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پیشدرآمد
ــکیل  ــان تش ــا، زم ــای بازاره ــایی رونده ــال درک و شناس ــه دنب ــرمایه گذار ب ــادی و س ــال اقتص ــر فع ه
ــن  ــا از ای ــه بازارهاســت ت ــه ب ــان ورود و خــروج بهین ــن زم ــا هــدف تعیی ــا ب ــا و محوشــدن آن ه حباب ه
ــر،  ــن منظ ــد. از ای ــتفاده کن ــر اس ــورد نظ ــاد م ــود در اقتص ــرمایه گذاری موج ــای س ــذر، از فرصت ه رهگ
ــه  ــان می شــود. در کلی ــز بیشــتر نمای ــاالن اقتصــادی نی ــا ســایر فع ــاط ب ــار و ارتب ــت اخب ــت دریاف اهمی
سیســتم های اقتصــادی، تحلیل هــای علمــی و تجربــی در کنــار هــم بــه کمــک ســرمایه گذاران و فعــاالن 
ــی –  ــای تحلیل ــتفاده از ابزاره ــا اس ــز ب ــات نی ــی مؤسس ــرفته، برخ ــای پیش ــد. در اقتصاده ــازار می آی ب
ــه تحلیــل و پیش بینــی مســیر آینــده بازارهــا می کننــد. در حقیقــت ایــن مؤسســات  ریاضیاتــی اقــدام ب
ــوم  ــرای عم ــا را ب ــن زمینه ه ــه ای در ای ــد و حرف ــران ارش ــه تحلیل گ ــی ب ــی دسترس ــز تحقیقات و مراک
ــاالن  ــرمایه گذاران و فع ــم س ــع مه ــی از مراج ــل یک ــن دلی ــه همی ــد و ب ــرمایه گذاران تســهیل می کنن س

ــت. ــات اس ــن مؤسس ــای ای ــا و تحلیل ه ــری، گزارش ه ــرای تصمیم گی ــا ب بازاره

در کشــورهای بــا اقتصــاد کوچــک - از نظــر انــدازه تولیــد ناخالــص داخلــی -  و اقتصادهای در حال توســعه 
و حتــی برخــی اقتصادهــای پیشــرفته نوظهــور، تعــداد، تنــوع و گســتردگی بازارهــای ســرمایه گذاری در 
ــر از  ــای فقی ــی از اقتصاده ــز یک ــران نی ــر اســت. اقتصــاد ای ــای پیشــرو کمت ــایر اقتصاده ــا س مقایســه ب
ــا ایــن حــال، تحلیل هــای دقیــق، کارشناســی و  منظــر تعــداد و تنــوع بازارهــای ســرمایه گذاری اســت. ب
حرفــه ای در مــورد ایــن بازارهــا بســیار انــدک اســت و در نتیجــه حتــی فعــاالن قدیمــی بازارهــا نیــز گمــان 
می کننــد کــه امــکان پیش بینــی بازارهــای ایــران بســیار کــم یــا ناممکــن اســت. بنابرایــن بــه دلیــل عــدم 
ــردی و  ــای ف ــه تحلیل ه ــدام ب ــاً اق ــا عموم ــاالن بازاره ــا، ناظــران و فع ــوع گزارش ه ــن ن ــه ای دسترســی ب
ــوم کارشناســان و  ــد. عم ــی می کنن ــای تلگرام ــا و ســیگنال های کانال ه ــا گزارش ه ــار ی ــه اخب ــه ب مراجع
دانشــگاهیان علــوم مالــی و اقتصــادی همــواره بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارنــد کــه ایــن اخبــار و گزارش هــا 

بــه تنهایــی بــرای چنیــن تحلیل هایــی کافــی نیســت.

در شــرایط ایــن روزهــای ایــران بــا وجــود چالش هــای توســعه ای بخش هــای مختلــف اقتصــادی کشــور، 
نیــاز بــه مراکــز اقتصــادی بــرای ارایــه و تدویــن چنیــن گزارش هایــی بیــش از گذشــته احســاس می شــود. 
بــر همیــن اســاس مرکــز تحقیقــات گــروه خبــری - تحلیلــی اقتصادآنالیــن مجموعــه ای از کارشناســان و 
نخبــگان عرصه هــای مختلــف را گــرد هــم آورده تــا بــا انتشــار گزارش هــای تحلیلــی از بازارهــای مختلــف، 
ــک  ــر کم ــالوه ب ــم ع ــن مه ــردارد. ای ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــای س ــدن فض ــت روشن ش ــی در جه قدم
ــد  ــادی، می توان ــای اقتص ــر رونده ــخیص دقیق ت ــور تش ــه منظ ــادی ب ــاالن اقتص ــرمایه گذران و فع ــه س ب

در شفاف ســازی، روان ســازی و تعدیــل فضــای ســرمایه گذاری در کشــور بســیار ســازنده و مؤثــر باشــد.

مــا اعتقــاد داریــم کــه ســرمایه گذاری بــدون دراختیارداشــتن گزارش هایــی نظیــر ایــن، هماننــد حرکــت 
ــا  ــا ب ــش اســت. ام ــن از چشــم و حافظــه خوی ــا کمک گرفت ــا ب ــدون چــراغ و تنه ــاک ب ــی خطرن روی پل
دراختیارداشــتن تحلیل هــای مســتدل و پیش بینی هــای علمــی و تجربــی، چراغــی در دســت داریــم کــه 

ــرای شــما چــراغ می ســازیم. ــد بخشــی از مســیر را روشــن ســازد. مــا ب می توان
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خوانندهگرامی؛
ــل  ــکان تحلی ــورس، ام ــر ب ــذار ب ــل تأثیرگ ــه عوام ــا نگاهــی ب ــزارش پیــش رو ســعی دارد ب گ
رونــد آتــی بــازار ســرمایه را بــرای ســرمایه گذاران فراهــم آورد. محتویــات ایــن گــزارش صرفــاً 
جنبــه آموزشــی و مشــورتی دارنــد و اقتصادآنالیــن مســؤولیتی در قبــال ســرمایه گذاری شــما 

نــدارد.
در وهلــه نخســت، مقدمــه ای بــا دیــد آمــاری از بازدهــی بــازار در ســنوات گذشــته ارایــه شــده 
و گــزارش مختصــری از بــازار ســال گذشــته و نیمــه نخســت ســال جــاری ذکــر شــده اســت. 
در گام بعــدی عوامــل کلیــدی و پارامترهــای روندســاز معرفــی و آینــده بــورس ایــران در چهــار 
ســناریو پیش بینــی شــده اســت. بــه دلیــل تشــریح هــر یــک از عوامــل بنیــادی، خواننــدگان 
ــه دســت  ــی مناســب ب ــا، تحلیل ــاد رخــداد آن ه ــر در ابع ــد در صــورت تغیی ــرم می توانن محت
آورنــد. در پایــان گــزارش نیــز بــه بررســی تعــدادی از صنایــع بــزرگ و منتخــب بــازار ســهام 

بــه صــورت مجــزا پرداختــه شــده اســت.



5

بخشاول:مقدمه
کلیشه بازدهی کمتر در نیمه دوم سال؛ تصوری اشتباه یا واقعیت؟

تفکــر رایجــی میــان فعــاالن بــازار، و بــه صــورت عمــده قدیمی ترهــا، وجــود دارد کــه میــزان رشــد قیمــت 
ــه توجیــه  شــرکت ها در شــش ماهه  دوم ســال کمتــر از شــش ماهه اول اســت. آن هــا استداللشــان را این گون
ــورس, مجامــع عمومــی عــادی ســالیانه خــود را در نیمــه اول  می کننــد کــه اکثــر شــرکت های فعــال در ب
ــا  ســال برگــزار می کننــد. چنیــن مســأله ای از ایــن منظــر حایــز اهمیــت اســت کــه ســرمایه گذارانی کــه ب
ــد، در  هــدف دریافــت ســود نقــدی و کســب ســود از شــرکت های مســتعد درآمــدی ســرمایه گذاری کرده ان
ــازار را نداشــته  ــه ب ــق نقدینگــی ب ــرای ســرمایه گذاری و تزری ــی ب شــش ماهه دوم ســال، شــاید عطــش کاف
باشــند  و میــزان تقاضــا کاهــش می یابــد کــه باعــث می شــود شــاخص کل محــرک ضعیف تــری بــرای رشــد 
در نیمــه دوم ســال داشــته باشــد. طبــق نمــودار زیــر کــه متوســط بازدهــی شــاخص کل در شــش ماهه های 
10 ســال اخیــر را نشــان می دهــد، ایــن تصــور کلیشــه ای را نــه مــی تــوان بــه صــورت کامــل تأییــد و نــه 

ــرد. ــوان رد ک می ت
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مقایسه بازدهی ده ساله شاخص کل در شش ماهه های اول و دوم سال

اگــر نمــودار را دقیق تــر بررســی کنیــم، متوجــه خواهیــم شــد کــه در 4 ســال از 10 ســال گذشــته، یعنــی 
ــتر  ــش ماهه اول بیش ــاً از ش ــال اتفاق ــش ماهه دوم س ــی ش ــال های 1391، 1394، 1395 و 1396، بازده س
ــش ماهه ها  ــی ش ــالف بازده ــود و اخت ــم ب ــازار حاک ــر ب ــبی ب ــات نس ــال 95 و 96 ثب ــت. در دو س ــوده اس ب
ــی  ــتیم. ول ــاهد هس ــال ش ــه س ــرای دو نیم ــانی را ب ــد یکس ــطوح رش ــاً س ــت و تقریب ــش نیس ــی فاح خیل
همان طــور کــه مشــاهده می شــود، در ســال 1391 مصــادف بــا وقــوع شــوک ارزی در دولــت دهــم، میــزان 
ــر میــزان رشــد نیمــه اول همــان ســال بــوده  رشــد شــاخص کل در شــش ماهه دوم ســال بیــش از 20 براب
ــران و  ــا شــکل گیری توافــق هســته ای میــان ای ــل تأمــل دیگــر ســال 1394 اســت کــه ب ــه قاب اســت. نمون
ــک و نیــم ســاله خــود را معکــوس  ــی ی ــو، شــاخص در نیمــه دوم ســال مســیر نزول کشــورهای 5+1 در ژن
کــرده و بــا رشــد قابــل توجــه 30 درصــدی همــراه شــد. بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه اگــر بــازار 
دلیــل مســتحکمی بــرای رشــد داشــته باشــد، بــاور عمومــی ذکرشــده خیلــی معتبــر نیســت و رونــد بــازار 

تقریبــاً فــارغ از آن اســت کــه در کــدام نیمــه ســال باشــیم.
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شهریور ماه و داستان پایان سال مالی کارگزاری ها
تصــور دیگــری نیــز در میــان برخــی قدیمی ترهــای بــازار رایــج اســت کــه بازدهــی شــهریور مــاه هــر ســال 
از انتظــارات عمومــی کمتــر اســت. مدافعیــن ایــن اســتدالل، بیــان می کننــد از آن جایــی کــه انتهــای ســال 
مالــی غالــب کارگزاری هــا انتهــای شــهریور مــاه اســت، بــا نزدیــک شــدن بــه ســال مالــی و جهــت تنظیــم 
صورت هــای مالــی، چنیــن کارگزاری هایــی در تخصیــص اعتبــار بــه مشتریانشــان ســخت گیری های 
ــازار از  ــا ب ــت شــده ت ــر عل ــد ب ــز مزی ــان شــهریور نی ــا در پای ــد و تســویه اعتباره ــال می کنن بیشــتری اعم
یکــی از محرک هــای قــوی جهــت رشــد محــروم می شــود. نمــودار زیــر کــه نشــان دهنده متوســط بازدهــی 
ــل  ــورس از اوای ــق ب ــه معمــوالً دوره رون ــد ک ــر اســت، نشــان می ده ــه شــاخص کل در 10 ســال اخی ماهان
تابســتان شــروع شــده و تــا مهــر مــاه بــه ســمت اوج خــود ادامــه مســیر می دهــد و شــهریور مــاه نیــز اتفاقــاً 

ــت.  ــت نیس ــده درس ــدگاه بیان ش ــت و دی ــال اس ــای س ــن ماه ه ــی از پربازده تری یک

فروردین  اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
درصد بازدهی ۴.۴۳% ۰.۷۷% ۱.۳۷% ۳.۰۲% ۵.۶۲% ۴.۹۱% ۵.۹۵% ۰.۴۴% ۰.۵۱% ۳.۱۴% ۱.۴۴% ۲.۲۶%

۰%

۱%

۲%

۳%

۴%

۵%

۶%

۷%

سال گذشته10متوسط بازدهی ماهانه شاخص کل در 

قســمت اندکــی از ریــزش شــاخص در روزهــای پایانــی شــهریور امســال مربــوط بــه فشــار فــروش روی ســهام 
ــه منفی شــدن  ــد ک ــز نشــان می ده ــج بررسی شــده ســال های گذشــته نی ــود و نتای ــاری ب ســهامداران اعتب
ــزش  ــادی از ری ــش زی ــت. بخ ــراری نیس ــگی و تک ــوی همیش ــک الگ ــهریور ی ــی ش ــای پایان ــازار در روزه ب
شــاخص کل در هفتــه ماقبــل پایانــی شــهریور امســال ناشــی از جــو منفــی روی مقاومــت روانــی 300هــزار 
ــه فــاز اصالحــی شــاخص کل  ــازار از ورود ب ــوده و تســویه اعتبــاری کارگزاری هــا تــرس ب ــورس ب واحــدی ب

را دوچنــدان کــرد.

تابستان؛ فصل پررونق بورس
ــه  ــار 10 ســال گذشــته نشــان می دهــد کــه فصــل تابســتان، ب ــی شــاخص کل، آم از منظــر بازدهــی فصل
دلیــل برگــزاری مجامــع عمومــی عــادی ســالیانه اکثــر شــرکت های بورســی و تقســیم ســود نقــدی، دارای 
بیشــترین بازدهــی نســبت بــه ســایر فصــول اســت. اکثــر شــرکت های بــزرگ و شاخص ســاز بــورس ایــران، 
اتفاقــاً جــزو شــرکت هایی هســتند کــه عایــدی و درآمــد مناســبی از فــروش یــا ارائــه خدمــات دارنــد و در 

ــد.  ــرار می گیرن ــودده ق ــرکت های س ــته ش دس
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بهار تابستان پاییز زمستان
درصد بازدهی ۶.۷۶% ۱۴.۵۱% ۷.۴۰% ۷.۳۱%

۰%
۲%
۴%
۶%
۸%

۱۰%
۱۲%
۱۴%
۱۶%

سال گذشته10متوسط بازدهی فصلی شاخص کل در 

ــرای  ــرکت ها ب ــه ش ــت ماه ــر هش ــت حداکث ــدی، مهل ــود نق ــت س ــوص پرداخ ــه در خص ــل توج ــه قاب نکت
ــی از ســرمایه گذاران، و  ــود برخ ــث می ش ــوع باع ــن موض ــت. ای ــان اس ــود بــه سهامدارانش ــت س پرداخ
بــه صــورت عمده تــر حقیقی هــا، بــرای جلوگیــری از راکدمانــدن ســرمایه، یــا بــه اصطــالح خــواب 
ــت  ــأله در حال ــن مس ــد. ای ــع می گیرن ــزاری مجم ــل از برگ ــرمایه ها قب ــروج س ــه خ ــم ب ــان، تصمی پولش
طبیعــی بایســتی موجــب ایجــاد فشــار فــروش در قیمــت ســهام شــود. از آن ســو، حقوقی هــای 
ــن  ــد. همی ــت آن می کنن ــزش قیم ــری از ری ــهم و جلوگی ــردن از س ــه حمایت ک ــروع ب ــده، ش ــهامدار عم س
موضــوع موجــب می شــود میانگیــن ارزش معامــالت ایــن دســته از شــرکت ها بــا نزدیک شــدن بــه 
ــد،  ــا در خری ــت حقوقی ه ــا حمای ــد و ب ــته باش ــی داش ــل توجه ــش قاب ــان افزای ــزاری مجمعش ــان برگ زم
ــازار در فصــل تابســتان می شــود. ــق ب ــث رون ــن مســأله باع ــردد. ای ــت قیمتشــان مســتعد رشــد گ در نهای

گزارشبازارسهامدریکونیمسالگذشته
سال 97؛ درخشان ولی نه به اندازه طال و ارز

ســال 97 بــرای بــورس ســالی درخشــان بــود؛ بــه طــوری کــه شــاخص کل بــورس اوراق بهــادر تهــران بــا 
ــه مــرز 180هــزار واحــد نزدیــک شــد. مهم تریــن محــرک شــاخص،  ــان ســال ب رشــد 86 درصــدی، در پای
شــوک ارزی ناشــی از سیاســت های تثبیتــی نــرخ ارز در دولــت دهــم و اوایــل دولــت یازدهــم اســت کــه از 

اواخــر فروردیــن مــاه آغــاز شــد و در نیمــه ســال نــرخ دالر بــه مــرز 20هــزار تومــان نیــز نزدیــک شــد. 

ــورت  ــه ص ــداد( ب ــر تع ــادار )از نظ ــورس اوراق به ــر در ب ــرکت های حاض ــک 75% ش ــه نزدی ــی ک از آن جای
ــازار شــرکت ها  ــر اســاس وزن و بزرگــی ارزش ب ــرخ ارز می باشــند )البتــه اگــر ب ــر از ن ــاًل مســتقیم متأث کام
بــه مســأله بنگریــم، حــدود 90% بــازار تحــت تأثیــر مســتقیم نــرخ ارز اســت(، ایــن مســئله انگیــزه زیــادی را 
بــرای ســرمایه گذاران ایجــاد کــرد کــه عــالوه بــر بــازار طــال و ارز، بــازار بــورس و ســهام را نیــز بــرای حفــظ 

ارزش ســرمایه خــود، مــد نظــر قــرار دهنــد.
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یک نیمه سال 97 صعود خوش بینانه؛ نیمه دیگر رکود و اصالح بدبینانه
ــان  ــا پای ــه اول ســال و ت ــرد. در نیم ــه دو بخــش تقســیم ک ــران در ســال 97 را ب ــازار ســهام ای ــوان ب می ت
شــهریور مــاه، بــه دلیــل افزایــش فزاینــده نــرخ دالر بــازار آزاد، برگــزاری مجامــع بورســی در فصــل تابســتان 
نیــز مزیــد بــر علــت شــد تــا موجــی از خوشــبینی و ریســک گریزی کلیــت بــازار را فــرا گرفتــه و شــاخص 

کل تــا پایــان شــهریور تــا حــدود 197هــزار واحــد رشــد کنــد. 

بــا کاهــش التهابــات بــازار ارز و شــروع رونــد نزولــی دالر، جهــت حرکــت بــازار معکــوس شــده و شــاخص 
ــا  ــودآوری آن ه ــود س ــاهده بهب ــرکت ها و مش ــه ش ــای ماهان ــار گزارش ه ــا انتش ــرد. ب ــالح ک ــه اص ــروع ب ش
کــه بــا گذشــت زمــان، افزایــش نــرخ ارز را بــه صــورت بهتــری در صورت هــای ســود و زیــان خــود انعــکاس 
ــج بدبینــی افراطــی  ــه تدری ــد افزایشــی دالر در فصــل زمســتان، ب ــا آن شــروع رون ــان ب ــد، و همزم می دادن
کــه در پاییــز فعــاالن بــازار را فــرا گرفتــه بــود، رخــت بربســت و رالــی صعــودی مجــددی از اســفند مــاه 97 

آغــاز شــد. 

نیمه نخست سال 98؛ ادامه روند صعودی بازار
رونــد صعــودی بــازار در ســال 98 تــا ابتــدای تیرمــاه نیــز حفــظ شــد و پــس از آن بــه مــدت حــدود یــک 
مــاه و نیــم، بــه نظــر رســید بــازار از تــب و تــاب چنــد مــاه اخیــرش افتــاده و در فــاز اســتراحت قــرار گرفتــه 
ــر  ــن جدی ت ــان و همچنی ــزار توم ــر 12ه ــال زی ــه کان ــه کاهــش قیمــت دالر و وارد شــدن آن ب اســت. البت
ــر  ــه تأخی ــاً ب ــته مرتب ــال گذش ــاه س ــان م ــه از آب ــازار متشــکل ارزی، ک ــای اجرایی شــدن ب شــدن زمزمه ه

افتــاده، در ایــن امــر بــی تأثیــر نبــوده اســت.
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ــه ســمت  ــه دلیــل رکــود در بازارهــای مــوازی نظیــر مســکن، ارز و طــال، کم کــم اقبــال ســرمایه گذاران ب ب
بــازار ســهام افزایــش یافتــه و ارزش معامــالت روزانــه بــورس تهــران در ماه هــای اخیــر بــه صــورت تدریجــی 
ــازار از اواســط مــرداد مــاه نقــش  ــه ب افزایــش قابــل توجهــی داشــته اســت. تأثیــر ورود نقدینگــی جدیــد ب
ــای  ــاخص کل در انته ــدار ش ــد و مق ــاز ش ــدداً آغ ــورس مج ــودی ب ــت صع ــرد و حرک ــان ک ــود را نمای خ
ــورس  ــان شــاخص کل ب ــرد. از آن زم ــور ک ــزار واحــدی عب ــت 300ه ــدرت از مقاوم ــا ق شــهریور امســال ب
رونــد صعــودی دیوانــه وار خــود را ادامــه داد کــه البتــه ارزش کل بــازار فعــاًل نتوانســته از مقاومــت 1200هــزار 
میلیــارد تومانــی عبــور کنــد. بــا توجــــه بــــه ایــن که عمــده دلیــل رشــد اخیــر شــاخص، ورود نقدینگی های 
جدیــد بــه بــورس اســت، نــوع و جنــس رونــد صعــودی کنونــی بــازار بــا رونــد صعــودی بهــار و تابســتان ســال 
ــورس از  ــورس تفاوت هــای اساســی دارد و موجــب شــده چشــم انداز ب ــی صعــودی دوم ب ــز رال گذشــته و نی

منظــر بســیاری از فعــاالن بــازار و همچنیــن برخــی تحلیلگــران مبهــم شــود.

عدم تعادل بازار؛ تهدیدی برای P/E شرکت های بزرگ بورس
از منظــر P/E همان طــور کــه در نمــودار صفحــه بعــد مشــاهده می کنیــم، P/E بــازار )بــورس و فرابــورس( 
در نیمــه ســال 97 بــه رکــورد تاریخــی 10,5 مرتبــه نزدیــک شــد. در آن مقطــع، هنــوز تأثیــر افزایــش دالر در 
ــا  ــود. از طرفــی، ســرمایه گذاران ب ــان شــرکت ها غیرمحســوس و اعمال نشــده ب گــزارش عملکــرد ســود و زی
خوش بینــی نســبت بــه آینــده رونــد تقاضــا را افزایــش دادنــد و موجــب باالرفتــن ســطح قیمت هــا شــدند. 
ــازار  ــا کاهــش ســطح خوش بینــی ب ــا ثابت مانــدن نســبی EPS هــا، نســبت P/E افزایــش یافــت و البتــه ب ب

در نیمــه دوم ســال 97، ایــن نســبت بــا ریــزش شــدید مواجــه شــد.

در شــش مــاه نخســت امســال هرچــه جلوتــر رفتیــم، کم کــم آن تأثیــر افزایــش قیمــت دالر روی 
ــه ماهه اول 98  ــرد س ــزارش عملک ــده و گ ــتر ش ــتر و بیش ــرکت ها بیش ــی ش ــه و فصل ــای ماهان گزارش ه
برخــی شــرکت های گــروه فلــزات اساســی یــا برخــی از پتروشــیمی ها انتشــار یافــت، چیــزی فراتــر از خــوب 
و نزدیــک بــه درخشــان بــود. بــه صــورت کلــی گزارش هــای ماهانــه ایــن شــرکت ها در فصــل تابســتان هــم 
 P/E نــه بــه خوبــی فصــل بهــار، ولــی قابــل قبــول بــود؛ امــا ظاهــراً هنــوز بــازار حاضــر نیســت نســبت های
در حــد انتظــاری بــه چنیــن شــرکت هایی اختصــاص دهــد و بعضــی از آن هــا بــا P/E هــای تحلیلــی کمتــر 

از 5 و حتــی کمتــر از 4 یــا 3 در حــال معاملــه در شــرایط فعلــی هســتند. 

ــی  ــرار دارد؛ ول ــی ق ــازار در ســطح معقــول و متعادل ــه بایســتی در نظــر داشــت کــه نســبت P/E کل ب البت
ــرکت های  ــت. ش ــان شرکت هاس ــادل می ــدم تع ــتگی و ع ــی دودس ــی، نوع ــهام فعل ــازار س ــی ب ــکل فعل مش
ــد  ــی رش ــورت حباب ــه ص ــر ب ــال اخی ــم س ــک و نی ــه در ی ــد ک ــود دارن ــورس وج ــورس و فراب ــادی در ب زی
ــته دوم  ــتند )overpriced(. دس ــه هس ــال معامل ــان در ح ــش از ارزش واقعی ش ــی بی ــا قیمت ــرده و ب ک
ــال  ــا اقب ــه آن ه ــبت ب ــته اول نس ــرکت های دس ــدازه ش ــه ان ــازار ب ــه ب ــتند ک ــده ای هس ــرکت های ارزن ش
 .)underpriced( نداشــته ولــی نســبت های مالــی، ارزندگــی آن هــا را بــه صــورت واضــح نشــان می دهــد
ایــن دودســتگی و برآینــد نســبت P/E بســیار بــاالی دســته اول و P/E نســبتاً پاییــن دســته دوم باعــث شــده 
تــا در نهایــت نســبت P/E کل بــازار در عیــن چنیــن عــدم تعادلــی در ســطح معقــول و متعادلــی قــرار بگیــرد.  
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بخشدوم:معرفیپارامترها
1-نرخبهره،نقدینگیوتورم

بهره حقیقی؛ اهرم رونق بورس ایران؟
ــی  ــازه زمان ــک ب ــک ســرمایه گذاری در ی ــوان متوســط بازدهــی اقتصــادی ی ــه عن ــوان ب ــره را می ت ــرخ به ن
ــی  ــپرده بانک ــود س ــرخ س ــن ن ــا درنظرگرفت ــه ای ب ــرمایه گذاران حرف ــرد. س ــی ک ــور معرف ــاص در کش خ
ــوی  ــک از پرتف ــدون ریس ــازده ب ــن ب ــرای گرفت ــد ب ــم می گیرن ــورم، تصمی ــرخ ت ــا ن ــاوت آن ب و مابه التف
ــه صــورت  ــا حداقــل حفــظ ارزش آن، چــه نســبتی از سرمایه شــان را در بانک هــا ب ســرمایه گذاری خــود، ی
ــود  ــا و س ــورس، بانک ه ــرمایه گذاری در ب ــب س ــن رقی ــاید مهم تری ــن ش ــد. بنابرای ــداز کنن ــپرده پس ان س
ســپرده های بانکــی باشــند. نمــودار صفحــه بعــد نمایانگــر بهــره حقیقــی ســالیانه کشــور از اوایــل دهــه 60 

ــد(.  ــی کنی ــودار را بزرگ نمای ــر نم ــات دقیق ت ــرای جزیی ــت )ب اس

ایــن نمــودار نشــان می دهــد کــه در اکثــر ســال ها، ســرمایه گذارانی کــه پــول و ســرمایه خــود را در بانک هــا 
ــن  ــا کاهــش ارزش دارایی هــای خــود مواجــه  شــدند. ای ــاال، ب ــورم ب ــرخ ت ــل ن ــه دلی ــد، ب انباشــت می کردن
مســأله البتــه اســتثناهایی نیــز داشــته و بــه عنــوان نمونــه ای نــه چنــدان دور، اگــر دوره چهارســاله  93 تــا 
96 را در نظــر بگیریــم، در ایــن بــازه زمانــی نــرخ ســود ســپرده های بانکــی از میــزان تــورم ســالیانه پیشــی 
ــن  ــی از مهم تری ــد. یک ــت کرده ان ــت دریاف ــی مثب ــره حقیق ــان به ــرمایه گذاران از سرمایه ش ــه و س گرفت
ــأله  ــن مس ــال، همی ــار س ــن چه ــهام در ای ــازار س ــته کننده ب ــات خس ــه ثب ــی و در ادام ــد نزول ــل رون دالی
ــه بازارهــای مــوازی از  ــی ب ــدون ریســک ســرمایه گذاران از بانک هــا و درنتیجــه بی میل عایــدی حقیقــی و ب

جملــه بــورس و بــازار ســهام اســت.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

(فرابورس+ بورس )دهه گذشته بازار سهام  P/E ttm



11

نقدینگی؛ گره کور اقتصاد کشور
ــورم در اقتصــاد دارد.  ــا ســطوح قیمت هــا و ت ــه مقــداری پــول، نقدینگــی ارتبــاط مســتقیمی ب طبــق نظری
رشــد نقدینگــی در یــک اقتصــاد ســالم و مبتنــی بــر تولیــد بــه معنــای رشــد اقتصــادی و بزرگ تــر شــدن 
کیــک اقتصــاد اســت. ولــی در اقتصــاد ایــران کــه تولیــد بــه حاشــیه رفتــه و فعالیت هــای ســوداگرانه گزینــه 
مناســب تری بــرای ســرمایه گذاری اســت، رشــد فزاینــده نقدینگــی نــه تنهــا بــه توســعه اقتصــادی کمــک 

ــالی جــان فعالیت هــای تولیــدی نیــز شــده اســت. نمی کنــد، بلکــه ب

ــال 98  ــام س ــت. )ارق ــر اس ــه اخی ــور در دو ده ــی کش ــزان نقدینگ ــان دهنده می ــد نش ــه بع ــودار صفح نم
ــک  ــبه پول تفکی ــی( و ش ــه پول ــول )پای ــه دو بخــش پ ــی را ب ــر نقدینگ ــاه اســت( اگ ــه خــرداد م ــوط ب مرب
کنیــم، مشــاهده می شــود کــه میــزان رشــد شــبه پول و نســبت آن بــه نقدینگــی بــه میــزان فزاینــده ای از 
میــزان رشــد پــول و نســبت آن بــه نقدینگــی بیشــتر اســت؛ بــه عبــارت ســاده تر، سیســتم بانکــی کشــور 
بــه صــورت خودافــزا نقدینگــی را از محــل پرداخــت ســود بــاال رشــد داده اســت؛ امــا نقدینگــی موجــود در 

ــه طــور جــدی از سیســتم بانکــی کشــور خــارج نشــده اســت.  ــدت ب ســپرده های بلندم

ســود  دولــت،  بودجــه  کســری  ایــران،  اقتصــاد  در  نقدینگــی  رشــد  در  مؤثــر  عوامــل  مهم تریــن 
از آن جایــی  بانــک مرکــزی و رواج ســوداگری هســتند.  از  بانک هــا  برداشــت  اضافــه  بــاال،  بانکــی 
ــه  ــری بودج ــان کس ــم کارشناس ــه زع ــده و ب ــال 97 مان ــطح س ــان س ــی 98 در هم ــود بانک ــرخ س ــه ن ک
ــکن و ...  ــال، مس ــی، ط ــای کاالی ــوداگری در بازاره ــز س ــود و نی ــد ب ــی خواه ــل توجه ــم قاب ــال 98 رق س
همچنــان وجــود دارد، حتــی تالش هــای بانــک مرکــزی بــرای مقابلــه بــا بی انضباطی هــای بــازار 
بکاهــد. قابــل توجهــی  بــه میــزان  نقدینگــی ســال 98  افزایشــی  از رونــد  نیــز نمی توانــد  پــول 
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بــه زعــم کلیــه اقتصاددانــان، حجــم قابــل توجــه شــبه پــول انباشته شــده در بانک هــا، در صــورت آزادشــدن 
ــار آورد.  ــه ب ــور ب ــرای کش ــادی ب ــه ای اقتص ــد فاجع ــور، می توان ــی کش ــان پول ــه جری ــق ب ــی و تزری ناگهان
ــه اقتصــاد در جهــت تشــویق خــروج نقدینگــی از سیســتم بانکــی وارد  ــه هــر دلیــل، شــوکی ب چنان چــه ب
شــود، پــول از ســپرده های بلندمــدت بانکــی خــارج شــده و اثــر تورمــی خــود را بــر بازارهــا شــکل می دهــد. 
ــه اقتصــاد  ــرخ بهــره بانکــی ب ــا کاهــش ن ــش ریســک های سیاســی ی ــق افزای ــد از طری ــن شــوک می توان ای
وارد شــود. بــه همیــن دلیــل، بانــک مرکــزی ناچــار اســت نــرخ ســود ســپرده ها را همچنــان در ســطح باالیــی 
ــازار و وقــوع بحــران بانکــی جلوگیــری  ــه ب ــا از تزریــق شــبه پول های انباشت شــده در بانک هــا ب نگــه دارد ت
شــود. ایــن مســأله اگرچــه خــود بــه افزایــش تــورم دامــن می زنــد و بــه زیــان اقتصــاد کشــور اســت، ولــی 
ــرای رشــد قیمت هــا در  ــوان محرکــی دایمــی ب ــه عن ــد ب ــودن چنیــن مشــکلی، می توان ــان پابرجــا ب ــا زم ت
ــظ ارزش  ــرای حف ــبی ب ــه  مناس ــورس را گزین ــرمایه گذاری در ب ــرمایه گذاران، س ــد و س ــهام باش ــازار س ب

ــد. ــی کنن ــان تلق دارایی هایش

تورم؛ محرک بازار سرمایه
ــاال و  ــای ب ــکل تورم ه ــته مش ــوز نتوانس ــراوان، هن ــادی ف ــای اقتص ــود ظرفیت ه ــا وج ــران ب ــاد ای اقتص
طوالنی مــدت خــود را بــا سیاســت گذاری مطلــوب حــل کنــد. از منظــر مزمن بــودن تــورم میــان کشــورهای 
ــا  ــورهای دنی ــام کش ــن تم ــاال در بی ــورم ب ــل ت ــال تحم ــش از 40س ــا بی ــران ب ــخ، ای ــول تاری ــان در ط جه

ــد. ــه می کن ــور را تجرب ــک کش ــن در ی ــورم ممک ــن ت ــت و طوالنی تری ــورددار اس رک
بــا شــروع دولــت اول آقــای روحانــی، تالش هایــی در جهــت مهــار تــورم صــورت گرفــت کــه فــارغ از درســت 
ــال  ــود و از س ــق ب ــور، موف ــاد کش ــدت اقتص ــرای بلندم ــان ب ــت گذاری های آن زم ــت بودن سیاس ــا نادرس ی
ــه میــزان مناســبی کاهــش یافتــه و مهــار شــد. البتــه برخــی از  ــه مــدت چهــار ســال تــورم ب ــا 96 ب 93 ت
صاحب نظــران کاهــش مقطعــی تــورم در آن مــدت را صرفــاً بــه بهبــود انتظــارات مــردم و نــه کوشــش های 
اقتصــادی دولــت در جهــت کنتــرل پایــه پولــی نســبت می دهنــد. بــا تک رقمــی شــدن تــورم در آن زمــان، 
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ــان،  ــر کشــورهای جه ــد اکث ــد و مانن ــه مســیر ده ــوب ادام ــد کاهشــِی مطل ــن رون ــه ای ــت ک ــد می رف امی
کنتــرل تــورم در ایــران نیــز بــه مســأله ای حل شــده و بدیهــی بــدل گــردد. ولــی در ســال گذشــته افســار 
ایــن تــورم مهارشــده مجــدداً گســیخته شــد کــه موجــب شــد معمــای تــورم بــاال در اقتصــاد ایــران، همچنــان 

بــدون راه حــل عملــی و بی خطــر بــرای سیاســتمداران ایرانــی باقــی بمانــد.

ــی  ــرد و حت ــت می ک ــدی حرک ــه کن ــش از آن ب ــه پی ــی ک ــات مصرف ــا و خدم در ســال 97 شــاخص کااله
نــرخ تــورم ماهیانــه دو مــاه اول ســال بــه نســبت ســه ماهه پایانــی ســال 96 کاهــش یافتــه بــود، بــه دلیــل 
شــوک واردشــده بــه بــازار ارز، بــا رونــد فزاینــده ای شــروع بــه صعــود کــرده و طبــق داده هــای مرکــز آمــار 
کــه در نمــودار زیــر نشــان داده شــده اســت، نــرخ تــورم ســالیانه در پایــان تیــر مــاه از مــرز 40 درصــد نیــز 
گذشــت و پیش بینــی می شــود تــا پایــان ســال بــاالی 30 درصــد بمانــد. از طرفــی نــرخ ســود ســپرده های 
بانکــی نســبت بــه ســال گذشــته تغییــری نداشــته و ایــن مســأله، بازارهــای مــوازی بــا بــازار بــدون ریســک 
ــان،  ــای سرمایه ای ش ــظ دارایی ه ــرای حف ــل ب ــه حداق ــرا ک ــد؛ چ ــر می کن ــرمایه گذاران جذاب ت ــرای س را ب

ــرای ســرمایه گذاری نیســت. ــی ب ــه معقول ــا گزین ــول در بانک ه انباشــتن پ

ــد در بلندمــدت،  ــه یــک کاال توجــه شــود، رشــد قیمــت ســهام می توان ــه مثاب ــه ســهام شــرکت ها ب اگــر ب
دســت کم تــورم را پوشــش دهــد. اگرچــه ایــن امــر بــرای بخــش عملیاتــی برخــی شــرکت های بورســی در 
ــرای افزایــش قیمت هــای فــروش خــود بایســتی مجــوز افزایــش نــرخ اخــذ کننــد، نمی توانــد  ایــران کــه ب
ــورم  ــه دلیــل ت ــی داشــته باشــد. بارهــا مشــاهده شــده کــه بســیاری از شــرکت ها ب ــرات چنــدان مطلوب اث
مجبــور شــده اند کاالی اولیــه خــود را گران تــر تهیــه کننــد؛ امــا نتوانســته اند تــورم و بــار هزینــه اضافــی را 
بــه دوش مصرف کننــده منتقــل کننــد. لــذا نمی تــوان گفــت کــه تــورم اثــر قابــل پیش بینــی روی صنایــع 
ــردن  ــرای واردک ــزه ای محــرک ب ــران، انگی ــرمایه گذاران و معامله گ ــرای س ــی ب ــد داشــت؛ ول بورســی خواه
ــا  ــی شــرکت ها ب ــذاری مجــدد دارای ــق ارزش گ ــردن قیمــت ســهم ها از طری ــاال ب ــورس و ب ــه ب نقدینگــی ب

احتســاب تــورم اســت.
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مقایسه ارزش ریالی و دالری بورس تهران در دهه اخیر

(محور سمت چپ)ارزش دالری بورس به میلیارد دالر  (محور سمت راست)ارزش ریالی بورس به هزار میلیارد ریال 

2-نرخارز
ــاد اســت و برخــی از تحلیلگــران  ــازار ســرمایه، امــا و اگــر زی ــر ب ــرخ بهــره و تــورم ب اگــر در مــورد تأثیــر ن
اعتقــاد دارنــد کــه تغییــرات نــرخ بهــره، آن قــدر کــه برخــی انتظــار دارنــد، بــه طــور واقعــی بــر بــازار ایــران 
اثرگــذار نخواهــد بــود، نــرخ ارز و سیاســت های ارزی، بی تردیــد بــر ســودآوری بــازار اثــر می گــذارد. تثبیــت 
ــاال و دورقمــی را تحمــل می کنــد، وحشــتناک  مقطعــی نــرخ ارز بــرای اقتصــادی کــه همــواره تورم هایــی ب
ــه از  ــود ک ــت ب ــرخ ارز توســط دول ــی ن ــد سیاســت های تثبیت اســت و شــوک ارزی در ســال گذشــته، پیام
ــای  ــدت، بازاره ــت ارز در بلندم ــی قیم ــت طبیع ــدن از حرک ــا مانع ش ــه و ب ــال 91 درس نگرفت ــتباه س اش

مــوازی دیگــر را نیــز در ســال گذشــته دچــار التهــاب کــرد.

ــخره  ــی و س ــا بی توجه ــک ب ــت، بی ش ــخن می گف ــان س ــزار توم ــاالی 10ه ــی از دالر ب ــال 96 کس ــر س اگ
ــم ســال  ــک و نی ــی از سیاســتمداران مواجــه می شــد. تحــوالت اقتصــادی و سیاســی ی ــوام و شــاید خیل ع
ــش ماه  ــرای ش ــرخ ارز ب ــی ن ــه پیش بین ــانده ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــران را ب ــیاری از صاحب نظ ــته، بس گذش
آینــده، حداقــل بــا خطــای خیلــی کــم امکان پذیــر نیســت. قیمــت دالر بــازار آزاد کــه بــا التهابــات روانــی 
زیــادی در ســال 97 همــراه بــود، در ســوم مهرمــاه ایــن ســال بــا نــرخ 19هــزار و 500 تومــان نیــز معاملــه 

شــد و یــک قلــه تاریخــی را ثبــت کــرد.

نــرخ ارز در شــش مــاه آینــده بــه طــور میانگیــن چقــدر خواهــد بــود؟ آیــا افقــی بــرای کاهــش آن در آینــده 
ــد؟  ــد ش ــه خواه ــد چ ــت می کنن ــرکت ها دریاف ــی از ش ــه برخ ــی ک ــف ارز 4200 تومان ــود دارد؟ تکلی وج
آیــا بــازار متشــکل ارزی کارایــی خواهــد داشــت؟ پشــت پــرده بازارهــای اســکناس هــرات و ســلیمانیه چــه 
ــه  ــا پاســخ ب خواهــد گذشــت؟ گــزاف نیســت بگوییــم ســهم زیــادی از پیش بینــی آینــده بــورس تهــران، ب

ــن شــده اســت. ــن پرســش ها عجی ای

ــاهده  ــم، مش ــی کنی ــر بررس ــه اخی ــف ده ــال های مختل ــی را در س ــرکت های بورس ــر ارزش دالری ش اگ
ــورس  ــه در ب ــل معامل ــای قاب ــت نماده ــه لیس ــرکت ب ــن ش ــدن چندی ــه ش ــود اضاف ــا وج ــه ب ــم ک می کنی
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تهــران، ارزش دالری کل بــازار، بــه صــورت تقریبی تازه به ســطوح قیمتی ســال 94 رســیده اســت و همچنین 
ــه اســتناد  ــورس تهــران کاســته شــده اســت. البت ــی ب ــول، از ارزش بین الملل ــا احتســاب کاهــش ارزش پ ب
صــرف بــه ایــن نکتــه جهــت تصمیم گیــری دربــاره آینــده بــورس بــه تنهایــی کافــی نیســت. پوشــیده نیســت 
ــه شــرکت های  ــر شــده و ســاده انگارانه اســت ک ــه دو ســال گذشــته ضعیف ت ــران نســبت ب ــه اقتصــاد ای ک
بورســی را تنهــا بــر مبنــای یــک ارز خارجــی، بــدون درنظرگرفتــن ســایر عوامــل، ارزش گــذاری کــرد. در ایــن 
تحلیــل ســناریوهای پیــش روی بــورس و بــازار ســهام بــا فــروض مختلــف روی نــرخ ارز بررســی شــده اند.

3-مباحثسیاسی
نقــش نســبتاً پررنــگ التهابــات روانــی ناشــی از اتفاقــات سیاســی در بــازار ایــران کــه ریســک سیســتماتیک 
ــرب  ــی غ ــارهای تحریم ــت. فش ــر اس ــان اول دارد، انکارناپذی ــورهای جه ــورس  کش ــه ب ــبت ب ــری نس باالت
ــش  ــت، نق ــم نیس ــم ه ــان ک ــی و تعدادش ــه بزرگ ــران، ک ــورس ای ــی ب ــرکت های صادرات ــرد ش روی عملک
اجتناب ناپذیــری خواهــد داشــت. محدودیــت صــادرات شــرکت های نفتــی، پتروشــیمی و کانه هــای فلــزی 

روی درآمدهــای ارزی کشــور تأثیــر قابــل توجهــی خواهــد داشــت.

یکــی از ترس هــای تنیده شــده در شــاکله بــازار در طــول یــک ســال گذشــته، تــرس ناشــی از ریســک های 
سیاســی آینــده اســت. گزارش هــای مالــی نیمــه دوم ســال 97 شــرکت های بورســی نســبتاً خــوب بودنــد. 
ولــی بــازار در آن دو فصــل خیلــی محتاطانــه عمــل کــرد؛ چــون اعتقــاد داشــت نظــام تحریم هــای آمریــکا 
هنــوز بــه صــورت کامــل شــکل نگرفتــه بــود. خیلی هــا در آن زمــان اعتقــاد داشــتند کــه بایســتی منتظــر 
ــرکت ها  ــی ش ــروش حجم ــا روی ف ــر تحریم ه ــورد اث ــوان در م ــا بت ــد ت ــار 98 مان ــه به ــای ماهان گزارش ه
بهتــر قضــاوت کــرد. گزارش هــای بهــار هــم آمــد و ماننــد زمســتان، درخشــان بــود. شــاخص کل در فصــل 
ــا  ــد ب ــاد دارن ــی از تحلیلگــران اعتق ــی داشــت و حــدود 31% رشــد داشــت. حــاال خیل بهــار عملکــرد خوب
توجــه بــه عملکــرد عالــی شــرکت ها در فــروش حجمــی و سودســازی در زمســتان 97 و بهــار 98، شــاخص 
کل هنــوز جــای رشــد دارد. ورود نقدینگــی جدیــد بــه بــورس طــی ایــن مــدت و چرخــش ســرمایه گذاران 

از بازارهــای دیگــر بــه ســمت بــازار ســهام نیــز امــکان رشــد بــورس را همچنــان معتبــر نگــه مــی دارد.

ــه ماننــد دو  ــه اعتقــاد بســیاری از صاحب نظــران، اگــر برآینــد گزارش هــای شــش ماهه شــرکت ها نیــز ب  ب
فصــل گذشــته باشــد، دیگــر بایســتی مطمئــن بــود کــه تأثیــر نظــام تحریم هــا تقریبــاً بــه صــورت کامــل 

روی عملکــرد شــرکت ها اعمــال شــده و نگرانــی از ایــن بابــت بیهــوده خواهــد بــود. 

بــا توجــه بــه اقدامــات اخیــر و مرحلــه بــه مرحلــه جمهــوری اســالمی در راســتای کاهــش تعهــدات خــود 

ــان آمریکایــی خــود، وقــوع پیشــامدهای  ــا همتای ــدار ب ــه برجــام و اجتنــاب مقامــات کشــور از دی نســبت ب
سیاســی التهــاب زا در ماه هــای آینــده بعیــد بــه نظــر نمی رســد. از ســویی دیگــر بــا توجــه بــه نزدیک بــودن 
انتخابــات آمریــکا، فضــای تبلیغاتــی نامزدهــای ریاســت جمهــوری ایــن کشــور قطعــاً ایــران را نیــز از زخم زبان  
ــتی  ــای صهیونیس ــت البی ه ــب حمای ــت جل ــی در جه ــای احتمال ــته و صحبت  ه ــب نگذاش ــا بی نصی نامزده
ــا  ــدید تنش ه ــتای تش ــن در راس ــات طرفی ــای مقام ــه مثل ه ــه ب ــا و مقابل ــروز واکنش ه ــب ب ــاید موج ش

شــود.
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4-بهایجهانینفتوکسریبودجهدولت
قیمــت جهانــی نفــت کــه رونــد نســبتاً ثابتــی را در ماه هــای اخیــر طــی می کــرد، بــا حملــه بــه تأسیســات 
ــای  ــتان و واکنش ه ــای عربس ــه ادع ــید. البت ــز رس ــاالی 70 دالر نی ــه ب ــاره ب ــه یک ب ــتان ب ــی عربس نفت
ــی دو کشــور  ــر نفت ــده از محــل ذخای ــای آین ــت خــام در ماه ه ــن کســری نف ــرای تأمی ــپ ب ــی ترام حمایت

ــرژی کاســت. ــازار ان کمــی از التهــاب ب

ــن  ــو و همچنی ــات آرامک ــه تأسیس ــارت وارده ب ــزان خس ــا می ــه ب ــه ب ــا در رابط ــانه ای عرب ه ــوت رس بایک
ــه  ــیب دیده ب ــات آس ــت تأسیس ــم و بازگش ــان ترمی ــدت زم ــا م ــه ب ــض در رابط ــد و نقی ــای ض صحبت ه
ــی نفــت خــام در ماه هــای آینــده را دچــار ابهــام کــرده اســت و شــاید  چرخــه تولیــد مجــدد، عرضــه کاف
ــکا و عربســتان در جهــت جبــران کمبــود تولیــد نفــت  ــه صــورت قطعــی در مــورد موفقیــت آمری نتــوان ب
قضــاوت کــرد. برخــی از کارشناســان حتــی از قیمت هــای نزدیــک 100 دالر بــرای نفــت برنــت در ماه هــای 
ــی در  ــای فعل ــا در روزه ــان داده، قیمت ه ــون نش ــازار تاکن ــه ب ــزی ک ــی چی ــد؛ ول ــت می کنن ــده صحب آین
ــو  ــه آرامک ــه ب ــش از حمل ــان پی ــه زم ــری نســبت ب ــه ســطوح پایین ت ــی ب ــرد و حت ــر می ی ــه س ــش ب آرام

رســیده اســت.

ــل در میان مــدت(،  ــی نفــت )حداق ــازار جهان ــران ســهم خــودش از ب در صــورت شکســت عربســتان در جب
ایــاالت متحــده آمریــکا و روســیه بــه بزرگتریــن برنــدگان ایــن بــازی اســتراتژیک سیاســی کــه شــاید پشــت 
ــا وجــود آن  ــه نظــر می رســد کــه ب ــدل می شــوند. عجیــب ب ــرده آن تنهــا حوثی هــای یمنــی نباشــند، ب پ
کــه تولیــد روزانــه 5میلیــون بشــکه نفــت خــام دنیــا مختــل شــده و عربســتانی ها انگشــت اتهــام را مســتقیماً 
ــه را در  ــد، مقامــات آمریکایــی و روس ترجیــح می دهنــد سیاســتی منفعالن ــران نشــانه رفته ان ــه ســمت ای ب
پیــش گیرنــد. ایــن مســأله هرچقــدر بــه ســود ایــاالت متحــده آمریــکا و روســیه باشــد، مطمئنــاً بــه زیــان 

چیــن خواهــد بــود کــه بزرگتریــن خریــدار نفــت دنیــا می باشــد.

یکــی از چالش هــای مهــم اقتصــاد ایــران در شــش مــاه پیــش رو کســری بودجــه دولــت ناشــی از فــروش 
ناکافــی نفــت خــام ایــران بــه بازارهــای جهانــی اســت. در بودجــه ســال 98 فــروش روزانــه یک و نیــم میلیــون 
بشــکه نفــت خــام بــا قیمــت حــدودی 54 دالر پیش بینــی شــده بــود. اعــداد ضــد و نقیــض زیــادی در مــورد 
ــه  ــا ب ــدام از آن ه ــر ک ــه ه ــه می شــود ک ــان رســانه ها زمزم ــران در می ــی نفــت خــام ای ــروش فعل ســطح ف
تنهایــی قابــل اســتناد نیســت. می تــوان ادعــا کــرد کــه در حــال حاضــر متوســط فــروش روزانــه نفــت خــام 
ایــران بــه نوعــی امــری محرمانــه تلقــی می شــود. بنابرایــن ایــن تحلیــل بــا توجــه بــه نبــود داده هــای معتبــر 
بــه مســأله کســری بودجــه دولــت بــه عنــوان یــک عامــل بــرون زا می پــردازد. ولــی ایــن بــه معنــای عــدم 
اهمیــت مســأله کســری بودجــه دولــت نیســت و می توانــد تغییــرات بنیادیــن بــر اقتصــاد و رونــد بازارهــای 
کشــور در بلندمــدت ایجــاد کنــد. بــه نظــر می رســد در صورتــی کــه ادعــای برخــی منابــع مبنــی بــر فــروش 
کمتــر از 400هــزار یــا 500هــزار بشــکه در روز ایــران در بازارهــای جهانــی صحــت و ســندیت داشــته باشــد، 

بانــک مرکــزی احتمــاالً در آینــده ای نزدیــک بــرای تأمیــن ارز بــا مشــکالت جــدی مواجــه خواهــد شــد.

برخــی از کارشناســان اعتقــاد دارنــد کــه کســری بودجــه قطعــی ســال 98 حداقــل رقمــی حــدود 120هــزار 
میلیــارد تومــان خواهــد بــود. برخــی از اقتصاددانــاِن شــاید بدبیــن، وجــود چنیــن کســری بودجــه را جرقــه ای 
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ــت  ــه درســتی مدیری ــد کــه اگــر ب ــد تلقــی می کنن ــک بحــران اقتصــادی جدی ــه ی ــرای ورود ب ــاک ب خطرن
ــن  ــک دور از ذه ــده نزدی ــر در آین ــوک ارزی دیگ ــک ش ــوع ی ــدی، وق ــب بع ــای متعاق ــا پیامده ــود، ب نش

نمی نمایــد.

ــده کســری بودجــه روی  ــاه آین ــل در شــش م ــورس، شــاید حداق ــر ب ــدت آن ب ــورد تأثیرکوتاه م ــی در م ول
ــوان متصــور  ــدت، می ت ــی در بلندم ــد. ول ــته باش ــی نداش ــل توجه ــر قاب ــی شــرکت ها تأثی ــرد مدیریت عملک
شــد کــه دولــت بــرای جبــران کســری درآمــدش، روی عایــدی خــود از گروه هــای صنعتــی مختلــف بورســی 
ــادن را  ــکاران مع ــی از پیمان ــه دریافت ــره مالکان ــزان به ــال، می ــوان مث ــه عن ــد و ب ــاز کن حســاب بیشــتری ب
افزایــش دهــد یــا حاشــیه ســود پرداختــی پاالیشــگاه ها کــه قســمت زیــادی از آن بــه عنــوان ســود ســهام 
عدالــت بــه مــردم پرداخــت می شــود را کاهــش دهــد. ایــن مســایل در صــورت وقــوع، می توانــد روی قیمــت 
ــی  ــرا و عملیات ــب، اج ــورت تصوی ــی در ص ــد؛ ول ــته باش ــر داش ــی تأثی ــن گروه های ــرکت های چنی ــهام ش س

شــدن آن هــا احتمــاالً بــه ســال آینــده مؤکــول خواهــد شــد.

5-قیمتهایجهانیموادخام
اگرچــه بــه نظــر می رســد بــورس تهــران، بــازاری جــدا از ســایر بازارهــای مالــی و کاالیــی جهــان اســت، امــا 
در حقیقــت بیــش از نیمــی از شــرکت هایی کــه سهامشــان در بــورس تهــران معاملــه می شــود، بــه صــورت 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه قیمت هــای جهانــی وابســته هســتند. درآمــد شــرکت هایی کــه بــه صــادرات 
ــی اســت. از  ــای جهان ــع قیمت ه ــه صــورت مســتقیم تاب ــع ب ــد، بالطب ــای تولیدشــده خــود می پردازن کااله
ــا  طــرف دیگــر، شــرکت هایی کــه مــواد خــام و نهاده هــای تولیــد خــود را از طریــق خریدهــای خارجــی ی

ــد. ــر می پذیرن ــی تأثی ــز از نوســانات قیمت هــای جهان ــد نی ــن می کنن ــر واردات تأمی ــارت بهت ــه عب ب

جنگ هــای تعرفــه ای تجــاری میــان چیــن و آمریــکا یکــی از مهم تریــن فاکتورهــای تعییــن کننــده آینــده 
کامودیتی هــا و ســطوح قیمــت جهانــی آن هاســت. دولــت ایــاالت متحــده بــا راه انــدازی ایــن جنــگ تجــاری 
ــدن ســرمایه و صنایعــی اســت کــه طــی دهه هــای  ــی خــود و بازگردان ــدرت صنعت ــری ق ــی بازپس گی در پ
ــرمایه گذاری در  ــک س ــزان ریس ــش می ــب افزای ــأله موج ــن مس ــد. ای ــرده بودن ــوچ ک ــن ک ــه چی ــر ب اخی
ــا  ــن بازاره ــده ای ــه آین ــبت ب ــرمایه گذاران نس ــت س ــدم قطعی ــترش ع ــن گس ــی و همچنی ــای جهان بازاره
ــی  ــازار فعل ــک در ب ــماره ی ــوع ش ــی، موض ــرات سیاس ــاری و خط ــای تج ــی رود تنش ه ــار م ــود. انتظ می ش

مــواد خــام باشــد.

ــای  ــش هزینه ه ــب افزای ــی، موج ــای واردات ــب تعرفه ه ــن و تصوی ــکا و چی ــان آمری ــا می ــش تنش ه افزای
ــد داشــت.  ــی خواه ــا را در پ ــای کامودیتی ه ــزش قیمت ه ــی شــده و ری ــه شــرکت های چین تحمیل شــده ب
ــه چنــدان  ــوان احتمــال شــکل گیری توافــق تجــاری میــان دو کشــور در آینــده ای شــاید ن از طرفــی نمی ت
دور را نیــز نادیــده گرفــت کــه در ایــن صــورت اثــر معکــوس بــر بــازار خواهــد گذاشــت. شــاخص GSCI کــه 
یکــی از نماگرهــای مهــم بــازار مــواد خــام جهانــی اســت، بــا هــر خبــر مثبــت یــا منفــی در رابطــه بــا جنــگ 
ــدود 3000  ــطح ح ــا س ــان ب ــی همچن ــه ول ــن رفت ــاال و پایی ــر ب ــای اخی ــن در ماه ه ــکا و چی ــاری آمری تج
واحــدی خــود در اکتبــر پارســال فاصلــه قابــل توجهــی دارد کــه نشــان از تضعیــف کلــی بازارهــای کاالیــی 

طــی یــک ســال گذشــته اســت. 
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ــدرال رزرو در  ــر ف ــات اخی ــه و اقدام ــش گرفت ــی را در پی ــدی نزول ــان رون ــاد جه ــر، اقتص ــرف دیگ از ط
ــد تدریجــی و در جهــت  ــرای جبــران افــول ایــن رون جهــت کاهــش نــرخ بهــره، نشــان از تــالش آمریــکا ب
کمرنگ کــردن آن بــوده اســت. فــدرال رزرو تاکنــون در 2 مرحلــه نــرخ بهــره را هــر بــار 0,25 درصــد کاهــش 
ــی در ماه هــای  ــرخ بهــره کنون ــه 0,75 دیگــر از ن ــه مرحل ــه ب ــه صــورت مرحل داده و پبش بینــی می شــود ب
آینــده توســط بانــک مرکــزی آمریــکا کاســته شــود. بــا ضعیف شــدن اقتصــاد جهانــی، ســطوح تقاضــا بــرای 
ــر شــرکت های  مــواد خــام کاهــش یافتــه و موجــب افــت قیمت هــا خواهــد شــد کــه تأثیــر ایــن مســأله ب

ــود. ــد ب ــل توجــه خواه ــی قاب صادرات محــور ایران

بخشسوم:بررسیسناریوهایپیشرو
ــتی  ــد. بایس ــرح داده ش ــران ش ــهام ای ــازار س ــد ب ــاز روی رون ــر و پارامترس ــل مؤث ــل عوام ــش قب در بخ
ــد و  ــر دارن ــه یکدیگ ــی ب ــتگی باالی ــاد همبس ــا در اقتص ــی، بازاره ــورت کل ــه ص ــه ب ــت ک ــه داش توج
ــازار، بازارهــای دیگــر را نیــز بــه ســرعت تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.  کوچک تریــن عــدم تعــادل در یــک ب
ــه  ــی نیســت ک ــن معن ــه ای ــل ب ــا در بخــش قب ــک از پارامتره ــر ی ــک بررســی کردن ه ــه تفکی ــن، ب بنابرای
ــه  ــت. ب ــه پنداش ــزا از بقی ــورت مج ــه ص ــل را ب ــن تحلی ــر ای ــذار ب ــل تأثیرگ ــک از عوام ــر ی ــوان ه می ت
ــت،  ــا کســری بودجــه دول ــا یکدیگــر داشــته ی ــاط تنگاتنگــی ب ــرخ ارز ارتب ــورم و ن ــزان ت ــال می ــوان مث عن
ــش  ــل در بخ ــک از عوام ــر ی ــزای ه ــی مج ــذا بررس ــود. ل ــد ب ــورم خواه ــروز ت ــل ب ــی از عوام ــود یک خ
ــی  ــه تنهای ــل ب ــک از عوام ــر ی ــش رو، ه ــل پی ــه در تحلی ــد ک ــاد کن ــور را ایج ــن تص ــتی ای ــل، نبایس قب
ــد. ــرار گرفته ان ــی ق ــورد بررس ــل م ــایر عوام ــر س ــر ب ــا اثرپذی ــذار ی ــای اثرگ ــر فاکتوره ــه ب ــدون توج و ب

در ایــن گــزارش، ســه ســناریوی محتمــل، خوش بینانــه و بدبینانــه بــا توجــه بــه متغیرهــای کالن معرفی شــده 
ــن  ــک از ای ــر ی ــاخص در ه ــزول ش ــا ن ــد ی ــدوده رش ــه و مح ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــل م ــش قب در بخ
ســناریوهای احتمالــی تعییــن شــده اســت. بــه دلیــل تشــریح هــر یــک از عوامــل بنیــادی، خواننــدگان محترم 
می تواننــد در صــورت تغییــر در ابعــاد رخــداد آن هــا، تحلیلــی متناســب بــا شــرایط موجــود بــه دســت آورنــد.  

سناریویاول؛محتملتریناتفاق
در ایــن ســناریو فــرض می شــود کــه اوضــاع سیاســی کشــور دارای ثبــات نســبی باشــد یــا حتــی اگــر ثبــات 
کمــی بــر فضــای سیاســی کشــور حاکــم اســت، اســتنباط مــردم و فعــاالن از تحــوالت اقتصــادی و سیاســی 
ــک  ــه بان ــرد ک ــت ک ــه برداش ــوان این گون ــت می ت ــن حال ــد. در ای ــا کن ــف الق ــای مختل ــه بازاره ــات را ب ثب
مرکــزی بــرای کنتــرل بــازار ارز بــه دردســر زیــادی نیفتــد و بتوانــد نــرخ دالر را تــا پایــان ســال در محــدوده 
مشــخص فعلــی نســبتاً ثابــت نگــه دارد. در پیش بــودن انتخابــات دوره یازدهــم مجلــس شــورای اســالمی در 
ــرخ ارز توســط بانــک مرکــزی  را دور از ذهــن نمی نمایــد. انتظــار  اســفند مــاه ســال جــاری نیــز تثبیــت ن
ــا  ــال 11هــزار ت ــدک در محــدوده کان ــا نوســان ان ــت ب ــن حال مــی رود میانگیــن قیمــت دالر در محتمل تری

12هــزار تومانــی تــا پایــان ســال باقــی بمانــد. 

همچنیــن در ایــن ســناریو فــرض می شــود کمبــود تولیــد نفــت عربســتان کــه تاکنــون تأثیــر روانــی خــود 
ــر قیمــت جهانــی نفــت گذاشــته، تــا ســه چهــار مــاه آینــده بــه طــرز قابــل توجهــی احســاس نشــود.  را ب
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چــرا کــه ذخایــر حــدود 180میلیــون بشــکه ای عربســتان و بیــش از 400میلیــون بشــکه ای ایــاالت متحــده 
ــود  ــی می ش ــناریو پیش بین ــن س ــد. در ای ــازار باش ــود در ب ــای موج ــخگوی تقاض ــی پاس ــا مدت ــد ت می توان

ــرد. ــرار گی ــرای شــش ماه آینــده در محــدوده 60 دالر ق ــت ب میانگیــن قیمــت نفــت خــام برن

ــت در  ــداری اف ــون موجــب مق ــن کــه تاکن ــکا و چی ــان آمری ــرض می شــود جنــگ تجــاری می ــن ف همچنی
قیمــت مــواد خــام شــده اســت، در همیــن ســطح فعلــی باقــی مانــده و کشــمکش های میــان ایــن دو کشــور 
ــر نشــود. از آن جــا کــه زمزمه هایــی در مــورد مذاکــره دو کشــور در آینــده نزدیــک در محافــل  ــن بدت از ای
ــت  ــن حال ــرایط موجــود در محتمل تری ــظ ش ــرض حف ــا ف ــا ب ــل م ــده شــده اســت، تحلی ــی پیچی بین الملل
ــی  ــای جنجال ــخنرانی ها و توییت ه ــه س ــردد ک ــر گ ــتی ذک ــه بایس ــن نکت ــه ای ــت. البت ــه اس ــورت گرفت ص

ــته باشــد. ــا داش ــد قیمت ه ــر رون ــی ب ــرات کوتاه مدت ــن اســت اث ــات دو کشــور، ممک مقام

یکــی دیگــر از پیش فرض هــای ایــن ســناریو عــدم افــت محســوس در مقــدار فــروش حجمــی شرکت هاســت. 
ــروش  ــزان ف ــر می ــا ب ــدید تحریم ه ــر ش ــته از تأثی ــال گذش ــک س ــول ی ــرمایه گذاران در ط ــیاری از س بس
حجمــی شــرکت ها بیــم داشــتند. تــا جایــی کــه بــا وجــود عملکــرد خــوب برخــی از شــرکت های بورســی 
ــن  ــبت های P/E پایی ــا نس ــان ب ــرکت ها هم چن ــن ش ــال، ای ــت امس ــه نخس ــا نیم ــادرات ت ــروش و ص در ف

ــوند. ــه می ش معامل

ــزرگ  ــرکت های ب ــده ش ــده، عم ــاهده ش ــرکت ها مش ــی ش ــه و فصل ــای ماهان ــون در گزارش ه ــه تاکن آن چ
ــه  ــود ب ــی از خ ــرد خوب ــاً عملک ــن، اتفاق ــرمایه گذاران بدبی ــی از س ــار برخ ــالف انتظ ــر خ ــران ب ــورس ته ب
ــی مســتعد رشــد قیمــت  ــازار فعل ــان در ب ــد، هم چن ــه درآم جــای گذاشــته اند و از منظــر نســبت قیمــت ب

سهامشــان هســتند.

ــته از  ــته اول آن دس ــرد. دس ــک ک ــی تفکی ــته کل ــه دو دس ــی را ب ــهام فعل ــازار س ــرکت های ب ــوان ش می ت
ــزان  ــر می ــی از نظ ــل قبول ــرد قاب ــه عملک ــتند ک ــی هس ــاز بورس ــاً شاخص س ــزرگ و عمدت ــرکت های ب ش
ــا وجــود رشــد  ــرخ ارز در طــول یــک و نیــم ســال گذشــته داشــته اند و ب درآمــد ریالــی پــس از افزایــش ن

ــد. قیمــت، هنــوز جــای رشــد دارن

ــازار، عمدتــاً جــزو شــرکت های کوچک تــر و از منظــر  دســته دوم شــرکت هایی هســتند کــه از نظــر ارزش ب
ــل  ــن تحلی ــد. در ای ــرار می گیرن ــان ده ق ــرکت های زی ــا ش ــدی ی ــهم های رش ــته س ــذاری، در دس ارزش گ
بســیار مهــم اســت کــه ایــن دو دســته را از یکدیگــر متمایــز بدانیــم. اگــر میــان بــورس و فرابــورس ایــران 
نیــز تمایــز گذاشــته شــود، ذکــر ایــن نکتــه حایــز اهمیــت اســت کــه در حــال حاضــر P/E بــورس تهــران 

حــدوداً حوالــی 7 مرتبــه و P/E فرابــورس ایــران در نزدیکــی 10 مرتبــه قــرار دارد.

در طــول یــک ســال گذشــته ســهام بســیاری در بــورس و فرابــورس، بــه ویــژه بــازار پایــه فرابــورس، وجــود 
ــده اند.  ــه ش ــان، مواج ــی شرکتش ــتر از ارزش واقع ــت، بیش ــری قیم ــن براب ــش چندی ــا افزای ــه ب ــته ک داش
ســفته بازی بــر اســاس نظریــه احمــق بزرگتــر کــه اصطــالح آن در کتــب اقتصــادی رایــج اســت، روی چنیــن 
ســهم هایی بــه میزانــی زیــاد بــود کــه بعضــاً بــا افزایش هــای 100 برابــری قیمــت ســهام بعضــی شــرکت ها 
در بــازار پایــه فرابــورس مواجــه بودیــم. البتــه بــا اصــالح قوانیــن بــازار پایــه فرابــورس، انتظــار مــی رود ایــن 

ــد. ــازار ســهام ایــران کاهــش یاب طیــف از ســوداگری ها در ب
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بدیهــی اســت کــه دیــری نخواهــد پاییــد کــه حبــاب موجــود در قیمــت برخــی از ســهم ها تخلیــه خواهــد 
ــاب در  ــدن حب ــن ترکی ــود. ای ــک می ش ــان نزدی ــه ارزش واقعی ش ــهام ب ــته از س ــن دس ــت ای ــد و قیم ش
ــدت  ــا بلندم ــدت ی ــود کوتاه م ــای رک ــیب آن در دوره ه ــت و ش ــی اس ــوالً تدریج ــازار معم ــق ب دوران رون

تندتــر خواهــد شــد.

ــر  ــودی اخی ــد پرفشــار صع ــج رون ــه تدری ــی می شــود ب ــن ســناریو پیش بین ــن اوصــاف، در ای ــا همــه ای ب
بــه تدریــج متوقــف شــده و شــاخص کل پــس از حرکــت صعــودی شــارپ دو مــاه اخیــرش بــه یــک فــاز 
اســتراحت اصالحــی وارد شــود. پــس از یــک اصــالح نســبتاً قابــل توجــه، اقبــال بــازار بــه ســمت ســهام 
ــر  ــای بزرگ ت ــی در انتظــار شــرکت های گروه ه ــاً شاخص ســاز بیشــتر شــده و رشــد خوب ــادی و عمدت بنی
ــازار باشــد. طبــق تحلیــل انجام شــده، در ایــن ســناریو پیش بینــی می شــود شــاخص کل بــورس تهــران  ب
ــیمیایی،  ــروه ش ــد. شــرکت های گ ــد برس ــزار واح ــه محــدوده 380ه ــال ب ــان س ــه پای ــا نزدیک شــدن ب ب
ــودی شــاخص کل در  ــد صع ــر را در رون ــزات اساســی بیشــترین تأثی ــژه فل ــه صــورت وی ــزی و ب ــه فل کان
ایــن ســناریو خواهنــد داشــت. از آن جایــی کــه همبســتگی ســهام شــرکت های مختلــف در بــورس ایــران 
نســبت بــه بــورس  دیگــر کشــورها بیشــتر اســت )بــه خاطــر ریســک سیســتماتیک بــاالی بــازار ایــران(، در 
ــازار مواجــه شــده یــا  ــا اقبــال ب صــورت وقــوع ایــن ســناریو، شــرکت های گروه هــای دیگــر نیــز اندکــی ب
ــی  ــه صــورت حباب حداقــل افــت محسوســی در قیمــت سهامشــان رخ نخواهــد داد. البتــه ســهامی کــه ب

رشــد کــرده باشــد، احتمــال ریزششــان کــم نیســت و نیــاز بــه احتیــاط جــدی خواهنــد داشــت.

سناریویدوم؛قدرتپول!
در بخــش نخســت ایــن تحلیــل توضیــح داده شــد کــه بــا وجــود متعادل بــودن P/E کلیــت بــازار، مقــدار 
ایــن نســبت قــدری بــرای بــازار فعلــی ایــران فریب دهنــده اســت. میــزان رشــد شــاخص هــم وزن بــورس در 
شــش ماهــه نخســت امســال بیــش از 2 برابــر رشــد شــاخص کل بــورس بــوده اســت. یکــی از نگرانی هــای 
آینــده بــازار ســهام تخلیــه حبــاب ســنگین قیمتــی در برخــی گروه هــای بورســی خواهــد بــود. بــا توجــه 
ــه دلیــل رکــود بازارهــای مــوازی( احتمــال  ــورس در ماه هــای اخیــر )ب ــه ب ــه ورود نقدینگــی ســنگین ب ب
ــدم  ــن ع ــاً ای ــی مطمئن ــد؛ ول ــر می رس ــه نظ ــد ب ــدت بعی ــی در کوتاه م ــن گروه های ــاب چنی ــه حب تخلی
تعــادل در بلندمــدت اصــالح شــده و یــک تهدیــد بــزرگ بــرای ســال آینــده احتمــاالً همیــن تخلیــه حبــاب 

قیمتــی بخــش اعظمــی از شــرکت های بورســی خواهــد بــود.

در طــی دو مــاه گذشــته )از اواســط مــرداد مــاه تاکنــون( مجمــوع خالــص خریــد اشــخاص حقیقــی کل 
بــازار ســهام یــا بــه عبــارت دیگــر، برآینــد ورود نقدینگــی جدیــد بــه بــورس و فرابــورس توســط اشــخاص 
حقیقــی، بیــش از 5500 میلیــارد تومــان بــوده اســت. مهم تریــن دلیــل پیشــروی فعلــی میــزان شــاخص 
ــد ســرمایه گذارانی اســت کــه پول هــای  ــه دالیــل بنیــادی، بلکــه اشــتیاق خری کل و شــاخص هــم وزن، ن
ســرگردان خــود را بــه امیــد فــرار از رکــود ســایر بازارهــا روانــه بــازار ســهام کرده انــد و در ایــن مــدت بــه 
ــران،  ــهام ای ــازار س ــد. ب ــازار بوده ان ــف ب ــرکت های مختل ــهام ش ــد س ــال خری ــیری ناپذبر در ح ــورت س ص
همان طــور کــه در روندهــای منفــی و نزولــی تــر و خشــک را بــا هــم می ســوزاند، در روندهــای صعــودی 

ــده و بنجــل نمی شناســد.    ــز ســهم ارزن نی
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ــا دقــت زیــادی نتــوان محــدوده مشــخص و دقیقــی بــرای پیشــروی شــاخص کل  در ایــن حالــت شــاید ب
ــدرت تقاضــا از  ــازار وجــود داشــته باشــد، ق ــه ب ــول ب ــرای ورود پ ــه اشــتیاق ب ــی ک ــا زمان ــرد. ت ــن ک تعیی
عرضه هــا بیشــتر بــوده و کلیــت بــازار رشــد خواهــد کــرد. حــاال چــه در برخــی شــرکت ها رشــد بــه صــورت 
حبابــی صــورت گیــرد و در برخــی دیگــر بــه شــکل بنیــادی و بــر اســاس ارزندگــی ســهم. اگــر رکــود در 
بازارهــای دیگــر بــه همیــن شــکل تــا پایــان ســال ادامــه یابــد و اشــتیاق ورود نقدینگــی بــه بــازار بــه ماننــد 
ــا میــزان حــدودی  ــورس تهــران ت ــازار ب ــوان پیش بینــی کــرد کــه ارزش کل ب 2 مــاه گذشــته باشــد، می ت
1500هــزار میلیــارد تومــان رشــد کنــد و عــدد شــاخص کل بــه میــزان حــدودی 410هــزار واحــد برســد.

سناریویسوم؛تضعیفمجددریال
در ایــن حالــت فــرض می شــود کــه نــرخ دالر بــازار آزاد بــا نزدیــک شــدن بــه ســال 99 بــا شــیب مالیــم 
بــه محــدوده 14هــزار تــا 15هــزار تومــان نزدیــک شــود. بنابرایــن میانگیــن نــرخ دالر در شــش مــاه آینــده 
در ایــن ســناریو در حــدود 12هــزار و 500 تومــان تــا 13هــزار تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت. علــت 
ایــن امــر، کســری بودجــه دولــت و ایجــاد تنــش و هیجــان در بــازار و بــا احتمــال کمتــر، اســتقراض دولــت 
از بانــک مرکــزی خواهــد بــود کــه موجــب افزایــش نقدینگــی و تــورم خواهــد شــد. بــا فــرض آن کــه بانــک 
ــر شــدن  ــا جدی ت ــاالً ب ــرخ ارز احتم ــرد، ن ــش نگی ــرخ ارز را در پی ــی ن ــر سیاســت های تثبیت ــزی دیگ مرک
موضــوع جبــران کســری بودجــه دولــت بــاال خواهــد رفــت و ایــن موضــوع از منظــر روانــی بــه نفــع بــورس 

خواهــد بــود. 

ــای  ــر جنگ ه ــر س ــن ب ــکا و چی ــم آمری ــرض می کنی ــورس ف ــناریوی ب ــن س ــن در خوش بینانه تری همچنی
ــد  ــای دونال ــان دولت ه ــک می ــده نزدی ــق نســبی در آین ــک تواف ــه و ی ــره رفت ــز مذاک ــای می ــه پ تجــاری ب
ترامــپ و ژین پینــگ ژی صــورت گیــرد. قیمــت جهانــی مــواد خــام در ایــن حالــت احتمــاالً کمــی تقویــت 
ــی کامودیتی هــا 10 درصــد  ــم ســطوح قیمتــی فعل ــرض می کنی ــا در تحلیــل ســناریوی خــود ف شــده و م

افزایــش یابنــد. 

بــا توجــه بــه شــرایط سیاســی حاکــم بــر منطقــه، کوچکتریــن اتفــاق نظامــی یــا سیاســی می توانــد قیمــت 
نفــت را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار دهــد. حتــی اگــر عربســتان و متحــد بزرگــش آمریــکا بتواننــد کمبــود 
ــل  ــش از عوام ــادی بی ــل غیربنی ــاید از عوام ــی ش ــرایط فعل ــت در ش ــت نف ــد، قیم ــران کنن ــه را جب عرض
ــیمی در  ــگاهی و پتروش ــع پاالیش ــود صنای ــه س ــت ب ــت نف ــش قیم ــرد. افزای ــر بپذی ــاد تأثی ــن اقتص بنیادی
ــرای  ــت ب ــن ســناریو فــرض می کنیــم میانگیــن قیمــت نفــت خــام برن ــود و در ای ــران خواهــد ب ــورس ای ب

شــش مــاه آینــده در محــدوده 70 دالر قــرار گیــرد.

ــت  ــن حال ــاخص کل در ای ــود ش ــی می ش ــرکت ها، پیش بین ــی ش ــروش حجم ــزان ف ــظ می ــرض حف ــا ف ب
ــن و  ــه تری ــت خوش بینان ــن حال ــلماً ای ــد. مس ــد کن ــد رش ــزار واح ــدوده 430ه ــا مح ــال ت ــان س ــا پای ت
ــورت  ــده ص ــای ذکرش ــوع پیش فرض ه ــورت وق ــه در ص ــود ک ــد ب ــن خواه ــناریوی ممک ــن س ایده آل تری
ــا نزدیک شــدن بهــار 99 احتمــاالً عمــده شــرکت های بورســی  خواهــد گرفــت. در ایــن حالــت، هم زمــان ب
نیــز رخــت ســبز بــر تــن خواهنــد کــرد و شــش ماهه ای درخشــان بــرای بــورس ایــران رقــم خواهــد خــورد.
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ــا  ــاً ب ــد. طبیعت ــزش کن ــان ری ــزار توم ــا محــدوده 9ه ــازار آزاد ت ــرخ دالر ب ــرض شــده ن ــناریو ف ــن س در ای
وقــوع ایــن پیشــامد، نــرخ دالر نیمــا نیــز کاهــش خواهــد یافــت. بنابرایــن میــزان ســود ریالــی شــرکت های 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــی کاه ــبتاً محسوس ــور نس ــه ط ــش ماهه دوم 98 ب ــور در ش صادرات مح

از طرفــی ممکــن اســت دولــت بــرای جبــران بخشــی از کســری بودجــه، بــه منظــور افزایــش درآمــد خــود 
دســت بــه دامــان شــرکت های بورســی شــده و بــا اقداماتــی از قبیــل دســتکاری نــرخ خــوراک گاز، کاهــش 
حاشــیه ســود پاالیشــگاه ها، افزایــش بهــره مالکانــه و سیاســت های ســخت گیرانه تر در قبــال مالیــات 
ــر ایــن قبیــل شــرکت ها گــردد. ایــن موضــوع  شــرکت های بورســی، موجــب تحمیــل هزینه هــای بیشــتر ب

ــود. ــه فصــل چهــارم ســال خواهــد ب در صــورت مطرح شــدن احتمــاالً مربــوط ب

پیش فــرض دیگــر ایــن ســناریو تصویــب تعرفه هــای بیشــتر روی کاالهــای چینــی از جانــب ایــاالت متحــده 
ــام از  ــواد خ ــی م ــت جهان ــد قیم ــد ش ــب خواه ــه موج ــت ک ــه ای اس ــای تعرف ــدید جنگ ه ــکا و تش آمری
ســطوح فعلــی نیــز ریــزش بیشــتری داشــته باشــد. تحلیــل انجــام شــده در ایــن ســناریو بــا فــرض ریــزش 
10 درصــدی ســطوح قیمتــی مــواد خــام در ایــن حالــت صــورت گرفتــه اســت. پیش بینــی می شــود قیمــت 
جهانــی نفــت خــام برنــت نیــز در صــورت تشــدید جنــگ تجــاری و در بدتریــن حالــت در محــدوده ای کمتــر 
ــتان  ــوی عربس ــه از س ــود عرض ــث کمب ــه بح ــرا ک ــود؛ چ ــه نش ــش ماهه دوم 98 معامل ــرای ش از 50 دالر ب
جــدی اســت و تقاضــا در فصــل پاییــز و زمســتان معمــوالً بیشــتر اســت. بنابرایــن میانگیــن قیمــت نفــت در 

ایــن ســناریو 55 دالر لحــاظ شــده اســت.

در ایــن حالــت پیش بینــی می شــود شــاخص کل تــا محــدوده 250هــزار واحــد ریــزش خواهــد کــرد. البتــه 
ــرای شــش ماهه دوم ســال مســتعد  ــد داشــت کــه ب ــان شــرکت هایی وجــود خواهن ــن ســناریو هم چن در ای
ــای  ــا P/E ه ــه ب ــد ک ــادی وجــود دارن ــه شــد، شــرکت های زی ــر گفت ــه پیش ت رشــد باشــند. همان طــور ک
ــرض کاهــش  ــا ف ــت و ب ــن حال ــه هســتند. حتــی در بدتری ــی در حــال معامل بســیار پاییــن در شــرایط فعل
ــوند. در  ــوب می ش ــده محس ــی ارزن ــر تحلیل ــم از منظ ــوز ه ــرکت ها، هن ــن ش ــروش ای ــزان ف ــمگیر می چش
صــورت وقــوع ایــن ســناریو، انتظــار مــی رود پول هــای هوشــمند از ســهام کوچک تــر بــه ســمت ســهم های 
بنیــادی کــه عمدتــاً جــزو شــرکت های بــزرگ و شــاخص ســاز بورســی هســتند روانــه خواهــد شــد. بنابرایــن 
ریــزش نســبی شــاخص کل هــم وزن در ایــن حالــت بســیار بیشــتر از ریــزش نســبی شــاخص کل خواهــد 
بــود. همان طــور کــه پیشــتر نیــز توضیــح داده شــد، بســیاری از شــرکت های موجــود در بــازار فعلــی ســهام 

ــاب قیمتــی بعضــاً ســنگین هســتند. ــران بیــش از ارزش واقعی شــان ارزش گــذاری شــده اند و دارای حب ای

ــاط در  ــن ســناریو بایســتی در نظــر داشــته باشــند، احتی ــوع ای ــه ای کــه ســرمایه گذاران در صــورت وق نکت
ــازار  مــورد چنیــن ســهم هایی اســت. در روزهــای نزولــی بــورس معمــوالً ســفته بازان فعالیــت کمتــری در ب
داشــته و ســرمایه خــود را از ســهم های این چنینــی خــارج می کننــد. بنابرایــن نــزول شــدید قیمــت ســهام 

ــود. ــد ب ــی خواه ــل پیش بین ــی و قاب ــته اند، بدیه ــد داش ــل رش ــه بی دلی ــرکت هایی ک ش

 در جدول صفحه بعد خالصه ای از چهار سناریو ذکرشده برای بازار سهام ارائه شده است.
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در ایــن بررســی، ســعی شــده رفتــار گذشــته برخــی از صنایــع بــزرگ بــورس تهــران در گذشــته و چشــم انداز 
آینــده آن هــا بــه اختصــار مــورد بررســی قــرار گیــرد. درصــورت وقــوع هــر یــک از 4 ســناریوی ذکرشــده، 
ــز کــه در  ــی نی ــاً هماهنگــی خواهــد داشــت. از آن ســو، عوامل ــار تقریب ــع بورســی رفت ــازار و صنای کلیــت ب
یــک صنعــت بــزرگ بورســی مهــم و روندســاز هســتند، می تواننــد بــر کلیــت بــازار نیــز اثــر روانــی بگذارنــد. 
بــرای اســتفاده از ایــن تحلیــل، ابتــدا بایســتی کلیــت بــازار را بــا اســتفاده از 4 ســناریوی ذکرشــده ســنجید و 
ســپس ســراغ تحلیــل صنایــع رفــت. رویکــرد صحیــح آن اســت کــه یــک ســناریو را انتخــاب کــرد و ســپس 
وضعیــت صنعــت مــورد نظــر را در ســناریوی انتخــاب شــده مــورد بررســی قــرار داد. در ایــن تحلیــل صنایــع 
ــذار  ــل تأثیرگ ــرایط و عوام ــه ش ــه ب ــا توج ــزی( ب ــی فل ــی و کان ــزات اساس ــیمیایی، فل ــور )ش کامودیتی مح
ــران  ــورس ای ــد و چنــد صنعــت مهــم دیگــر ب ــرار گرفته ان ــه صــورت یک جــا مــورد تحلیــل ق یکسانشــان، ب

ــه اختصــار بررســی شــده اند. نیــز ب

در ســال 97 شــاخص کل و شــاخص هــم وزن، کــه بــه ترتیــب نماینــده شــرکت های بــزرگ بورســی و کلیــت 
بــازار می باشــند، بــا همبســتگی باالیــی نســبت بــه یکدیگــر رشــد کردنــد. از ابتــدای ســال 98، راه ایــن دو 
شــاخص از یکدیگــر جــدا شــد و میانشــان واگرایــی نســبتاً زیــادی شــکل گرفــت. عمــده شــرکت های بــزرگ 
ــه دلیــل بزرگــی و  ــورس ایــران جــزو شــرکت های EPS ســاز و از نظــر بنیــادی مناســب هســتند. ولــی ب ب
ــده در  ــرس تنیده ش ــی و ت ــک های سیاس ــود ریس ــن وج ــان و همچنی ــد قیمتی ش ــردن رون ــد حرکت ک کن
ــه و  ــای ماهان ــه در گزارش ه ــروش ک ــان در ف ــرد درخش ــود عملک ــا وج ــک ها، ب ــن ریس ــی از ای ــازار ناش ب

ــی شــرکت های کوچکتــر نداشــتند. ــه خوب ــل مشــاهده اســت، از ابتــدای ســال بازدهــی ب فصلی شــان قاب

ایــن موضــوع را از منظــر دیگــر نیــز می تــوان تفســیر نمــود. بســیاری از کارشناســان اعتقــاد دارنــد قســمت 
ــازار فعلــی، دچــار حبــاب قیمتــی هســتند. قیمــت برخــی از ســهام شــرکت های  قابــل توجهــی از ســهام ب

 خالصه مدیریتی 

 ترین اتفاق محتمل قدرت پول  تضعیف مجدد ریال  شرایط بدبینانه 
 ها:فرض پیش  ها:فرض پیش  ها:فرض پیش  ها:فرض پیش 

  9000ریزش دالر تا محدوده  -
 تومان 

افزایش نرخ دالر تا میزان   -
 تومان در فصل زمستان   14000

ثبات نسبی در بازارهای موازی    -
 تا پایان سال با بازار سهام  

 ثبات نرخ ارز در محدوده فعلی  -

تشدید جنگ تجاری آمریکا و   -
 چین 

شدن آمریکا و چین به  کشیده -
توافق   پای میز مذاکره برای

 واقعی

 
های  ادامه ورود پول و نقدینگی   -

 جدید به بورس 

حفظ نسبی مواضع موجود   -
 میان آمریکا و چین 

قیمت جهانی نفت خام   نوسان -
دالر برای   55میزان متوسط  در

 نیمه دوم سال 

تقویت قیمت نفت خام تا   -
برای   دالر 70 متوسط محدوده

 نیمه دوم سال 

نوسان قیمت نفت در محدوده   - 
 دالر  60

 کل  شاخص  برای  شدهبینیمحدوده پیش
 واحد   هزار380 واحد   هزار410 واحد   هزار430 واحد   هزار250
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عمدتــاً کوچــک بــا ورود ســفته بازان و بازیگــران ســوداگر ســهام، بــا رشــدهای نمایــی و حتــی 100 برابــری 
ــن دســت شــرکت ها  ــه شــده و قیمــت ســهام ای ــا زود تخلی ــر ی ــن حبا هــای قیمتــی، دی مواجــه شــدند. ای
بــه ارزش واقعی شــان نزدیــک خواهــد شــد. بــا تخلیــه ایــن حباب هــای قیمتــی، بــه تدریــج بــازده متوســط 

شــاخص کل و شــاخص هــم وزن بــه یکدیگــر همگــرا خواهنــد شــد.

ــا پایــان شــهریور  جــدول زیــر بازدهــی شــاخص کل و هــم وزن و برخــی صنایــع منتخــب بــورس تهــران ت
ــد. ــش می ده ــاه را نمای م

 
  هماهبازدهی شش 

 97اول 
  هماهبازدهی شش 

 97دوم 
  هماهشش بازدهی  97بازدهی سال 

 98 اول
  97بازدهی از ابتدای 

 98 شهریور تا پایان 
 %۲۱۳.۷ %۶۹.۱ %۸۵.۵ %۱۱.۳ %۶۶.۷ شاخص کل  

 %۴۰۸.۷ %۱۶۶.۵ %۹۰.۹ %۱۸.۰ %۶۱.۷ وزن شاخص هم 
 %۱۹۱.۵ %۶۱.۶ %۸۰.۳ %۶.۱ %۶۹.۹ شیمیایی 

 %۲۱۹.۴ %۴۳.۸ %۱۲۲.۱ %۱۵.۵ %۹۲.۳ اساسی فلزات 

 %۲۶۰.۹ %۶۶.۳ %۱۱۷.۰ %۱۲.۴ %۹۳.۰ های نفتی فرآورده 

 %۲۶۰.۴ %۲۹.۶ %۱۷۸.۱ %۳۰.۳ %۱۱۳.۵ کانی فلزی 
 %۲۰۶.۰ %۶۵.۳ %۸۵.۱ %۳۶.۹ %۳۵.۲ بانکی

 %۳۷۰.۵ %۱۷۸.۰ %۶۹.۲ %۲۴.۷ %۳۵.۷ مواد دارویی 
 %۱۵۱.۷ %۱۱۳.۴ %۱۷.۹ %۱۷.۵- %۴۳.۰ خودرو
 %۳۳۳.۰ %۱۵۸.۷ %۶۷.۴ %۲.۰ %۶۴.۰ سیمان 

 %۲۳۶.۴ %۱۴۷.۱ %۳۶.۲ %۷.۹- %۴۷.۸ سازی انبوه

 %۳۸۱.۹ %۱۸۰.۱ %۷۲.۰ %۱۶.۸ %۴۷.۳ غذایی 
 %۱۲۴۹.۱ %۳۷۶.۳ %۱۸۳.۲ %۷۰.۱ %۶۶.۶ زراعت 
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گروه های کامودیتی محور )شیمیایی، فلزات اساسی و کانی فلزی(
یکــی از آفت هــای بــورس تهــران وجــود ریســک سیســتماتیک بــاالی آن اســت؛ بدیــن معنــی کــه در وجــود 
جــو مثبــت، تقریبــاً تمــام ســهم ها بــا رشــد قیمــت مواجــه می شــوند و در صــورت وجــود جــو منفــی، ایــن 
بــازار تــر و خشــک را بــا هــم می ســوزاند. عمــده ارزش بــازار بــورس تهــران مربــوط بــه صنایــع کامودیتــی 
محــور اســت کــه در شــرایط فعلــی کشــور، تقریبــاً بــا فرصت هــا و تهدیــدات مشــابهی مواجــه هســتند. ایــن 
گروه هــا شــامل صنایــع شــیمیایی )پتروشــیمی(، فلــزات اساســی و کانــی فلــزی هســتند کــه حــدود نیمــی 

از ارزش بــازار بــورس تهــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

شــرایط کلــی شــرکت های ایــن گروه هــا بــه شــدت وابســته بــه نــرخ ارز می باشــد. از آن جایــی کــه بخــش 
ــه دســت آمده را از  ــه خــارج از کشــور صــادر می شــود و بایســتی ارز ب ــن شــرکت ها ب ــروش ای ــادی از ف زی
طریــق ســامانه نیمــا مبادلــه کننــد، نــرخ ارز نیمایــی پارامتــر مهمــی بــرای تعییــن میــزان سودســازی ایــن 

شرکت هاســت. 

ــرخ  ــازار ارز، پیش بینــی می شــود ن ــات ب ــک مرکــزی در جهــت کاهــش التهاب ــه تالش هــای بان ــا توجــه ب ب
ــا  ــال 99 و ب ــار س ــه به ــدن ب ــا نزدیک ش ــد. ب ــان باش ــبتاً کم نوس ــل زمســتان نس ــز و اوای ارز در فصــل پایی

ــد.  ــرخ دالر کمــی افزایــش یاب ــت، انتظــار مــی  رود ن ــر شــدن مــورد کســری بودجــه دول جدی ت

ــای تجــاری  ــع، بحــث جنگ ه ــن صنای ــر روی عمکــرد شــرکت ها و قیمــت ســهام ای ــذار دیگ ــورد تأثیرگ م
میــان ایــاالت متحــده آمریــکا و چیــن و همچنیــن واردشــدن چرخــه اقتصــاد جهانــی بــه مرحلــه رکود اســت. 
ــم انداز  ــه چش ــت ک ــده اس ــر نگران کنن ــن منظ ــی از ای ــور ایران ــرکت های صادرات مح ــرای ش ــأله ب ــن مس ای

قیمت هــای جهانــی مــواد خــام در صــورت کاهــش تقاضــا رونــد نزولــی را در پیــش خواهــد گرفــت.
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ــی  ــی گرفتن مقطع ــده، پیش ــه آین ــبت ب ــی نس ــای جهان ــرمایه گذاران در بازاره ــدی س ــر از ناامی ــان دیگ نش
ــال  ــتان امس ــدت در تابس ــره اوراق بلندم ــرخ به ــده از ن ــاالت متح ــدت ای ــه کوتاه م ــره اوراق قرض ــرخ به ن
بــود. در حالــت نرمــال، اوراق قرضــه بلندمــدت بــه دلیــل ریســک زمانــی بیشــتر و بحــث هزینــه - فرصــت 
ســرمایه گذاری، بایســتی بازدهــی مــورد انتظــار بیشــتری بــرای ســرمایه گذاران نســبت بــه اوراق کوتاه مــدت 
ــی  ــدت، بدبین ــره اوراق بلندم ــرخ به ــدت از ن ــه کوتاه م ــره اوراق قرض ــرخ به ــدن ن ــد. بیشترش ــته باش داش

ــد. ــان می ده ــده را نش ــه آین ــبت ب ــرمایه گذاران نس س

از منظــر ابعــاد سیاســی، می تــوان ادعــا کــرد کــه زهــر تحریم هــای ایــاالت متحــده آمریــکا روی شــرکت های 
ایــن گروه هــا تقریبــاً گرفتــه شــده و در طــول یــک ســال گذشــته، شــاید تمــام آثــار تحریــم روی عملکــرد 
ــان ســرمایه گذاران  ــان می ــرس ســرمایه گذاری همچن ــی فضــای ت ــال شــده اســت؛ ول ــا اعم ــی آن ه صادرات
بــورس تهــران در ایــن گروه هــا دیــده می شــود. البتــه اکثــر شــرکت های ایــن گروه هــا از نظــر ارزش بــازار، 
ــن  ــر از ای ــع کوچک ت ــه صنای ــا نســبت ب ــر آن ه ــی کمت ــزرگ محســوب شــده و بازده جــزو شــرکت های ب
ــازار طــی  منظــر قابــل توجیــه اســت کــه شــرکت های بزرگ تــر، رونــد رشــد کندتــری را در دوران رونــق ب

ــود. ــدوار ب ــا و امی ــن گروه ه ــه رشــد شــرکت های ای ــان ب ــه نظــر می رســد بایســتی همچن ــد و ب می کنن

ــه  ــرکت ها، چنان چ ــش ماهه ش ــای ش ــی گزارش ه ــار تدریج ــاه و انتش ــر م ــان مه ــه پای ــدن ب ــا نزدیک ش  ب
ــوان ادامــه  ــی فصــل بهــار، باشــد، می ت ــه خوب ــه ب ــع در تابســتان مناســب، ن ــن صنای ــی ای گزارش هــای مال
رونــد رشــد قیمــت صنایــع ایــن گروه هــا و در نتیجــه ادامــه رالــی صعــودی  شــاخص کل در فصــل پاییــز را 
ــی اگــر جنگ هــای تعرفــه ای میــان چیــن و آمریــکا تشــدید شــده و گزارش هــای فــروش  متصــور شــد. ول
حجمــی فصــل تابســتان بــر خــالف دو فصــل قبلــش مناســب نباشــد، انتظــار مــی رود افــت محسوســی در 
ــاد قیمــت سهامشــان در همیــن محدوده هــای فعلــی  ــه احتمــال زی ــن نمادهــا ایجــاد نشــده و ب قیمــت ای

نوســان کنــد.
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البتــه بایســتی ایــن نکتــه را در نظــر گرفــت کــه در فصــل بهــار بســیاری از شــرکت های گــروه  شــیمیایی 
ســود تســعیر ارز ســال گذشــته را در گــزارش ســه ماهه اول امسالشــان شناســایی کردنــد و در فصــول آینــده 
چنیــن درآمــدی در گزارش هــای مالی شــان نخواهنــد داشــت. همچنیــن در فصــل تابســتان مقــدار فــروش 
حجمــی برخــی از پتروشــیمی ها نســبت بــه فصــل بهــار اندکــی کاهــش داشــت کــه در گزارش هــای ماهانــه 
قابــل مشــاهده اســت. البتــه بســیاری اعتقــاد دارنــد عمــده مــواد خــام در بازارهــای جهانــی هم اکنــون در 
ــا افزایــش تقاضــا هــم قیمــت  کــف قیمتــی خــود بــه ســر می برنــد و انتظــار مــی رود در فصــل زمســتان ب
ــه فصــل تابســتان کمــی  مــواد خــام افزایــش یافتــه و هــم فــروش حجمــی چنیــن شــرکت هایی نســبت ب
بهتــر شــود. ضمــن آن کــه نســبت های مالــی بســیاری از نمادهــای ایــن گروه هــا، همچنــان ارزندگی شــان 
را بــه وضــوح نشــان می دهــد. در مجمــوع می تــوان گفــت در میــان گروه هــای کامودیتی محــور، گروه هــای 

فلــزات اساســی و کانــی فلــزی جذابیــت بیشــتری نســبت بــه گــروه شــیمیایی خواهنــد داشــت.

گروه فرآورده های نفتی )پاالیشگاهی(
قیمــت جهانــی نفــت، پارامتــری اســت کــه روی میــزان درآمــد صنایــع پاالیشــگاهی بــه صــورت مســتقیم 
و پررنــگ، و روی صنایــع پتروشــیمی و فلــزی بــه صــورت کمرنگ تــر تاًثیرگــذار اســت. یکــی از معماهــای 
کوتاه مــدت اقتصــاد جهــان، شــاید همیــن قیمــت نفــت باشــد. از طرفــی ســمت تقاضــای جهانــی فرآورده های 
نفتــی در فصــول پاییــز و زمســتان بــه صــورت معمــول از دو فصــل ابتدایــی ســال بیشــتر اســت و از ســمتی 
دیگــر، ســمت عرضــه نفــت خــام نیــز بــه دلیــل واردشــدن خســارت بــه تأسیســات نفتــی آرامکــو، 5میلیــون 

بشــکه در روز از جانــب عربســتان ســعودی کاهــش یافتــه اســت.

ــت  ــی نف ــای جهان ــدت به ــد کوتاه م ــزایی در رون ــر بس ــاالً تأثی ــز احتم ــه نی ــی در منطق ــات احتمال مناقش
ــه ایــن عــدم قطعیت هــا و  ــا توجــه ب ــرای چنــد مــاه آینــده ب خواهــد گذاشــت. پیش بینــی قیمــت نفــت ب
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همچنیــن نامشــخص بودن زمــان ترمیــم پاالیشــگاه های عربســتان بــه دلیــل ادعاهــای ضــد و نقیــض منابــع 
مختلــف موجــب شــده تــا  معمــای نفــت پیچیده تــر گــردد. افزایــش قیمــت نفــت خــام و در پــی آن افزایــش 
قیمــت فرآورده هــای نفتــی در حالــت طبیعــی بــه ســود شــرکت های ایــن گــروه صنعتــی در بــورس ایــران 

می باشــد.

مســأله اساســی تأثیرگــذار دیگــر روی پاالیشــگاه های ایرانــی، فــارغ از قیمــت جهانــی نفــت و کرک اســپرد 
ــگاه ها،  ــردی پاالیش ــر عملک ــه اخی ــه روی ــه ب ــا توج ــت. ب ــود پاالیشگاه هاس ــیه س ــث حاش ــا، مبح فرآورده ه
ــیل  ــگاه ها پتانس ــر پاالیش ــن منظ ــی رود و از ای ــرکت ها م ــن ش ــبی از ای ــازی مناس ــروش و سودس ــار ف انتظ
ــت  ــن صنع ــش روی ای ــدی پی ــدات ج ــی از تهدی ــی یک ــت. ول ــد داش ــرمایه  گذاری خواهن ــرای س ــی ب باالی
کاهــش احتمالــی حاشــیه ســود پاالیشــگاه ها بــرای جبــران بخشــی از درآمدهــای ناکافــی دولــت ناشــی از 
کســری بودجــه خواهــد بــود. تصمیمــات وزارت نفــت و شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ــذار  ــت تأثیرگ ــن صنع ــرکت های ای ــده ش ــف در آین ــگاه های مختل ــود پاالیش ــیه س ــزان حاش ــن می در تعیی
خواهــد بــود. از ســویی دیگــر، دولــت بــه بهانه هــای مختلــف، همــواره تمایــل داشــته تــا تنهــا قســمت کمــی 
ــای  ــازی فرآورده ه ــود. کیفی س ــیم ش ــهامداران تقس ــان س ــرکت ها می ــته از ش ــن دس ــالیانه ای ــود س از س
ــده  ــب ش ــعه ای موج ــای توس ــگاه ها در طرح ه ــده پاالیش ــود شناسایی ش ــدد س ــرمایه گذاری مج ــی و س نفت
ــازار  ــود ب ــث می ش ــوع باع ــن موض ــه ای ــد ک ــار باش ــد انتظ ــر از ح ــرکت ها کمت ــن ش ــیمی ای ــود تقس س
ــزرگ بورســی  ــع ب ــایر صنای ــا س ــروه در مقایســه ب ــن گ ــه شــرکت های ای ــری را ب نســبت های P/E پایین ت

ــد. ــیمی ها بده ــر پتروش نظی

ــل توجهــی داشــته اند  در هــر حــال، بســیاری از شــرکت های ایــن گــروه در ماه هــای اخیــر فروش هــای قاب

۰

۲۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۱۴۰۰۰۰۰

۰

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

98مقایسه روند شاخص کل و شاخص گروه فرآورده های نفتی تا پایان شهریور 

(محور سمت چپ)شاخص کل  (محور سمت راست)شاخص گروه فرآورده های نفتی 



29

و از منظــر تحلیلــی بــرای ســرمایه گذاران جــذاب محســوب می شــوند.

گروه بانکی
ــر از بقیــه  ــد صعــودی گــروه بانکــی کمــی دیرت ــی داشــت. آغــاز رون گــروه بانکــی در ســال 97 رشــد خوب
ــد  ــته موجــب رش ــال گذش ــی س ــت. شــوک تورم ــال شــکل گرف ــه دوم س ــال 97، و در نیم ــا در س گروه ه
ــش  ــه افزای ــه ب ــز ک ــرخ ارز نی ــود حاصــل از تســعیر ن ــار آن، س ــی شــده و در کن ــای بانک ــی دارایی ه قیمت
نقدینگــی بانک هــا کمــک فراوانــی کــرد، موجــب پوشــش قســمت زیــادی از زیــان انباشــته بانک هــا شــد. 
ــته  ــک ســال گذش ــم اقتصــادی ی ــی اوضــاع وخی ــده اصل ــا برن ــه بانک ه ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــی می ت ــه نوع ب

ــد. ــان انباشته شــان ســرپوش بگذارن ــران زی ــا جب ــی خــود ب ــدی مدیریت ــر ناکارآم ــه توانســتند ب ــد ک بودن

ــش  ــران افزای ــادرات ای ــک ص ــارت و بان ــک تج ــد بان ــا مانن ــی از بانک ه ــته برخ ــال گذش ــک س ــول ی در ط
ــه موجــب رشــد درخشــان  ــه ثبــت رســاندند ک ــت ب ــا موفقی ــی خــود را ب ــد ارزیاب ســرمایه از محــل تجدی

قیمــت سهامشــان شــد. 

ــد  ــل تجدی ــرمایه از مح ــش س ــر افزای ــک دیگ ــد بان ــز چن ــال نی ــه دوم امس ــود در نیم ــی می ش پیش بین
ارزیابی شــان را نــزد ســازمان بــورس بــه ثبــت برســانند کــه ایــن موضــوع، ســهام ایــن شــرکت ها را از منظــر 
ــای  ــود ترازنامه ه ــل بهب ــد عام ــدداً می توان ــز مج ــعیر ارزی نی ــن تس ــد. همچنی ــد می کن ــتعد رش ــازار مس ب
ــی مواجــه گــردد. چــرا  ــازار در ماه هــای آت ــال ب ــا اقب ــا ب ــوده و موجــب شــود ســهام آن ه ــا ب ــی بانک ه مال
کــه در نیمــه نخســت ســال گذشــته بانک هــا ارز خــود را بــا دالر 7هــزار و 500 تومانــی تســعیر می کردنــد 
و بــرای امســال بایســتی نرخــی در حــدود 11هــزار تومــان را بــرای تســعیر ارزشــان متصــور شــد. بنابرایــن از 
ایــن دیــدگاه همچنــان محــرک رشــدی بــرای ســهام بانکــی، نــه بــه قــدرت محــرک رشــدی ســال گذشــته، 

وجــود دارد.
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گروه خودرو
ــازار دانســت  ــوان یکــی از نقدشــونده ترین گروه هــای ب ــه جرئــت می ت گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات را ب
ــوده اســت.  ــه ب ــان گیرها مواج ــفته بازارن و نوس ــال س ــا اقب ــران، ب ــورس ای ــخ ب ــول تاری ــه همیشــه در ط ک
ایــن گــروه، از ابتــدای ســال 97 و هم زمــان بــا وقــوع شــوک ارزی، تــا پایــان شــهریور حــدود 150 درصــد 
بازدهــی عایــد ســرمایه گذاران خــود نمــوده اســت و بــه نســبت ســایر صنایــع بــازار، رشــد کمتــری داشــته 
اســت. از منظــر بنیــادی، صنعــت خــودروی ایــران فاقــد مزیــت رقابتــی در بازارهــای خــودروی جهانــی اســت 
و غول هــای خودروســازی کشــور بــا مشــکالت متعــدد مالــی و تکنولوژیکــی دســت و پنجــه نــرم می کننــد. 
ــد آن و  ــش از ح ــی بی ــد، بزرگ ــور می چرخ ــان در کش ــودرو هم چن ــت خ ــرخ صنع ــه چ ــی ک ــی از دالیل یک

مشــکالت اشــتغال اســت.

عمــده شــرکت های خودرویــی و قطعه ســاز دارای تــرازی مالــی منفــی هســتند و زیــان ده محســوب 
ــی  ــد ارزیاب ــل تجدی ــرمایه از مح ــش س ــق افزای ــد از طری ــرکت ها می توانن ــن ش ــی ای ــوند. از طرف می ش
ــی و  ــدادی از شــرکت های خودروی ــون تع ــود بخشــند. تاکن ــی خــود را بهب ــاختار مال ــای خــود، س دارایی ه
قطعه ســاز افزایــش ســرمایه خــود را بــه ثبــت رســانده و از آن جایــی کــه طبــق مــاده 141 قانــون تجــارت، 
ــن  ــی ای ــد از معافیت هــای مالیات ــان ســال 98 می توانن ــا پای ــی ت ــد ارزیاب ــه شــرکت ها در صــورت تجدی کلی
مــاده اســتفاده کننــد، انتظــار مــی رود دو غــول خودروســازی ایــن گــروه، یعنــی شــرکت های ایران خــودرو 
و ســایپا نیــز بــه احتمــال زیــاد افزایــش ســرمایه خــود را تــا پایــان امســال نــزد ســازمان بــورس بــه ثبــت 

برســانند.

از آن جایــی کــه تجربــه در بــازار ســهام ایــران نشــان داده، شــرکتی کــه افزایــش ســرمایه از محــل تجدیــد 
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ارزیابــی داشــته باشــد، فــارغ از نــگاه خنثــی و گاه منفــی فاندامنتالیســت ها، بــا اقبال بــازار مواجه خواهد شــد. 

نکتــه دیگــر در ایــن گــروه همبســتگی شــدید نمادهــای آن بــه یکدیگــر اســت. یعنــی هــر زمــان یکــی از 
نمادهــای بــزرگ ایــن گــروه، بــه عنــوان لیــدر گــروه، بــا رشــد قیمــت مواجــه شــود، یــک بررســی تاریخــی 
ــی  ــی مواجــه می شــوند. از آن جای ــا رشــدهای خوب ــی ب ــه صــورت کل ــز ب ــا نی نشــان می دهــد ســایر نماده
کــه ایــن گــروه از منظــر میــزان بازدهــی نیــز از کلیــت بــازار عقــب مانــده، می تــوان بــه رشــد شــاخص آن 

ــود.  ــن ب ــش ماهه دوم 98 خوش بی در ش

پایان
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