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(میلیارد ریال)ارزش کل بورس تهران در هفت روز اخیر 

bo
ur

se
@

de
n.

ir

نظرسنجی

نسیم رونق یا هیجان موقت؟ 
دنیای اقتصاد: معامالت بورس تهران در آخرین هفته آذر با 
بازدهی قابل توجه 5/1 درصدی به پایان رسید. امری که بعد از 
مدت ها دلسری و بی انگیزگی بورس بازان، اکنون حال و هوای 
دیگری در فضای تاالر شیشه ای حاکم کرده است. همزمان با 
این صعود ارزش معامالت سهام نیز هرچند اندک اما تقویت شد 
و روند خروج سرمایه خرد از گردونه معامالت سهام نیز متوقف 
شد. به نظر می رسد نگاه این هفته فعاالن بازار نیز مطابق با این 
روند است. به طوری که عمده سهامداران و کارشناسان حاضر 
در نظر سنجی »دنیای اقتصاد« روند شاخص سهام طی هفته 
جاری را صعودی پیش بینی کرده اند. با این حال باید دید روند 
ایجاد شده در بازار یک نسیم رونق است یا این هم یک هیجان 

موقتی است. 

  کارشناسانچهمیگویند؟
صعودی: 67 درصد کارشناسان حاضر در نظر نظرسنجی 
»دنیای اقتصاد« روند شاخص سهام طی معامالت هفته جاری 
را صعودی ارزیابی کرده اند. این کارشناسان به سطوح جذاب 
قیمت سهام بعد از یک اصالح طوالنی مدت و پتانسیل بازار برای 
رشد بیشتر قیمت ها به دلیل وضعیت بنیادی آن اشاره دارند. 
این پتانسیل به واسطه سطوح باالی نرخ ارز، چشم انداز تورم 
و تقویت نسبی قیمت در بازارهای جهانی مدت هاست در بازار 
وجود دارد اما بازار به هر دلیلی آن را نادیده گرفته بود. حاال این 
اصالح قابل توجه سهام که آن را در کاهش بیش از 50 درصدی 
ارزش دالری بازار نسبت به سال گذشته می توان دید، احتماال 
جسارت ورود مجدد نقدینگی به بازار سهام را بدهد و به نظر 
می رسد در هفته جاری جریانی از نقدینگی در جهت صعود 
قیمت ها به گردش درآید. روند بازارهای جهانی به خصوص در 
مورد برخی از فلزات پایه مولفه ای اثرگذار بر روند قیمت سهام 
است. محتوای گزارش ماهانه برخی از شرکت های زیرمجموعه 
این گروه تاییدی بر پتانسیل بنیادی سهام این زیرمجموعه 
است. از طرفی حرکت به سمت تک نرخی کردن نرخ ارز نیز 
عامل حمایتی دیگری از بازار سهام است. بسیاری از سهامداران 
احتمال اجرایی شدن آن را در سال آینده در محاسبات خود در 
نظر دارند و این امر می تواند موجب ایجاد موجی از تقاضا در 
غالب صنایع بورسی به ویژه صنایع متاثر از دالر ترجیحی شود. 
همچنین تصویب پیشنهادهای حمایتی دولت در خصوص 
تقویت بازار سرمایه و تعیین سقف برای گاز خوراک و سوخت 
شرکت های پتروشیمی و فوالدی و رساندن نرخ تسعیر ارز 
بانک ها به سطح 90 درصد نیمایی، تا حدودی باعث کاهش 
نگرانی ها سهامداران شده است. این عوامل در کنار همدیگر 

احتمال صعود قیمت ها در کوتاه مدت را تقویت می کند. 
کم نوسان: 22 درصد کارشناسان نیز روند شاخص سهام 
طی هفته جاری را کم نوسان دانسته اند. به اعتقاد این دسته 
از کارشناسان در شرایط فعلی نمی توان به تقاضای ایجاد شده 
در هفته گذشته چندان دلخوش بود. این رویارویی توان تغییر 
چندانی در قیمت عمومی سهام ندارد و تغییر در معامالت 
چند روز اخیر به نظر نمی رسد بتواند تغییر قابل توجهی در 
بازار فراهم کند. عالوه بر این به رغم حمایت نرخ ارز در شرایط 
فعلی، باید توجه داشت که احتماال نرخ دالر نیز با فاصله 
گرفتن از پایان سال میالدی، کاهش را تجربه کند و بسیاری 
نیز احتمال دستیابی به توافق هسته ای و اصالح نرخ ارز را در 
محاسبات خود دارند که این امر نیز احتیاط سهامداران را 
افزایش می دهد. از سوی دیگر ابهامات موجود در بازار همچون 
محتوای گزارش های عملکرد ماهانه و 9ماهه شرکت ها و 
ابهامات سیاسی نیزدر تردید سهامداران اثر گذار خواهد بود. 
فضای انتظاری و احتیاطی در نهایت روند کم نوسان شاخص 

را رقم می زند. 
نزولی: 11 درصد از تحلیلگران حاضر در نظر سنجی روند 
شاخص سهام را نزولی پیش بینی کرده اند. به اعتقاد این دسته از 
کارشناسان بازار در شرایط فعلی چندان نمی تواند خود را احیا 
کند و صعود قیمت سهام نیز با افزایش عرضه و خروج سهامداران 
از بازار مواجه خواهد شد، چراکه از یک طرف ابهامات زیادی در 
بازار وجود دارد و از سوی دیگر سهامداران نسبت به وضعیت 

سهام بسیار نا امید و دلسرد شده اند. 

  بورسهفتهازنگاهسهامداران
نظر سنجی  در  حاضر  سهامداران  60 درصد  صعودی:
»دنیای اقتصاد« معتقدند شاخص سهام طی این هفته صعودی 
خواهد بود. به اعتقاد این دسته از سهامداران احتمال توجه 
مجدد به بورس بعد از یک اصالح طوالنی مدت بسیار محتمل 
است. این امکان هماهنگ با حمایت عوامل بنیادی همچون 
نرخ باالی ارز و تورم موجب ورود نقدینگی به بازار خواهد شد. 
همچنین وضعیت بازارهای جهانی و سیاست تک نرخی کردن 
ارز از جمله عوامل بنیادی در حمایت از صعود سهام و افزایش 

تقاضا در بورس تهران به شمار می رود. 
کم نوسان: 27 درصد سهامداران مزبور معتقدند این هفته 
شاخص کل با حرکت پایاپای عرضه و تقاضا می شود و از این 
رو معتقدند این روند در کوتاه مدت ادامه خواهد داشت. به 
اعتقاد این سهامداران، بورس برای حرکت کردن از نقطه فعلی 
نیازمند متغیرهای قدرتمند تری در حمایت از سهام و همچنین 
رفع ابهامات موجود در بازار و فضای اقتصادی سیاسی کشور 
است و تا آن زمان بورس در نقطه فعلی نوسانات اندکی را تجربه 

خواهد کرد. 
نزولی: 13درصد سهامداران معتقدند بورس بازان بعد از صعود 
قابل توجه قیمت ها در هفته گذشته با شناسایی سود موجب 
فشار فروش و افت قیمت سهام خواهند شد. به اعتقاد این افراد 
اهالی سهام هنوز به بورس بی اعتمادند و تغییر یکی، دو روزه در 
معامالت نمی تواند الگوی رفتاری سهامداران را در کوتاه مدت 
تغییر چندانی بدهد. از این رو احتماال این هفته بورس با فشار 

فروش و خروج نقدینگی از بازار مواجه می شود. 

گروهبورس
42710261

بورس  شهریاری:  دنیای اقتصاد-شروین 
تهران پس از پشت سر گذاشتن هفته   هایی 
دشوار، سرانجام در مسیر بهبود قدم برداشت 
و شاخص کل این بازار با ثبت رشد بیش از 
5 درصدی )بیشترین رشد در 19 هفته اخیر( 
در مقیاس هفتگی و ورود پرقدرت به کانال 
1/3میلیون واحدی، نشانه   های تغییر نسبی روند 
را بروز داد. با این حال، در حوزه ارزش معامالت 
روزانه هنوز سیگنال قطعی صادر نشده و این 
متغیر به باالتر از کانال 3 هزار میلیارد تومان نفوذ 
نکرده است، هرچند جمع   آوری صف   های فروش 
در اکثر نمادها و تشکیل صف   های خرید در دو روز 
پایانی هفته، نوید روزهای بهتری برای بازار سهام 
در صورت ادامه روند کنونی می دهد. محرک 
چرخش بازار به زعم بسیاری عبارت از تعدیل 
برخی سیاست های اقتصادی مرتبط با بودجه 
سال آینده توسط دولت بود. در یکی از مهم ترین 
موارد، سقف نرخ گاز خوراک پتروشیمی   ها و 
سوخت صنایع برای سال آینده تعیین شد تا 
یکی از نگرانی های عمده در صنایع بزرگ ناشی از 
افزایش بی   رویه هزینه گاز تعدیل شود. در حوزه 
دیگر صنایع نیز شایعه حذف تخصیص ارز ۴200 
تومانی برای واردات نهاده   های دامی و غذایی قوت 
گرفته که با استقبال سرمایه گذاران ناشی از امکان 
رشد سودآوری صنایع مرتبط از محل تعدیل نرخ 

فروش روبه رو شده است. 
در روزهای اخیر، مقارن با ایام پایانی فصل و 
شب یلدا، جشنواره   های مختلفی از فروش کاال 
و خدمات با ارائه تخفیف   های متنوع برپا شد که 
مشتریان زیادی را به سوی خود جلب کرد. در 
بازار خرده   فروشی چنین مرسوم است که برگزاری 
حراج   های فصلی، باعث ثبت رکورد فروش اجناس 
می شود و افراد نیز با هدف بهره مندی از تخفیفات، 
بیشترین میزان خرید را در این دوره صورت 
می دهند. این در حالی است که در سایر مواقع 
که قیمت ها وضعیت عادی دارند عطش خرید 
مصرف کنندگان کمتر است. این رویکرد که 
با منطق اقتصادی سازگار است در بازارهای 
مالی معموال به نحو معکوسی برقرار است؛ به 
این معنا که در بازار سهام هرچه نرخ ها باالتر 
می رود بر خوش بینی سرمایه گذاران افزوده شده 
و از ریسک   گریزی و احتیاط آنها کم می شود، به 
نحوی که معموال در شرایط حبابی، بیشترین 
تعداد خریداران با بیشترین مقدار سرمایه خود 
و با باالترین میزان اعتماد نسبت به ادامه صعود 
به بازار وارد می   شوند که البته پیامدی جز زیان 
گسترده پس از اصالح قیمت ها و ترکیدن حباب 

ندارد. در نقطه مقابل، در روند نزولی، هرچه افت 
قیمت دارایی   ها در طول زمان ادامه می   یابد و 
عمق کاهش بیشتر می شود، تعداد بیشتری 
از مالکان دارایی به فروش ترغیب می شوند و 
میزان ناامیدی و تمایل به واگذاری هرچه ارزان تر 
توسط فروشندگان افزایش می یابد. این ویژگی 
متناقض با رویکرد افراد در حراج کاالها، یکی از 
مهم ترین اعوجاجات رفتاری در بازارهای مالی 
به شمار می رود که معموال با احساسات ترس 
و طمع در افراد توضیح داده می شود. واقعیت 

این است که توصیف   های فوق 
شباهت جالب توجهی با رفتار 
برخی فروشندگان در روزهای 
اخیر در بورس تهران دارد. به 
عبارت دیگر، در شرایطی که 
بسیاری از سهام افت های سنگین 
چند10 درصدی نسبت به اوج 
خود را تجربه کرده و موقعیت 
بنیادی آنها نیز از گذشته بهتر 
شده، تشدید ولع عرضه توسط 
فروشندگان بیشتر تداعی حراج 
جشنواره های  و  فصل  پایان 
پاییزی را می کرد که در آن افراد 

به جای استفاده از فرصت خرید به سبقت گرفتن 
از یکدیگر در صف های فروش مشغول بودند!

  مثبتومنفیبستهحمایتی
مطالعه مفاد بسته مصوب دولت برای حمایت از 
بازار سرمایه نشان می دهد که هرچند همه بندها 
به نوعی در راستای رونق بورس هستند اما از منظر 
اقتصاد کالن، تبعات متفاوتی را می توان برای 
برخی سیاست های اعالمی متصور بود. در حوزه 

نرخ گاز، تصمیم اتخاذ شده با توجه به اشکاالت 
فرمول محاسبه )که قیمت ها را به نوعی متاثر از 
هاب اروپایی می کرد( مقداری از نگرانی ها کاست؛ 
به ویژه آنکه کشور در حوزه مزبور تولیدکننده بوده 
و دارای مزیت نسبی است. بندهای دیگر نظیر 
تسعیر ارز بانک ها با 90 درصد سامانه نیما یا ثبات 
فرمول حقوق معادن و نیز اختصاص 10 درصد 
وجوه سهام دولتی عرضه شده به بازار گردانی هم 
واجد توجیهات الزم بوده و تعارضی با منافع کالن 
اقتصادی ندارد. در خصوص معافیت های مالیاتی، 
5 درصدی  کاهش  هرچند 
می تواند مشوق سرمایه گذاری 
و تولید باشد اما تخصیص منابع 
حاصل از مالیات نقل و انتقال 
سهام به تقویت صندوق تثبیت 
بازار در شرایط کسری بودجه و 
محدودیت درآمدهای مالیاتی 
محل ابهام است. عالوه بر این، 
تخصیص 30 هزار میلیارد تومان 
دیگر به صندوق تثبیت صرفا به 
منظور حمایت از نرخ سهام در 
بورس با توجه به مشکالت عمیق 
دولت در تامین منابع چندان 
موجه به نظر نمی رسد. از سوی دیگر، گره زدن 
سیاست پولی و مالی کل کشور به شرایط بازار 
سهام تحت عنوان ضرورت حفظ سقف سود 
بین بانکی در سطح 20 درصد از طریق افزایش 
پایه پولی و خرید اوراق یا مرتبط کردن فروش 
اوراق بدهی و تامین مالی دولت با میزان منابع 
ورودی به بورس از جمله مواردی است که نه تنها 
احتماال سوابق مشابهی در نمونه های بین المللی 
ندارد بلکه با محدود کردن ابزارهای مهم مدیریت 

اقتصاد کالن و گره زدن آن با نرخ سهام، می تواند 
زمینه   ساز تهدید پایداری اقتصاد کشور در شرایط 
لزوم کنترل کسری بودجه و رشد باالی نقدینگی 
و تورم باشد. از این جهت، هرچند تصمیمات فوق 
ممکن است به مذاق اهالی بورس خوش بیاید اما 
از نگاه کالن، به نظر می رسد اجرای برخی از موارد 
بسته 10گانه باید با مالحظه دقیق منافع و مصالح 

کلی اقتصاد ایران صورت گیرد. 

  پیاماقتصادازسیاستچین
در حالی که روزهای سال 2021 به شماره 
افتاده است، دومین اقتصاد جهان به استقبال 
سالی مهم از منظر سیاسی می رود. بر این اساس، 
با برگزاری بیستمین گردهمایی حزب خلق چین 
در پاییز آینده، دبیرکل حزب که همان باالترین 
مقام اجرایی کشور است برای پنج سال بعدی 
انتخاب می شود. گمانه زنی ها حاکی از آن است 
که دبیر فعلی یعنی »شی«، در اتفاقی بی سابقه 
در تاریخ معاصر این کشور قصد دارد برای سومین 
دوره متوالی این سمت را در اختیار بگیرد. زمینه 
الزم برای  گذار مهم مزبور از منظر سیاسی طبیعتا 
عبارت از شرایط آرام و حتی المقدور پررونق 
اقتصادی است. این در حالی است که اقتصاد 
چین اخیرا با چالش های مهمی در زمینه کند 
شدن بخش مسکن و مشکالت عمده در حوزه 
انبوه سازان مواجه شده است. در هفته های اخیر 
سیگنال های متعددی از سوی سیاستگذاران 
پولی و مالی این کشور صادر شده که همگی از عزم 
مقابله با این تهدید در کوتاه مدت حکایت دارند. 
کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی چین برای 
اولین   بار از بهار گذشته و نیز اجازه انتشار بیش از 
22۸ میلیارد دالر بدهی جدید توسط دولت های 
محلی برای آنچه »تقویت سرمایه گذاری در 
زیرساخت ها وحمایت از رشد اقتصادی« خوانده 
شده تنها نمونه هایی هستند که نشان از چرخش 
مجدد چین به سمت تحریک اقتصادی از محل 
رشد بدهی و سیاست انبساط پولی دارد. به رغم 
آثار احتماال پرمخاطره این سیاست ها بر پایداری 
رشد اقتصادی، این رویکرد چین پیامدهای 
مهمی برای اقتصاد جهانی در کوتاه   مدت دارد؛ 
پیامدهایی از جنس تداوم تحریک تقاضا برای 
مواد خام و سرمایه گذاری   های زیرساختی که مانع 
از رکود یا اصالح قیمت جدی بازارهای کاالیی 
در افق سال 2022 می شود و برای اقتصادهای 
وابسته به صادرات به چین از جمله بسیاری از 
شرکت های بورس تهران در ماه   های آتی یک 

عامل اطمینان   بخش تلقی می شود. 

سنا: سامانه   ها باید به سمتی بروند که هشدارهای الزم را 
به افراد یا اشخاص بدهد؛ زیرا بسیاری از رفتارها به دلیل 
شناخت ناکافی از دستورالعمل   ها رخ می دهد. بنابراین، باید 
سامانه   ها به نحوی توسعه یابند که فاز پیشگیری از وقوع 

تخلف نسبت به کشف تخلف در آن قوت یابد. 
مدیر نظارت بر بورس    های سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اشاره به اینکه اکنون نظارت به صورت سیستمی و از 
طریق سامانه   ها انجام می شود و نظارت کارشناسان در 
بررسی نهایی قرار دارد، گفت: هشدارها از طریق سامانه   ها 
بر اساس پارامترهای مشخص و تعریف   شده، ارسال می شود 
و کارشناسان نیز بررسی   های الزم را انجام می دهند و اگر 

هشدارها سطحی باشد، از ارسال آنها خودداری می شود. 
مهدی پارچینی با بیان اینکه سامانه   ها، سرعت واکنش 
را افزایش داده است، اظهار امیدواری کرد: امید می رود به 
سمتی برویم که عامل انسانی حذف و امکان بروز واکنش 

در لحظه میسر شود. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر می توان 
ادعا کرد نظارت   ها با توجه به کارشناس محور بودن، 
سلیقه   ای است، گفت: به هر حال قضاوت، ماهیت نظارت 
است. بنابراین، در حوزه نظارت، بحث تشخیص بسیار مهم 
است و قابل حذف شدن نیست. اما نکته مهم این است که 
برخی از سامانه   ها در برخی از کشورها، اساسا اجازه تخلف 
را نمی   دهند و سامانه به گونه   ای طراحی شده که چنین 
رفتاری امکان بروز نمی یابد که نهاد ناظر بخواهد به آن ورود 

و با آن برخورد کند. 
این مقام مسوول ادامه داد: حرکت از پرونده   سازی به سوی 
پیشگیری از وقوع تخلف هدف اصلی است. به بیانی دیگر، 

دنبال این هستیم تا از وقوع تخلفات پیشگیری کنیم. 
مدیر نظارت بر بورس    های سازمان بورس و اوراق بهادار با 
بیان اینکه مبنای اصلی دستورالعمل   ها، قانون بازار سرمایه 
است، گفت: قانون بازار سرمایه در مجلس شورای اسالمی 

در حال بازنگری است و    نظرات فعاالن بازار اخذ شده تا در 
بازنگری آن اعمال شود.  پارچینی ادامه داد: قانون بازار پایه 
نظارتی بر بازار سرمایه است که بر اساس فصول مختلف این 
قانون، تکالیفی را مشخص کرده که در حوزه   های گوناگونی 
باید دستورالعملی تصویب و در هر دستورالعمل باید شرایط 

مقرراتی بر آن تدوین شود. 
وی اضافه کرد: هرکدام از این مقررات که توسط 
معامله   گران، کارگزاری   ها یا سایر نهادها نقض شود، برای 
نقض   کننده، تنبیهاتی درنظر گرفته شده است. بنابراین، 
سامانه   ها باید بر اساس این پارامترها تنظیم شوند. پس هر 
نظارتی که در حوزه بازار سرمایه انجام می شود مبتنی بر 

دستورالعمل یا قانونی است. 
مدیر نظارت بر بورس    های سازمان بورس با اشاره به 
اینکه ابعاد بازار نسبت به گذشته تغییرات زیادی داشته 
است، تصریح کرد: با گذر زمان و تغییر ابعاد بازار از مسیر 
خصوصی   سازی و ورود شرکت های جدید به بازار سرمایه، 
به ویژه طی سال گذشته، حجم سرمایه گذاری در این بازار 
به شیوه تصاعدی افزایش یافت، بنابراین، همکاران سازمان 

بورس مجبور به بازنگری در سامانه   ها شدند. 
وی افزود: سال گذشته هم حجم فشار بازار بر سامانه   ها بود 
و هم فرصت کافی برای اصالح ایده   آل سامانه   های نظارتی 
وجود نداشت، با این حال، سامانه   ها تا جایی که امکان داشت 
توسعه یافت؛ به   ویژه اینکه سامانه   های نظارتی از حالت 
تلفنی و تماس با کارگزار به سمت پیام   های سیستماتیک به 
معامله   گران رفت تا موارد نقض مقررات را بتوان سریع   تر و 

در زمان کوتاه   تری به این افراد منعکس کرد. 

  اصالحوارتقایمکانیزمهاینظارتی
مدیر نظارت بر بورس    های سازمان بورس با اشاره به 
برنامه   های جدید این مدیریت گفت: این برنامه   ها در دو 
حوزه است. حوزه نخست، بهبود داده   هایی است که در حوزه 

نظارت به   ویژه در حوزه شناسایی افراد و روابط میان این 
افراد است و حوزه دوم، بحث فضای مجازی است که بتوانیم 
فعالیت افراد در فضای مجازی را به رفتار آنها در بازار پیوند 

بزنیم تا از بروز سوءاستفاده اجتناب شود. 
وی افزود: با ضریب نفوذی که بازار سرمایه در سال گذشته 
پیدا کرد، افراد زیادی از جامعه درگیر بازار شدند و متاسفانه 
عمده این افراد نیز به صورت مستقیم وارد بازار شدند و این 
باعث شد بازار به دلیل رفتارهای غیر حرفه   ای، به اخبار و 
رویدادها واکنش   های بیش از اندازه نشان دهد. این در حالی 
است که بسیاری از معامله   گران تصمیم   های خود را از طریق 
محتوای فضای مجازی می   گیرند و سبب می شود افرادی که 
قصد سوءاستفاده دارند بتوانند از منابع این اشخاص به نفع 

خودشان بهره ببرند. 

  فعالسازیکدمعامالتیپسازگذراندندورههای
مرتبط

پارچینی تصریح کرد: با توسعه بازار سرمایه و ورود 
بی شمار کدهای معامالتی به بورس، متاسفانه کارگزاران 
کنترل   های الزم را حین ایجاد دسترسی آنالین برای 
مشتریان خود انجام نمی دهند که این موضوع، اتفاقی 

خطرناک برای بازار سرمایه محسوب می شود. 
مدیریت نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار 
افزود: در حال حاضر، بسیاری از سهامداران دانش و آموزش 
کافی در خصوص بازار سرمایه ندارند. بر این اساس، ناظر 
بازار ملزم است برای کنترل رفتارهای نادرست و تحت تاثیر 
قرار نگرفتن بازار از آن، به محدودسازی کدهای با رفتار 
نادرست اقدام کرده، آنها را ملزم کند به گذراندن دوره   هایی، 

مجددا دسترسی آنها را باز کند. 
پارچینی ادامه داد: امیدوارم با سامانه   هایی که پیش بینی 
کرده   ایم، بتوانیم افراد را بر اساس عملکردشان ارزیابی کرده 

و گواهی معامالت برخط افراد فاقد صالحیت را لغو کنیم. 

بیشترینرشدشاخصکلبورسدر19هفتهاخیررقمخورد

پایان حراج پاییزی سهام؟
بررسیهای»دنیایاقتصاد«ازتبعاتمثبتومنفیبستهحمایتی

شنبه
4دیماه1400
سالبیستم
شماره5348
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نبضبازارسهام
عملکردهفتگینماگرهایسهام

تغییراتهفتگیآخرینرقمبازار
)درصد(

تغییراتازابتدای
سال)درصد(

1,359,0245/13/9شاخصکلبورس

شاخصهموزن
18/7-357,7653/8بورس

شاخصکل
18,7851/154/4فرابورس

صنایعبابیشترینرشد/افتشاخصدرهفتهگذشته

صنعت
تغییرات

هفتگیشاخص
)درصد(

صنعت
تغییرات

هفتگیشاخص
)درصد(

استخراجسایر19/8وسایلارتباطی
1/1-معادن

خردهفروشی17/4محصوالتچرمی
0/9-بجزوسائلنقلیه

انتشار،چاپو11/7محصوالتکاغذی
0/2تکثیر

موادومحصوالت9/9اطالعاتوارتباطات
0/3دارویی

بانکهاوموسسات
استخراج9/4اعتباری

0/4زغالسنگ

صنایعبابیشترینحجممعامالتهفتگی

تعدادصنعت
حجم
)میلیون
سهم(

ارزش
)میلیارد
ریال(

تغییرات
شاخص
)درصد(

خودرووساخت
221685/06694/214469/26/2قطعات

بانکهاوموسسات
67563/02286/95795/19/4اعتباری

63362/01892/42764/91/5سرمایهگذاریها

ساختمحصوالت
28216/01068/41340/53/9فلزی

133350/01057/39864/94/9فلزاتاساسی

154235/0775/413163/76/8محصوالتشیمیایی

فرآوردههاینفتی،
ککوسوخت

هستهای
63773/0757/64299/94/1

محصوالتغذاییو
آشامیدنیبهجزقند

وشکر
62266/0456/4373453/1083/3

انبوهسازی،امالکو
47350/0437/1712148/7586/1مستغالت

سایرواسطهگریهای
35343/0405/3231002/6731/8مالی

خالصتغییرمالکیتهفتگیدربورستهران

ارزشتغییرمالکیت)میلیاردریال(تاریخروز

155-1400/09/27شنبه

2,297-1400/09/28یکشنبه

1,864-1400/09/29دوشنبه

1,155-1400/09/30سهشنبه

1400/10/011,747چهارشنبه

3,723-مجموع

خالصتغییرمالکیتحقوقیبهحقیقی

مدیرنظارتبربورسهایسازمانمطرحکرد

»پیشگیری« به   جای »کشف تخلف« در بورس

   مطالعهمفادبستهمصوب
دولتبرایحمایتازبازار
سرمایهنشانمیدهدکه
هرچندهمهبندهابهنوعی
درراستایرونقبورس
هستنداماازمنظراقتصاد
کالن،تبعاتمتفاوتی
رامیتوانبرایبرخی
سیاستهایاعالمی

متصوربود


