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، شاخص کل با  98اردیبهشت ماه  11در پایان معامالت هفته منتهی به 

شاخص  .واحد رسید 220109رقم واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به  16332
واحد بالغ گردید و شاخص  165340واحد افزایش به رقم  12433بازار اول با 
واحد را تجربه کرد و به این  423255واحد افزایش عدد  30614بازار دوم با 

درصد افزایش  7.8هر دو با   و شاخص بازار دوم 8.13ترتیب شاخص بازار اول 
این هفته، ارزش کل معامالت   روز کاری 5در  شدند.نسبت به هفته قبل همراه 

درصد  55میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل  76829اوراق بهادار به 

میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از  27314در ضمن تعداد  .افزایش یافته است
 78و  درصد  23هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب  91میلیون و  2

این درحالی است  .درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند
میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در  288تعداد   که

قرار گرفت   میلیارد ریال مورد معامله 3152بورس تهران به ارزش کل بیش از 
 گذشته همراه شدند. درصد افزایش نسبت به هفته 52درصد و  52و به ترتیب با 

بازار سهام در هفته گذشته شاهد تشدید موج تقاضا و ورود نقدینگی جدید به 
درصدی شاخص کل و  8گذاران حقیقی بود که به جهش  ویژه از سوی سرمایه

هزار میلیارد تومانی در روز منجر شد. موج 2عبور ارزش معامالت از مرز تاریخی 
بنیادی و منطقی به ویژه از منظر تطبیق با نرخ ارز مزبور هر چند واجد پشتوانه 

زدگی در سمت تقاضا دیده  های هیجان و شتاب بوده اما در شرایط کنونی نشانه
سابقه است معموال با  شود. این رفتار که البته در بورس تهران مسبوق به می

ها متوقف و سپس با یک روند اصالحی  برخورد بازار به یک سقف جدی عرضه
های سهام از  شود. در حال حاضر هم رشد دسته جمعی قیمت ایشی توام میفرس

گذاران حقیقی و افراد تازه وارد از سوی دیگر این احتمال  یکسو و حضور سرمایه
را ایجاد کرده که در صورت تداوم رالی پرشتاب کنونی، بازار سهام با سد 

هر چند برای های بیشتر و سطوح مقاومتی برخورد کند؛ وضعیتی که  عرضه
مدت و تحلیلگران واجد پیامد جدی نیست اما ریسک فعالیت  گذاران بلند سرمایه

 .مدت را افزایش داده است گران کوتاه معامله

و سکه  ارز گذاری به جز رصد نوسانات قیمت در بازارهای کاالیی و سرمایه
صورت نسبتا فراگیر دوباره  های اخیر، موج تقاضا به گویای آن است که در هفته
های گوناگون شده است.  های جدید قیمتی در حوزه بلند شده و موجب فتح قله

تقریبا ظرف چند روز قیمت خودروهای عمدتا  خودرو در همین راستا، در بازار

هم  بورس کاال درصدی را به ثبت رسانده است. در 20داخلی جهش بیش از 

گذاری  های تاریخی گذشته و به سمت حذف کامل قیمت از سقف فلزات  قیمت
ر حرکت هستند. در بازار کاالهای دیگر نیز التهابات قیمتی بر مبنای ارز نیمایی د

به رغم رکود  مسکن شود )نظیرکاغذ( ضمن آنکه حتی در بخش دیده می

های رسمی هنوز ادامه دارد. در  بر اساس گزارش افزایش قیمت معامالت، روند
ای نظیر ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی به  های مقایسه بورس، برخی نسبت

اند. نکته جالب توجه این است  زدیک شده( ن92سقف تاریخی خود )ارقام سال 
که به رغم همه این امواج تورمی در بازار ارز و سکه آرامش نسبی حکمفرماست 

و حضور منظم در سمت عرضه است.  بانک مرکزی که احتماال ناشی از مدیریت
ها یعنی  آنچه البته در شرایط حاضر حائز اهمیت است اینکه موتور پیشران قیمت

تاریخی در حال افزایش است رشد از سطوح بدون تفاوت خاصی نقدینگی حجم

درصد  23در سال گذشته  رئیس کل بانک مرکزی و بر اساس آخرین اظهارات
از سه برابری ارز و  رغم جهش بیش باال رفته است. به عبارت دیگر، به

گذار پولی در حوزه مربوط به خود، مطلوب عمل کرده  عمومی، سیاست تورم موج
و مانع ایجاد هرگونه انحراف نامتعارف در رشد نقدینگی شده است. داللت مهم 

های پولی، امکان تداوم  یکرد آن است که با عنایت به محدودیت کلاین رو
و نیز بازارهای  نرخ ارز جهش قیمت هم در سطح کاالها و هم در سطح

ص وجود ندارد و به لحاظ تئوریک، فقدان گذاری از یک میزان مشخ سرمایه
نقدینگی در دسترس برای هضم سطوح جدید قیمتی )با فرض ثبات نسبی 

ها و  سرعت گردش پول( خودنمایی خواهد کرد. از این منظر، اهمیت سقف
ای که  شود؛ نکته های قیمت با نقدینگی پررنگ می های تاریخی در نسبت کف

های احتمالی  لیلگران را قادر به تشخیص سقففارغ از نوسانات کوتاه مدت، تح
در حالی که  .کند گذاری می در روند تورمی حاضر دربازارهای مختلف سرمایه

یمه دیگر گذارد، ن در مجموع روزهای پررونقی را پشت سر می سهام بازار

کند. در  یعنی اوراق بدهی دوران نسبتا کم فروغی را سپری می سرمایه بازار
های اوراق در زمستان گذشته  همین راستا، پس از یک دوره رشد شتابان قیمت

 20درصد در سال به محدوده  25جر به تعدیل نرخ موثر سود از بیش از که من
درصد شد، در سال جدید ورق برگشته است. به این ترتیب، با کاهش یا درجا 

های موثر سود  زدن قیمت اسناد خزانه دولتی به ویژه در سررسیدهای دورتر، نرخ
 ی تا سررسیددرصد ساالنه بر اساس محاسبه بازده 23بار دیگر در محدوده 

(YTM) اند. عالوه بر این، ارزش معامالت نیز از روزهای  قرار گرفته

فاصله گرفته و نقد شوندگی بازار در مجموع کاهش یافته است.  زمستان اوج
گذاران از  تغییرات را به رونق بازار سهام و رویگردانی سرمایهبرخی این 

دانند و گروهی دیگر معتقدند با توجه به  تر مربوط می ریسک های کم فرصت
رویکرد انقباضی بانک مرکزی در زمینه پولی و نیز کنترل ارز با تزریق منابع 

ای ه ناپذیر است. همزمان، صندوق بازارساز، افزایش نرخ سود اجتناب

درصدی به وفور و سهولت در  20ثابت بورسی و بانکی و سود روزشمار  درآمد با
ها هرچند هنوز در مقایسه با تورم جذاب نیستند اما  دسترس قرار دارند. این نرخ

انداز تورم از یکسو و  رویکرد انقباض پولی و تاثیر کاهنده آن بر چشم با عنایت به

تواند  گذاری از سوی دیگر می برای فعاالن بازارهای سرمایه پول افزایش هزینه

 .ی بازارها باشددربردارنده آثار رکودی بر عملکرد آت

المللی پس از عبور از دوران پر وحشت دسامبر گذشته  اکثر بازارهای سهام بین
اند که در نتیجه آن  در سال جدید روزهای پر رونق و با ثبات را سپری کرده

مجموع ارزش بازارهای سهام بار دیگر به سقف تاریخی خود که در اوایل سال 
شود  گذشته تجربه شده بود، بسیار نزدیک شده است. مجموع اطالعات باعث می

رغم آرامش ظاهری، زمینه تالطم در هر دو حوزه بازارهای مالی و عملکرد  تا به
.اقتصادی در افق کوتاه مدت وجود داشته باشد
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از ابتدای سال تاکنوندرصد تغییرهفته گذشتههفته جاریشرح

76,82949,70755274,308ارزش کل معامالت )میلیارد ریال(

27,31422,25623109,854حجم کل معامالت )میلیون سهم(

2,091,7981,175,963787,087,024دفعات معامله

54255روزهای فعالیت 

تغییرات حجم و ارزش معامالت در دو هفته اخیر
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ابتدای سالدرصد تغییر هفتهمیزان تغییر هفتههفته گذشتههفته جاریشرح
میزان تغییر از 

ابتدای سال

درصد تغییر  از 

ابتدای سال

220,109203,77716,3328.01178,65941,45023.2کل

165,340152,90712,4338.13133,86731,47323.5بازار اول

423,255392,64130,6147.80345,16278,09322.6بازار دوم

63,43458,7284,7078.0151,52311,91223.1قیمت

198,617183,18315,4348.43161,03137,58623.3صنعت

250,240239,73810,5024.38205,26644,97421.9مالی

248,054230,31017,7447.70200,12547,92923.9شناور آزاد

3010,7639,9767887.908,9851,77819.8 شرکت بزرگ

509,2758,5966797.907,6681,60721.0شرکت فعالتر)میانگین موزون(

50480,349452,62027,7296.13403,56976,78019.0 شرکت فعالتر )میانگین ساده(

31,11228,6422,4698.6223,0128,10035.2شاخص قیمت )هم وزن(

44,65141,1073,5448.6232,96911,68335.4شاخص کل )هم وزن(

نمودار تغییرات شاخص کل در دو هفته 
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(20) (15) (10) (5) 0

سیما  خزر

بیمه   ارت نو

بان   ارسیا 

 …صنع   تروشیمی ساختما    سر

خورا  دام  ار 

 تروشیمی فارابی

شهد ایرا 

اعتباری  وسعه

دش  مر اب

ماداکتو استی  کرد

  تری   ا د     ت    ن اد ا



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
 

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

