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 2646، شاخص کل با  97بهمن ماه  10در پایان معامالت هفته منتهی به 

شاخص بازار اول  .واحد رسید 160295واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 
واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با  119374واحد کاهش به رقم  2046با 

واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص  313149واحد کاهش عدد  4808
درصد کاهش نسبت به هفته قبل  2هر دو با   بازار اول و شاخص بازار دوم

فته، ارزش کل معامالت اوراق بهادار به این ه  روز کاری 5در  همراه شدند.
درصد کاهش یافته  11میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل  25643

هزار  786میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از  10183در ضمن تعداد  .است
درصد کاهش را نسبت به هفته  29و  6دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 

میلیون واحد از صندوق  79تعداد   این درحالی است که .ردندگذشته تجربه ک
 884های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 

درصد  17و  درصد  20قرار گرفت وبه ترتیب با   میلیارد ریال مورد معامله
 100از سویی دیگر در بازار بدهی  افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت. 138هزار برگه به ارزش 

درصدی  1.6روند منفی اخیر خود را با افت  گذشتهبازار سهام در هفته 
درصد پیش رفته  6شاخص کل ادامه داد تا رشدی که از اول دی ماه تا بیش از 

تمرکز در همین حال، ادامه  .درصد بازگردد 2.7بود بار دیگر به سطح 

های زیانده با قابلیت اجرای افزایش سرمایه  شرکت سهام گران حقیقی بر معامله
ها موجب شده تا بخش عمده نقدینگی بازار جذب  از محل تجدید ارزیابی دارایی

ها، عمال رمقی برای سهام  از سایر بخش نقدینگی با هدایتاین نمادها شود و 
دارای پشتوانه بنیادی باقی نماند. این رویکرد، در کنار تردیدها درخصوص 

کنندگان بزرگ موجب شده تا  صادرات شرکتمشکالت تحریمی مربوط به 
گذاران احتیاط مضاعف را در دستور کار خود قرار دهند. به این ترتیب به  سرمایه

های دارای پتانسیل  تر و نیز شرکت رسد کماکان نمادهای کوچک نظر می
گران باشند و  از محل تجدید ارزیابی دارایی در صدر توجه معامله سرمایه افزایش

سهام بنیادی در انتظار رفع ابهامات موجود به ویژه در بخش عملیات صادراتی 

ها و برخی اخبار پیرامونی در حوزه  های ماهانه شرکت گزارش .باقی بمانند
ها  خبر از دشوارتر شدن شرایط برای فعالیت بنگاههای بزرگ  صادرات شرکت

دارد. بر این اساس، در بخش پتروشیمی، مشکالت حمل و نقل موجب افت 

مستقل نظیر  حمل و نقل هایی شده است که از امکانات صادرات در مورد شرکت
های تجاری به  متانول سازان برخوردار نیستند. همچنین در بحث فروش، طرف

خواستار تسویه با ارزهای محلی هستند و در تبادالت و  چین ویژه هند و تا حدی
کنند. در مورد محصوالت فلزی  تبدیل پولی نیز تسهیالت کمتری را فراهم می

و مس هم شرایط مشابهی برقرار است و عالوه بر مشکالت حمل،  فوالد نظیر
شود که منجر به  تخفیفات فروش نسبتا باالیی برای جذب مشتری پیشنهاد می

های روز شده است. تجربه دور  ها در مقایسه با نرخ ن شرکتای درآمد کاهش
ها حاکی از آن است که راه حل این مشکالت پس از چندی دست و  قبلی تحریم

شود اما اکنون دو سوال  ها پیدا می های دور زدن تحریم پنجه نرم کردن با راه

های جانبی  فعاالن بازار را به خود مشغول کرده است. نخست هزینه ذهن مهم
طی این فرآیند است که هنوز برآورد دقیقی از آن وجود نداشته و به عبارت 
دیگر، آثار سود و زیانی آن دقیقا مشخص نیست. مورد دوم نیز به چشم انداز آتی 

تواند با محدودیت بیشتری در  ا شرایط صادرات میمربوط است مبنی بر اینکه آی
العمل فعلی بازار در سهام  رسد عکس آینده مواجه شود یا خیر. به نظر می

های بزرگ و صادرکننده عبارت از احتیاط در سمت تقاضا تا مشخص  شرکت
شدن پاسخ این سواالت است؛ سوالی که هر چه زمان بگذرد و اطالعات مالی 

 .کند تری پیدا می ها منتشر شود پاسخ دقیق بیشتری از شرکت

اساس گزارش بانک  ماه بر های مسکن در دی درصدی قیمت 2.5 رشد با

های  برای آپارتمان شهر تهران مرکزی، میزان افزایش ساالنه این متغیر در
درصد فراتر رفت تا عمال شدیدترین دوره تورمی بازار مسکن  90مسکونی از مرز 

ثبت برسد. این آمار که در نگاه  در بیش از دو دهه اخیر در طول یک سال به
های زیرین خود حاوی نکات  اول ممکن است مثبت به نظر برسد در الیه

دی  دیگری است. بر اساس این گزارش، میزان افت معامالت مسکن در

درصد بالغ شده و در محدوده  65نسبت به ماه مشابه سال گذشته به رکورد  ماه
کمترین سطوح تاریخی قرار گرفته است. در همین حال، نرخ اجاره بها در دوره 

درصد رشد کرده که حاکی از کاهش قابل توجه بازدهی اجاره  30مشابه حدود 
ز تاخیر زمانی، رکود رود آمار ساخت و ساز نیز با یک فا امالک است. انتظار می

های متناوب رکود و  ای را از خود نشان دهد. با عنایت به سیکل قابل مالحظه
رونق در بازار مسکن، احتماال دوره رونق کنونی با ثبت افزایش تقریبا دو برابری 
ارزش امالک به انتهای خود رسیده و از سال آینده باید منتظر یکی دیگر از 

صورت  ای که مشخصه آن به زار مسکن کشور بود؛ دورهمراحل رکود چند ساله با
شود. پیامد بورسی این  ها و کاهش حجم داد و ستدها نمایان می درجا زدن قیمت

سازی عبارت از یک دوره رونق ناشی از انتفاع از رونق قبلی  روند در سهام انبوه
( و شود های مالی انبوه سازان نمایان می )که با یک فاصله زمانی در صورت

کننده مواد ساخت و ساز شامل  سپس ورود به فاز رکود است. در صنایع تامین
توان انتظار کاهش  ها، کاشی سازان و فوالدسازان ساختمانی نیز می سیمانی

به ویژه در سال آینده  ساخت و ساز تقاضای محصوالت را همگام با افت فعالیت
داشت و این صنایع طبیعتا باید برای حفظ حجم تولید و فروش خود به فکر 

 .بازارهای جایگزین و صادرات باشند

بوده  یمن نسبتا خوشکامودیتی ها میالدی برای فعاالن  2019آغاز سال 
های نفت، سایر بازارهای مواد خام نیز  است تا جایی که عالوه بر افزایش قیمت

های  کنند که عمدتا ناشی از پیگیری سیاست شرایط مثبت مالیمی را تجربه می
قیمت کامودیتی در  شاخص . در همین راستا،انبساطی در غرب و چین است

درصد افزایش را به ثبت رسانده و عمال از  5سایت بلومبرگ در ماه جاری تقریبا 
 آهن سنگ و فوالد بازار در  فروافتادن به زیر کف بیش از سی ساله رهیده است.

د و رکو ماه 9 تقریبا از پس دارند قرار چین تقاضای تاثیر تحت عمدتا که نیز
 است.های برگشت قیمتی مشاهده شده  افت، نشانه
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