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 5805، شاخص کل با  97اسفند ماه  8در پایان معامالت هفته منتهی به 

شاخص بازار اول  .واحد رسید 165295واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 
واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با  124530واحد افزایش به رقم  5084با 

واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص  316170واحد افزایش عدد  7747
درصد افزایش نسبت به  2.5هر دو با   و شاخص بازار دوم 4.2689بازار اول 

این هفته، ارزش کل معامالت اوراق   روز کاری 5در  هفته قبل همراه شدند.
درصد افزایش  60میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل  35992بهادار به 

 1میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از  12269در ضمن تعداد  .یافته است
درصد افزایش را  4 درصد و  82میلیون دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 

میلیون  277تعداد   این درحالی است که .نسبت به هفته گذشته تجربه کردند
واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل 

درصد و  99قرار گرفت و به ترتیب با   میلیارد ریال مورد معامله 2918بیش از 
سویی دیگر در بازار  از درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. 83

 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت. 129هزار برگه به ارزش  100بدهی 

شروعی مثبت با رونق نسبتا مطلوب داشت  گذشته  بازار سهام در هفته
درصدی در شاخص کل را  4/ 6نحوی که در سه روز آغازین هفته رشد حدود  به

خارجه،  اخبار مربوط به استعفای وزیربه ثبت رساند. با این وجود، با دریافت 
فضای معامالت تا حد زیادی به سمت احتیاط گرایید تا رشد هفتگی شاخص در 

ها در بورس کاال و  درصد برسد. در همین حال، رشد مداوم قیمت 3/ 6نهایت به 
های نرخ فوالد و برخی دیگر از محصوالت کاالیی به همراه صف  شکنی رکورد

این محصوالت، شرایط بنیادی مطلوبی را پدید آورده که از  تقاضای طویل برای
رسد با ادامه فضای  نظر می چشم فعاالن بازار دور نمانده است. به این ترتیب به

نشینی اخیر قیمتی در  های فروش، در نهایت عقب رونق کاالیی و بهبود نرخ

بسیار  طی دو دهه گذشته اخبار سیاسی .بورس عمر و عمق زیادی نداشته باشد
متعدد و مختلفی با سطح اهمیت باال چه در عرصه داخلی و چه در عرصه روابط 

های  رسیده و هر بار، بسته به نوع خبر، واکنشبورس تهران خارجی به فعاالن
ها را موجب شده است. اما مطالعه روند  ای در نوسان روزانه قیمت لحظه
دهد که اخبار سیاسی در نهایت آثار خود را تنها  مدت نشان می مدت و بلند میان

 اند اند بر بازار سهام گذاشته ها منجر شده به میزانی که به تغییر سودآوری شرکت
اند  مدت مثبت یا منفی را موجب شده و در سایر موارد، تنها موجی از نوسان کوتاه

چند در حیطه مربوط به  که اثرات پایداری نداشته است. اخبار هفته جاری نیز هر
گذاران بورسی تاثیر آنها وابسته به  خود دارای اهمیت است اما از منظر سرمایه

نظر  حاضر از یکسو به هد بود. در حالها خوا آثار کمی آن بر عملکرد بنگاه
ها قابل رصد باشد و  رسد ارتباط مشخصی بین اخبار موجود و بازدهی شرکت نمی

ویژه در بخش  ها به عامل موثر بر سودآوری بنگاه  ترین از سوی دیگر، مهم
انداز تعدیالت مثبت  برد که چشم سر می کاالیی در شرایط رو به رشدی به

های بزرگ بورسی را ایجاد کرده است. از  می از شرکتسودآوری در بخش مه
رود که بازار سهام در  رغم نوسانات دو روز اخیر، انتظار می این جهت، به

های آینده بار دیگر بر عوامل بنیادی متمرکز شود و با عبور از آثار  هفته

همگام  سهام های های پیرامونی، مسیر تعدیل مالیم و مثبت قیمت نااطمینانی

 های فروش از سر گرفته شود نرخ تورم با

های  ه ناشران میزبان گزارشبه رسم آغاز هر ماه، سامان گذشتهدر هفته 
ها البته به  های بورسی بود. سمت و سوی این اطالعیه پرشمار ماهانه شرکت

فلزی شامل  شاخص های بزرگ و سبک مرسوم متفاوت بود. در شرکت
ها  مس ماه خوبی رقم خورد و این شرکت خوزستان و ملی والدمبارکه، ف فوالد
قبولی  های گذشته را جبران کردند و تولید را نیز به نحو قابل های فروش ماه افت

های  ها از آثار تحریمی بر این غول در محصوالت اصلی افزایش دادند تا نگرانی
ه به مورد متفاوت سازان اما شرایط بست صنعتی کشور کاهش یابد. در سایر فوالد

ای به لحاظ مطلوبیت در ماه بهمن  ها عملکرد یکپارچه بود و لزوما شرکت
ماه  سازان پس از چند ماه نسبتا ضعیف، بهمن پتروشیمی، اوره صنعت نداشتند. در
های قبلی را رفع  ند و هم به لحاظ تولید و صادرات بخشی از نگرانیخوبی داشت

ویژه از لحاظ شریان  سازان نیز شرایط کمابیش مساعد بود و به در متانول .کردند
های نخست  ها یعنی صادرات، روند بهبود نسبت به ماه درآمدی این شرکت
کنندگان  اما تولید ها )آذر و دی( قابل رصد بود. در این صنعت شوک بعد از تحریم

ها ماه خوبی نداشتند و  اتیلنی جی و حتی پلی پی برخی دیگر از محصوالت نظیر ال
چشم  هایی از کاهش فروش و عدم تحقق درآمدهای مورد انتظار به نشانه

چند شگفتی مثبتی رقم نزدند اما در مجموع بر  ها هم هر آهنی خورد. سنگ می
های  های اخیر قیمت ویژه با رشد روه بهمدار انتظارات حرکت کردند. این گ

توان  های بهتر هستند. در مجموع می در انتظار ماه بورس کاال در فوالد شمش

های فروش در کنار ترمیم مقادیر تولید در اکثریت  قیمترشد گفت آثار اولیه از
توان  رو می رصد بود و از این و مهم قابل های بزرگ های ماهانه شرکت گزارش

های بورسی داد. روندی که  نمره قبولی را به کارنامه بهمن ماه شرکت
ویژه از منظر  گذاران انتظار دارند در آخرین ماه سال نیز تداوم یابد و به سرمایه

 .های فروش پایان خوشی را برای بخشی از صنایع مرتبط در بورس رقم بزند نرخ

آمریکا  بانک مرکزی خالصه مذاکرات نشست ماه گذشته اعضای انتشار
تنها از تصمیم این نهاد مهم بر توقف افزایش بهره تا اطالع ثانوی به وضوح  نه
رده برداشت، بلکه از دومین گام انبساطی که عبارت از توقف کاهش حجم پ

رزرو است نیز رونمایی کرد. این اقدام دوم که کمتر  ترازنامه اوراق بدهی فدرال
گذاران پولی آمریکا را تکمیل کرد تا خیال  انتظار بود، پازل انبساطی سیاست مورد

زمین یعنی  سوی کره در آن .تا حدی راحت شود دالر بازارها فعال از انقباض پولی
در سرزمین چین هم با انتشار آمار پولی ژانویه مشخص شد که در این دوره 

ا های چینی بیشترین میزان خلق اعتبار در کل تاریخ چین در یک ماه ر بانک
اند. این رقم بیش از  میلیارد دالری را ثبت کرده 481سابقه  و رکورد بی  داشته

های چینی در فازهای انبساطی در  طور تاریخی بانک برابر مقداری است که به دو

و  چین کنند. پیامد این اتفاقات عالوه بر جهش بورس یک ماه اعتبار خلق می
ویژه در  روند مثبت سایر بازارهای جهانی سهام، بر قیمت کاالها به

 صد است. اساسی، محصوالت معدنی و مشتقات نفتی قابل ر فلزات بخش
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از ابتدای سال تاکنوندرصد تغییرهفته گذشتههفته جاریشرح

35,99222,565601,445,906ارزش کل معامالت )میلیارد ریال(

12,2696,74582478,670حجم کل معامالت )میلیون سهم(
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550227روزهای فعالیت 

تغییرات حجم و ارزش معامالت در دو هفته اخیر

050001000015000200002500030000

         

          

050001000015000200002500030000

         

          

050001000015000200002500030000

         

          

050001000015000200002500030000

         

          

0500010000150002000025000

         

          

010000200003000040000

         

          

ابتدای سالدرصد تغییر هفتهمیزان تغییر هفتههفته گذشتههفته جاریشرح
میزان تغییر از 

ابتدای سال

درصد تغییر  از 
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