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 6289، شاخص کل با  97اسفند ماه  22در پایان معامالت هفته منتهی به 

شاخص بازار اول  .واحد رسید 169116واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 
واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با  127223واحد افزایش به رقم  5010با 

واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص  324354واحد افزایش عدد  10741
درصد افزایش نسبت به هفته  3.43هر دو با   و شاخص بازار دوم 4.1بازار اول 

این هفته، ارزش کل معامالت اوراق بهادار به   روز کاری 5در  قبل همراه شدند.
درصد افزایش یافته  56میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل  51806

میلیون و  1میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از  14447در ضمن تعداد  .است
درصد  46 درصد و  24هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب  152

 239تعداد   این درحالی است که .افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند
میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به 

قرار گرفت و به ترتیب با   میلیارد ریال مورد معامله 2743ارزش کل بیش از 
از سویی  شته همراه شدند.درصد افزایش نسبت به هفته گذ 94درصد و  102

میلیارد ریال مورد  7644هزار برگه به ارزش  600میلیون  7دیگر در بازار بدهی 
 داد و ستد قرار گرفت.

ای مثبت با بازدهی  بازار سهام در آستانه سال نو و فرا رسیدن ایام نوروز، هفته
ل درصدی شاخص، بازدهی شاخص در سا 4مقبول را به ثبت رساند تا با رشد 

طور سنتی ایام پایان سال و  درصد قرار گیرد. به 75بار دیگر باالتر از مرز  97
یمن است و در این دوره  روزهای کاری نوروز برای فعاالن بازار سهام خوش

طور عمومی مثبت است؛  ها و شاخص به رغم عمق کم معامالت، برآیند قیمت به

  .جود داردروندی که احتمال تکرار آن در شرایط کنونی نیز و

درصدی از اوج نهم  15ای بیش از  با این حال، کماکان دماسنج بورس در فاصله
ای  دهنده سپری شدن دوره هزار واحد( قرار گرفته که نشان 195مهرماه )

پرچالش برای سهامداران در نیمه دوم سال است. به این ترتیب، پرونده 

 شود که در مقام مقایسه با دالر، سکه طال و حتی در حالی بسته می سهامبازار

ثبت رسانده است؛ تری را در سال جاری به  بازدهی به مراتب ضعیف مسکن
ماندگی در  وضعیتی که باعث شده تا برخی تحلیلگران نسبت به جبران این عقب

با یک فاز تاخیر ابراز  98سال آینده و امکان صدرنشینی بورس در سال 
و کاهش سریع ارزش  قیمت ارز با تالطم شدید در 97سال  .امیدواری کنند

گذاران دولتی به این اتفاق عبارت از تشدید  ریال آغاز شد. واکنش سیاست
ار دینامیسم بازار آزاد بود. این رویکرد بعدا با معرفی گذاری دولتی و انک نرخ

های مهمی از دخالت و  سامانه موسوم نیما تا حدی تعدیل شد اما کماکان نشانه
شد. در روزهای اخیر اما  ها دیده می نظارت دولتی در عرضه و تقاضا و تعیین نرخ

تی نیز های دستوری، مقامات دول اثر بودن تعقیب سیاست با مشخص شدن بی
گذاری دستوری  فایده بودن تداوم سیاست نرخ طور رسمی بر بی بیش از پیش به

کنند. در سامانه نیما هم رصد تحوالت از تغییرات مهمی حکایت  ارز تاکید می

بالغ شده که  یورو میلیون 600کند. از یکسو حجم مبادالت هفتگی به مرز  می
سابقه از زمان تاسیس این سامانه است و از امکان تامین کل  یک رکورد بی

کند. از سوی دیگر، با  نیازهای وارداتی کشور در بستر این سامانه حکایت می

چه بیشتر به سمت پیروی از مکانیزم  ها هر افزایش انعطاف بانک مرکزی، نرخ
توان گفت به جز عرضه  عرضه و تقاضا حرکت کرده تا جایی که می

ها، بقیه ارز مبادله شده در این سامانه تا حد قابل توجهی به بازار آزاد و  پتروشیمی

نرخ میانگین مبادالت با شیب مالیمی در  اند. در نتیجه، نزدیک شده سنا سامانه

ها مانع از انعکاس کامل روند  باالی پتروشیمی وزن حال افزایش است هر چند
یه حذف توان گفت طال های میانگین است. بنابراین می ها در نرخ اخیر آزادسازی

رود این روند در  های دستوری در بازار ارز قابل مشاهده است و انتظار می سیاست
سازی کامل حرکت کند.  با سرعت و سهولت بیشتری به سمت آزاد 98افق سال 

خبر خوشی تلقی  بورس تهران های صادراتی گیری برای شرکت این جهت

و تحوالت  زمستان های فصل رسد با انتشار گزارش شود و به نظر می می
سرمایه  های ارزی، توجه سازی بیشتر سیاست صل بهار در زمینه آزاداحتمالی ف

روند بازار سهام نیز تحت  به این تحول مهم جلب شده و از این رهگذر، گذاران

های ارزی، روند مشابهی در بورس  همگام با انعطاف در سیاست .تاثیر قرار گیرد
خورد. درست بر عکس روزهای اوج سختگیری و سهمیه بندی  کاال به چشم می

ای  های اخیر دوره گذاری دستوری در تابستان، هفته و نرخ

تولیدکنندگان و خریداران و حرکت بر مدار منطق عرضه و تقاضا  تنفس برای
رغم آرامش در بازار ارز، به دلیل جبران سرکوب قبلی  بوده است. در این راستا، به

ت. در همین ها با بازار آزاد، قیمت کاالها عموما افزایشی بوده اس و تطبیق نرخ

و خوزستان و ملی مس در رکوردهای قیمتی  فوالد مبارکه راستا محصوالت
حصوالت پتروشیمی نیز عمدتا های قبلی را شکستند. م معامله شدند و سقف

های بازار آزاد مبادله شدند. این اتفاقات  تر از قبل و با فاصله کمتری از نرخ گران
عنوان بستر تالقی  بار دیگر خوش بینی نسبت به ایفای نقش واقعی بورس به
های فزاینده دولتی  عرضه و تقاضای واقعی را پس از یک دوره فترت و دخالت

های بورسی و سهامداران  رآیند این عامل نیز برای شرکتاحیا کرده است. ب
های فلزی  مثبت است و از همین رهگذر، روند صعودی در سهام شرکت

ر بورس تهران شکل گرفته است؛ روندی که با در روزهای اخیر د پتروشیمی و

های دولتی )نظیر آنچه  گذاری و حذف سایر نرخ بورس کاال ادامه مسیر فعلی در
توان به تقویت  ص اوره سازان به گوش رسید( میدیروز در مجمع غدیر درخصو

 .آن در سال آینده امیدوار بود

کند تا سیاست گذاران نسبت به  تجدید سال همواره بهانه مناسبی را فراهم می
های جدید برای دوره بعدی آماده شوند و طرحی نو در اندازند. در  تنظیم برنامه

رفته کماکان فضای مناسبی برای گ های صورت رغم پیشرفت بازار سرمایه نیز به
گذاری و اجرا وجود دارد. در همین راستا،  نوآوری و پیشرفت در عرصه سیاست

ادامه مسیر مطلوب سال جاری در زمینه ورود صنایع جدید به بازار سرمایه )نظیر 

 97ای در سال  و فروشگاه زنجیره سرمایه های تامین آنچه با عرضه شرکت
های حوزه  تواند کماکان در دستور کار باشد؛ به ویژه آنکه شرکت پیگیری شد( می

بازارهای دنیا حضور پررنگی در تکنولوژی و اینترنتی هنوز بر خالف بسیاری از 
 ندارند و جای آنها اصطالحا تا حد زیادی خالی است.  ایران بازار ثانویه
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ابتدای سال

درصد تغییر  از 

ابتدای سال

169,116162,8276,2893.8696,29072,82676کل

127,223122,2135,0104.1068,12459,09887بازار اول

324,354313,61210,7413.43206,487117,86757بازار دوم

48,92347,1541,7683.7530,53418,38960قیمت

151,939146,1655,7743.9586,08265,85777صنعت

199,921193,9136,0083.10119,17680,74568مالی
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