل ســال  ۲۰۰۵اســت .بــا ایــن وجــود نگرانــی
در مــورد مــوج دوم همهگیــری ویــروس کرونــا ،موجــب شــده قیمــت نفــت همچنــان در محــدوده  ۴۰دالر در هــر بشــکه ثابــت بمانــد و بــه نظــر نمیرســد
فرصــت چندانــی بــرای بــاال رفتــن از ایــن محــدوده داشــتباشــد .باوجــود ثبــات قیمــت نفــت ،افزایــش قیمــت گاز و بهبــود تقاضــا بســیاری از محصــوالت
پتروشــیمی موجــب رشــد قیمتــی آنهــا پــس از ریزشهــای ســنگین قیمتــی در اثــر کرونــا شــد .اوره ABS ،و  PVCبــه ترتیــب بــا رشــد  %۱۲ ،%۱۶و
 %۶بیشتریــن رشــدهای ماهانــه را در بیــن محصــوالت پتروشــیمی داشــتهاند.

تغییرات قیمت کاالهای جهانی از ابتدای سال 2020

تضعیف شاخص دالر در کنار بهبود اقتصاد
چین موجب رشد قیمتی اکثر محصوالت
پتروشیمی و فلزات اساسی شدهاست به
گونهای که شاخص قیمت کامودیتی پس از
افت  ۳۰درصدی از ابتدای سال  ۲۰۲۰تا اوایل
اردیبهشتماه ،در حال حاضر به بیش از
 ۱۰۵واحد رسیده و بسیاری از محصوالت در
سطوح قیمتی باالتری نسبت به ابتدای سال
 ۲۰۲۰قرار دارند.

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

 cfr( %62چین)
سنگ آهن 

بیلت صادراتی ایران

بیلت cis
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اخبار گروه مالی فیروزه
فیروزه موفقیت
شاخص کل

بازدهی مرداد ماه فیروزه موفقیت
بازدهی مرداد ماه شاخص کل

+۴
٪-۸
٪

مرداد ۹۹
مرداد ۹۹

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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