کارگزاری بانک ملت
گزارش هفتگی بازار سرمایه
هفته بیست و پنجم منتهی به

 18شهریور 1401

مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی
افزایش ۳۸درصدی  ۵۱۵ +هزارتومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی از مهر:
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از صدور احکام افزایش حقوق ۳۸درصدی بعالوه  ۵۱۵هزارتومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی از
اول مهر خبر داد .وی افزود :حقوق بازنشستگان سایر سطوح (غیرحداقل بگیران) ماه آینده طبق احکام صادره با افزایش  38درصدی عالوه
بر  515هزار تومان قانون شورایعالی کار پرداخت خواهد شد .همچنین اعمال حق مسکن  650هزار تومانی کارگران و پرداخت معوقات آن
نیز از اول مهر آغاز میشود.
میانگین قیمت هرمتر مربع مسکن تهران با گرانی  ۲.۵درصدی به  ۴۲.۷۳میلیون رسید:
میانگین قیمت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی تهران طی مرداد با افزایش  ۲.۵درصدی نسبت به تیرماه به  ۴۲.۷۳میلیون
تومان رسید .تعداد واحدهای مسکونی معامله شده تهران در مرداد به حدود  ۷.۸هزار مورد رسید که نسبت به ماه گذشته  ۲۴درصد کاهش
و ماه مشابه سال گذشته  ۴۲.۳درصد افزایش نشان میدهد.
فروش  ۵محصول سایپا در سامانه یک پارچه بدون قرعه کشی:
فروش فوق العاده  5محصول سایپا شامل کوییک.اس ،ساینا.اس و انواع کوییک با موعد تحویل  90روزه در سامانه یک پارچه تخصیص
خودرو ،آغاز و تا تکمیل ظرفیت محصوالت ادامه خواهد داشت.شرایط پیش فروش یک ساله عادی و طرح قانون حمایت از خانواده و
جوانی جمعیت را نیز برای  6محصول شاهین ،ساینا.اس و انواع کوییک با موعد تحویل آذر سال جاری الی تیر  1402آغاز میکند.در این
طرح ،صرفا فروش فوق العاده خودرو ساینا.اس از طریق قرعه کشی عرضه می شود و فروش سایر محصوالت اعم از فروش فوق العاده و
پیش فروش بدون محدودیت قرعه کشی انجام خواهد شد.
 ۵۱درصد سهام استقالل و پرسپولیس واگذار می شود:
وزیر ورزش گفت :در مرحله اول  ۵۱درصد سهام دو باشگاه به بخش غیردولتی اختصاص یابد و هر دو باشگاه می توانند از درآمدهای بورسی
استفاده کنند.

دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن ابالغ شد:
تمامی حسابهای سپرده بانکی اشخاص حقوقی ،حساب تجاری محسوب میشوند.هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به
واردات کاال و خدمات منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات میباشد.هرگونه اعطای تسهیالت ریالی و ارزی منوط به وجود
حساب تجاری به نام متقاضی تسهیالت و کارسازی وجه آن در حساب تجاری میباشد.
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مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی
سومین عرضه خودرو در سامانه یکپارچه نهایی شد:
سخنگوی وزارت صنعت زمان ثبت نام سومین دوره قرعهکشی یکپارچه خودرو را  ۱۶شهریور به مدت سه روز اعالم کرد و گفت  :در این دوره
حدود  ۶۰هزار محصول عرضه میشود که شامل  ۵۰درصد قرعهکشی برای طرح جوانی و  ۲۰درصد برای خودروهای فرسوده بوده و فراتر از
 ۱۰درصد مندرج در قانون بودجه سال جاری است.
دو ملک مدیران شهرداری در بورس کاال عرضه شد:
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به عرضه  ۲ملک سازمانی مدیران شهرداری تهران در بورس کاال از هدفگذاری واگذاری
 ۵۰۰میلیارد تومان ملک تا پایان سال خبر داد .وی افزود :این عرضه امالک در این دوره ،تفاوت اساسی با قبل دارد .برای اولین بار در این
نوع عرضه فضایی فراهم شده پیمانکاران امالک را بشناسند و طلبها با این روش تادیه شود.
سقف انتقال وجه غیرحضوری حسابهای تجاری  ۵۰۰میلیون تومان شد:
بانک مرکزی برای صاحبان حساب های تجاری ،آستانه روزانه نقل و انتقاالت غیر حضوری را به  ۵۰۰میلیون تومان و ماهانه  ۳میلیارد تومان
افزایش داد .همچنین صاحبان حساب های تجاری دیگر الزم نیست برای نقل و انتقاالت بیش از  200میلیون تومان به بانک مستند ارائه
کنند بلکه بانک ها فقط برای نقل و انتقاالت باالتر از مبلغ یک میلیارد تومان باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.

افزایش ساعت معامالت فرابورس:
از شنبه مورخ  1401/06/19جلسه معامالت سهام در فرابورس به  ۴ساعت افزایش پیدا خواهد کرد و راس ساعت  ۱۳:۰۰زمان پایان خواهد
بود.

قیمت جدید رب گوجه اعالم شد:
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران اعالم کرد :قیمت گوجه در کارخانه کیلویی  ۴۲۰۰تومان است .البته درخواست سندیکا برای قیمت رب
گوجه  ۵۴هزار تومان بود ،اما قرار شد فعال با دولت همکاری کنیم و قیمت  ۴۵هزار تومان تعیین شود.
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بورس در هفته ای که گذشت
شرح وقایع
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفته گذشته با افتی  26هزار و  540واحدی ،بر ارتفاع  1میلیون و  412هزار واحد قرار گرفت و کاهشی
 1.84درصدی را ثبت کرد؛ شاخص کل هموزن نیز افتی هزار و  574واحدی داشت و بر ارتفاع  410هزار واحد قرار گرفت .بازار سهام از اولین روز
هفته گذشته ،روند مثبتی نداشت و تمامی روزهای هفته را در محدوده منفی پشت سر گذاشت .افزایش ابهامات در مذاکرات احیای توافق
هستهای و کاهش احتمال حصول توافق در کوتاه مدت و افزایش نرخ بهره بین بانکی ،از جمله عواملی بودند که بر روند بازار طی هفته گذشته
اثرگذار بودند .ارزش معامالت در سطح پایینی قرار دارد و سهامداران امید چندانی به بهبود بازار نداشته و در سمت خرید ،خریداری وجود ندارد؛

بیشترین بازدهی را بین صنایع ،گروه های "محصوالت چرمی" " ،اطالعات و ارتباطات" و "پیمانکاری صنعتی" داشتند .همچنین در بین نمادها نیز،
نمادهای "ممسنی" " ،کازرو" و "دهدشت" بیشترین بازدهی را ثبت کردند .روند ورود و خروج پول حقیقی از بازار نشان میدهد که طی هفته
گذشته 514 ،میلیارد تومان از بازار سهام خروج پول ثبت شده و بالعکس در صندوق های درآمد ثبت ،ورود پولی معادل  493میلیارد تومان رخ
داده است.

تغییرات هفتگی شاخص ها
شرح
شاخص کل (واحد)
شاخص هم وزن (واحد)
ارزش معامالت خرد میلیارد تومان

مقدار ابتدای هفته

مقدار انتهای هفته

تغییرات واحد

درصد تغییرات

1،439،396

1،412،856

-26،540

-%1.84

411،899

410،325

-1،574

-%0.38

-2،942

-%12

21،272
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شاخص کل
2,100,000
وقوع جنگ روسیه و اوکراین
افزایش قیمت کامودیتیها
کاهش نرخ بهره بین بانکی
بهبود در مذاکرات هستهای

1,800,000

حمایت سران دولت از بورس
وقوع پدیده کووید19-
کاهش نرخ بهره بین بانکی
افزایش ورود پول حقیقی به بازار

1,500,000

1,200,000

شهادت
سردار سلیمانی

900,000

پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا
افزایش نرخ بهره بین بانکی
خروج شدید پول حقیقی از بازار
کاهش قیمت نفت

افت قیمت کامودیتیها
بالتکلیفی در موضوع برجام
افزایش نرخ سود بین بانکی

افزایش نرخ دالر در بازار آزاد
انتظار گزارشات مالی شرکتها
پیروزی آقای رئیسی در انتخابات

300,000

1401/06/16

12-04-1401

09-05-1401

17-03-1401

22-01-1401

20-02-1401

20-11-1400

18-12-1400

26-10-1400

30-09-1400

10-08-1400

06-09-1400

16-06-1400

12-07-1400

16-04-1400

17-05-1400

23-03-1400

30-01-1400

26-02-1400

26-12-1399

05-11-1399

02-12-1399

12-09-1399

08-10-1399

19-07-1399

18-08-1399

24-06-1399

31-04-1399

27-05-1399

10-03-1399

07-04-1399

18-01-1399

13-02-1399

16-11-1398

13-12-1398

21-10-1398

24-09-1398

28-08-1398

02-07-1398

29-07-1398

05-06-1398

15-04-1398

08-05-1398

21-02-1398

19-03-1398

25-01-1398

24-11-1397

20-12-1397

02-10-1397

26-10-1397

06-09-1397

11-07-1397

07-08-1397

17-06-1397

21-05-1397

26-04-1397

31-02-1397

30-03-1397

05-01-1397
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04-02-1397
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600,000

0

5

ورود جریان نقد اشخاص حقیقی

خالص ورود جریان نقد اشخاص حقیقی از ابتدای فروردین ماه تا انتهای 16شهریور ماه 1401به شرح ذیل می باشد :

(میلیاردتومان)

1401/01/22

1401/06/16

1401/06/14

1401/06/12

1401/06/08

1401/06/06

1401/06/02

1401/05/31

1401/05/29

1401/05/25

1401/05/23

1401/05/19

1401/05/15

1401/05/11

1401/05/09

1401/05/05

1401/05/03

1401/05/01

1401/04/28

1401/04/25

1401/04/21

1401/04/18

1401/04/14

1401/04/12

1401/04/08

1401/04/06

1401/04/04

1401/03/31

1401/03/29

1401/03/25

1401/03/23

1401/03/21

1401/03/17

1401/03/11

1401/03/09

1401/03/07

1401/03/03

1401/03/01

1401/02/28

1401/02/26

1401/02/24

1401/02/20

1401/02/18

1401/02/12

1401/02/10

1401/02/06

1401/02/04

1401/01/30

1401/01/28

1401/01/24

جمع

-514

هفتگی( 1401/06/12تا )1401/06/16

5

-514

1401/01/16

1401/06/12

-526
ماهیانه ( 1401/05/16تا )1401/06/16

23

-1،000

1401/01/20

1401/06/13

-60
ابتدای سال 1401تا 1401/06/16

110

-19،645

1401/01/14

1401/06/14

-65

1401/01/09

1401/06/15

-24
بازه زمانی

-1400
1401/01/07
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(میلیارد تومان)
ورود پول

161

(میلیارد تومان)

ورود پول

تاریخ

600

400

200

0

-400
-200

-600

-1000
-800

-1200

6

ورود جریان نقد صندوقهای بادرامد ثابت
(میلیاردتومان)

600
400
200
0
-200
-400

1401/06/16

1401/06/14

1401/06/12

1401/06/08

1401/06/06

1401/06/02

1401/05/31

1401/05/29

1401/05/25

1401/05/23

1401/05/19

1401/05/15

1401/05/11

1401/05/09

1401/05/05

1401/05/03

1401/05/01

1401/04/28

1401/04/25

1401/04/21

1401/04/18

1401/4/14

1401/4/12

1401/4/8

1401/4/6

1401/4/4

1401/3/31

1401/3/29

1401/3/25

1401/3/23

1401/3/21

1401/3/17

1401/3/11

هفتگی( 1401/06/12تا )1401/06/16

5

493.16

1401/3/9

ماهیانه ( 1401/05/16تا )1401/06/16

23

1،665.34

1401/3/7

ابتدای سال 1401تا 1401/06/16

110

4،541.8

1401/3/3

بازه زمانی

تعداد روز معامالتی

1401/3/1

ورود پول

تاریخ

-600

ورود پول
(میلیارد تومان)

(میلیارد تومان)

1401/06/16

346.74

1401/06/15

64.7

1401/06/14

37.56

1401/06/13

125.98

1401/06/12

-81.82

جمع

493.16
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بازدهی اوراق با درامد ثابت
نماد

قیمت اسمی

سررسید

روز تا سررسید

تعداد انتشار

آخرین

میزان تغییر

)YTM(last

اخزا901

1,000,000

1401-06-21

5

17,000,000

997,070

0.0005

23.89%

اخزا819

1,000,000

1402-03-22

278

20,000,000

854,000

0.0037

23.02%

اخزا009

1,000,000

1403-11-01

866

60,000,000

618,530

0.0003

22.44%

اخزا004

1,000,000

1403-05-22

705

100,000,000

676,600

0.0019

22.42%

اخزا001

1,000,000

1403-08-21

796

100,000,000

643,510

0.002

22.40%

اخزا005

1,000,000

1403-06-26

740

100,000,000

664,000

0.0021

22.38%

اخزا010

1,000,000

1403-11-15

880

50,000,000

614,500

0.0021

22.38%

اخزا007

1,000,000

1403-09-12

817

50,000,000

636,380

0.0024

22.37%

اخزا008

1,000,000

1403-09-19

824

50,000,000

634,000

0.0014

22.37%

اخزا002

1,000,000

1403-10-24

859

100,000,000

621,900

0.0026

22.36%

اخزا006

1,000,000

1403-07-23

768

150,000,000

654,000

0.0029

22.36%

اخزا003

1,000,000

1403-04-18

670

50,000,000

691,000

0.0027

22.31%

اخزا904

1,000,000

1401-12-15

180

20,000,000

907,020

0.001

21.88%

اخزا905

1,000,000

1402-02-18

243

25,000,000

877,000

0.001

21.79%

اخزا910

1,000,000

1402-08-07

417

50,000,000

800,000

0.001

21.57%

اخزا914

1,000,000

1402-10-25

495

50,000,000

767,520

0.0017

21.54%

اخزا902

1,000,000

1401-10-19

124

50,000,000

936,020

0.0014

21.49%

اخزا911

1,000,000

1402-09-06

446

50,000,000

789,820

-0.0006

21.30%

اخزا908

1,000,000

1402-06-06

355

50,000,000

828,870

0.0048

21.29%

اخزا903

1,000,000

1401-11-10

145

50,000,000

926,400

0.0036

21.22%

اخزا909

1,000,000

1402-03-16

272

50,000,000

868,990

0.0067

20.74%
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روند نرخ بهره بین بانکی

نمودار ذیل ،روند نرخ بهره بین بانکی را نمایش میدهد .در سومین هفته شهریور ماه  1401با افزایش به  20.8درصد رسید؛

22.00%

21.50%

21.00%

20.50%

20.00%

19.50%

19.00%

1401/06/16

1401/06/09

1401/06/03

1401/05/26

1401/05/19

1401/05/13

1401/05/12

1401/05/06

1401/04/30

1401/04/23

1401/04/16

1401/04/09

1401/04/02

1401/03/26

1401/03/19

1401/03/12

1401/03/05

1401/02/29

1401/02/22

1401/02/15

1401/02/08

1401/01/25

1401/01/18

1401/01/11

1400/12/26

1400/12/19

1400/12/12

1400/12/05

1400/11/28

1400/11/21

1400/11/14

1400/11/07

1400/10/30

1400/10/23

1400/10/16

1400/10/09

1400/10/02

1400/09/25

1400/09/18

1400/09/11

1400/09/04

1400/08/27

1400/08/20

1400/08/13

1400/08/06

1400/07/29
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نرخ بازار بین بانکی
حداقل نرخ توافق بازخرید

18.50%

9

ترین های بازار سهام

2

پتروشیمی کازرون

کازرو

63.6

3

صنایع پتروشیمی دهدشت

دهدشت

23.61

4

آریان کیمیا تک

کیمیاتک

18.57

کاشی تکسرام

کترام

17.64

نماد

بازدهی
(درصد)
-21.65

1

محصوالت چرمی

11.96

2

اطالعات و ارتباطات

11

3

پیمانکاری صنعتی

6.61

4

استخراج سایر معادن

4.61

5

وسایل ارتباطی

4.01

5

رتبه

صنعت

درصد بازدهی
با احتساب آورده

رتبه

شرکت

1

فعالیتهای فرهنگی و ورزشی

-3.83

1

پالستیران

پالست

2

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

-3.76

2

سیمان آرتا اردبیل

ساربیل

-12.94

3

محصوالت کامپیوتری الکترونیکی و نوری

-3.62

3

سیمان کردستان

سکرد

-12.5

4

استخراج کانه های فلزی

-2.19

4

فرآورده های نسوز ایران

کفرا

-12.13

5

منسوجات

-2.17

5

فرابورس ایران

فرابورس

-10.12

پر بازدهترین نمادها

پر بازدهترین صنایع

1

پتروشیمی ممسنی

ممسنی

73.47

رتبه

صنعت

درصد بازدهی

کم بازدهترین نمادها

کم بازدهترین صنایع

رتبه

شرکت

نماد

بازدهی
(درصد)
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ترین های بازار سهام
بیشترین ارزش معامالت به تفکیک صنایع

2

شیمیایی

1,713

3

فلزات اساسی

1,206

4

بانکها و موسسات اعتباری

1,199

5

استخراج کانه های فلزی

900

وبملت

رتبه

صنعت

ارزش معامالت
(میلیاردتومان)

نماد

قیمت(ریال)

1

سایر حمل و نقل

1

وخارزم

4,071

25.4%

2

سایر واسطه گریهای مالی

3

وسپهر

6,870

28.5%

3

چاپ

4

ثمسکن

2,966

29.2%

4

فعالیت مهندسی ،تجزیه ،تحلیل و آزمایش فنی

7.6

وملی

131,330

31.4%

5

فعالیتهای هنری ،سرگرمی و خالقانه

8.5

ختوقا

2,923

34.3%

نمادهای با کمترین P/NAV

کمترین ارزش معامالت به تفکیکی صنایع

1

خودرو و قطعات

2,450

نمادهای با کمترین P/E

رتبه

صنعت

ارزش معامالت
(میلیاردتومان)

نماد

قیمت(ریال)

P/E

فوالد

5,060

2.94

ثامید

1,439

3.1

شبندر

7,120

3.22

فزر

22,200

3.24

2,874

3.37

P/NAV
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بورس کاال در هفته ای که گذشت:
در هفته گذشته رویدادها و اظهارنظرهای مختلفی در حوزه بورس کاالی ایران صورت گرفت که از مهم ترین عناوین آن ها می توان به " عرضه ۲۰۰
دستگاه شاهین در بورس کاال"  " ،ایجاد شفافیت در فروش خودروهای وارداتی با عرضه در بورس کاال"  " ،سهمیه خرید از بهین یاب پت نساجی یک ساله
شد ۴ " ، ".همت از امالک شهرداری تهران در بورس کاال عرضه میشود" و " زعفران نگین را برای تحویل اسفند معامله کنید" اشاره کرد.


عرضه  ۲۰۰دستگاه شاهین در بورس کاال:
براساس اطالعیه عرضه بورس کاالی ایران ،عرضه خودروی شاهین گروه خودرویی سایپا در بورس کاال تایید شد و براساس آن ۲۰۰ ،دستگاه خودرو
شاهین با قیمت پایه هر خودرو  ۳۰۴میلیون تومان در سه شنبه  ۲۲شهریور در بورس کاال عرضه میشود .تاریخ تحویل خودروی شاهین  ۲۳مهر ۱۴۰۱
اعالم شده است .خریداران ملزم به واریز  ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده و یک درصد مالیات نقل و انتقال و  ۲درصد مالیات شماره گذاری برچسب
انرژی (برمبنای قیمت نهایی) و همچنین مبلغ  ۴۲میلیون و  ۳۴هزار و  ۴۶۵ریال به ازای هر خودرو شامل بیمه شخص ثالث به مبلغ  ۳۸میلیون و
 ۱۳۷هزار و  ۴۶۵ریال و خدمات مرتبط با شماره گذاری و پالک به مبلغ  ۳میلیون و  ۸۹۷هزار ریال هستند.



ایجاد شفافیت در فروش خودرو های وارداتی با عرضه در بورس کاال:
به گفته وزیر صمت با عرضه خودوری وارداتی در بورس کاال فرآیند قیمتگذاری شفاف میشود و رقابت ایجاد شده در روند نیز منجر به کاهش
قیمت خواهد شد.



سهمیه خرید از بهین یاب پت نساجی یک ساله شد:
بورس کاال در نامهای به شرکتهای کارگزاری از تغییر سهمیه بهین یاب پلی اتیلن ترفتاالت (پت) نساجی خبر داد .براساس این نامه از روز چهارشنبه ۱۶
شهریور ماه سهمیه خرید از بهین یاب پلی اتیلن ترفتاالت نساجی به صورت ساالنه در نظر گرفته خواهد شد.



 ۴همت از امالک شهرداری تهران در بورس کاال عرضه میشود:
معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران اعالم آمادگی کرده که حدود  ۴هزار میلیارد تومان از امالک شهرداری تهران را در بورس کاال در راستای
تعادل بازار مسکن عرضه کند .شهرداری انتظار دارد این اقدامش باعث شفافیت و مولدسازی دارایی و به حداقل رساندن سفتهبازی شود.



زعفران نگین را برای تحویل اسفند معامله کنید:
بورس کاال در اطالعیه ای از راه اندازی قرارداد آتی زعفران نگین با سررسید اسفند  ۱۴۰۱خبر داد .در جدیدترین اطالعیه مدیریت بازارهای مشتقه و
صندوق های کاالیی آمده است :آغاز راه اندازی قرارداد مذکور با سررسید اسفند در روز دوشنبه  ۲۱شهریور ماه خواهد بود و معامالت آن تا  ۲۰اسفند
ماه سال جاری ادامه خواهد داشت .قیمت پایه قرارداد آتی نیز همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان روزانه
برای ادامه معامالت در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت.
12
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تغییرات قیمتی کامودیتی ها در بازار جهانی
شرح

قیمت ابتدای هفته
(دالر)

قیمت انتهای هفته
(دالر)

درصد تغییرات

مس

7،585

7،984

5.3%

متانول

306

318

3.92%

روی

3،144

3،222

2.5%

پروپیلن

876

891

1.71%

سرب

1،888

1،917

1.53%

اونس طالی جهانی

1،712

1،715

0.17%

بیلت

460

460

0%

اتیلن

1،001

1،001

0%

پی وی سی

906

906

0%

آلومینیوم

2،295

2،290

-0.22%

نفت برنت

93.28

92.42

-0.92%

پالتین

840

873

-3.93%

اوره

755

692

-8.34%
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اهم رویدادهای هفته جاری
تغییرات بازارهای موازی
شرح

قیمت ابتدای هفته

قیمت انتهای هفته

درصد تغییرات

سکه تمام بهار(طرح جدید)

138،370،000

139،600،000

%0.9

طالی  18عیار

12،564،000

12،827،000

%2.09

نرخ دالر نیما

267،412

269،010

%0.6

تقویم اقتصادی
تاریخ

روز

رویداد

1401/06/21

دوشنبه

سخنرانی بانک مرکزی اروپا،تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولیدکننده ژاپن

1401/06/22

سهشنبه

نرخ تورم سالیانه آلمان،نرخ تورم سالیانه آمریکا

1401/06/23

چهارشنبه

تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی ژاپن،تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولیدکننده انگلیس

1401/06/24

پنج شنبه

تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی آمریکا،انتظارات تورم مصرف کننده استرالیا

1401/06/25

جمعه

نرخ بیکاری چین،تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی چین

14
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پیش بینی بازار در هفته جاری

بازار سهام طی هفته گذشته روند مثبتی نداشت و وضعیت پر ابهام آن ،با کاهش حصول توافق بین ایران و کشورهای  ،1+4افزایش
یافت .در هفته پیش رو نیز ،انتظار عملکرد چندانی مثبتی از کلیت بازار نمیرود و با توجه به نزولی شدن شاخص کل هموزن،
برعکس هفته های گذشته ،به نظر میرسد سهم های کوچک نیز عملکرد مناسبی نداشته باشند .بازار سهام با وضعیتی رکودی دست
و پنجه نرم میکند و با از دست رفتن امیدها برای احیای برجام ،حساسیت بازار نسبت به حوزه دیپلماسی نیز کمتر شده است .این
کاهش حساسیت و سطح پایین معامالت خرد ،همراه با تداوم خروج پول از بازار سهام و ورود پول به صندوق های درآمد ثابت،

آینده مثبتی را برای بازار سهام رقم نمیزند؛ از سوی دیگر نرخ ارز نیما همچنان با نرخ بازار شکاف دارد و با تیرهتر شدن چشم انداز
برجام ،به نظر میرسد شکاف قیمت نیما و قیمت بازار افزایش پیدا کند که سیگنالی منفی برای سهامداران و معاملهگران است .تا
زمانی که ارزش معامالت رشد نداشته باشد ،وضعیت رکودی بازار سهام تغییر چندانی نخواهد داشت که البته افزایش ارزش معامالت
نیز به اخبار کالن سیاسی ارتباط خواهد داشت .در ادامه به بررسی مهمترین شاخصهای اقتصادی یعنی شاخص کل ،شاخص
هموزن ،سکه بهار آزادی و دالر آزاد پرداخته خواهد شد:
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پیش بینی بازار در هفته جاری
شاخص کل
نمودار شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معامالت هفته گذشته
در محدوده  1میلیون و  412هزار واحدی ،نزدیکی محدوده حمایتی 1
میلیون و  410هزار واحد به کار خود پایان داد؛ با توجه به وضعیت
نموداری و اندیکاتوری شاخص کل ،به نظر میرسد شاخص کل در
این محدوده حمایت نشود و به سمت محدوده  1میلیون و  400هزار
واحد حرکت کند .حمایت های شاخص به ترتیب در محدوده های 1
میلیون و  400هزار واحد و  1میلیون و  390هزار واحد هستند.

شاخص هموزن
نمودار شاخص کل هموزن در پایان معامالت هفته گذشته در
محدوده  410هزار واحدی به کار خود پایان داد؛ شاخص کل هموزن
سه روز پایانی هفته در این محدوده نوسان داشت و با توجه به
وضعیت نموداری و اندیکاتوری شاخص ،به نظر میرسد نتواند باالی
 410هزار واحد باقی بماند و حرکتی اصالحی را شروع کند.
حمایتهای شاخص هموزن در محدوده  405و  400هزار واحد قرار
دارند و در صورت شکست کانال  400هزار واحد ،حمایت بعدی در
محدوده  390هزار واحد قرار دارد.
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پیش بینی بازار در هفته جاری
دالر آزاد
نرخ دالر در بازار آزاد در پایان معامالت هفته گذشته به  30هزار و
 260تومان به کار خود پایان داد ،نمودار دالر آزاد در صورت عبور از
محدوده فعلی ،امکان رشد تا محدوده  30هزار و  800تومان را دارد؛
مقاومت های دالر آزاد به ترتیب در محدوده  30هزار و  800تومان و
 31هزار و  500تومان قرار دارند؛ اولین حمایت دالر آزاد نیز در
محدوده  29هزار و  400تومان قرار دارد.

سکه بهارآزادی
سکه بهار آزادی (طرح جدید) در پایان هفته گذشته با قیمت 13
میلیون و  960هزار تومان به کار خود پایان داد ،نمودار سکه طی چند
روز گذشته در محدوده  14میلیون تومان قرار دارد و نتوانسته از این
مقاومت عبور کند؛ در صورت عبور از این محدوده ،مقاومت بعدی آن
در محدوده  14میلیون و  400هزار تومان قرار دارد؛ همچنین در
صورت شروع اصالح ،حمایت اول آن در محدوده  13میلیون و 500
هزار تومان است.
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