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 8697، شاخص کل با  98فروردین ماه  21در پایان معامالت هفته منتهی به 

شاخص بازار اول  .واحد رسید 193978واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 
واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با  144568واحد افزایش به رقم  6679با 

واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص  378400واحد افزایش عدد  16043
درصد افزایش نسبت به هفته  4.4هر دو با   و شاخص بازار دوم 4.8بازار اول 

این هفته، ارزش کل معامالت اوراق بهادار به   روز کاری 5در  قبل همراه شدند.
درصد افزایش یافته  267میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل  48011

میلیون و  1میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از  15757در ضمن تعداد  .است
درصد  214درصد و   286هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب  279

 307تعداد   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 3395ارزش کل بیش از 
از سویی  گذشته همراه شدند. درصد افزایش نسبت به هفته 157درصد و  163

میلیارد ریال مورد داد و ستد  513هزار برگه به ارزش  500دیگر در بازار بدهی 
 قرار گرفت.

بازار سهام در ایام سپری شده از سال جدید با پیروی از سنت سبزپوشی در 
روزهای معامالتی نوروز و هفته پس از آن، در مجموع روند صعودی پر شتابی را 

درصدی شاخص کل منجر شد. رشد مزبور  9رساند که به رشد تقریبا به ثبت 
تر صورت پذیرفت؛ هر چند دامنه جو مثبت در  عمدتا با محوریت سهام کوچک

در  .تر نیز سرایت کرده است روزهای اخیر تا حدودی به نمادهای بزرگ
ن گذارا توان به میانداری سرمایه رفتارشناسی کنونی بازار سهام بار دیگر می

کننده حقوقی  و غیبت عرضه تعطیالت حقیقی اشاره کرد که با استفاده از فرصت
تر نشانه رفتند و رونق  بزرگ، نوک پیکان تقاضا را به سوی صنایع کوچک

های سیمانی، قندی، ساختمانی، دارویی و  را از این رهگذر در سهام گروهمطلوبی 
ها رقم زدند. با این حال، با بازگشت بورس به ایام  سهم خودرویی و برخی تک

های سیاسی، احتمال حاکم شدن سایه  کاری عادی و نیز نگرانی از برخی تنش
ار احتیاط بر فضای معامالت وجود دارد. به این ترتیب، با قر

هزار واحدی  195بورس در فاصله حدود یک درصدی از اوج  شاخص گرفتن

مدت با یک مقاومت تاریخی درگیر  در کوتاه سهام ماه سال گذشته، بازار مهر
انداز  خواهد شد که عبور از آن، نیازمند تحوالت بنیادی جدید و تقویت چشم

نرخ  رشد های بزرگ به ویژه از منظر تحوالتی نظیر سودآوری شرکت

بورس  های فروش در در سامانه نیما برای صادرکنندگان یا قیمت ارز تبدیل

در کنار دالیل سنتی جذابیت سهام کوچک از قبیل شناوری پایین و  .باشد کاال
شده تا  سازی آسان برای بازیگران حقیقی، عوامل دیگری نیز موجب قابلیت موج

اساسی، معادن و  فلزات های کاالیی شامل های بزرگ در گروه سهام شرکت
ها سهم کمتری در رونق اخیر ایفا کنند. اولین عامل به باالتر رفتن  پتروشیمی

متحده در  و موج جدید فشارهای ایاالت سیاست خارجی سطح تنش

گردد که ابهامات درخصوص ایجاد موانع صادراتی و نیز  روانی باز می جنگ قالب

گذاران تقویت کرده است. عامل دوم به  افزایش هزینه صادرات را نزد سرمایه
دلیل تقارن با تعطیالت طبیعی  گردد که به وقفه در مبادالت در بورس کاال باز می

های فروش محصوالت در  زایش قیمتبوده و مانع از رسیدن اخباری در جهت اف
این بازار شده است. عالوه بر اینها، عامل دیگر رکود سهام بزرگ به انفعال 

گذاری بزرگ در سمت تقاضا مربوط  های سرمایه گذاران حقوقی و صندوق سرمایه
ساز شده  شود که در نوع خود مانع از تقویت موج رونق در سهام شاخص می

ها،  پایداری عواملی نظیر ابهام سیاسی و انفعال حقوقی است. با توجه به انتظار
زننده معادله رکود در سهام بزرگ و از سرگیری معامالت  هم شاید تنها عامل بر

ارز در مبادالت سامانه  افزایش قیمت در بورس کاال با چاشنی رشد تقاضا نیز
نیما باشد. خوشبختانه در چند روز گذشته از هر دو کانال اخبار خوشی به بازار 

های  در سامانه نیما و هم قیمت محصوالت فوالدی سقف نرخ ارز رسیده و هم
رود این روند در صورت تداوم به  اند. انتظار می تاریخی خود را پشت سر گذاشته

  .های بزرگ کمک کند ایجاد موج دوم رونق در سهام شرکت

در زمینه  ایاالت متحده با مخابره چندین خبر در زمینه افزایش فشارهای
های آزاد ارز در هفته جاری بار دیگر در مسیر صعود قرار گرفت  سیاسی، روند نرخ

عبور کرد. قیمتی که  دالر هر هزار تومان به ازای 14و برای یک روز از مرز 
رغم این مساله، رصد  تقریبا معادل باالترین سطح در پنج ماه گذشته است. به

تحوالت عینی از احاطه بانک مرکزی بر شرایط کلی بازار و مدیریت عرضه و 
ها از ابتدای  کند. در همین راستا، هر چند برآیند حرکتی قیمت تقاضا حکایت می

های منتخب بانکی با  درصدی را رقم زده اما صرافی 5سال در مجموع رشد 

نقش مهمی در پاسخگویی به تقاضا و جلوگیری از قوام  بانک مرکزی حمایت
اند. عالوه بر اینها، تمرکز بر کانال  محابا داشته گرفتن روند صعودی بی

توجه صادرات با توجه به روابط سیاسی مطلوب  و افزایش قابل عراق مهم

سرشار نفتی این کشور نقش مهمی در مدیریت سهم عرضه در بازار  درآمد و
 یادی از قبیل ارزش کلایفا کرده است. در همین حال، مطالعه سایر متغیرهای بن

نسبت به نقدینگی، به دلیل  صادرات غیرنفتی به دالر و نیز ارزش ریالی نقدینگی
اکنون به ترتیب در سطوح تاریخی حداقل و  جهش ارزی سال گذشته، هم

اند که گویای پشتوانه مطلوب فعلی ریال جهت مقاومت در  حداکثر قرار گرفته
ای از  معنادار است. به این ترتیب، با تمدید بخش عمدهبرابر موج کاهش ارزش 

توان  معافیت خریداران نفتی از تحریم که از قرار معلوم احتمال زیادی دارد، می
های  به شرط عدم بروز ریسک 98انتظار داشت که در مجموع رفتار ارز در سال 

باشد؛ بیشتر )از سطح کنونی( در کنترل بانک مرکزی و با شیب صعودی مالیم 
های بورسی از  تواند زمینه مناسبی برای انتفاع شرکت سو می وضعیتی که از یک

های مطلوب تبدیل ارز کنونی فراهم کند و از سوی دیگر میزان نااطمینانی  نرخ
 .را کاهش دهد 97ناشی از التهابات شدید بازار ارزی نظیر سال 

هم از جهت تاثیرگذاری  بورس تهران تعقیب تحوالت بازار نفت برای اهالی

عنوان  به دولت ها و هم از جهت تامین درآمدهای نفتی بر سهام پاالیشگاه

 شود.   مهم تلقی می ایران ترین کارفرمای اقتصادی بزرگ
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از ابتدای سال تاکنوندرصد تغییرهفته گذشتههفته جاریشرح
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میزان تغییر از 

ابتدای سال

درصد تغییر  از 

ابتدای سال

193,978185,2818,6974.69178,65915,3198.6کل

144,568137,8896,6794.84133,86710,7018.0بازار اول

378,400362,35616,0434.43345,16233,2389.6بازار دوم
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 شیمیایی

25% 

 فلزات

19% 
 بانک

14% 
 مخابرات

9% 

 سرمایه گذاری

7% 

 فراورده های نفتی

7% 

 خودرو و قطعات

3% 

 سیمان

3% 

 قطعات برقی

10% 

 بیمه

1% 
 کانی فلزی

 ترکیب پرتفوی سهام  2%



 

 
 

 نابع مورد استفاده: م

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

