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بازار سهام در یک نگاه
 خالصه عملکرد بورس و فرابورس

خالصه وضعیت بورس و فرابورس به شرح جدول زیر ارائه میگردد:

عملکرد بورس و فرابورس
شاخص کل
بازار

بورس
فرابورس

عدد شاخص

878۱۰۱
۱۰286

ارزش بازار

بازده هفته

بازده ماه

بازده 3ماه

بازده  6ماه

بازده  12ماه

میلیارد ریال

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

36.7۱8.672
7۰.243.35

۱۱/36
8/4

7۰
52

۱۱6
94

2۱9
۱86

369
333

 بررسی شاخص از دریچه تکنیکال
در گزارش قبل اشاره گردید که برخی از اندیکانورها شاخص کل را در وضعیت اشباع خرید نشان میدهند و به همین ترتیب در هفته گذشته شاخص
کل نتوانست به عدد یک میلیون واحد برسد .برای بررسی وضعیت از اندیکاتور  RSIو همچنین اندیکاتور  MACDاستفاده کرده ایم .از اندیکاتور
 MACDدر تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ،جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .مشاهده می شود علی رغم آنکه اندیکاتور
 RSIدر وضعیت اشباع خرید قرار گرفته اما اندیکاتور  MACDهنوز وضعیت سیگنال فروش را نشان نداده است .از سوی دیگر سطح  96۰هزار و
 9۱5هزار واحد میتوانند به عنوان حمایت های معتبر شاخص کل نامیده شوند.
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گریزی بر صنایع
بازدهی هفتگی صنایع موجود در بورس و فرابورس در هفته منتهی به  ۱9اردیبهشت  99به شرح نمودار زیر میباشد.
25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

بانکها
سرمایه گذاریها
فراورده نفتی
مالی
استخراج نفت
اداره بازارهای مالی
کانه فلزی
فلزات اساسی
چند رشته ای ص
سایر معادن
دستگاههای برقی
خودرو
کاشی و سرامیک
محصوالت چوبی
شیمیایی
رادیویی
انبوه سازی
سیمان
غذایی بجز قند
منسوجات
محصوالت چرمی
قند و شکر
الستیک
اطالعات و ارتباطات
بیمه و بازنشستگی
ماشین آالت
حمل و نقل
محصوالت فلزی
کانی غیرفلزی
وسایل ارتباطی
تامین آب ،برق ،گاز
پیمانکاری
حمل و نقل
مبلمان
مواد دارویی
ابزار پزشکی
پیمانکاری
ابزار پزشکی
سایرمالی
ذغال سنگ
محصوالت کاغذ
فنی مهندسی
زراعت
رایانه
فنی مهندسی
انتشار و چاپ

-5.00

-10.00

اهم اخبار بورسی هفته
 ورود سهام جدید ضامن رونق بورس

رئیس جمهور روحانی در آیین افتتاح بهره بردای از طرح های ملی صنعت مس که بصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد ،گفت :آزاد سازی پهنه
های معدنی بسیاری مهم است که باید با اکتشافات سریع در زمینه معادن  ،در اختیار مردم قرار بگیرد و یا تبدیل به سهام در بورس شود .او
با بیان اینکه مستلزم زنده ماندن بورس به ورود سهام جدید است .افزود :امسال قدم های خوبی از جمله وارد شدن سهام عدالت به عرصه
بورس صورت گرفته و سهام آن مربوط به شرکت هایی است که توان ارائه سود به مردم را داشته باشند.
 ارزش بازار پس از آزادسازی سهام عدالت

وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاریهای اخیر برای تأمین کسری بودجه دولت نیست ،این واگذاریها را در راستای کوچکسازی دولت خواند
و گفت :با آزادسازی سهام عدالت حدود 4۰۰هزار میلیارد تومان به ارزش بازار سرمایه افزوده میشود.
 شاخص و رکوردی دیگر

در طی هفته سپری شده و در روز شنبه شاخص کل بورس رکورد دیگری ثبت کرد و برای نخستین بار به کانال 9۰۰هزار واحدی وارد شد.
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 عرضه اولیه

شورای عالی نظارت بر اصل  44پیشنهاد واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس را اعالم کرد که طبق آن  ۱۰درصد از سهام این دو باشگاه
برای کشف قیمت در بورس یا فرابورس و  5۰درصد به شرکتهای سهامی عام با حداقل  ۱۰هزار سهامدار و  4۰درصد دیگر به تعاونیهای
سهامی و فراگیر کل واگذار میشود.
 آغاز پذیره نویسی دارا یکم

عباس معمارنژاد ،معاون وزیر اقتصاد :ارزش روز سهام موجود در صندوق واسطهگری مالی یکم حدود  23هزار و  5۰۰میلیارد تومان است که
پس از تخفیفات مختلف که بر مبنای مصوبه دولت و مجلس شورای اسالمی محاسبه شده است ،حدود  ۱6هزار و  5۰۰میلیارد تومان پول از
مردم برای این صندوق ،دریافت میشود .براین اساس ،رقم تخفیف از کل مجموعه واحدهای سرمایه گذاری این صندوق حدود  7هزار
میلیاردتومان (معادل  3۰درصد) را شامل می شود.
 بازار سرمایه مسیر بهبود شرایط تامین مالی

رییس کل بانک مرکزی گفت :امروز شرایط بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود شرایط تامین مالی در کنار تامین کسری بودجه ،از راه
عرضه سهام بنگاهها و اموال مازاد و مهمتر از همه ،انتشار هدفمند و مدیریت شده اوراق بدهی ،فراهم کرده است.
 راه اندازی تابلوی زمین و مسکن بورس کاال

امیرمحمود غفاری ،معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی :با ابتکار وزیر راه و شهرسازی طرح استفاده از بازار سرمایه
برای تامین مالی پروژههای حمل و نقلی و تولید و عرضه مسکن اجرایی میشود .در این زمینه برنامه ریزی به منظور تولید و عرضه بیش از
 ۱۰۰۰واحد مسکونی در فاز نخست احداث مسکن از طریق بورس کاال صورت گرفته است که این مرحله به زودی اجرایی و در مراحل بعدی
با ابعاد وسیع تری عرضه واحدهای مسکونی متناسب با میزان سرمایه گذاری ادامه خواهد یافت.
 موافقت سازمان بورس با تاسیس اولین صندوق کاالیی کشاورزی

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال گفت :در پی رایزنی های صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار برای صدور مجوز
پذیره نویسی صندوق های سرمایه گذاری کاالیی در حوزه محصوالت کشاورزی ،موافقت اصولی برای پذیره نویسی اولین صندوق سرمایه
گذاری کاالیی کشاورزی از سوی سازمان بورس صادر شد.
 هدایت نقدینگی به بورس ،شتابدهنده چرخه تولید ملی

رمضانعلی سبحانیفر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت :یکی از بهترین راهکارهای جهش تولید ،خلق ثروت و
جلوگیری از تورم ،هدایت سرمایهها از طریق بورس به سوی تولید است .وی ادامه داد :با توجه به شرایط ایجاد شده یکی از بهترین
راهکارها در این زمینه قرار گرفتن نقدینگی کشور در بورس است که عاملی برای تحول و رونق بخشی اقتصاد کشور میباشد.


کاهش ضریب اعتباری

سازمان بورس با ابالغ آخرین اصالحات مصوبه کمیته پایش ریسک بازار از زمان اعمال کاهش ضریب اعتباری به  25درصد خبر داد.
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اهم اخبار طال  /ارز
محمد کشتیآرای درباره آخرین وضعیت بازار طال و جواهر و تغییر قیمتها اظهار داشت :در  ۱۰روز گذشته با توجه به عدم نوسان قیمت
جهانی طال ،نبود تقاضا برای خرید طال و همچنین عدم نوسان در بازار ارز ،در بازار طال ثبات نسبی حاکم شده است.وی افزود :از سوی دیگر
در بازار طال در ماه مبارک رمضان به صورت سنتی رکودی حاکم میشود بنابراین در حال حاضر در این بازار شاهد رکود هستیم.کشتیآرای
درباره آخرین وضعیت سکه در بازار تاکید کرد :بر خالف طال ،در سکه شاهد افزایش سرمایه گذاری هستیم و در حال حاضر هم در سکه
امامی و هم سکه طرح جدید حباب وجود دارد و  ۱8۰هزار تومان از قیمت حباب است.وی با بیان اینکه در حال حاضر در بازار طال عرضه
بیشتر از تقاضا است ،افزود :فروش طال از سوی مردم ادامه دارد چراکه بازار طال جزو بازارهایی است که سرعت نقدشوندگی باالیی دارد و
مردم برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود نسبت به فروش طالهای خود اقدام کردهاند.

دالر/طال
هفته جاری
( ۱3الی  ۱9اردیبهشت)

هفته گذشته
( 6الی  ۱2اردیبهشت)

درصد تغییر

نیمایی-ریال

155.428

147.955

5

آزاد-ریال

161.500

160.000

0/93

اونس جهانی-دالر

1.704

1.700

0/3

گرم طالی  24عیار -ریال

8.690.000

8.533.000

1/84

گرم طالی  18عیار -ریال

6.517.000

6.400.000

1/82

سکه تمام بهار آزادی -ریال

64.550.000

63.570.000

1/54

شرح
دالر

طال

اهم اخبار اقتصادی/سیاسی هفته
 نمایندگان مجلس با کلیات الیحه حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کردند .در جریان بررسی کلیات این الیحه سه نماینده به
عنوان موافق و سه نماینده به عنوان مخالف صحبت کردند و نهایتا پس از اظهار رییس کل بانک مرکزی و اعالم نظر کمیسیون
اقتصادی به عنوان موافق تصویب کلیات ،مجلس شورای اسالمی با کلیات این الیحه موافقت کرد.
 رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیل مبادالت بازرگانی مردم مهمترین وظیفه بانک مرکزی است ،گفت :احیای مسکوکات در
کشور باعث احیای پول ملی در مبادالت ارزی میشود.
 رئیس کل بانک مرکزی از بهبود شرایط پولی و ارزی کشور خبر داد و گفت :تالشهای بانک مرکزی و کمکهای دولت به همراه
تالش بانکها در بهبود وضعیت ترازنامههای خود ،شرایط پولی و ارزی کشور را در وضعیت مناسبتری نسبت به دوسال پیش قرار
داده است.
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بازار جهانی در یک نگاه

شاخصهای جهانی
شاخص

مقدار

هفتگی

ماهانه

سالیانه

تاریخ

Dow Jones

24331

2/56

2/58

()14/74

 8مه 2020

S&P 500

2929/8

3/5

5/02

()9/32

 8مه 2020

Nasdaq 100

9121/3

6

11/87

1/66

 8مه 2020

FTSE 100

5936

3

1/6

()21/3

 8مه 2020

DAX

10904

0/39

3/22

()17/7

 8مه 2020

نفت و انرژی
شرح

قیمت-دالر

بازده هفتگی

بازده ماهانه

بازده ساالنه

نفت خام

24/62

24/47

8/17

()59/68

نفت برنت

30/88

16/79

()1/91

()53/21

نفت اپک

22/91

59/5

1

()67/4

گاز طبیعی

1/82

()3/49

5/25

()16/67

فلزات گرانبها
شرح

قیمت -دالر

بازده هفتگی

بازده ماهانه

بازده ساالنه

انس طال

1704/8

0/23

()2/06

11/05

انس نقره

15/760

5/5

()0/97

()12/88

انس پالتین

91/05

1/6

5/22

()18/61

انس پاالدیوم

1850

()1/09

()11/36

()3/25

فلزات اساسی
شرح

قیمت -دالر

بازده هفتگی

بازده ماهانه

بازده ساالنه

آلومینیوم

1490/5

0/37

0/52

()16/7

روی

2002

4/68

5

()12/02

سرب

1647

1/1

()4/6

()14/27

مس

5280

3/33

5/1

()14/41
source: investing.com
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اهم اخبار جهانی
 احتمال بزرگترین سقوط اقتصادی انگلیس در  300سال گذشته

بانک مرکزی انگلیس هشدار داد :بر اساس پیشبینیهای شیوع ویروس کرونا بدترین سقوط اقتصادی در  3۰۰سال گذشته را برای این کشور
به بار خواهد آورد.
 سوئیس از کانال تجاری با ایران انتقاد کرد

دولت سوئیس اعالم کرد که کانال تجاریای که با تائید آمریکا و به منظور تسهیل در تجارت کاالهای اساسی با ایران ایجاد شده بود ،کندتر
از حد انتظار بوده و نتیجه خاصی در بر نداشته است.
 آمریکا معافیت عراق برای واردات برق از ایران را تمدید کرد

«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا به «مصطفی الکاظمی» نخستوزیر جدید عراق که به تازگی از پارلمان رای اعتماد گرفته است ،گفت که
آمریکا برای کمک به دولت جدید عراق ،معافیت این کشور برای واردات برق از ایران را برای یک دوره  ۱2۰روزه دیگر تمدید میکند .وزارت
خارجه آمریکا با اشاره به تماس تلفنی پمپئو و الکاظمی گفت که واشنگتن برای نشان دادن حسننیت خود برای کمک به دولت جدید عراق،
معافیت این کشور برای واردات برق از ایران را برای  ۱2۰روز تمدید میکند
 کرونا 122میلیون هندی را بیکار کرد

بر اساس دادههای تازهترین پژوهش صورت گرفته از سوی یک مؤسسه غیردولتی در هند ،شیوع ویروس کرونا در این کشور به بیکاری
حداقل  ۱22میلیون نفر منجر شده است.
 عربستان قیمت نفت خود را باال برد
به نقل از بلومبرگ ،بر اساس سند اعالم شده از سوی عربستان برای قیمت نفت مقامات سعودی از تخفیف برای فروش نفت در بازارهای آسیایی،
اروپایی و آمریکایی کاسته و در واقع قیمت خود را باال بردهاند .به نقل از بلومبرگ ،بر اساس سند اعالم شده از سوی عربستان برای قیمت نفت مقامات
سعودی از تخفیف برای فروش نفت در بازارهای آسیایی ،اروپایی و آمریکایی کاسته و در واقع قیمت خود را باال بردهاند.
 تداوم کمکهای بشردوستانه عمان به ایران

در راستای روابط دوستانه و برادرانه میان جمهوری اسالمی ایران و سلطنت عمان و در چارچوب همکاری های نزدیک دو کشور در امور
انسان دوستانه ،دومین محموله از کمک های پزشکی و درمانی برای مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا اهدایی از سوی عمان به ایران ارسال
گردید.

تهیه گزارش :واحد تحلیل کارگزاری سینا

