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واحد  678، شاخص کل با  98تیرماه  19در پایان معامالت هفته منتهی به 

شاخص کل هم وزن  .واحد رسید 249622افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 
 واحد رسید. 61809درصد رشد روبرو شد و به رقم  3  با واحد افزایش  1937با 

واحد بالغ گردید و  185031واحد افزایش به رقم  807شاخص بازار اول با 
واحد را تجربه کرد و به این  491567واحد کاهش عدد  39شاخص بازار دوم با 

نسبت به هفته قبل   ترتیب درصد تغییر شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم
این هفته، ارزش کل معامالت اوراق بهادار به   روز کاری 5در  ثابت ماند.

در  .درصد افزایش یافت 48به هفته قبل  میلیارد ریال بالغ شد که نسبت 65152
هزار  421میلیون و  1میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از  17808ضمن تعداد 

درصد افزایش را  22درصد و   49دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 

میلیون  490تعداد   این درحالی است که .نسبت به هفته گذشته تجربه کردند
ق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل واحد از صندو

درصد و  26قرار گرفت و به ترتیب با   میلیارد ریال مورد معامله 5109بیش از 
 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. 25

بازار سهام در هفته جاری به رغم یک شروع منفی در روز شنبه در نهایت 
درصد  1/ 7یب مالیم داشت که در نتیجه آن شاخص کل برآیندی مثبت با ش

رشد کرد. بنابراین، بازدهی بورس تهران از ابتدای تابستان و ابتدای سال شمسی 
درصد رسیده است. تداوم رشد محتاطانه بورس در  39/ 7و  6/ 3به ترتیب به 

گذاری از جمله ارزش  های ارزش گیرد که به لحاظ برخی نسبت حالی صورت می
های فعلی از  ها در بورس با تخمین ازار به تولید ناخالص داخلی، متوسط قیمتب

 .رشد اقتصادی منفی در محدوده اوج تاریخی خود قرار دارد

در بازار آزاد نداشته و  از ابتدای سال هیچ گونه رشدی ارز در همین حال، نرخ
فاصله سامانه نیما با قیمت بازار نیز به حداقل رسیده است. عالوه براین، 

هم صنایع کوچک در بخشی از سهام زدگی و تقاضای بی رویه های هیجان نشانه
ها از ارزش ذاتی  خورد که به وضوح منجر به فاصله گرفتن قیمت به چشم می

توان نتیجه گرفت که ادامه فضای  شده است. از مجموع این تحوالت می
ی بورس به ویژه با شتاب محقق شده از ابتدای سال با موانع مهمی مواجه صعود

نرخ  های سیاسی یا تغییر متغیرهای اقتصادی نظیر است مگر آنکه گشایش

کل  شاخص برای رشدهای معنادار از سطوح کنونی در سطحانگیزه جدیدی  ارز

گذاری  های جالب توجه عملکرد بازارهای سرمایه یکی از ویژگی .فراهم کند
ار تنش آلود در حوزه سیاست تفاوتی کامل به اخب تا به اینجا بی 98ایران در سال 

های  بوده است. در این دوره حتی اتفاقاتی نظیر تهدیدهای نظامی واجرای تحریم
صورت کامل نیز نتوانستند آرامش ارزی را بر هم بزنند یا در  به نفت فروش

های سهام پس از هر دوره از  وجب نگرانی شوند. برعکس، روند قیمتبورس م
های ارز یک پله عقب نشستند. در  ای گرفت و قیمت این اتفاقات اوج تازه

شتابان حداقل در فصل بهار با قوت ادامه یافت. هفته  رشد هم مسکن بازار
جاری نیز از این روند کلی مستثنی نبود. به رغم اعالم گام دوم کاهش تعهدات 

گونه اثر  های مقابل با این رویداد، هیچ و برخورد سرد طرف ایران ای توسط هسته

متقابلی رصد نشد تا فرضیه قطع ارتباط رفتاری بازارها با سیاست حداقل در 
رسد تحوالتی نظیر حضور قدرتمند بازار ساز  کوتاه مدت تقویت شود. به نظر می

گذاران حقیقی به  توسط سرمایه نقدینگی ر کنار تداوم وروددر سمت عرضه ارز د
امید بهره مندی از سودهای سریع بورس در شرایط رکودی سایر بازارها موجب 

پذیر نظیر سهام، دست باال را در مقایسه با  ریسک های شده تا فعال دارایی
های ریسک گریزداشته باشند؛ وضعیتی که تداوم آن البته بیش از تحوالت  دارایی

 .سیاسی به امکان پایداری دینامیسم فعلی عرضه و تقاضا در بازارها بستگی دارد

هایی بوده است که با جهش  و ساخت قطعات از جمله گروه خودرو صنعت
درصد( گوی  60بیش از دو برابری سهام نسبت به رشد شاخص کل )بیش از 

سبقت را از بسیاری از صنایع به لحاظ بازدهی ربوده است. همچون بسیاری از 
های بنیادی و وضعیت  ه تناسبی با واقعیتکنند موارد دیگر، این جهش خیره

دهد. در همین راستا، انتشار  نشان نمی صنعت های این عملیاتی شرکت
خودرو  های مالی دوازده ماهه دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران صورت

های آنها زنگ هشدار را درخصوص وضعیت  و نیز برخی زیرمجموعه سایپا و
ها به صدا درآورده است. بر این اساس، این دو شرکت در سال  مالی این شرکت

هزار میلیارد تومان زیان خالص  7و  11ب بیش از گذشته در سطح گروه به ترتی
 35و  10را ثبت کردند تا زیان انباشته آنها به ترتیب به بیش از 

ه ترازنامه هر دو شرکت از ثبت شده برسد. در همین حال، مطالع سرمایه برابر
های  روند فزاینده تسهیالت مالی و نیز پیش دریافت از مشتریان در بخش بدهی

کند که عمال کسری منابع خودرو  جاری)با سررسید کمتر از یکسال( حکایت می

داده است. با توجه به ماهیت این تعهدات کوتاه  پوشش سازان را در این سال
مدت و حجم سنگین آنها و نیز تداوم روند زیان دهی فعالیت خودرو سازان در 

رسد که ادامه مسیر فعلی از پایداری الزم برخوردار نباشد.  سال جاری به نظر می
ر افزایش سرمایه سنگین از از این رو در دستور کار قرار گرفتن اقداماتی نظی

به منظور توقف  قیمت خودرو های نقدی سهامداران و اصالح جدی محل آورده
که برای جلوگیری از وخامت بیشتر زیان دهی از جمله اقدامات عاجلی هستند 

 .نظر قرار گیرد مد اوضاع و امکان تداوم فعالیت این صنعت مادر باید

برای متغیرهای پولی و بانکی کشوربرای سه ماه پایانی سال گذشته انتشار 
از جهت تحلیل صنعت بانکداری و هم به لحاظ ارزیابی فعاالن بورسی هم 

شرایط کالن اقتصادی کشور حائز اهمیت زیادی است. سمت و سوی 
تردید مثبت بود.  های منتشره از لحاظ تغییرات وضعیت شبکه بانکی بدون گزارش

ها به بانک مرکزی تقریبا  در شاخص ترین اتفاق، روند فزاینده بدهی بانک
درصدی پارسال فاصله  32درصدی از جهش  5ثبت رشد  متوقف شده و با

های خصوصی این مساله حتی پررنگ تر است  زیادی گرفته است.در مورد بانک
درصدی بدهی به  110و  207کننده  تا جایی که پس از دو سال جهش نگران

درصد محدود شده است.  9به تنها  97بانک مرکزی، رشد این متغیر در سال 

و عدم رشد متناسب نرخ  تورم وضعیت بانکی احتماال به جهشبخشی از اصالح 
 .گردد  سود سپرده باز می
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از ابتدای سال تاکنوندرصد تغییرهفته گذشتههفته جاریشرح

65,15244,08448894,790ارزش کل معامالت )میلیارد ریال(

17,80811,98749304,228حجم کل معامالت )میلیون سهم(

1,421,0951,160,2672222,075,942دفعات معامله

542570روزهای فعالیت 
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ابتدای سالدرصد تغییر هفتهمیزان تغییر هفتههفته گذشتههفته جاریشرح
میزان تغییر از 

ابتدای سال

درصد تغییر  از 

ابتدای سال

249,622248,9446780178,65970,96340کل
185,031184,2238070133,86751,16438بازار اول
345,162146,40542(0)(39)491,567491,606بازار دوم

69,90669,8988051,52318,38336قیمت
223,032222,6513810161,03162,00139صنعت

309,250305,8903,3601205,266103,98451مالی
279,500279,3631370200,12579,37540شناور آزاد

8,9852,19824(1)(67)3011,18311,250 شرکت بزرگ
50 شرکت فعالتر )میانگین 

موزون(
10,05710,106(48)(0)7,6682,38931

50587,699582,7424,9571403,569184,13046 شرکت فعالتر )میانگین ساده(
42,04440,7991,245323,01219,03283شاخص قیمت )هم وزن(

61,80959,8731,937332,96928,84187شاخص کل )هم وزن(
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 توقاخلیل تکنیکال تح

با تشکیل واگرایی مثبت در مکدی کوتاه مدت، تغییر روند رشد خوب در قالب رالی صعودی قوی و پس از برخورد با سقف کانال صعودی تن به اصالح داد و سهم پس از 

 می باشد. 5418ریال توانایی صعود دارد. هدف سهم  3600داده است. بنظر می رسد سهم تا قیمت حوالی 
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