گزارش هفتگی بازارها
هفته منتهی به  22اسفند 1399

021-22030350

سر خط گزارش

 oرشد شاخص در سایه رشد شرکتهای بزرگ

سهامداران خرد بودیم و بیش از  3300میلیارد تومان نقدینگی

 oادامه صعود محصوالت فوالدی

طی معامالت هفته گذشته شاخص کل با رشد حدود  2درصدی به

حقیقی از بازار خارج شد .بدین ترتیب میزان نقدینگی حقیقی

در بازارهای جهانی رشد قیمتهای جهانی محصوالت فوالدی ادامه

محدوده  1/2میلیون واحد بازگشت ،در حالیکه شاخص هموزن

وارد شده به بازار از ابتدای سالجاری تاکنون به کمتر از  40هزار

دارد .بررسی قیمت در مناطق مختلف نشان می دهد قیمت ورق

بدون نوسان نسبت به انتهای هفته گذشته در محدوده  431هزار

میلیارد تومان رسیده است.

گرم در بازار آتی امریکا به بیش از  1300دالر در تن رسیده

واحد قرار دارد .بررسی شاخص کل و شاخص هموزن نشان

 oجوالن نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی

است و قیمت در ارپا بیش از  850دالر است .بنظر می رسد با

میدهد در حال حاضر فاصله شاخص کل از نقطه اوج خود در

براساس آخرین آمار بانک مرکزی نقدینگی بهمن ماه به بیش از

توجه به زمان تحویل انتظار تداوم رشد در ماههای آینده وجود

میانه تابستان حدود  42درصد است در حالیکه شاخص هموزن

 3/3میلیون میلیارد تومان رسیده است که  39/1درصد رشد

خواهد داشت .در چین نیز تقاضای باالی داخلی و کاهش

حدود  20درصد از نقطه اوج خود فاصله درد .ارزش معامالت

نسبت به بهمن ماه سال گذشته و  2/9درصد رشد نسبت به دی

موجودی انبارها می تواند به افزایش قیمتهای جهانی دامن بزند.

خرد هفته گذشته نیز حدود  22هزار میلیارد تومان بود که

ماه سال جاری را به ثبت رسانده است .بر پایه این گزارش میزان

در منطقه  CISنیز که مبنای تعیین قیمت محصوالت فوالدی

علیرغم افزایش  40درصدی در مقیاس هفتگی ،اما نسبت به

رشد روزانه نقدینگی به حدود  2/4هزار میلیارد تومان رسیده

شرکتهای ایرانی در بورس کاال است ،قیمت اسلب و ورق گرم به

میانگین از ابتدای سال بیش از  60درصد کاهش نشان میدهد

است .بررسی اجزای نقدینگی در زمستان ،نشان میدهد سرعت

ترتیب به  700و  780دالر رسیده است ،این در حالی است که

که نشان از فقدان نقد شوندگی بازار این روزها است .همچنین در

رشد پول از شبه پول پیشی گرفته است و به نظر میرسد این

فاصله قیمت برخی محصوالت شرکتهای ایرانی در بورس کاال با

معامالت هفتـه گذشـته شاهـد ادامـه خـروج نقـدینگـی از سـوی

تغییر روند ممکن اسـت موجب ایجاد تورم در ماههای آتی شـود.

قیمتهای جهانی به بیش از  30درصد رسیده است.

مـشـــــــــاور

ســرمایه گـذاری
تامـین ســرمایه
نـویـــــــــــن

نــمای بــازارها

شرح

اخرین مقدار

تغییر از ابتدای سال

تغییر یک سال گذشته

شرح

اخرین مقدار

تغییر از ابتدای سال

تغییر یک سال گذشته

شاخص کل

1,206,878

137%

122%

نفت

67.41

164%

89%

شاخص هموزن

431,823

142%

136%

مس

8,828.50

84%

62%

شاخص فرابورس

17,082

175%

159%

روی

2,777.50

48%

40%

S&P

3,943

39%

33%

آلومینیوم

2,165

40%

29%

دالر نیما

226,912

67%

73%

فوالدcis

587

57%

50%

دالر آزاد

242,070

62%

58%

شمش فخوز

106,087,000

162%

135%

طالی  18عیار

10,211,000

65%

72%

اوره ()Basket

385

49%

44%

سکه

102,009,000

69%

74%

متانول

300

26%

40%

اونس

1,718

13%

12%

پلی اتیلن

1,248

51%

34%

3%

2%

1%

0%

0%
2%

1%

اونس

سکه

0%

-2.3%

-3%

-5%

طالی  18دالر آزاد دالر نیما
عیار

تغییر هفتگی

s&p

شاخص
فرابورس

تامـین ســرمایه

5%

4%

-2%
-4%

ســرمایه گـذاری

14%

3.4%

-4%

مـشـــــــــاور

شاخص شاخص کل
هموزن

تغییر هفتگی

نـویـــــــــــن

بورس

شــاخص کل و شــاخص هم وزن
افزایش شاخص کل
750,000

2,078,512

2,000,000

650,000
1,206,878 550,000

533,440

1,000,000

350,000

521,268
500,000

250,000

188,691

1399/01/06
1399/01/23
1399/02/03
1399/02/16
1399/02/29
1399/03/13
1399/03/27
1399/04/10
1399/04/23
1399/05/05
1399/05/19
1399/06/01
1399/06/16
1399/06/29
1399/07/09
1399/07/22
1399/08/07
1399/08/21
1399/09/04
1399/09/17
1399/09/30
1399/10/13
1399/10/24
1399/11/08
1399/11/21
1399/12/5
1399/12/18

شاخص هم وزن

ســرمایه گـذاری
تامـین ســرمایه

 oشاخص هم وزن تقریبا بدون تغییر بوده

432,348

1

 oافزایش  2درصدی شاخص کل

1,500,000

450,000

150,000

مـشـــــــــاور

0

شاخص کل

مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

است.

نـویـــــــــــن

بورس

ارزش مـــعامـــالت خــــرد

13990207
13990214
13990221
13990228
13990306
13990313
13990321
13990331
13990407
13990414
13990421
13990428
13990504
13990511
13990519
13990526
13990602
13990611
13990618
13990625
13990701
13990708
13990715
13990722
13990730
13990810
13990818
13990825
13990902
13990909
13990916
13990923
13990930
13991007
13991014
13991021
13991029
13991106
13991113
13991120
13991128
13991205
13991212
13991219
میانگین متحرک هفتگی

مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

1

ارزش معامالت
میانگین متحرک ماهانه

افزایش ارزش مــعامالت خـــــرد
300,000

150,000

100,000
63,017

50,000

0

نـویـــــــــــن
69,240

200,000

افزایش  40درصدی ارزش معامالت

ســرمایه گـذاری

خرد نسبت به هفته گذشته.

تامـین ســرمایه
250,000

مـشـــــــــاور
ارزش معامالت خرد (میلیارد لایر)

بورس

ورود و خروج نقدینگی حقیقی هفتگی
خروج نقـــــدینگـــی
1,200,000

80,000

1,078,429

1,000,000
800,000
600,000

40,000

تومان نقدینگی حقیقی از بازار خارج

تامـین ســرمایه

20,000

شد.

)(20,000
390,776

5,318

200,000

)(40,000
)(60,000

0

)(80,000

13991211

13991127

13991112

1399/10/27

1399/10/13

1399/09/29

1399/09/15

1399/09/01

1399/08/17

1399/07/29

1399/07/14

1399/06/31

1399/06/17

1399/06/01

1399/05/15

1399/05/01

1399/04/18

1399/04/04

1399/03/20

1399/03/03

1399/02/20

1399/02/06

1399/01/23

ورود و خروج روزانه

1399/01/05

ورود و خرو تجمیعی

1

60,000

 oهفته گذشته حدود  3300میلیارد

ســرمایه گـذاری

0

400,000

مـشـــــــــاور

نـویـــــــــــن

بورس

بازدهی هفتگی گروه ها

2%

بازدهی شاخص کل
1%

بیشترین رشد و واسطه گری مالی

ســرمایه گـذاری

زنجیره محصوالت معدنی و فلزی

بیشترین کاهش را در هفته گذشته

تامـین ســرمایه

محصوالت شیمیایی و پتروشیمی

داشته است.

نـویـــــــــــن

سرمایه گذاری

9%

فراورده های نفتی
2%
5%
-1%

بانکها و موسسات اعتباری

-2%
-2%

3%

ارتباطات
خودرو و قطعات

-2%

واسطه گری مالی
خدمات نیروگاهی

0%

محصوالت دارویی و بهداشتی
-1%
-1%

2%

صنعت سیمان و ساختمان
صنایع غذایی

حمل و نقل
-1%
0%

1

 oگروه فراوردههای نفتی و پتروشیمی

مـشـــــــــاور

ماشین آالت و تجهیزات
سایر

بورس

ریزش صنایع از اوج

-44%

سرمایه گذاری
-56%

-32%

زنجیره محصوالت معدنی و فلزی

-13%

محصوالت شیمیایی و پتروشیمی
-33%

بانکها و موسسات اعتباری
-57%
-59%

-32%

-25%

خودرو و قطعات

خدمات نیروگاهی
محصوالت دارویی و بهداشتی

-37%

-23%

صنعت سیمان و ساختمان
صنایع غذایی

-15%

حمل و نقل
-35%

1

ارتباطات

واسطه گری مالی
-45%

-11%

فراورده های نفتی

ماشین آالت و تجهیزات
سایر

 oگروههای فراورده های نفتی ،خودرو و

مـشـــــــــاور

ارتباطات بیشترین ریزش را از نقطه

ســرمایه گـذاری

اوج خود داشته اند.

تامـین ســرمایه
نـویـــــــــــن

بازار کاالی

اسپرد بیلت ایران و دریای سیاه (دالر)

CIS Billet

660

iran Billet

مـشـــــــــاور
610

587

560

555

510

460
425
410
377
360

 oقیمتشمشدریاایسایاهباارشاد

ســرمایه گـذاری

 % 1.2بااه 587دالررسااید .فاصااله

تامـین ســرمایه

شمشصادراتیایرانودریایسایاه

نـویـــــــــــن

بهحدود 32دالررسیدهاستایندر
حالیاستکهفاصلهشامشداخلای
بورسکاالباشمشدریایسایاهباه
بیشاز 120دالردرهرتان(معااد 
 20درصد) رسیدهاست.

310

1398/3/27
1398/4/11
1398/4/25
1398/5/7
1398/5/21
1398/6/4
1398/6/19
1398/7/1
1398/7/12
1398/7/26
1398/8/9
1398/8/23
1398/9/12
1398/9/26
1398/10/17
1398/10/30
1398/11/14
1398/11/25
1398/12/9
1398/12/22
1399/1/12
1399/1/27
1399/2/16
1399/02/31
1399/4/13
1399/6/8
1399/7/7
1399/7/22
1399/9/20
1399/10/23
1399/11/27
1399/12/19

1

9

بازار کاالی

اسپرد دالر آزاد و نیمایی

1399/12/5

1399/11/20

1399/11/06

1399/10/21

1399/10/04

1399/09/20

1399/09/04

1399/08/19

1399/08/03

1399/07/16

1399/07/02

1399/06/19

1399/05/30

1399/05/12

1399/04/29

1399/04/15

1399/04/01

1399/03/17

1399/02/29

1399/02/15

1399/02/01

1399/01/17

1398/12/18

1398/12/4

1398/11/16

1398/10/29

1398/10/11

نرخ آزاد

نرخ نیما

1398/9/9

1

200,000
226,912

150,000

100,000
50,000
-

کاهشداشتهاست.

نـویـــــــــــن
250,000

درصاادنساابتبااههفتااهیگذشااته

تامـین ســرمایه
300,000

ســرمایه گـذاری

243,210

 oقیمتدالرآزاد 2درصدودالرنیما5
350,000

مـشـــــــــاور

بورس کاال

شمش فوالد

200,000

140,000,000

180,000
106,752,575

120,000,000

160,000

 oحجم
سال

معادالت

از

ابتدای

 3,555,346تن بوده است.

100,000,000

140,000
120,000

80,000,000

100,000

 oحجم

گذشته
60,000,000 44,544,600

80,000
60,000

40,000,000

40,000
20,000,000

20,000
-

0

1399/01/17
1399/01/31
1399/02/14
1399/02/31
1399/03/11
1399/04/04
1399/04/24
1399/05/21
1399/06/04
1399/06/18
1399/06/30
1399/07/08
1399/07/22
1399/08/06
1399/08/11
1399/08/27
1399/09/04
1399/09/11
1399/09/25
1399/10/09
1399/10/22
1399/10/30
1399/11/20
1399/11/29
1399/12/12

قیمت (لایر/تن)

1

وضعیت معامالتی

مقدار (تن)

معامالت

91,260

طی

هفته

تن بوده است ،که

 %3درصد در مقیاس هفتگی کاهش
داشته است.

مـشـــــــــاور
ســرمایه گـذاری
تامـین ســرمایه
نـویـــــــــــن

بورس کاال

مس کاتد

2,500,000,000

4,500

وضعیت معامالتی

مـشـــــــــاور

2,158,123,000
4,000
2,000,000,000

3,500
3,000

1,500,000,000

2,500
2,000

669,008,000

1,000,000,000

1,500
1,000

500,000,000

500
0

0

1399/12/10

1399/11/21

1399/11/12

1399/10/21

1399/09/30

1399/09/10

1399/08/18

1399/07/28

1399/07/15

1399/06/30

1399/06/12

1399/05/26

1399/05/06

1399/04/16

1399/04/08

1399/03/18

1399/03/06

1399/02/28

1399/02/14

1399/02/01

1399/01/24

1

1399/01/17

قیمت (لایر/تن)

مقدار (تن)

 oحجم

سال

ســرمایه گـذاری

تن و حجم معامالت طی

تامـین ســرمایه

معادالت

145,665

از

ابتدای

هفته گذشته  1280تن بوده است.

نـویـــــــــــن

بورس کاال

آلومینیوم

9,000

600,000,000

539,492,074

8,000
500,000,000
7,000
400,000,000

6,000

مـشـــــــــاور
 oحجم معادالت از ابتدای سال 214,145
تن و حجم معامالت طی هفته گذشته
 3,290تن بوده است.

5,000

300,000,000 232,337,800

4,000
3,000

200,000,000

2,000
100,000,000
1,000
0

0

1399/12/13

1399/12/06

1399/11/26

1399/11/14

1399/11/05

1399/10/23

1399/10/14

1399/10/03

1399/09/23

1399/09/12

1399/09/03

1399/08/05

1399/06/30

1399/06/02

1399/05/13

1399/04/15

1399/04/04

1399/03/26

1399/03/13

1399/02/29

1399/02/21

1399/02/07

مقدار (تن)

1399/01/24

قیمت (لایر/تن)

1

وضعیت معامالتی

ســرمایه گـذاری
تامـین ســرمایه
نـویـــــــــــن

بورس کاال

اوره

60,000,000

7,000
49,224,182
6,000

50,000,000

5,000

40,000,000

4,000
28,161,000
30,000,000
3,000
20,000,000

2,000

10,000,000

1,000

0

0

1399/12/16

1399/11/18

1399/10/20

1399/10/03

1399/09/19

1399/09/05

1399/08/24

1399/08/10

1399/07/30

1399/07/16

1399/07/05

1399/06/26

1399/06/12

1399/05/29

1399/05/15

1399/05/01

1399/04/21

1399/04/11

1399/03/31

1399/03/17

1399/03/03

1399/02/20

1399/02/06

1399/01/25

1

1399/01/11

قیمت (لایر/تن)

مقدار (تن)

وضعیت معامالتی

مـشـــــــــاور
 oحجم معادالت از ابتدای سال 162,505

تن بوده است.

ســرمایه گـذاری
تامـین ســرمایه
نـویـــــــــــن

بورس کاال

معاالت فیزیکی بورس کاال
1,600,000

بورس

1,400,000

1,338,763

ارزش معامالت صنعتی

250,000

حجم معامالت صنعتی

212,959

200,000

1,200,000

o

1,036,455

1,000,000

ابتدای سال تا انتهای بهمن  273هزار

150,000

میلیارد تومان بوده است ،که حدود دو

800,000

طال و ارز

600,000

کل سال  137( 98هزار میلیارد تومان)

400,000

50,000

200,000
0

200,000
180,000

دی

بهمن

آبان

آذر

مهر

شهریور

مرداد

تیر

0

خرداد اردیبهشت فروردین

است.
o

180,234
2,034,259

از نظر مقدار نیز ،حجم معامالت با افزایش
 15درصدی نسبت به کل سال  ،98از 26

2,500,000

160,000

کاال

140,000

برابر مجموع ارزش معامالت بورس کاال در

100,000

485,411

مجموع ارزش معامالت بورس کاال از

میلیون تن به  30میلی.ن تن در انتهای

بهمن  99رسیده است.

2,000,000

1,589,960

120,000

1,316,490

100,000

80,000

1,500,000

o

دو گروه اصلی پتروشیمی و محصوالت صنعتی در
این بررسی مد نظر بوده است.

1,000,000

60,000
500,000

40,000
20,000
0

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

ارزش معامالت پتروشیمی

شهریور

مرداد

تیر

حجم معامالت پتروشیمی

خرداد

اردیبهشت

فروردین

0

•

حجم (تن)

•

ازش معامالت (میلیارد ریال)

مـشـــــــــاور
ســرمایه گـذاری
تامـین ســرمایه
نـویـــــــــــن

صندوقها

روند ارزش صندوق های سرمایه گذاری درامد ثابت(میلیارد ریال)

ارزش صندوق های سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

بورس

2,854,798
2,530,094
2,696,018
2,605,977
2,523,232
2,377,327
2,259,515
2,144,895
2,020,779
1,925,934

3,000,000
2,800,000
2,600,000
2,400,000
2,200,000
2,000,000
1,800,000

طال و ارز

1,600,000
1,400,000

o

به طور میانگین در هر ماه حدود 83

مـشـــــــــاور

درصد از ارزش صندوق ها مربوط به

ســرمایه گـذاری

صندوق های درآمد ثابت است.

نـویـــــــــــن

1,200,000
99/10/30

99/09/30

99/08/30

99/07/30

99/06/31

99/05/31

99/04/31

99/03/31

99/02/31

656,917

505,561

99/01/31

ارزش صندوق های سرمایه گذاری در سهام
620,640
501,376

541,432

1,000,000

700,000

605,194

600,000

کاال

500,000

386,213

400,000
274,881

300,000
166,236

200,000
100,000

99/10/30

99/09/30

99/08/30

99/07/30

99/06/31

99/05/31

99/04/31

99/03/31

99/02/31

99/01/31

0

تامـین ســرمایه

•

منبع :سایت سازمان بورس

صندوقها

صندوق های درآمد ثابت

19,085,239
8,521,928 12,877,687

-

(میلیون ریال)

35,918,524
1,542,404

-25,061,030 19,112,563

17,695,912

11,474,768

3,774,606

-5,441,362 317,882

140,000,000

143,927,415

170,357,293

142,839,538

170,775,918

130,538,151

182,465,450
109,849,508

89,753,669

63,884,580

350,000,000-

80,356,944

300,000,000-

100,000,000

43,643,542

250,000,000-

120,000,000

80,000,000

28,797,419

150,000,000-

140,362,005

100,000,000-

مـشـــــــــاور

180,000,000
160,000,000

50,000,000-

200,000,000-

200,000,000

وضعیت معامالتی

60,000,000

 oپس از ریزش بازار در میسانه های

تابستان ،همزمان با افزایش ارزش
معامالت صندوقها و خروج نقدینگی از
سهام ،نقدینگی حقیقی به صندوق های

درآمد ثابت وارد شده است.
 oدر آذر ماه همزمان با رشد شاخص کل

40,000,000

و افزایش امیدواری سرمایه گذاران،

20,000,000

خروج نقدینگی حقیقی از صندوق های
درآمد ثابت اتفاق افتاده است.

خالص ورود و خروج حقیقی

1

ارزش معامالت

ســرمایه گـذاری
تامـین ســرمایه
نـویـــــــــــن

صندوقها

صندوق های سهامی

(میلیون ریال)

600,000,000

20,000,000

وضعیت معامالتی

مـشـــــــــاور

11,477,361
10,000,000

7,538,079
4,057,650
494,766
-2,892,976

-425,797366,960
-1,322,807
-3,119,039
-

2,786,642
24,443

400,000,000

-6,951,079

10,000,000-

348,780,959

500,000,000

-10,712,697

30,000,000-

226,667,490

200,000,000

173,418,848

170,061,526

126,928,016

150,691,266

99,840,570

40,000,000-

96,192,522
70,579,316

58,645,699

50,000,000-

خالص ورود و خروج حقیقی

و رشد بازار در آذر ماه بزرگترین فرصت

برای دارندگان واحدها جهت ابطال و
خروج از صندوقها بوده است.

30,472,666

1

تابستان خروج نقدینگی حقیقی از
صندوقهای درآمد ثابت آغاز شده است

300,000,000

20,000,000-

 oهمزمان با ریزش شاخص در اوسط

ارزش معامالت

100,000,000

3,245,580 9,388,766

-

ســرمایه گـذاری
تامـین ســرمایه
نـویـــــــــــن

صندوقها

صندوق های سهامی
روند منطقی صندوقهای
سهامی در مقایسه با شاخص
350%

o

300%
250%
200%
o

در چهار ماه ابتدای سال رشد غیرعادی سهام

مـشـــــــــاور

صنایع خودرویی و پاالیشی باعث رشد شاخص کل

ســرمایه گـذاری

شد ،رشد شاخص در این بازه  %124بوده و رشد

تامـین ســرمایه

صندوق ها  %84بوده است.

نـویـــــــــــن

متعاقبا در زمان ریزش بازار ،میزان ریزش در

150%

شاخص نسبت به صندوقهای سهامی باالتر بوده

100%

است بطوری که در یک مقطع کوتاه شاخص کل

50%

حدود  %21و صندوق ها کمتر از  %10کاهش
داشتند.

0%

1399/01/06
1399/01/20
1399/02/01
1399/02/13
1399/02/23
1399/03/06
1399/03/19
1399/04/01
1399/04/11
1399/04/23
1399/05/04
1399/05/14
1399/05/27
1399/06/10
1399/06/22
1399/07/01
1399/07/13
1399/07/23
1399/08/07
1399/08/20
1399/09/02
1399/09/12
1399/09/24
1399/10/06
1399/10/16
1399/10/29
1399/11/11
1399/11/21
1399/12/04
1399/12/16

بازدهی شاخص

1

بازدهی صندوقها

صندوقها

صندوق های با پشتوانه طال
افزایش حباب در زمان جهشهای ارزی
40%

350,000

35%

300,000

30%
25%

250,000

20%
200,000

15%

150,000
100,000

5%

-15%

تاریخ
1399/1/17
1399/1/26
1399/2/6
1399/2/15
1399/2/30
1399/3/12
1399/3/24
1399/4/3
1399/4/14
1399/4/23
1399/5/1
1399/5/12
1399/5/22
1399/6/2
1399/6/15
1399/6/30
1399/7/8
1399/7/19
1399/7/29
1399/8/11
1399/8/21
1399/9/2
1399/9/11
1399/9/22
1399/10/1
1399/10/10
1399/10/21
1399/11/1
1399/11/12
1399/11/21
1399/12/3
1399/12/12

قیمت دالر

در ابتدای شهریور ماه درشد دالر از  22هزار تومان

 %33شد.

-10%

حباب طال

سکه از  %8به  %25شده است.

تامـین ســرمایه

10%

-5%

-

o

هزار تومان به  23هزار تومان باعث رشد حباب

ســرمایه گـذاری

به  28هزار تومان باعث رشد حباب طال از  %5به

0%

50,000

1

o

از اواخر خرداد تا اواسط تیر ماه رشد دالر از 18

o

مـشـــــــــاور

اما در مهر ماه با ریزش دالر از نزدیک  32هزار
تومان تا  26هزار تومان موجب ریزش حباب طال
از  %17به  %11-شد.

نـویـــــــــــن

اوراق بدهی

ارزش اوراق بدهی منتشر شده در سال ( 99میلیارد ریال)

بورس

o

400,000

355,750

طال و ارز

270,488

350,000

250,000

178,526

204,029196,996

200,000
111,500

90,499 89,529

150,000
100,000

کاال

62,000
20,000

50,000
0

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور مرداد

تیر

ارزش اوراق بدهی منتشره سال 99

خرداد اردیبهشتفروردین

نسبت به ماه قبل  3درصد کاهش

ســرمایه گـذاری

یافته است .

تامـین ســرمایه
نـویـــــــــــن

300,000

269,575

ارزش اوراق منتشر شده در بهمن ماه

مـشـــــــــاور

o

از اوراق منتشر شده در بهمن ماه 80
درصد اوراق دولتی و  20درصد اوراق
شرکتی بوده اند.

اوراق بدهی

ارزش معامالت اوراق بدهی(میلیارد ریال)

بورس

ارزش معامالت اوراق بدهی(میلیارد ریال)

o

1,400,000

1,322,183

1,200,000

طال و ارز

1,000,000

806,317

800,000
576,039556,368

600,000
399,852

کاال

200,924
187,384

400,000

170,683
100,133

112,403

54,382

200,000
-

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

98

99

تیر

خرداد اردیبهشت فروردین

ارزش معامالت اوراق بدهی تا بهمن
ماه به

 4,486,669میلیارد ریال

رسید .که نسبت به ماه پیش 42
درصد رشد کرده است.

مـشـــــــــاور
ســرمایه گـذاری
تامـین ســرمایه
نـویـــــــــــن

اوراق بدهی

ارزش بازار اوراق بدهی( میلیارد ریال)

بورس

3,000,000

2,489,780

درصدی نسبت به ماه به حدود 249

2,430,560

2,500,000

طال و ارز

2,179,502
2,042,746

1,930,351

2,000,000

1,612,954
1,373,884

1,550,342
1,222,622

1,500,000
1,000,000

کاال

500,000

بهمن

دی

o

ارزش بازار اوراق بدهی با رشد 2

آذر

آبان

مهر

شهریور

فرابورس

مرداد

بورس

تیر

خرداد اردیبهشت فروردین

0

هزار میلیارد تومان است.

مـشـــــــــاور
ســرمایه گـذاری
تامـین ســرمایه
نـویـــــــــــن

شــاخص خرده فروشی آمریکا
افزایش شاخص کل

20.00%

مـشـــــــــاور

17.70%

15.00%

10.00%
7.50%
5.30%
5.00%
1.90%
0.60%

0.30%

برابر با  %5.3بوده در حالیکه مقدار

تامـین ســرمایه

مورد پیش بینی برای آن  %1.1بوده

نـویـــــــــــن

است .باالتر بودن این شاخص نسبت
به

1.20%

پیش

بینیها،

موجب

-0.50%

-1.10%

شاخص دالر طی هفته های اخیر شد.
مقدار این شاخص برای ماه مارس -

-5.00%

 %0.6پیش بینی شده است.
-8.70%

-10.00%

-15.00%
-16.40%
-20.00%
Feb-21

Jan-21

Dec-20

Nov-20

Oct-20

Sep-20

Aug-20
Forecast

1

افزایش

0.30%
0.00%

-0.70%

شاخص خرده فروشی آمریکا در فوریه،

ســرمایه گـذاری

Jul-20

Jun-20

Apr-20 May-20

Mar-20

Feb-20

Actual

مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

شاخص قیمت مصرف کننده و تولید کننده چین

بورس

6%

o
4%

بررسی شاخص قیمت مصرف کننده

مـشـــــــــاور

نشان می دهد این شاخص همچنان

ســرمایه گـذاری

طال و ارز

در ناحیه منفی قرار دارد اما شاخص

1.7%

2%

قیمت تولید کننده به  1.7درصد
0%
-0.2%
-2%

رسیده است .در ماههای اخیر دولت
چین محرکهای مالی را جهت افزایش
 CPIو خروج اقتصاد این کشور از

-4%

کاال
-6%

PPI

CPI

وضعیت کرونا اعمال کرده است.

تامـین ســرمایه
نـویـــــــــــن

معرفی شرکت مشاور سرمایه گذاری نوین
با تصویب قانون بازار سرمایه توسط

معرفی صندوق های تحت مدیریت
مـشـــــــــاور

مجلطش شطورای اسطالمی در سطال  1384و

صندوق سرمایه گیاری مشترک بانک اقتصاد نطوین در تطاریخ 1387/09/23بطا

همچنین ارائه دستورالعمل تاسیش و فعالیت مشطاور سطرمایه گطیاری در تطار یخ

دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه

ســرمایه گـذاری

هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار ،بستر اجرایی ایجطاد

گیاری موضوع بند  ٢٠ماده  ١قانون بطازار اوراق بهطادار مصطوذ آذر مطاه سطال

این گونه شرکتها فراهم آمد تا خالء های موجود در بازار سرمایه ایران در زمینطه

 ،١٣٨٤فعالیت خود را آغاز کرد .این صندوق با شماره  10630نزد سبا بطه ثبطت

تامـین ســرمایه

نهادهای مالی مربوط به نظام مند شدن مشاوره در زمینطه سطرمایه گطیاری اوراق

رسیده است .عملکرد این صندوق بر اساس مفطاد اساسطنامه و امیدنامطه و در

نـویـــــــــــن

بهادار قابل معامله در بورس و فرابوس را مرتفع نماید.

چارچوذ قوانین و مقررات مربوطه است .فعالیت این صندوق تحطت نظطارت

فلسفه ی وجودی شرکت مشاور سرمایه گیاری تأمین سرمایه نوین در کنار مطوارد

سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به ططور مسطتمر فعالیطت آن را زیطر نظطر

 1389/03/04توس

فوق به دلیل برخورداری از سایر مجوزهای فعالیت از جمله پطییرش ،سطبدگردانی،
مشاوره و مشاوره عرضه ،تخصیص کارای منابع مالی کشور نیز میباشطد .شطرکت
مشاور سرمایه گیاری تأمین سطرمایه نطوین از اولطین شطرکتهای مشاورسطرمایه

گیاری در ایران میباشد .ایطن شطرکت بطا دریافطت مجوزهطای مشطاوره سطرمایه
گیاری ،مشاوره پییرش ،مشاوره عرضه و سبدگردانی ،مشتریان و ذی نفعان خود
را از مجموعه ی کامل خدمات مالی برخوردار می نمیاد.
بانک اقتصاد نوین به عنوان اولین بانک خصوصی ایران با دارا بودن بطیش از 50
درصد از سهام شرکت تأمین سرمایه نوین به طور غیرمستقیم ،از موسسطین ایطن
شرکت میباشد .مشاور سرمایه گطیاری تطأمین سطرمایه نطوین بطا بهطره منطدی از
مزایای گروه اقتصادنوین  ،کلیه خدمات مالی موجود در بازار پول ،سرمایه و بیمطه
کشور را پوشش میدهد.

م
عمطدتا شطامل سطهام شطرکت هطای
دارد .مدیریت دارایی هطای صطندوق کطه
پییرفته شده در بورس می شود ،توس

مدیر سرمایه گیاری صطندوق صطورت

می گیرد .سطرمایه گطیاران در ازای سطرمایه گطیاری در ایطن صطندوق گطواهی

سرمایه گیاری دریافت می کنند .صدور واحد سرمایه گیاری و ابطال آنهطا بطر
اساس ارزش خالص دارایی های روز بعداز ارایه درخواست صورت مطی گیطرد.
ضامن صندوق پرداخطت وجطوه سطرمایه گطیران حطداک ر  ٧روز پطش از ارایطه
درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

سـلب مســئولـیت
مـشـــــــــاور

این گزارش صرفا جهت اطالع از شرایط بازارها تهیه شده و محتوای آن نباید به تنهایی جهت اتخاذ تصمیمات
مالی و خرید و فروش اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد.

ســرمایه گـذاری
تامـین ســرمایه
نـویـــــــــــن

همچنین داده ها و فرضیات این گزارش به صورت لحظه ای در حال تغییر بوده و این ذات بازارهای مالی است،

ضمن آن که مشاور سرمایه گذاری نوین هیچگونه تعهدی بابت به روز آوری گزارش نخواهد داشت.

اطالعات و محتوای این گزارش محرمانه بوده و استفاده از آن با ذکر منبع مجاز است.
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