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گذاری ایران، کارگاه آموزشی با موضوع اقتصاد  به گزارش واحد تحقیق و پژوهش کانون نهادهای سرمایه

در حاشیه  کارشناس ارشد حوزه نفت و انرژیو با سخنرانی علی صادقین،  أثیر آن بر بازار سرمایهو ت الملل بین

بیمه برگزار شد. گزارش کامل سخنرانی ایشان به شرح ذیل  المللی بورس، بانک و یازدهمین نمایشگاه بین

 باشد: می

های جهانی است، چه مواردی را باید در نظر  اگر بخواهیم وارد خرید فروش سهامی بشویم که تابع شاخص

 کنیم؟ دنبالهایی را باید  بگیریم؟ چه شاخص

ماهه گذشته مربوط به اقتصاد  هشتتوجهی از سود  ابلمعادن و فلزات و فوالد، بخش ق ،پتروشیمی های در گروه

  ه بازار داخلی ایران مربوط نبوده است.الملل بوده و ب  بین

 توان داشت. می ها از آن تری بازی کمتر است و تحلیل دقیق د، حجم سفتهمللی هستنال هایی که تابع نوسانات بین گروه

 های پاالیشی، نرخ ارزها، ، آلومینیوم، گروهروی ،مس سهام مربوط به درصد سهام ایرانی از جمله 06بیش از 

 الملل هستند. بینبازارهای  پتروشیمی تابع قیمت جهانی نفت و و گروه سرب

های اقتصادی است  ها شاخص یر بگذارند. یکی از آنثتوانند بر سهام ایران تأ های اقتصادی از دو منظر می شاخص

این  برخی ازبه محض اعالم  شوند. ی اعالم میو شانگها توکیو ،دنلن ،کقت تهران در نیویوربه و که هر روز

 شوند.  دقیقه در جهان اعالم می 06در کمتر از محصوالت فلزات و پتروشیمی  ،نفت ، قیمتقیمت طال ها شاخص

صنعت فاندامنتال جهانی است. مثالً در  های شاخص اساس، برپذیرد از بازار جهانی می دومین اثری که بازار ایران

اتیلن در جهان  صنعتی چون پلی ؟چطور خواهد بود آیندهسال  قیمت نفت جهانی مس چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 ؟چگونه خواهد بوددالر  بینی میالدی پیش 0602 سال انتا پای ؟خواهد رفتبه کدام سمت 

 .انی با دالر نوسان میابدزارهای جهبه دالر مربوط است چون همه با الملل ی اقتصادی: همه تغییرات بینها شاخص

Index  المللی. اگر آمار اشتغال امروز امریکا از  شش ارز بزرگ بیندالر یعنی متوسط ارزش دالر در مقابل

خواهد برد و بر بسیاری از محصوالتی که قیمت ارز باال  شش این دالر را در مقابلارزش ، بینی بهتر باشد پیش

پن و چین و می است و بسیاری از اتفاقاتی که در ژاشاخص بسیار مهدالر  Indexگذارد.  المللی دارند اثر می بین

 .دهد به دالر مربوط است رخ میلندن 
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ن نرخ اولین آ .کند یاعالم م را های اقتصادی کسری شاخصی ،در ایران در یک روز خاصتقویم اقتصادی فارکس 

شد رکود خارج خواهد  ن کشور ازیعنی آ ،ندتورم و رشد اقتصادی افزایش یاب ،هر کدام از نرخ بهرهاگر بهره است. 

ی ایندکس دالر در مقابل دیگر یعن ،یفتدبرشد خواهد کرد. اگر این اتفاق در امریکا  کشور واحد پول آن در نتیجه پس

ا برای این محصوالت و تقاض شود تر می گران ییچینی و اروپاافراد برای والت محصو در نتیجه  ارزها افزایش یافته

 افزایش میابد وتورم  ورشد اقتصادی نرخ بهره، اقتصادی بهتری داشته باشد، های  کاهش میابد. اگر امریکا شاخص

  شده و تقاضا کاهش میابد.تر  گران ها کامودیتی قیمتچون  کاهش میابدفلزات و پتروشیمی ، نفت قیمت طال، قطعاً

 یورو چقدر ارزش دارد؟پول نرخ بهره یورو یعنی عنوان مثال  ، قیمت پول هر کشور است بهنرخ بهره

و  دکن افزایش یابد، ارزش پول آن کشور رشد میدر هر منطقه که اگر این متغیرها سه متغیر اصلی وجود دارد 

محصوالتی چون و  ها رشد کرده د، کامودیتیرقبای امریکا باشن اگه ها کاهش میابد و اگر امریکا باشد کامودیتی

  د.نشو مس و روی گران می

داشته باشد،  یبین از پیش یی یعنی تولید ناخالص داخلی کشور رشد کند. اگر امریکا رشد اقتصادی بهتررشد اقتصاد

 ( را دارد)طال بیشترین همبستگی منفی با رشد اقتصادی امریکا  کاهش میابندطال و نفت همه  ،فوالد ،مس قیمت

سیگنال  یعنی رشد بیشتری ایجاد کرده و افزایش یابد،نرخ بهره در امریکا اگر  نرخ بهره است. دومین متغیر

 با کاهش تقاضامحور  های صادرات نیز شرکتدر ایران  .منتقل کنید امریکا بهاز چین  ها را دهد که سرمایه می

 مواجه خواهند شد.

 0این است که تورم در کشورشان به ها  ها و امریکایی ها، اروپایی بزرگترین آرزوی ژاپنی م است.سومین متغیر تور

االتری برای این کشورها اعالم بشود یعنی از رکود خارج تورم ب . اگرکند عمل می. تورم عکس رکود درصد برسد

 . رود باال میها  شوند و نرخ بهره می

  ؟یا خیر نرخ بهره دارند داد که کشورها تصمیم به افزایش توان تشخیص می هایی با چه شاخص

 . گذارد میثیر بیشتری تأ س ایرانبور صنایع یک از کدامکه بر  کشورها رو دنبال کرد تقویم اقتصادی باید

قبل  روز 06 است و باید خور کرده بازار پیش اصطالحاً .اتفاقی نمیفتد شوند، هیچ ها اعالم می روزی که شاخص

 چهار دسته شاخص داریم: بینی بینی انجام شود. برای پیش پیش

  :گذارند میاقتصادی اثر  رشد برهایی که  شاخص
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ISM (Institute for Supply Management): در این شاخص خرید و فروش کاال و تورم  ، تولید،اشتغال تأثیر

رکود  باشد در آن منطقه 06تر از  پایین و اگریعنی رونق  باشد 06این شاخص اقتصاد بیشتر از  اگر .وجود دارد

 ارزش پول آن منطقه افزایش میابد.  متوالی رو به رشد بود،دو ماه  اگر این شاخصوجود دارد. 

Purchasing managers index)      ایان   ( شاخص مدیران خرید: نماادی از اشاتغال و تولیاد اسات کاه اگار

 نیز افزایش میابد.دالر و ترخ بهره  رفته وباال  GDPباالتر باشد،  06از شاخص برای امریکا 

را  کااالی خاود   متقاضایان  ،: قبل از تولید کااال (Durable goods orders)دوامشاخص سفارشات کاالهای با

 باالیی خواهند داشت. GDPاین مورد منجر به این خواهد شد که دهند و  سفارش می

نگهای هاا در ایاران باه شاا     درصد قیمت 06بیش از  سرو کار دارد اما تقریباًاقتصاد ایران اگرچه با ایندکس دالر 

درصد فوالد جهان را دارناد   00ها  چینی. شود شود و بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب می چین مربوط می

دهنده وابستگی  های فوالدی ایران رشد خواهند کردند و این نشان که در صورت اعالم افزایش مصرف چین، گروه

 باالی قیمت محصوالت ایرانی و چینی است.

 اروپا، چین بیشترین همبستگی را بر قیمت ایران دارد.  امریکا و چین و الملل در اقتصاد بین

تباع آن   و باه  نرخ بهاره  شود که افزایش یابد، تصمیم بر این میدر هر اقتصادی که تورم  .گروه تورم استدومین 

 افزایش یابد، سیگنالی است برای خرید طال. در امریکا تورم  . اگرافزایش میابد ارزش پول

ر اقتصااد  مااه متاوالی د   ایان شااخص پان     : اگر CPI(consumer price index)کننده شاخص قیمت مصرف

 و نرخ بهره افزایش میابد.  شدهن ماه بیشتر تورم در آ قطعاً افزایش یابد، کشوری

 دهد. را نشان میتولید موجود در : تورم  (producer price index)شاخص قیمت تولیدکننده

 است.کشاورزی رشاخص پرداختی به شاغالن غی ،های اشتغال شاخصیکی از 

  کشور رشد کرده و از رکود خارج خواهد شد.آن ارزش ، اقتصاد هر کشوری نرخ بهره افزایش یابد نرخ بهره: در

بیاان  کاه   جملاه و عباارتی  و در هر  کنند دقیقه صحبت می 00حدود هر ماه رییس بانک مرکزی اروپا و امریکا 

 (ی بانک مرکزیها گذاری و مصاحبه یاستبیانیه شورای س) شوند. دچار نوسان میها  کنند، قیمت می

:Fed found تر باا بااال   دهناد و  مدت به مردم وام مای  به صورت کوتاهها  ای که در امریکا و اروپا بانک نرخ بهره

 آید. رو به حساب می های پیش جزو شاخص ها افزایش میابد و نرخ بهره سایر بانک رفتن این نرخ،

 


