گزارش هفتگی بانکهای معتبر جهانی
 24بهمن 1397

Wells Fargo
اقتصاد آمریکا
بسیاری از داده ها هنوز اعالم نشده اند!

•
•
•
•

 ISM Non-Mancufactoringدر ژانویه  1.3درصد کاهش بافت و به  56.7واحد رسید
اما هنوز در سطح خوبی است Mancufactoring ( .هم کاهش یافته است)
در پی کاهش سریع واردات ،تراز تجاری آمریکا با  6.4میلیارد دالر کاهش به  49.3میلیارد دالر
در نوامبر رسید.
کاهش  2.9درصدی واردات و کاهش  0.6درصدی صادرات
بدین ترتیب ممکن است کسری تراز تجاری فشار کمتری بر  GDPبیاورد و یا حتی آنرا بهتر
کند_افزایش پیشبینی  GDPفصل چهارم به  3درصد_ در ادامه با افزایش واردات در ژانویه
شاهد کاهش  GDPفصل اول سال  2019خواهیم بود.

شاخص  CPIآمریکا
•

•

•

ISM Non-Manufactoring

US CPI

شاخص  0.2 CPI-Ex energyدرصد رشد ماهانه داشت و نسبت به سال قبل  2.1درصد
افزایش را نشان می دهد.
در واقع کاهش قیمت انرژی و کامودیتی جلوی تورم را در ماه دسامبر گرفت.
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Wells Fargo
اقتصاد جهان
بانکهای مرکزی در نقاط مختلف جهان زیر ذره بین

•
•
•

Central Banks Policy Rates

بانک مرکزی استرالیا این هفته نرخها را تغییر نداد.
داده های اقتصادی اروپا همچنان نا امید کننده است و بانک مرکزی اروپا نیز موقعیت نرمتری
در سیاست پولی خواهد گرفت.
بانک مرکزی برزیل نیز نرخ ها را تغییر نداد.

برکزیت؟
•
•

رشد  GDPبریتانیا در فصل سوم سال به  1.5درصد رسیده است
رسیدن به یک توافق و یا  no brexitبرای اقتصاد انگلستان بهتر از خروج بدون توافق
خواهد بود.

•
•

 BOEپیشبینی رشد اقتصادی انگلستان در سال  2019را از  1.7به  1.2درصد کاهش داد.
پیشبینی ولز فارگو  1.4 :درصد

•

ولز فارگو قبال پیشبینی کرده بود طی سال جاری دو افزایش نرخ خواهیم
داشت اما پیشبینی خود را به یک افزایش نرخ تغییر داد و آنرا از فصل دوم به
فصل سوم موکول کرد.

UK GDP Growth Rate
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Black Rock

چارت هفته

هفته گذشته

•

بهتر از انتظار بودن سود شرکتهای اعالمی با کمترین مارجین از سال .2013

•

انتشار آمار ناامید کننده از اروپا ،تولیدات صنعتی آلمان در ماه دسامبر ریزش غیر منتظره داشتPMI ،
بخش سرویس در بریتانیا کمترین مقدار از جوالی  ،2016کمیسیون اروپا نیز پیشبینی نرخ رشد منطقه
بورو را از  1.9درصد به  1.3کاهش داد

•

تقویت دالر بهمراه کاهش بازار های سهم و صعود اوراق قرضه ،تکنولوژی بهترین سکتور در هفته گذشته
بود همچنین لحن کاهشی از سوی بانکهای مرکزی استرالیا و هند

هفته پیش رو
•

چرخش غیر منتظره بانک مرکزی امریکا و بدنبال آن سایر بانکهای مرکزی.

•

 13فوریه  IEA:گزارش ،تولیدات صنعتی منطقه یورو ،آمار تورم امریکا

•

تقاضا زیاد و عرضه کم ،در اوایل سال شاهد ورود نقدینگی زیاد به اوراق درآمد ثابت و اوراق ریسکی بازار

•

14فوریه :تراز تجاری چین GDP ،ژاپن و یورو  PPIامریکا

مدت زمان مورد نیاز برای تغییر سیاست عرضه کنندگان کماکان بازار با کمبود عرضه مواجه است.

•

15فوریه CPI :و  PPIچین

چشم انداز رشد اقتصادی در بازار های نوظهور کماکان مثبت است ،سیاست گذاری ساده تر باعث پایداری

•

اواسط فوریه :نمایندگان امریکا در موضوع گفتگو تجاری به چین سفر میکنند.

های نوظهور بودیم این در حالی است که عرضه اوراق در اوایل سال کمتر از سال گذشته و با توجه به

•

و تداوم رشد خواهد شد
•

ریسکهای احتمالی :شکست مذاکرات چین و امریکا ،ترس دوباره از رکود و ظهور زودتر از موعد تورم

Black Rock
روندهای هفتگی

UBS
پیامهای اصلی

بازگشت به اوج با تنوع

فرصت پیش رو

•

پس از سقوط  12.8درصدی سه ماهه چهارم  2018سهام جهانی به  9درصدی قله رسید.

•

ما معتقدیم رونق اقتصاد و بازار گاوی تا زمانی ادامه یابد.

•

سرمایه گذارانی که تنوع به لحاظ جغرافیایی و کالسهای دارایی داشتند سریع تر سبدهایشان
را بازیابی کردند.

•

این رونق فرصت خوبی است برای بهینه کردن سبدها تا در بازار خرسی نزدیک آینده کمتر
آسیب دید.

•

در سه ماهه چهارم  2018اوراق قرضه دولتی آمریکا  2.5درصد رشد داشتند و شاخص ICE
 US+20year Treasuriesتا  4.2درصد بازدهی داشت.

•

راهنمایی ها در این زمینه در  Bear Market Guidebookکمک کننده است.

•

اوراق قرضه دولتی در اقتصادهای نوظهور  5.4درصد بازدهی از داشتند.

•

شاخص  S&P500در  7درصدی اوج خود قرار گرفت درحالی که در همین زمان سهام در
اقتصادهای نوظهور  1درصد رشد کرده اند.

بازگشت ناحیه یورو؟
•

شاخص  PMIدر ژانویه با رشد ناچیز  51شد.

•

دولت آلمان پیش بینی خود از رشد اقتصادی  2019را از  1.8درصد به  1درصد کاهش داد.

•

ما معتقدیم یورو یا رشدی  1.1درصدی در سال  2019وارد رکود نخواهد شد.

شاخص  S&P500و DAX

UBS
هفته پیش رو
آیا ریسکهای سیاسی کاهش مییابد؟

آیا داده های تورم موضع FEDرا تقویت میکنند؟

•

رای گیری  BREXITدر  14فوریه خواهد بود.

•

داده های خرده فروشی ،تولید صنعتی و  CPIمنتشر خواهد شد.

•

ضرب العجل برای  Funding dealتا  15فوریه است.

•

مهمترین موضوع برای  FEDنگرانی از افزایش تورم به باالتر از  2درصد است.

•

دور جدید مذاکرات تجاری میان چین و آمریکا در پکن برگزار خواهد شد.

آیا منطقه یورو با شک رشدی مواجه خواهد شد؟

•

کمیسیون اروپایی پیش بینی های خود از رشد اقتصادی کشورهای منطقه یورو را کاهش داد.

•

ایتالیا بیشترین کاهش پیش بینی را داشته است از  1.2درصد به  0.2درصد.

•

انتشار آمارهای  GDPشواهد بیشتری از کاهش رشد اقتصاد اروپا خواهد داشت.

RBC
هیچ چیزی به اسم وضعیت نرمال وجود ندارد ،سرمایهگذاری بر اساس وضعیت نرمال را متوقف کنید.
نرخ بهره اوراق  ۱۰ساله خزانه

توهم بازگشت به شرایط نرمال
•

لغت بازگشت به شرایط نرمال پس از بحران  2008باب شد .اقدامات اتخاذ شده به منظور به
مقابله با بحران به حدی شدید بود که این حس را در سرمایهگذاران ایجاد کرد که یک شرایط

پیش از بحران به اسم شرایط نرمال وجود دارد ،که تالشها برای برگشت به آن شرایط است.
•

برای سهامداران این مفهوم دستاویزی برای توجیه بیعملی آنهاست“ .نرخهای فدرال رزرو
کمتر از سطوح تاریخی است ،نیازی برای نگرانی نیست”

•

در بازار درآمد ثابتها بازگشت به شرایط نرمال تاثیر مستقیمتر و بزرگتری داشتهاست.
تحلیلگران بسیاری در مورد سرمایهگذاری در محیط افزایشی نرخ بهره قلم زدهاند ،اما به اعتقاد
ما بهترین راه سرمایهگذاری در بازار درآمد ثابت این است که قبول کنیم هیچ مفهومی به اسم

شرایط نرمال وجود ندارد.

بازدهی اوراق با سررسید مختلف

رشد اقتصادی کاهنده
•

در شرایط نرخ بهره صفر ،تمایل بازار و پیشنهادهای بیشتر این است که در اوراق با سررسید
کوتاه سرمایهگذاری کرد تا از ریسک نوسانات نرخ بهره دوری کرد .اما همان وطر که نمودار رو
به رو نمایش میدهد ،این استراتژی یک استراتژی بازنده از زمان آغاز افزایش نرخهای بهره
توسط بانک مرکزی بوده است.

•

نوسان در اوراق بلندمدت بسیار بیشتر بوده است اما در نهایت به خصوص برای استراتژیهای
خرید و نگهداری اوراق بلندمدت بسیار موفقتر بوده است.
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RBC

تا فرصت هست ،در نرخهای باال موقعیت بگیریم.

بی خیایلی را ترک کنید و موقعیت بگیرید.
•

ما مدتهاست از عبارت “کمتر اما طوالنیتر” برای توصیف وضعیت رشد اقتصادی آمریکا در
این دوره تجاری یاد کردهایم و تاکید داشتیم استراتژی رولاور کردن برای این دوره می تواند
مناسب باشد .اما شرایط حاال فرق کرده است.

•

در شرایط فعلی نرخهای کوتاهمدت بازار نزدیک به  ٪3است و منحنی بازده تقریبا صاف

است،چرا باید در اوراق بلندمدت موقعیت گرفت؟
•

دلیل این که توصیه به موقعیت گرفتن در اوراق بلند مدت داریم ،ریسک بازسرمایهگذاری است
به خصوص در محیطی که احتمال برای کاهش نرخ بهره بیشتر از افزایش آن است.

•

ما هنوز بر این اعتقاد هستیم که ماه دسامبر آخرین ماه افزایش نرخهای بهره در این دوره از
چرخه تجاری بود و همین نکته برای موقعیت گرفتن در اوراق بلندمدت بس است.
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