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    زمستان و گروه هاي پر ابهام

 
واحد  2455، شاخص کل با  97دي ماه  12در پایان معامالت هفته منتهی به 

شاخص بازار اول با  .رسیدواحد  160899افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 
واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با  118695واحد افزایش به رقم  2151
واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص  319763واحد افزایش عدد  3241

درصد افزایش نسبت به هفته قبل  1با   درصد و شاخص بازار دوم 2بازار اول با 
این هفته، ارزش کل معامالت اوراق بهادار به   يروز کار 5در  .رو به رو شدند

درصد افزایش یافته  9میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل  37056
هزار  838میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از  16022در ضمن تعداد  .است

درصد افزایش را نسبت به  30و  43دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 
میلیون واحد از  150تعداد   این درحالی است که .ذشته تجربه کردندهفته گ

صندوق هاي سرمایه گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 
درصد کاهش نسبت  15قرار گرفت و هرکدام با   میلیارد ریال مورد معامله 1560

میلیون قرارداد  693همچنین در بازار مشتقه، تعداد  به هفته گذشته همراه شدند.
از سویی دیگر در بازار بدهی  .میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت 22به ارزش 

 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت. 742هزار برگه به ارزش  700

بازار سهام در هفته دوم زمستان نیز فضایی کم و بیش مثبت داشت و با 
هاي بانکی و خودرویی فضاي  ید گروهگذاران حقیقی به سمت خر حرکت سرمایه

درصدي شاخص تجربه کرد. در همین حال، به دلیل  1,5بهتري را در سایه رشد 
هاي  تقارن با تعطیلی بازارهاي جهانی و نیز ثبات نسبی نرخ ارز، سهام گروه

اند و همین  گذاران خارج شده محور عمال از تیررس توجه سرمایه بزرگ و صادرات
تر از جمله سیمان، قندي،  هاي کوچک از رونق سهام گروهس مساله زمینه

سازي و تا حدي داروسازان شده است. به این ترتیب، با ورود تدریجی  انبوه
رود رونق مالیم بازار  نقدینگی به بازار سهام از سوي بازیگران حقیقی انتظار می

الگري بنیادي ماهه و غرب 9هاي  تواند با دریافت گزارش ادامه یابد؛ روندي که می
طور تاریخی،  به .صنایع پیشرو، سمت و سوي تحلیلی نیز به خود بگیرد

در مورد سهام مستعد استقبال از ابهام و شایعات به ویژه  بورس تهران فضاي
همگام با  سهام هاي حرکت این هاي کوچک و متوسط است و موج شرکت
نشده و  گذاران حقیقی روي موج اخبار تایید از سوي سرمایه نقدینگی تزریق

گیرد. در سال جاري، در کنار رونق بنیادي سهام  شایعات مبهم شکل می
هاي منتفع از رشد نرخ ارز، سهام دو گروه خودرویی و بانکی نیز روند رو  شرکت

تر بوده  روه بانکی به مراتب قوياند که این روند به ویژه در گ به رشدي داشته
داي سال به ثبت درصدي را از ابت 80افزایش بیش از  صنعت این شاخص. است

درصدي شاخص بورس در همین دوره نیز برتر است. در  67رسانده که از رشد 
سهام خودرویی به شایعات ضد و نقیض درخصوص  رشد این میان، توجیه

گیرد و سپس  گردد که هر از چندي قوت می می باز قیمت خودرو تصویب افزایش
ها نیز شایعه تسعیر  شود. درخصوص بانک با موجی از تکذیب و تردید مواجه می

از محل  سرمایه ي ارزي به نرخ سامانه نیما و نیز بهانه قدیمی افزایشها دارایی

شود سهام این گروه خیز بردارند و البته  ها هر از چندي موجب می تجدید ارزیابی
 .هر بار، روي موج شایعات، باالتر از سقف قبلی قرار گیرند سهام این گروه هم

هاي  این در حالی است که دقت در شرایط موجود این دو صنعت از ضعف
درصدي تولید خودرو در  71کند. در صنعت خودرو افت  بنیادي مهمی حکایت می

هاي قبلی  آذر ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حتی از اوج دوره تحریم
سازان به  ها و نیز قطعه تر است و زنگ خطر را براي فعالیت این شرکتشدید

رویه قیمت مواد اولیه موجب شده تا  صدا درآورده است. عالوه بر این، رشد بی
به نحو چشمگیري رشد کند و افزایش  دروخو حاشیه زیان عملیاتی تولید

هاي احتمالی در ابعاد مورد بحث تنها قادر به تخفیف شدت زیان و نه حرکت  نرخ
هاي  به سمت سودآوري باشد. در صنعت بانکی هم روند فزاینده بدهی بانک

بر اساس آخرین  بانک مرکزي هاي بورسی هستند) به خصوصی (که عمدتا بانک
 108آمار رسمی منتشر شده بار دیگر شدت گرفته و در مقیاس ساالنه به سطح 

ها و  اي بانک این روند به خوبی از عدم توازن ساختار ترازنامه .درصد رسیده است
دهد؛ اتفاقی که با عملیات  از منابع پرهزینه بانک مرکزي خبر می برداشت

حسابداري از قبیل شناسایی سود تسعیر یا افزایش سرمایه از محل تجدید 
مه از ها برطرف نخواهد شد و نیازمند اصالح عمیق ساختار ترازنا ارزیابی دارایی

یش سرمایه از راکد و سپس ورود وجه نقد جدید و افزا هاي طریق خروج دارایی
محل ورود منابع جدید سهامداران است. در هر صورت، آنچه شایان توجه است 

هاي صعودي در سهام با بنیاد ضعیف در بورس تهران معموال به  اینکه موج
آورند؛  ها را به همراه می هاي رکود و اصالح بعضا شدید قیمت دنبال خود موج

ها  بر پشتوانه سودآوري شرکتاتفاقی که به دلیل عدم اتکاي رالی صعودي 
بینی زمان وقوع آن دشوار است و معموال باعث غافلگیري خریداران به ویژه  پیش

 .شود کار می تجربه و تازه گذاران کم سرمایه

پایان  جهان با همه فراز و فرودهایش در بازارهاي مالی و کاالیی 2018سال 
پذیرفت و حاال اولین روزهاي معامالتی در سال جدید میالدي پیش روي 

گذاران در سراسر دنیاست. نوسانات کاهشی اخیر در بازارها موجب شده تا  سرمایه
تردیدهاي جدي  2019بینی روند سال  بسیاري از تحلیلگران نسبت به پیش

جهانی  اقتصاد نسبت به تشدید روند منفی و حتی بروز رکود درداشته باشند و 
اي از خطر رکود در  هشدار دهند. واقعیت این است که در حال حاضر هنوز نشانه

شود اما برخی نشانگرهاي پیشرو  دیده نمی چین آمارهاي اقتصادي در غرب و
حکایت از احتمال کاهش فعالیت تجاري و اقتصادي دارند. در آمریکا افزایش 

 سر و صداي زیادي به پا کرد و از 2018هاي بهره در سال  اي نرخ چهار مرحله
ترین متهمان تالطم بازارها در این سال یاد  عنوان یکی از اصلی این اقدام به

چین،  دولت هاي نسبتا انقباضی بانک مرکزي و در چین نیز سیاست .شود می
ه است. با وجود این، با توجه به روند تاریخی شتاب توسعه اقتصادي را کاهش داد

هاي پولی در آمریکا و چین الاقل در  بینی کرد که سیاست توان پیش می
مدت از مسیر انقباضی فاصله بگیرند تا سیگنال آرامش به بازارها و نیز  کوتاه

 .فضاي اقتصاد کالن ارسال شود
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 وضعیت هفتگی بازارهاي مالی

 

 

 

 

از ابتداي سال تاکنوندرصد تغییرهفته گذشتههفته جاريشرح

37,05634,04991,228,241ارزش کل معامالت (میلیارد ریال)

16,02211,19443400,101حجم کل معامالت (میلیون سهم)

838,514644,0923023,947,440دفعات معامله

550189روزهاي فعالیت 

تغییرات حجم و ارزش معامالت در دو هفته اخیر

020000400006000080000100000

ھفتھ جاری

ھفتھ گذشتھ

010000200003000040000

ھفتھ جاری

ھفتھ گذشتھ

010000200003000040000

ھفتھ جاری

ھفتھ گذشتھ

010000200003000040000

ھفتھ جاری

ھفتھ گذشتھ

010000200003000040000

ھفتھ جاری

ھفتھ گذشتھ

ابتداي سالدرصد تغییر هفتهمیزان تغییر هفتههفته گذشتههفته جاريشرح
میزان تغییر از 

ابتداي سال

درصد تغییر  از 

ابتداي سال

160,899158,4442,455296,29064,60967کل
118,695116,5442,151268,12450,57074بازار اول
319,763316,5223,2411206,487113,27655بازار دوم

46,77346,059714230,53416,23953قیمت
143,610142,1471,463186,08257,52867صنعت

201,279189,54311,7366119,17682,10369مالی

175,884172,0373,8462103,13672,74771شناور آزاد

307,8417,7568414,2933,54883 شرکت بزرگ
50 شرکت فعالتر (میانگین 

موزون)
6,9006,8237714,0362,86471

50352,791347,8174,9741214,336138,45565 شرکت فعالتر (میانگین ساده)

19,67519,195480212,8556,82053شاخص قیمت (هم وزن)

27,93627,255681217,27110,66562شاخص کل (هم وزن)

نمودار تغییرات شاخص کل در دو هفته 

اخیر

150000

152000
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160000
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150000
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160000

162000

164000
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http://www.irbourse.com/ http://www.o-xe.com/ 
http://www.tsetmc.com/ www.codal.ir 
http://www.bloomberg.com/ http://www.hamfekran.com/ 
http://www.fastmarkets.com/ http://nav360.ir/ 
http://www.fipiran.com/ 
http://www.mojnews.com/ 

http://www.donya-e-eqtesad.com 
http://www.irstel.com 
 

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.fipiran.com/
http://www.donya-e-eqtesad.com/
http://www.irstel.com/

