چشم انداز بازارها
مهرماه 1397

اطالعیه سلب مسئولیت*

محتوای این گزارش به تنهایی برای انجام سرمایهگذاری کافی نیست .کیان
هیچگونه تضمین صریح یا ضمنی در این گزارش در مورد هیچ سرمایهگذاری
ارائه نکرده است.
محتوای این گزارش به هیچ وجه نباید به عنوان ارائه راه حل سرمایهگذاری ،پیشنهاد معامله ،ایجاب برای خرید و
فروش هرگونه اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی ،و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد.
تصمیمهای سرمایهگذاری بررسی شده در این گزارش نباید صرفاً با اتکا به این متن صورت پذیرد .تصمیم بهینه
سرمایهگذاری برای هر فرد متفاوت است و الزم است حتماً مشاوره شخصی قبل از سرمایهگذاری دریافت گردد.
اطالعات و فرضیات این گزارش ممکن است در هر لحظه تغییر کند و کیان مسئولیتی بابت بروزسانی این اطالعات
به دریافتکنندگان گزارش نمیپذیرد .بنابراین اطالع از آخرین وضعیت بازارها قبل از هر گونه اقدام مبتنی بر
محتوی این گزارش الزامی است.
تمام اطالعات و مجموعه این گزارش ،محرمانه بوده و نباید مورد بازتولید و یا افشا به اشخاص دیگر قرار گیرد،
مگر با اخذ رضایت کتبی کیان.

* Disclaimer
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چشم انداز کوتاهمدت بازارها
داراییهای مختلف ،به مرور در حال انطباق خود با رشد قیمت
ارز هستند.
بازدهیمنتهیبه 31شهریور

ماهانه%

ازابتدایسال%

یکساله%

سهام
دالر
سکه
مسکن

1۷
3۷
1۶
1۰

۶۷
1۹۵
1۷۹
۶۶
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۲۷3
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۷1

منبع:شرکتمدیریتاطالعاتبورستهران،شبکهاطالعرسانیطالسکهو ارز،بانک
مرکزی

بازدهی زمین در مناطق شهری در هر دوره  ۱۰ساله بیش از نرخ
تورم بوده است.
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نقدینگی
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منبع:بانکدادههایاقتصادیوزارتاقتصاد

قیمتزمینشهری

دیدگاه کیان درباره تخصیص کلی داراییها
رشدبازارهایمختلفدرماههایاخیر،فرصتکسببازدهیکوتاهمدتوکمریسککرادربازارهکایمختلکفککاهشدادهاسکتامکاهمفنکان،فرصکته کای
سرمایهگذاریمناسبیدرافقزمانیبلندمدت-بیشازیکسال -دربازارهایمختلفقابلمشاهدهاست.بازارسهامراهمفنانگزینهاصلیسکرمایهگکذاریدر
بلندمدتمیدانیمبااینحال،بهدلیلرشدماههایاخیر،فرصتهایآربیتراژکهدرماههایگذشتهدراینبازاروجودداشکت،کمتکرشکده اسکت.طکالدرسکبد
داراییهایماهمفنانحضورداردامابهدلیلرشدهایاخیر،وزنمازاد(*)اینداراییرانسبتبهدرپرتفولیوحذفکردهایم.انتظارداریممحیطتورمیاقتصکاد
ایرانتاپایانسال ۹۸ادامهیابدوروندقیمتمستغالترادرنتیجهاینتورمدرماههایپیشرو،صعودیمیبینیم.

سهام

طال

همفنککانگزینککهاصککلیسککرمایهگککذاریدربلندمککدتاسککتولککیریسککک
سرمایهگذاریکوتاهمدتدراینبازارپسازرشدهایاخیرافزایشیافتهاست.
باتوجهبهاینموضوع،وزناضافیتخصیصدادهشکدهبکهسکهامرادرسکبد
داراییهاکممیکنیم.قیمتسهامشرکتهکایصکادرکنندهککهارزحاصکل از
صادراتمحصوالتخودرابادالر ۸هزارتومانیسامانهنیماتسعیرمیکننددر
حالحاضرارزاننیستامادرصورترشدقیمتدالرنیمادرماههایآینده بکه
بیشاز ۸هزارتومان،فرصترشدمجددسهاماینشرکتهادربازاربهوجود
خواهدآمد.سهامشرکتهایارز-بنیان،همفنانگزینهمکوردتکرجیددرایکن
بازاراست.

وزناضافیاختصاصدادهشدهبهطالرادرسبدداراییهاککاهشمکیدهکیم.
رشد ۸۰درصکدیقیمکتطکالدرسکهمکاهگذشکته،ریسککسکرمایهگکذاری
کوتاهمدتدراینداراییراافزایشدادهاست.امکانرشدقابکلتوجکهقیمکت
دالربیشازسطوحکنونیراکممیدانکیموبکههمکیندلیکل،اضکافهوزن ۵
درصدیاینداراییرادرترکیبپورتفولیوکممیکنیم.

درآمدثابت

مستغالت

اعتقادداریمسپردهبانکیگزینهجذابیبرایسرمایهگذاریدرشکرایطناپایکدار
فعلینیستامابهدلیلرشدقابلتوجهقیمتسهاموطالدرسهماه اخیکر،از
وزناضافیتخصیصدادهشدهبهایندوداراییکممیکنیمودرعکو  وزن
ابزارهایبادرآمدثابترابهسطوحنرمالخودبازمیگردانیم.ریسکافکزایش
نرخبهرهدرکوتاهمدتراجدیمیدانیموبههمکیندلیکل،درمکدیریتسکبد
اوراقبادرآمدثابت،اوراقیباسررسیدکوتاهتکرراجکایگزیناوراقبلندمکدتتکر
میکنیم.

درماههایآینده،احتمالافزایشقیمتدربازارملکرابیشترازاحتمال ثبکات
یاافتقیمتمیدانیم.امااعتقادداریمروندصعودیاحتمالی،بهدلیل ککاهش
قدرتخریدسرمایهگذاران،باکاهشنقدشوندگیمستغالتهمراهخواهد بکود.
بازارمسکن،درهردوره 1۰ساله،تورمرابهقیمتمستغالتمنتقلکرده وبه
همیندلیل،انتظارداریمتورماحتماالً 1۰۰درصکدیککهدرانتهکایسکال۹۸
نسبتبهابتدایسال ۹۷تجربهخواهیمکرد،حداقلدربلندمدتبهایکنبکازار
نیزمنتقلشود.

* منظور از وزن مازاد ،افزایش وزن تاکتیکی این دارایی نسبت به شرایط عادی است که در گزارش قبل ،نسبت به آن توصیه کرده بودیم .
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ترجیحات پرتفولیوی سرمایه گذار متعارف
تخصیصاستراتژیکدارایی

توصیهمیکنیم
درآمدثابت
%۲۵

•
سهام

سهام
%۶۰

مستغالت
%1۰

•
•

شرکتهایارز-بنیان درصنایعمعدنی
وفلزی
پاالیشگاهها
تولیدکنندگاناوره

توصیهنمیکنیم
•
•

شرکتهایریالیباسکاختار درآمکدی
غیرتورمی
تولیدکنندگانمحصکوالت پتروشکیمی
مایع

طال %۵
تغییراتتاکتیکیپورتفودرمهرماه
افزایشوزن

کاهشوزن

سهام

ابزارهای
درآمدثابت

•

اوراقدولتی باسررسیدکوتاهمدت

•
•
•

سپرده بانکی
اوراق شرکتی و شهرداری
اوراق با سررسید بلندمدت

بارشدقابلتوجهقیمتسهاموطالدریکماه
گذشته،وزنمازادپیشنهادیبرایاینداراییها
نسبتبهتخصیصاستراتژیکراصفرکردیموبه
سطدنرمالخودرساندهایم.

طال
مستغالت

طال

درآمدثابت
1۵

1۰

۵

۰

۵-

1۰-

•

صندوقهایطال

•

سکه طال

1۵-

* منظور از سرمایهگذار متعارف ،سرمایهگذاری است که هدفش کسب  1۰-۵درصد بازدهی ساالنه مازاد بر بازدهی بدون ریسک در بلندمدت به نحوی است که به احتمال زیاد ،بیش از  1۰درصد کاهش ارزش دارایی طی یک سال را تحمل نکند.
* تخصیص استراتژیک دارایی ،به توزیع بلندمدت منابع قابل سرمایه گذاری در دارایی های مختلف به منظور دستیابی به هدف فوق اشاره می کند.
* به منظور استفاده از فرصتهای بازار ،مدیر سرمایهگذاری میتواند به صورت تاکتیکی تا حداکثر  1۵درصد از تخصیص استراتژیک دارایی منحرف شود .هماکنون ابزارهای مالی قابل معامله در بازار بورس برای سرمایهگذاری در سهام ،طال و درآمد ثابت موجود است ،اما ابزار مالی خاصی
برای سرمایهگذاری در مستغالت وجود ندارد و سرمایهگذاران ناچار به حضور مستقیم در بازار مستغالت هستند.
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سهام
بازدهی واقعی منفی سهام در ششماه گذشته حاکی از پتانسیل
باال در میانمدت است.
شاخصکلبورستعدیلشدهبادالر
2.95

2.35
بازدهیواقعیسهامازبهمن۹۶
تاشهریور:۹۷منفی ۶۰درصد

فرصتهای سرمایهگذاری
اثر ارز  8هزار تومانی در بازار سرمایه دیده شده است.

وزن صنعت پاالیشگاهی را در سبدها افزایش می دهیم.

به دلیل رشدهای اخیر بازار ،با در نظر گرفتن دالر  ۸هزار تومانی ،نسبت قیمت
به درآمد شرکتهای بزرگ بازار ،به باالی  ۵رسیده است .در شرایط فعلی که
ریسکهای متعددی در محیط اقتصادی کشور قابل مشاهده است ،اعتقاد داریم
ارزشگذاری بیش از این سطد ،دور از احتیاط است .با این حال ،در صورتیکه
قیمت تعادلی ارز برای شرکتهای بورسی را نزدیک به 1۰هزار تومان در نظر
بگیریم ،امکان رشد بیشتر بازار کماکان وجود دارد.

اعتقاد داریم تک نرخی شدن ارز به حداقل  ۸هزار تومان برای صنعت
پاالیشگاهی در یک سال آینده ناگزیر خواهد بود .پیفیدگیهای ناشی از
قیمتگذاری مواد اولیه و قیمت محصوالت پاالیشی در بازار آزاد ،تداوم وضعیت
فعلی در صنعت پاالیشگاهی را ناممکن میسازد و انتظار داریم با تعدیل نرخها
در این صنعت ،سود پاالیشگاهها با رشد قابل توجهی همراه شود.

0.96

1388/1/5
1388/5/26
1388/10/21
1389/3/23
1389/8/17
1390/1/22
1390/6/15
1390/11/16
1391/4/18
1391/9/15
1392/2/21
1392/7/14
1392/12/12
1393/5/14
1393/10/13
1394/3/12
1394/8/5
1395/1/9
1395/6/1
1395/11/3
1396/4/4
1396/8/30
1397/2/5

منبع:نرمافزاررهآوردنوین،محاسباتکیان

بر اساس سودهای محاسبه شده در آخرین گزارش سود مورد
اجماع (مردادماه) و با قیمتهای فعلی ،نسبت قیمت به درآمد
آتی شرکتهای بزرگ بازار به باالی  ۵رسیده است.
5.5

5.31
5

4.98
4.62

4.2

4.62
4.21

کماکان شرکتهای دالری را به شرکتهای ریالی ترجیح میدهیم.

علیرغم بازدهی قابل توجه سهام شرکتهای ریالی در یک ماه گذشته ،کماکان
فکر میکنیم مهمترین پیشران بازدهی بورس تهران در سال  ۹۷جهش نرخ ارز
است .در میانمدت ،شرکتهایی بازدهی باالتر خواهند داشت که اثر افزایش نرخ
ارز را سریعتر به مشتریان خود منتقل میکنند .بر این اساس و به طور خاص ،از
سرمایهگذاری در صنعت ارتباطات و اغلب بانکهای مورد معامله در بازار سهام به
دلیل تأثیرپذیری اندک از تغییرات قیمت دالر و محیط تورمی ،پرهیز میکنیم.

شرکتهای تولیدکننده اوره را به تولیدکنندگان محصوالت مایع ( LPGو
متانول) ترجیح میدهیم.

شرکتهای تولیدکننده محصوالت پتروشیمی مایع ( LPGو متانول) عمده
محصوالت خود را صادر میکنند و ریسک صادرات (تخفیف فروش ،کاهش
فروش) در این گروه از شرکتها در مقایسه با سایر گروههای پتروشیمی بیشتر
است .در شرایط فعلی ،شرکتهای تولیدکننده اوره را به تولیدکنندگان  LPGو
متانول ترجید میدهیم.

شرکتهای فلزی و معدنی را به شرکتهای پتروشیمی ترجیح میدهیم.

در شرایط کنونی ،صنایع فلزی و معدنی ارزشگذاری جذابتر و پتانسیل بازدهی
باالتری نسبت به صنعت پتروشیمی دارند .شرکتهای پتروشیمی بیش از
شرکتهای معدنی در معر خطر کاهش فروش در اثر تحریمهای امریکا قرار
دارند .افزون بر این ،پتانسیل رشد سود در صنایع معدنی و فلزی در اثر رشد نرخ
ارز و افزایش مقدار تولید (به دلیل بهرهبرداری از طرحهای توسعه) بیشتر از
صنعت پتروشیمی است.

منبع:گزارشسودمورداجماع
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ابزارهای درآمد ثابت
نوسانات نرخ بهره در ماههای اخیر ،ریسک اوراق با سررسید
طوالنی را افزایش داده است.

فرصتهای سرمایهگذاری
در مدیریت پرتفولیوی اوارق با درآمد ثابت ،کم کردن اوراق با سررسید
بیش از یکسال و جایگزینی آن با سپرده یا اوراق بسیار کوتاهمدت را
توصیه میکنیم.

میانگینبازدهتارسیداوراقدرسبدشاخصکیان

31.1
۲۸.۹

31.0 0

با وجود جذابیت نرخ اوراق اخزا و سایر اوراق دولتی ،توصیه میکنیم که مدیران
پرتفولیوی اوراق بادرآمد ثابت که تعهد پرداخت سود روزشمار دارند ،بخشی از
اوراق با سررسید بیش از یکسال به سپرده بانکی یا اوراق بسیار کوتاه مدت
تبدیل شود.

29.0 0

۲3.۸
۲۲.۸

27.0 0

۲۲.1

25.0 0

1۸.۷

23.0 0

21.0 0

1۹.۶

۲۰.۰

19.0 0

17.0 0

15.0 0

1۵.3

با شروع نیمه دوم سال ،دولت اقدام به انتشار و عرضه موج جدیدی از اسناد
خزانه نموده و فشار عرضه و خطر ادامه تضعیف ریال از یک سو و احتمال
پیگیری سیاست کاهش نرخ ها از سوی دیگر ،ریسک تغییرات نرخ بهره را
افزایش داده است .بر این اساس ،آندسته از صندوقهای بادرآمد ثابت که تعهد
پرداخت سود ثابت روز شمار به سرمایهگذاران خود دارند ،بهتر است دیرش
( )Durationپرتفوی اوراق بهادار با درآمد ثابت خود را کاهش دهند.

13.0 0

منبع:محاسباتکیان

افزایش نرخ بهره در سه ماه اخیر ،بازدهی اوراق را نسبت به
سپرده کاهش داده است.
نوع
دارایی

بازدهسه
ماهه

بازدهاز
ابتدایسال

بازدهیک
ساله

سپرده
بانکی*

%۵/1

%1۰/4

%۲1/۹

اوراقدولتی

%3/1

%1/۸

%۸/۶

اوراق
شرکتی

%4/3

%۶/1

%14/4

اوراق
شهرداری

%۲/۶

%۷/3

%1۵/4

منبع:محاسباتتیمبانکداریسرمایهگذاریکیان،شاخصدرآمدثابتکیان

برای بیمههای عمر و سرمایهگذارانی که تعهدات بلندمدت دارند ،تبدیل
سپردههای بلندمدت به اوراق بلندمدت قابل توصیه است.

خرید اوراق عمدتاً دولتی بلندمدت که بازدهی ساالنه آنها به طور میانگین
نزدیک به  3۰درصد است ،گزینه مناسبی برای آن دسته از سرمایهگذاران است
که تعهدات بلندمدت از پیش تعیین شده دارند .انتظار داریم نرخ بهره در یکی
دو سال آینده کاهش یابد و در نتیجه ،کسب این بازدهی در سال های آینده
برای سرمایهگذارانی با تعهدات بلندمدت نظیر بیمههای عمر ،نهادهای خیریه و
افراد حقیقی با برنامه درازمدت ،امکانپذیر نخواهد بود.

•
•
•

با توجه ریسک نقدشوندگی اوراق ،ایجاد تنوع در سبد را برای سرمایه
گذاران توصیه میکنیم.

در حال حاضر طیف وسیعی از اوراق با بازدهی تا سررسید نزدیک به هم در
بازار اوراق بادرآمد ثابت حضور دارند .ریسک نقدشوندگی در این بازار قابل توجه
است .تمرکز صرف بر بازدهی اوراق و لحاظ نکردن ریسک نقدشوندگی
میتواند بازدهی نهایی پرتفولیو را در زمان نقدکردن تحت تاثیر قرار دهد .ایجاد
تنوع میان اوراق با ناشران مختلف و حتی در میان هر یک از دسته بندی اوراق
و انتخاب حداقل  ۵-4اوراق در سطوح نزدیک بازدهی به هم ،برای صندوقهای
سرمایه گذاری با درآمد ثابت توصیه می شود.

اوراق شهرداری آخرین الویت برای سرمایهگذاری هستند.

معتقدیم باید از سرمایهگذاری در اوراق شهرداری حتی با نرخهای جذاب
بازدهی تا سررسید اجتناب کنیم .در روزهای اخیر عدم پرداخت سودهای
بیندورهای و باالبودن ریسک نکول اصل مبلغ اوراق ،باعث شده اوراقی مانند
«مصفا(،»۹۷1۲شهرداری اصفهان)« ،تهران »۸1۲و «تهران( »۸11شهرداری
تهران) یا معامله نشوند یا با قیمتهای پایینتری در بازار معامله شوند .عدم
نقدشوندگی کافی و ریسک اعتباری باالی اوراق شهرداری از دالیل اصلی عدم
جذابیت این اوراق است.

منظور از اوراق شرکتی ،اوراق با درآمد ثابت منتشر شده توسط شرکتهای خصوصی و یا دولتی با ضامن غیر دولتی است که مجوز خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کردهاند.
منظور از اوراق دولتی ،اوراق با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت ،یا سازمانهای دولتی به گونهای است که دولت جمهوری اسالمی ضامن اصل و فرع آن باشد و دولت و بانک مرکزی مجوز
اتتشار آن را صادر کردهاند.
شاخص اوراق با درآمد ثابت کیان ،شاخصی است که نمایانگر بازدهی نقدشوندهترین اوراق مورد معامله در بازار اوراق بدهی است .این شاخص در چهار سطد شاخص اوراق شرکتی ،شاخص اوراق
دولتی ،شاخص اوراق شهرداریها و شاخص کل محاسبه و منتشر میشود.
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طال
مطابق پیش بینی ها ،فاصله بین حباب سکه و طالی آبشده در
حال کاهش است.
درصدحبابطالیآبشده
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درصدحبابسکه
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فرصتهای سرمایهگذاری
نسبت به توصیه قبل ،وزن طال را در سبد داراییها کاهش میدهیم.

با توجه به رشد شدید قیمت طال در ماههای اخیر ،وزن مازادی که به صورت
تاکتیکی به این کالس دارایی تخصیص داده شده بود را کاهش میدهیم.
ریسک سرمایهگذاری در سکه را در قیمتهای کنونی زیاد میدانیم و وزن این
دارایی را در سطد تخصیص استراتژیک آن ( ۵درصد) حفظ میکنیم.

احتمال رشد قیمت جهانی طال بیشتر از احتمال افت آن است.
منبع:محاسباتکیان

رشد قابل توجه قیمت سکه و شمش ،ریسک سرمایه گذاری
کوتاه مدت در این بازار را افزایش داده است.
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طالیآبشده

60,000

در حالی که قیمت جهانی طال حدود  ۲.۵درصد از کف قیمت در  ۲۵مردادماه
رشد کرده است ،هنوز نمیتوان با اطمینان از اتمام روند نزولی سخن گفت.
فدرال رزرو تنها بانک مرکزی در اقتصادهای توسعه یافته است که فعاالنه رشد
نرخ بهره را دنبال میکند .تقویت دالر و عملکرد خوب سهام امریکا مانعی جدی
در برابر رشد قیمت طال است .با این حال ،همه چیز علیه طال نیست .بازدهی
مثبت نقره در دو هفته پیاپی ،میتواند نشانهای از افزایش عالقه بازار به فلزات
گرانبها باشد .در افق بلندمدت فشار تورمی در امریکا میتواند تقاضا برای طال
را تقویت کند .یکجانبهگرایی امریکا ،استفاده این کشور از دالر به عنوان اهرم
فشار بر دیگر بازیگران بینالمللی و جنگ تجاری (بهویژه با چین) نیز میتواند
روند افزایش تقاضای بانکهای مرکزی (که در نیمه اول  ۲۰1۸تقویت شده بود)
را بیش از پیش تشدید کند.

دیگر تفاوت معناداری بین سرمایهگذاری در طالی آبشده (شمش طال)
و سکه وجود ندارد.

همانطور که پیشبینی کرده بودیم ،فرصت آربیتراژ بین خرید طالی آب شده و
سکه کمکم از میان رفت و دیگر تفاوت قابل توجهی بین این دو نیست.
هماکنون سکه امامی با توجه به وزن طالی به کاررفته در آن ،حدود  ۹درصد
گرانتر از طالی آبشده معامله میشود؛ اختالفی که در سالهای گذشته نیز در
بیشتر مواقع وجود داشته است.
سرمایهگذاری در صندوقهای طال دارای مزیت نسبت به حضور در بازار
فیزیکی هستند.

صندوق های طال با کسب بازدهی بیشتر از سکه طال و نقدشوندگی باال بیش از
پیش مزیتهای خود را نمودار ساختهاند .با توجه به کاهش حباب غیرمعقول
سکه ،واحدهای این صندوق ها میتوانند به عنوان معدود داراییهای ارزی
سریعالمعامله مورد توجه بازار قرار گیرند .همفنین با افزایش زمزمههایی مبنی بر
اخذ مالیات تا  %3۵از خرید و فروش سکه و معافیت مالیاتی این صندوقها،
مشکل مالیاتی فعاالن این بازار نیز از طریق صندوقهای طال قابل حل است.

سکهنقدی

منبع:شبکهاطالعرسانیطالسکهوارز،محاسباتکیان
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عوامل مؤثر در بازارها ( : )1ریسکهای سیاسی

عوامل مؤثر در بازارها ( : )1ریسکهای سیاسی
فشارهای سیاسی هیئت حاکمه آمریکا بر ایران در ماههای آینده افزایش خواهد یافت.
همراهی ژاپن ،کره جنوبی و هند با تحریمهای آمریکا میتواند
یک میلیون بشکه از صادرات نفت ایران کم کند.
سهمازصادراتنفتایران
سایر %۸
چین %۲۶

نکات کلیدی

•

احتمال مذاکره ایران و آمریکا را در افق یکساله کم میدانیم .با توجه
روانشناسی حاکمیت ایران و با توجه به لحن و ادبیات حاکم در آمریکا،
احتماالً تا آخرین حد ممکن ،مذاکرهای بین دولتها صورت نخواهد
پذیرفت.

•

شرایط سیاسی ایران در ماههای آینده سختتر خواهد شد .تمرکز
حاکمیت جدید آمریکا بر ایران قرار گرفته و موفقیت در کشاندن ایران به
پای میز مذاکره ،مهمترین دستور کار دولت ترامپ در حوزه سیاست
خارجی است .مقاومت ایران در نرفتن به پای میز مذاکره ،آمریکا را به
سوی استفاده از حداکثر اهرمهای موجود برای شکست مقاومت ایران
سوق خواهد داد.

•

ممکن است لحن جنگطلبانه مقامهای آمریکایی در ماههای آینده بیشتر
شود .اگر چه احتمال آن زیاد نیست ،اما تهدید نظامی و نزدیک کردن
فضای روابط ایران و آمریکا ،به آنفه در سال  ۲۰۰3برای عراق اتفاق

ژاپن %۵
ترکیه %۷
کرهجنوبی %11

هند %۲3

اتحادیهاروپا
%۲۰

منبع:بانکمرکزی

در هر حالی که هنوز به زمان شروع تحریمها نرسیدهایم،
صادرات نفت خام ایران به شدت کاهش یافته است.
صادراتنفتخامایران(هزاربشکهدرروز)
3,000

افتاد ،در میان هیئت حاکمه در آمریکا طرفداران جدی دارد .تغییر احتمالی
متیس ،وزیر دفاع آمریکا که یکی از طرفداران پرهیز از جنگ با ایران
است ،این گرایش را در دولت آمریکا تقویت خواهد کرد.
•

بعید است فروش نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز افت
کند .با وجود اراده راسخ آمریکا به کاهش حداکثری تولید نفت ایران،
اختالفات جدی چین و آمریکا ،نیاز اقتصاد هند به نفت ایران ،و روابط
غیر دوستانه آمریکا با ترکیه احتماالً مانع از افت فروش نفت ایران به
کمتر از یک میلیون بشکه خواهد شد .قیمت باالی نفت نیز مانع بزرگ
دولت آمریکا برای وارد آوردن فشار حداکثری به خریداران نفت ایران
محسوب میشود.

سناریوی پایه (احتمال  ۷۰درصد) :خودداری ایران از مذاکره با آمریکا ،کاهش فروش نفت به یک میلیون بشکه در روز

• انتظار داریم فشارهای آمریکا ،در ماههای آینده افزایش یابد .با این حال ،بعید است ایران حاضر به مذاکره با آمریکا شود .موفقیت آمریکا در کم کردن فروش
نفت ،محدود ولی مؤثر خواهد بود.

2,500

1,600

2,500

سناریوی بدبینانه (احتمال  ۲۰درصد) :نظامیتر شدن لحن مقامهای آمریکایی ،کاهش فروش نفت به  ۷۰۰هزار بشکه و کمتر

2,000

در صورت سرسختی ایران در پرهیز از مذاکره ،این امکان وجود دارد که هیات حاکمه آمریکا ریسک برخورد نظامی با ایران را به شکل جدیتری افزایش دهد.
جدیشدن ریسک برخورد نظامی با آمریکا ،به نحو با اهمیتی در معادالت اقتصادی وسیاسی اثرگذار است و به همین دلیل ،با وجود احتمال کم این سناریو،
نشانههای آن با دقت رصد میشود.

1,500
1,000
500

0

سناریوی خوشبینانه (احتمال  ۱۰درصد) :عدم موفقیت آمریکا در کاهش جدی صدور نفت ،تصویب قوانین مرتبط با FATF

• افزایش قیمت نفت به بیش از  ۸۵دالر و همفنین ،تشدید اختالف آمریکا با چین و سایر اقتصادهای بزرگ جهان ،احتمال موفقیت آمریکا را در پروژه کاهش
شدید تولید و فروش نفت ایران کم میکند .نیاز ایران به عادیسازی روابط با اروپا و سایر قدرتهای اقتصادی در شرایط بحران ،ممکن است ایران را به سوی
تصویب مقررات تعیین شده در  FATFسوق دهد.
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عوامل مؤثر در بازارها ( : )2نرخ بهره
همزمان با تورمیشدن محیط اقتصادی ،نسبت پول به شبهپول
در حال افزایش است.
30.00%

شاخص بهای مصرف کننده در انتهای سال  1398احتماالً دوبرابر ابتدای سال  1397خواهد بود.
نکات کلیدی

•

گرچه پیشبینی کوتاهمدت تورم امکانپذیر نیست ،انتظار داریم شاخص
بهای مصرفکننده در پایان سال  ۹۸تقریباً دو برابر ابتدای سال  ۹۷باشد.
هنوز تأثیر جهش نرخ ارز به طور کامل در افزایش هزینههای تولید
منعکس نشده است .تا پایان سال به تدریج هزینه نیروی انسانی
بنگاههای تولیدی نیز افزایش پیدا میکند و در نتیجه ،دورهای از تورم
ناشی از افزایش هزینه (نه ناشی از افزایش تقاضا) پیش رو داریم.

•

در فضای تورمی ،جذابیت داراییهای ریسکی در مقایسه با ابزارهای
درآمد ثابت افزایش خواهد یافت .متوسط نرخ رشد ماهانه شاخص بهای
مصرفکننده در سه ماه گذشته  ۵بوده است .همزمان نسبت پول به
شبهپول* با دو درصد افزایش نسبت به پاییز گذشته به  1۵.۵درصد
رسیده است؛ نشانهای از خروج نقدینگی از بانکها.

•

انتظار نداریم نرخ رشد نقدینگی در ماههای آینده از سطد  1الی  ۲درصد

25.00%
20.00%
15.5%
15.00%
13.6%

10.00%

 13۹۷بهار

 13۹۶بهار

 13۹۶پاییز

 13۹۵بهار

 13۹۵پاییز

 13۹4بهار

 13۹4پاییز

 13۹3پاییز

 13۹3بهار

 13۹۲پاییز

 13۹۲بهار

منبع:بانکمرکزی

با افزایش تورم ،نرخ بهره واقعی در محدوده منفی تثبیت شده
است.
6.0%
4.0%
2.0%
(2.0)%

فروردین13۹۶
اردیبهشت13۹۶
خرداد13۹۶
تیر13۹۶
مرداد13۹۶
شهریور13۹۶
مهر13۹۶
آبان13۹۶
آذر13۹۶
دی13۹۶
بهمن13۹۶
اسفند13۹۶
فروردین13۹۷
اردیبهشت13۹۷
خرداد13۹۷
تیر13۹۷
مرداد13۹۷
شهریور13۹۷
نرخبهرهواقعی

تورمماهانه

(4.0)%

ماهانه فراتر رود .آخرین آمارهای پولی نشاندهنده وسواس بانک مرکزی
و دولت در کنترل نقدینگی با وجود مشکالت است .به طور خاص ،انتظار
رشد نقدینگی ناشی از استقرا دولت از بانک مرکزی به دلیل کسری
بودجه در سال جاری کم است .بودجه سال جاری با فر صادرات روزانه
 ۲.۲میلیون بشکه نفت به قیمت  4۹دالر و نرخ دالر  3۶۰۰تومانی تنظیم
شده است و با توجه به رشد قابل توجه قیمت نفت ،حتی در صورت
کاهش  1.3میلیون بشکهای صادرات نفت ایران ،درآمدهای ارزی دولت
تقریباً با ارقام بودجه برابری خواهد کرد.
•

انتظار نداریم سیاست گذار پولی در کوتاه مدت نرخ بهره بانکی را افزایش
دهد .با توجه به تثبیت نرخ دالر در محدوده پنج رقمی ،افزایش نرخ بهره
تأثیر خاصی در کنترل تورم نخواهد داشت .بنابراین ،انتظار داریم کماکان
نرخ بهره واقعی منفی باشد.

سناریوی پایه (احتمال  8۰درصد) :ثبات نرخ بهره در محدوده کنونی

به دلیل مشکالت پیفیده نظام بانکی ،سیاست افزایش نرخ بهره آخرین راه حل ممکن برای کنترل تورم برای سیاستگذاران پولی است .در شرایط کنونی ،بعید
میدانیم بانک مرکزی از این سیاست برای کنترل تورم استفاده کند .فکر میکنیم تداوم فضای تورمی ،نرخ بهره واقعی را در محدوده منفی حفظ میکند؛ امری که
به نفع رشد سرمایهگذاری در داراییهای ریسکی خواهد بود.
سناریوی بدبینانه (احتمال  ۱۰درصد) :افزایش نرخ بهره و بازگشت نرخ بهره واقعی مثبت

ممکن است سیاستگذاران تحت فشار نارضایتی عمومی از رشد تورم ،به فکر افزایش نرخ بهره بیفتند .با توجه به اینکه در فضای کنونی افزایش نرخ بهره تأثیر
چندانی در بازار ارز نخواهد داشت ،فکر میکنیم چنین سیاستی تنها میتواند از جذابیت سرمایهگذاری در داراییهای ریسکی کم کند و تأثیر خاصی در تورم ناشی از
افزایش هزینههای تولید نخواهد داشت.
سناریوی خوشبینانه (احتمال  ۱۰درصد) :کاهش ریسکهای سیاسی و پیگیری مجدد سیاست کاهش نرخ بهره

در صورتیکه به هر دلیل شرایط کشور مسیر بهبود و بازگشت به شرایط نرمال را طی کند (در اثر بهبود شرایط سیاسی ،کاهش نیافتن حجم صادرات نفت یا افزایش
قیمت فروش آن) اولین اقدام سیاستگذار ،کاهش فعاالنه و قابل توجه نرخ بهره در بازار اوراق و سپرده بانکی خواهد بود.

منبع:محاسباتکیان،بانکمرکزی

* پول ،جمع سپردههای دیداری و کوتاه مدت بانکها را اندازه گیری میکند و نقدینگی مجموع پول و شبه پول (سپردههای مدت دار) بانکهار را نشان میدهد.
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عوامل مؤثر در بازارها ( :)3رشد سودآوری بنگاهها
با فرض دالر  9هزار تومانی برای سال  ،۱398سود شرکتهای
بورسی به طور میانگین  ۴۰درصد باالتر از سال  ۱39۷خواهد
بود.
صنعت

رشدسود  98نسبتبه9۷

فوالد
سنگآهن
مس
روی
متانول
اوره
پاالیشگاه
الفین
یوتیلیتی
نرمافزار
بانکداری
ارتباطات
مصرفیبادوام
کاغذ

27%
74%
41%
21%
22%
18%
77%
17%
56%
25%
20%
15%
58%
20%
3۵%

میانگین
منبع:محاسباتکیان

شکاف بین نرخهای سامانه نیما با بازار آزاد به سرعت در حال
افزایش است.
200,000
180,000
160,000
140,000

انتظارات سرمایهگذاران از سودآوری شرکتهای بزرگ ،در کوتاهمدت با ثبات خواهد بود.
نکات کلیدی

•

به نظر می رسد تحلیل گران سودآوری شرکتها را با نرخ دالر در
محدوده  ۹الی  1۰هزار تومان محاسبه کردهاند و به همین دلیل انتظار
میرود نتایج گزارش سودآوری مورد اجماع(*)  ،با  ۲۰درصد رشد نسبت
به گزارش قبل همراه باشد .رشد سود مورد انتظار شرکتهای بزرگ بازار
در ماههای آینده مشروط به نزدیک شدن بیشتر نرخ سامانه نیما به نرخ
بازار آزاد است.

•

انتظار داریم نرخ سامانه نیما ،در زمانی نه چندان طوالنی ،به نرخ بازار آزاد
نزدیکتر شود .فاصله زیاد سامانه نیما با نرخ ارز آزاد ،از یک سو ،انگیزه
برای رانت جویی اقتصادی را افزایش داده و از سوی دیگر ،سمت عرضه
سامانه نیما را منفعل و بی انگیزه کرده است.

•

تولیدکنندگان کاالهای مصرفی بادوام (الستیک ،ماشینآالت کشاورزی و
خودرو) ،مصرفی ضروری (مواد غذایی ،شوینده و )...و شرکتهایی با
درآمد ریالی که تحت تعزیرات دولتی قرار ندارد ،به تدریج تورم را به
قیمت فروش محصوالت خود منتقل میکنند و در ماههای آینده بیش از

سایر بخشها رشد سوآوری را تجربه خواهند کرد.
•

در افق زمانی یکساله ،انتظار داریم مقدار فروش شرکتهای بزرگ فلزی
بدون تغییر ،فروش تولیدکنندگان پتروشیمی مایع ( LPGو متانول) به
طور متوسط  1۵درصد کاهش و فروش تولیدکنندگان پتروشیمی جامد
(الفین و اوره) در حدود  1۰-۵درصد کاهش یابد .کاهش فروش بیش از
مقادیر یاد شده ،انتظارات سودآوری شرکتها و بازدهی پیشبینیشده
بازار را کاهش خواهد داد.

•

بر اساس محاسبات کیان ،با فر ثبات قیمتهای جهانی و میانگین
قیمت دالر  ۹هزار تومانی برای سال  ،13۹۸میانگین سودآوری شرکتها
در سال  13۹۸نزدیک به  3۵درصد بیشتر از سال  13۹۷خواهد بود.

سناریوی پایه (احتمال  8۰درصد) :رشد نرخ نیما به محدوده  ۱۰-9هزار تومان ،رشد  ۲۰درصدی سود مورد اجماع

• انتظارات بازار از سودآوری شرکتهای بزرگ ،احتماالً در کوتاهمدت تغییر با اهمیتی نخواهد کرد .رشد قیمت ارز در سامانه نیما کند و کنترلشده خواهد بود و
کاهش احتمالی و تدریجی مقدار فروش شرکتها ،مدیران دارایی را نسبت به پیشبینیهای جسورانه در مورد سودآوری شرکتها محتاطتر میکند.

120,000
100,000
80,000

13970322
13970328
13970402
13970405
13970410
13970413
13970417
13970424
13970429
13970502
13970507
13970513
13970516
13970521
13970525
13970529
13970604
13970607
13970615
13970620
13970625
13970631
13970703
نیما

نرخدالربراساسمیانگینارزهایرایج

منبع:سامانهسنا،شبکهاطالعرسانیطالسکهوارز

60,000

سناریوی بدبینانه (احتمال  ۱۰درصد) :افت قابل توجه مقدار فروش شرکتهای بزرگ ،افت انتظارات سودآوری

• در صورت اثربخشی شدید و سریع تحریمها ،انتظارات سودآوری از شرکتهای بزرگ بازار با کاهش همراه خواهد بود .با وجود احتمال اندک این سناریو ،مقدار
فروش و میزان تخفیف شرکتها را با دقت زیر نظر خواهیم داشت.
سناریوی خوشبینانه (احتمال  ۱۰درصد) :رشد نرخ نیما به بیش از  ۱۲هزار توومان در کوتاهمدت ،رشد انتظارات سودآوری

• افزایش نرخ نیما به بیش از  1۲هزار تومان و تثبیت در این محدوده ،انتظارات بازار نسبت به سودآوری شرکتهای بزرگ را مجددا ،ارتقاء میدهد .به دلیل
تبعات اجتماعی و سیاسی این موضوع ،احتمال این موضوع را در کوتاهمدت زیاد ارزیابی نمیکنیم.
* گزارش سودآوری مورد اجماع ،هر فصل دوبار و با مشارکت نزدیک به  4۰گروه مختلف مدیریت دارایی از طریق وب سایت  Irancr.comمنتشر می شود.
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عوامل مؤثر در بازارها ( :)4اقتصاد جهانی و قیمت کاالهای پایه
رشد آرام سهام امریکا ،نشانه کمتوجهی سرمایهگذاران به
خطرات جنگ تجاری است.
3,000

60
50

کاهش رشد اقتصادی چین و افزایش تنشهای تجاری ریسکهای جدی در بازارهای کاالیی هستند.
نکات کلیدی

•

با تشدید تنشهای تجاری ،دورنمای رشد اقتصادی جهان تیره شده است.
این تیرگی بیشتر از همه در چین احساس میشود .سرمایهگذاری در دارایی
ثابت این کشور طی هشت ماه ابتدایی سال  ۲۰1۸فقط  ۵.3درصد باالتر از
مدت مشابه سال قبل بوده؛ پایینترین مقدار از سال  1۹۹۹تا کنون .دولت •
این کشور در واکنش به فشار تعرفهای امریکا ،تالش برای اهرمزدایی را
متوقف کرده و ذخیره قانونی بانکها را کاهش داده است تا نقدینگی
بیشتری به اقتصاد تزریق شود .افزایش سطد بدهی در این کشور ریسک
اقتصاد جهان را افزایش داده است.

•

علیرغم نگرانی سرمایهگذاران ،تا کنون تأثیر واقعی تنشهای تجاری در
اقتصاد امریکا نسبتاً محدود بوده است .رشد اقتصادی مطلوب این کشور
ادامه دارد ،عملکرد حدود  ۸3درصد شرکتهای امریکایی در فصل دوم سال •
بهتر از پیشبینی تحلیلگران بود و هنوز نشانهای از افت تقاضا یا «داغ
شدن» اقتصاد این کشور دیده نمیشود .رشد آرام و پیوسته شاخص S&P
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S&P 500
)VIX(Volatility Index

منبعinvesting.com:

افت شدید قیمت کاالها از ابتدای تیر تا انتهای مرداد متناسب با
شرایط بنیادی بازارها نبود و اکنون شاهد بهبود نسبی قیمتها
هستیم ،اما فتح قلههای قبلی بعید به نظر میرسد.

 500از آوریل تا کنون نشاندهنده کمتوجهی سرمایهگذاران به خطر جنگ
تجاری برای اقتصاد امریکا است.
گرچه افزون بر افت رشد اقتصادی چین ،اتحادیه اروپا نیز اخیراً تخمین خود
از رشد اقتصادی این قاره را  ۰.1درصد کاهش داد ،فکر میکنیم کاهش 34
درصدی قیمت روی و کاهش  1۸درصدی قیمت مس در ششماه گذشته،
واکنشی نامتناسب به تغییرات بنیادی بوده است .هنوز نشانهای از به هم
خوردن توازن عرضه و تقاضا دیده نمیشود و کماکان رشد مطلوب اقتصادی
جهان ادامه دارد .در نیمه دوم سال  ۲۰1۸جای زیادی برای رشد قیمت
فلزات رنگین وجود خواهد داشت.
تحریم ایران احتماالً بیش از یک میلیون بشکه نفت را از بازار حذف میکند.
این حجم به راحتی با افزایش تولید عربستان ،روسیه و امریکا جبران
نمیشود.

شاخصقیمتیکاالیکیان
747
735

سناریوی پایه (احتمال  ۷۰درصد) :کاهش جزئی رشد اقتصادی جهان ،افزایش محدود قیمت فلزات رنگی و نفت
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1397/01/14
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1397/02/04
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• علیرغم کاهش جزئی رشد اقتصادی جهان ناشی از تنشهای تجاری میان قدرتهای جهان ،انتظار داریم قیمت فلزات رنگی کمی افزایش یابد .فکر میکنیم با
افزایش فشارهای امریکا بر صادرات نفت ایران از طرفی و کاهش تولید ونزوئال از طرف دیگر ،قیمت نفت افزایشی باشد.
سناریوی بدبینانه (احتمال  ۲۰درصد) :افت دستهجمعی قیمت کاالها

• در صورت جدیتر شدن تنشهای تجاری میان آمریکا و دیگر قدرتهای جهانی ،رشد اقتصادی هر یک از دو کشور میتواند حتی تا یک درصد کاهش یابد.
عالوه بر آن ،تا همین جا هم تنشها اثرات بسیار منفی بر انتظارات بازار گذاشته است .در صورت تشدید تنشها ،احتمال افت دستهجمعی قیمت کاالها در
میانمدت وجود دارد.
سناریوی خوشبینانه (احتمال  ۱۰درصد) :توافق تجاری چین و امریکا و بازگشت قیمت کاالها به سقفهای قبلی

شاخصقیمتیکاالیکیان

• کاهش تنشهای بینالمللی و همفنین تنشهای ناشی از جنگ تجاری و رشد بیش از انتظار اقتصاد جهان ،در شرایطی که نرخ اشتغال در آمریکا به رکوردهای
تاریخی رسیده است ،میتواند به ایجاد فضای تورمی و رشد قیمت کاالها منجر شود.

منبع:محاسباتکیان

•

شاخص قیمتی کاالی کیان ،بازدهی قیمتی کاالهای پایه اصلی ،شامل فوالد ،مس ،روی ،نفت ،اوره ،متانول و الفین را متانسب با ارزش بازار شرکتهای تولیدکننده آنها در
بورس تهران را نشان میدهد.
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مدیریت دارایی در کیان
اینگزارشتوسطتیممدیریتداراییکیاندرشرکتمشاورسرمایهگذاریپرتوآفتابکیان(دارایمجوزازسازمانبورسواوراقبهادار)منتشرمیشود.

شرکتمدیریتسرمایهکیان یکگروهارائهدهندهخدماتحرفهایمالیوبازارسرمایهبامالکیتصددرصدیبخشخصوصیوباسرمایهپرداختشده 1۰۰۰میلیاردریالمیباشد.شرکتهایگروهمالیگسترشسکرمایهکیکان
(خدماتبازارسرمایه)،کارگزاریتوسعهمعامالتکیان(کارگزاریبورس)،طلوعسرمایهکیان(هلدینگتکنولوژیمالی)،آفتابتابانکیان(سرمایهگذاریدرانرژیهاینو)وسهصندوقسرمایهگذاریزیرجزءشرکتهکایزیرمجموعکه
کیانمیباشند.

•

صندوقآوایثروتکیان،منابعخودرادرسهامشرکتهایبورسیسرمایهگذاریمیکند.اینصندوقدریکسالمنتهیبهشهریور،۹۷بکابکازدهی 1۷3درصکدی،بهتکرینبکازدهیرادرمیکان
صندوقهایسرمایهگذاریکشورداشتهاست.

•

صندوقبادرآمدثابتقابلمعاملهکیان(نمادکیان) ،منابعخودرادراوراقبادرآمدثابت،وسپردههایبانکیسرمایهگذاریمیکند.بازدهییکسالگذشتهصندوق ۲1،درصکدبکودهاسکت.
توجهبهریسکبانکهاوسرمایهگذاریدربانکهایمطمئن،مزیترقابتیصندوقکیانمحسوبمیشود.

•

صندوقطالیقابلمعاملهکیان(نمادگوهر)،منابعخودرادراوراقگواهیسپردهسکهطالوهمفنینابزارهایمشتقهطالسرمایهگذاریمیکندودرطولدورهتأسیس،بازدهینزدیککبکه
بازدهیسکهطالرابهمشتریانخودارائهکردهاست.بازدهیششماههصندوقتاپایانشهریور 13۸،13۹۷درصدبودهاست.

سبدگردانیکیان،خدماتمدیریتثروتاختصاصیرابهمشتریانحقیقیوحقوقیبامنابعبزرگارائهمیدهد.سرمایهگذاراننهادینظیربیمههاوشرکتهایتأمینآتیهوافرادحقیقیباسرمایهبیشاز ۵۰میلیاردریال،مخاطباین
سرویسهستند ۲۵.سبدتحتمدیریتبخشسبدگردانی،درسالگذشتهبهطورمتوسط 3۵درصدبازدهیداشتهاند.

تیممدیریتداراییکیان:تیممدیریتداراییکیانمتشکلاز 1۲تحلیگروهمکاراجراییباتخصصهایمدیریتپرتفولیو،حسابداری،سرمایهگذاری،آمارومهندسیاست.همهاعضایتیممکدیریتدارایکی،دربرنامکه CFAحضکوردارنکد.
مدیرانارشدگروه،بیشاز 1۵سالسابقهحرفهایدربازارسرمایهایراندارند.

شرکتمدیریتسرمایهکیان:ایکران،تهران،میدانآرژانتین،خیابانالوند،پالک،1۹طبقهچهارم
کدپستی1۵14۹44۸34:
تلفن | 4۷1۸۰4۰۰:نمابر4۷1۸۰4۰4:

برایکسباطالعاتبیشتربا AM@kian.capitalتماسبگیرید
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