ﺻــﻒ ﺧﺮﯾــﺪ در ﺧﻮدروﯾﯽﻫــﺎ و
ﺑﺎﻧﮑﯽﻫﺎ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﺧﻮدروﯾﯽﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮑﯽﻫﺎ دو ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﻣﺮوز در ﺑﻮرس ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺳﻬﺎم ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ و ﭘﺎﻻﯾﺸﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎﻫﻨﺪه را روی ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﻞ داﺷﺘﻨﺪ.
در آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﻞ ﺑﺎزده ﻧﻘﺪی و ﻗﯿﻤﺘﯽ  ۱۴۷واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۸۳ﻫﺰار و
 ۳۶۶واﺣﺪی رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻣﺮوز در ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺎ
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰:۱۵ﺗﺎ رﻗﻢ  ۱۸۳ﻫﺰار و  ۶۶۹واﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ اﻣﺎ از آن
ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮد.
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻫﻢ وزن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۲۰۹واﺣﺪ رﺷﺪ رﻗﻢ  ۲۸ﻫﺰار و  ۳۰۶واﺣﺪی را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﺷﺎﺧﺺ آزاد ﺷﻨﺎور ﺑﺎ  ۶۹۰واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺪد  ۱۹۳ﻫﺰار و
 ۵۱۶واﺣﺪی را دﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار اول  ۵۸۶واﺣﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۳۶ﻫﺰار و ۳۶۵
واﺣﺪی رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار دوم ﺑﺎ اﻓﺖ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۲۱واﺣﺪی ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪ و ﺑﻪ رﻗﻢ  ۳۵۹ﻫﺰار و  ۹۰واﺣﺪی رﺳﯿﺪ.
ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﭘﺎرس و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان اﻣﺮوز
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎﻫﻨﺪه را روی ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۸۵ ،۱۹۰و  ۱۵۹واﺣﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮐﺎﻫﺸﯽ را روی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻣﯿﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ،ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻫﺮ
ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۸۴ ،۱۶۵ ،۱۶۸و  ۷۹واﺣﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ روی ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی
ﺑﺎزار داﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ روز ﭘﯿﺎﭘﯽ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت
اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ .در ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﺎدﻫﺎی
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺻﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ
اﺳﻤﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﻬﻢ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و
ﺗﻌﺪاد  ۲۰۳ﺳﻔﺎرش روﺑﺮو ﺑﻮد .آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﺸﺎن

ﻣﯽداد  ۹۳درﺻﺪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺑﯿﺶ از
 ۷۲درﺻﺪ ﻋﺮﺿﻪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽﻫﺎ ﺑﻮد.
ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﺻﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺣﺪود ﭘﻨﺞ درﺻﺪ در ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۱۴ﺗﻮﻣﺎن رﺷﺪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺻﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎدﻫﺎی
ﮔﺮوه ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮدﯾﻢ .ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در
اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻣﺮوز ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ از دو درﺻﺪ ﺑﻮد .ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺮوز
ﺷﺎﻫﺪ داد و ﺳﺘﺪ  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺶ از  ۶۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻮد.
اﻣﺎ در ﮔﺮوه ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﮐﮏ و ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺴﺘﻪای ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺖ ﯾﮑﺪﺳﺖ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﺳﻬﻢﻫﺎی ﮔﺮوه از ﯾﮏ ﺗﺎ  ۳.۵درﺻﺪ اﻓﺖ
ﻗﯿﻤﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان اﻣﺮوز ﺑﻪ رﻗﻢ  ۵۸۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪن  ۲.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﻬﻢ و اوراق ﻣﺎﻟﯽ ﻃﯽ
 ۱۵۷ﻫﺰار و  ۴۰۲ﻧﻮﺑﺖ داد و ﺳﺘﺪ ﺑﻮد .آﯾﻔﮑﺲ ﻧﯿﺰ اﻣﺮوز  ۲۲.۱۲اﻓﺖ
ﮐﺮد و ﺑﻪ رﻗﻢ  ۲۰۱۸واﺣﺪی رﺳﯿﺪ .ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان رﻗﻢ
 ۴۴۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت رﻗﻢ  ۱.۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺳﻬﻢ و اوراق ﻣﺎﻟﯽ را دﯾﺪ.
ﺧﻮدروﯾﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﺮوز ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﺳﻬﻢﻫﺎی
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮز ﭘﻨﺞ درﺻﺪ رﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ روﻧﺪ .اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ
روز ﭘﯿﺎﭘﯽ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻓﺰآﯾﻨﺪهای ﺑﻪ
رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

