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 3866، شاخص کل با  98اردیبهشت ماه  4در پایان معامالت هفته منتهی به 

شاخص بازار اول  .واحد رسید 203777واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 
واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با  152907واحد افزایش به رقم  2831با 

واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص  392641واحد افزایش عدد  7776
درصد افزایش نسبت به هفته  2.02هر دو با   و شاخص بازار دوم 1.89بازار اول 

این هفته، ارزش کل معامالت اوراق بهادار به   روز کاری 4در  قبل همراه شدند.
درصد کاهش یافته  31میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل  49707

میلیون و  1میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از  22256در ضمن تعداد  .است
درصد  27درصد و   36هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب  175

 190تعداد   این درحالی است که .کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند
میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به 

 21قرار گرفت و به ترتیب با   میلیارد ریال مورد معامله 2070ارزش کل بیش از 
 اه شدند.درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همر 19درصد و 

با در اختیار داشتن یک روز کاری کمتر، شرایطی  گذشتهبازار سهام در هفته 
پر نوسانی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از اخبار سیاسی بود. به این ترتیب، با 

درصدی شاخص بورس در روز شنبه و قرارگیری دماسنج بازار  2جهش بیش از 
دی، امیدها برای تقویت موج صعودی هزار واح 204سابقه بیش از  در ارتفاع بی

با این حال، با اعالم خبر مربوط به عدم تمدید  .شتابان بورس به اوج رسید

آمریکا، سایه  ایاالت متحده از سوی ایران های تحریمی خریداران نفت معافیت
احتیاط بر سر معامالت گسترده شد و در سه روز معامالتی بعدی شاخص کل در 

بورس در  شاخص ا به ثبت رساند. اما در نهایت،درصدی ر 0/ 3مجموع افت 

ایت به افزایش ابهامات محیطی و کرد. با عن رشد درصد 2مقیاس هفتگی حدود 
نیز تمایل به شناسایی سود در بین فروشندگان پس از یک دوره رونق، این 
احتمال وجود دارد که به لحاظ زمانی بورس تهران برای مدتی در فاز استراحت 

ها از جمله نرخ  قرار گیرد. با این حال، سیطره عوامل موثر بر سودآوری شرکت

در  با شیب مالیم بورس تهران کماکان داللت بر پتانسیل صعودی ارز تبدیل
ای مناسب برای  مدت دارند؛ وضعیتی که نوسانات کنونی را به برهه افق میان

گذاران بنیادی و تحلیلگران تبدیل  برای سرمایه سهام تنظیم و اصالح سبد

های سهام با تاثیر  روزها در بورس تهران قیمت در حالی که این .خواهد کرد
شود، در بورس کاال  پذیری زیاد از سرخط خبرهای محیطی دچار نوسان می

ها با شیب مشخصی در مسیر افزایش حرکت  مسیر عرضه و تقاضا و روند قیمت
برای خرید ورق فوالدی در بورس کاال در روز  رقابت کند. در همین راستا، می

گذاری با  دوشنبه تا یک رکورد جدید باال رفت که با محاسبه نرخ ارز، عمال قیمت
سابقه  هزار تومانی را رقم زد که از زمان آغاز تالطم ارزی بی 11دالر حدود 

گیری  دهنده اوج سط بورس کاال تایید نشد اما نشاناست؛ این معامله هر چند تو
تقاضا برای محصوالت شرکت است. در بخش محصوالت شیمیایی 

ها در حال تثبیت  ورد و اکثر قیمتخ نیز روند مشابهی به چشم می پتروشیمی و

هزار تومانی هستند. در همین حال، در هفته جاری، ادعای اصالح  10 دالر با

از سوی  بورس کاال از نرخ دستوری به نرخ کشاورزی گذاری اوره قیمت
سازی قیمت  ترین موانع آزاد رفع یکی از مهمتولیدکنندگان منتشر شد تا 

تر شود. از این رو  بزرگ و مهم پتروشیمی در بورس به تحقق نزدیک صنعت در

در به رسمیت شناختن منطق  دولت گیری جدید و منطقی توان گفت با جهت می
موتورهای محرکه   ترین گذاری کاالها، یکی از مهم عرضه و تقاضا در قیمت

های بزرگ کاالیی در بورس تهران روشن شده و با شیب  سودآوری شرکت
های  های مرتبط است. گزارش ده برای شرکتمطلوبی در حال خلق ارزش افزو

های آینده مشخص خواهد کرد که این رونق داخلی تا چه حد قادر  مالی ماه

  های محتمل صادراتی فائق بیاید و از این خواهد بود تا بر تاثیر محدودیت
 رهگذر رشد سودآوری شرکت های بزرگ بورس کاالیی را رقم بزند.

الت سهام صنایع بورسی در گروه خودرویی، این روزها بخش مهمی از معام
های دیگر با دنبال کردن تحوالت مربوط به  سهم سیمانی، بانکی و برخی تک

خورد. در  ها رقم می یک شایعه درخصوص معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی

از یکسو طرحی موسوم به قانون حداکثر استفاده از  شورای نگهبان همین راستا،
کند که در صورت تصویب نهایی، معافیت  ها را بررسی می توان تولیدی بنگاه

وره چند ساله به ها برای یک د های شرکت مالیاتی برای تجدید ارزیابی دارایی
آنها اعطا شود. از سوی دیگر، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در ابعادی 

های دارای زیان انباشته  محدودتر دنبال تصویب معافیت مزبور برای شرکت
مند  از این امکان بهره 1399قانون تجارت( است تا در سال  141)مشمول ماده 

با موانع و ابهاماتی  قانون نهایی و تبدیل بهشوند. هر دو مسیر هنوز برای تایید 
هستند که مانع از قطعی شدن خبر معافیت مزبور شده است. با این حال،   رو روبه

های ثابت ارزشمند، در  اییهای مرتبط به ویژه صنایع واجد دار سهام گروه
اند و به رغم  کشاکش این شایعات عمدتا در سال جاری مسیر افزایشی را پیموده

گذاران به ویژه بازیگران حقیقی قرار  نهایی نشدن موضوع، مورد توجه سرمایه
اند. فارغ از این نوسانات، آنچه از منظر بنیادی همواره به آن تاکید شده این  داشته

ها در  که صرف تجدید ارزیابی و اصالح اسمی ارزش داراییواقعیت است 
شود و این آرایش حسابداری،  خلق نمی« ارزش واقعی و اقتصادی»ترازنامه، 

تاثیر مستقیم و مشخصی بر منبع تولید واقعی ارزش برای سهامداران که 
ده و  جریانات نقدی عملیاتی است نخواهد گذاشت. از این منظر، ماهیت زیان

ش کنونی فعالیت صنایعی که اکنون به دنبال افزایش سرمایه از این محل پرچال
به منظور اصالح موقت ترکیب ترازنامه هستند، حائز اهمیت است. به عبارت 
دیگر، دقیقا همان صنایعی اینک مشمول معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی خواهند 

توان  و از این رو نمیهای خود با دشواری مواجهند  شد که در استفاده از دارایی
انتظار داشت که صرف این تغییر حسابداری، شرایط بنیادی آنها بهبود معناداری 

رسد فعاالن بازار سهام در ایران به ویژه  یابد. به رغم این توضیحات به نظر می
نگرند  مدت از دریچه متفاوتی به موضوع می گذاران حقیقی الاقل در کوتاه سرمایه

ده اما دارای  ساز توجه به سهام زیان ، زمینه«دید ارزیابیرویای خوش تج»و 

  .از این محل شده است سرمایه قابلیت افزایش
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از ابتدای سال تاکنوندرصد تغییرهفته گذشتههفته جاریشرح

197,479(31)49,70772,421ارزش کل معامالت )میلیارد ریال(

82,540(36)22,25634,887حجم کل معامالت )میلیون سهم(

4,995,228(27)1,175,9651,611,278دفعات معامله

5(20)45روزهای فعالیت 
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ابتدای سالدرصد تغییر هفتهمیزان تغییر هفتههفته گذشتههفته جاریشرح
میزان تغییر از 

ابتدای سال

درصد تغییر  از 

ابتدای سال

203,777199,9113,8661.93178,65925,11814.1کل

152,907150,0762,8311.89133,86719,04014.2بازار اول

392,641384,8657,7762.02345,16247,47913.8بازار دوم

58,72857,6231,1041.9251,5237,20514.0قیمت

183,183180,2012,9821.65161,03122,15213.8صنعت

239,741229,48410,2574.47205,26634,47516.8مالی

230,311225,5554,7562.11200,12530,18615.1شناور آزاد

309,9769,910660.668,98599111.0 شرکت بزرگ
50 شرکت فعالتر )میانگین 

موزون(
8,5968,4811151.367,66892812.1

50452,621439,10513,5163.08403,56949,05212.2 شرکت فعالتر )میانگین ساده(

28,64227,5171,1264.0923,0125,63024.5شاخص قیمت )هم وزن(

41,10839,4631,6454.1732,9698,13924.7شاخص کل )هم وزن(
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