روﻧـﺪ ﮐـﺎﻫﺸﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ﻫـﺎ در ﺑـﻮرس
اداﻣﻪ دار ﺷﺪ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :اﻣﺮوز درﺣﺎﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﻢﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ ﮐﻪ در روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺎ
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﺑﻮرس را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رو ﺑﻪ رو ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻗﻨﺪی ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺷﺪ
ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در روزﻫﺎی
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،
اﺧﯿﺮ دو ﮔﺮوه ﺧﻮدرو و ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار
ﺳﻬﺎم ﺷﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎه ﺷﻤﺎر ﺷﺪن ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﯿﺰ

ﺑﻪ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺲ اﯾﺮان و ﭼﺎدرﻣﻠﻮ
ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎﻫﻨﺪه را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﻞ ﺑﻮرس داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 ۱۰۸ ،۱۸۳و  ۱۰۵واﺣﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎﻫﻨﺪه داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺎزار اﺻﺮار
ورزﯾﺪهاﻧﺪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ داﻣﻦ زدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎمﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ و
ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد اﺷﺎره ﮐﺮد.
در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن ،ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﯾﺮانﺧﻮدرو و
ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۴۷ ،۵۰ ،۱۱۷و  ۴۶واﺣﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
اﻓﺰاﯾﻨﺪه روی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺎزار داﺷﺘﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻔﺘﯽﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺎزار را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮوه اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ روﺑﻪرو ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺮوز در ﮔﺮوه اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی ،ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺖ
ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎﻫﻨﺪه داﺷﺖ .اﻣﺎ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﻤﺎن،
آﻫﮏ و ﮔﭻ ،ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ و ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﮐﺜﺮاً
رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮد.
اﻣﺮوز ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﺎزده ﻧﻘﺪی و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ۹۶۵
واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۵۹ﻫﺰار و  ۸۳۲واﺣﺪی رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﻞ ﻫﻢوزن ﺑﺎ  ۵.۶۴واﺣﺪ رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻤﺎﮔﺮ اﺻﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻫﻢوزن در ﮐﻨﺎر اﻓﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻧﻤﺎﮔﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻬﻢﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم داﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ آزاد ﺷﻨﺎور ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از  ۱۲۷۷واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ اﻣﺮوز رﻗﻢ  ۱۷۴ﻫﺰار و
 ۹۲۹واﺣﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار اول و دوم ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 ۸۳۹و  ۱۳۱۱واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺑﻪ رﻗﻢ ۴۷۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪن  ۲۰.۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺳﻬﻢ و اوراق ﻣﺎﻟﯽ ﻃﯽ  ۱۵۳ﻫﺰار و  ۱۷۹ﻧﻮﺑﺖ دادوﺳﺘﺪ ﺑﻮد.

آﯾﻔﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۳۳واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎ رﻗﻢ  ۱۹۰۹واﺣﺪی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﺎﻧﺎل
 ۲۰۰۰واﺣﺪی را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد .ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان ﺑﻪ رﻗﻢ
 ۵۰۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪن  ۶۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺳﻬﻢ و اوراق ﻣﺎﻟﯽ در  ۱۶۰ﻫﺰار و  ۹۲۰ﻧﻮﺑﺖ دادوﺳﺘﺪ ﺑﻮد.
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