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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدﻧﯿﻮز ،اﻟﮕﻮی ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪهای ﻃﯽ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم ﭼﯿﺮﮔﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻣﮑﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﺷﺪ و
روﻧﻖ را از ﺑﺎزار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮآﯾﻨﺪی از روﻧﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﻮدآوری ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺒﻬﻢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در
ﺑﺎزار ارز ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻘﺒﺎض اﻋﺘﺒﺎری در
روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺗﺪاوم روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ داﻣﻦ زده اﺳﺖ.
ﺿﻌﻒ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﻗﺒﺎ
ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺛﺒﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏﻣﺎه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺮخﻫﺎ در ﺑﺎزار ارز وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎزارﺳﺎز ارزی ﺑﺮای ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ دﻻر در
ﺳﻄﺢ ۴ﻫﺰار و  ۰۰۵ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﻔﻮف ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ارز در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﻃﯽ روزﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪﺗﺮی از ﺳﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزاﻧﻪ ارز در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﺰارش «دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد» ﻋﺮﺿﻪ ارز در روز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺻﻮرت «ﻣﺸﺮوط» و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ارز رﺳﻤﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﻮروزی اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺪاوم ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﺸﺎن از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻄﻮح ﻓﻌﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ ارز
دارد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮای دﻻر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﻨﯿﺎدی ارز ،ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻣﻮﺳﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﺑﻬﺎری
ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای دﻻر ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ دﻻر در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪاران را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ و ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﻮح ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺮخ دﻻر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻬﺎم ﺻﺎدراتﻣﺤﻮر ﺑﺎزار ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ﻫﻮا در ﺑﺎزار ارز ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮآورد ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ ﻧﺮخ در اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻮﺛﺮ اوراق ﺑﺪﻫﯽ در ﺳﻄﻮح ﻓﺮاﺗﺮ از  ۰۲درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﺎوی ﭘﯿﺎم
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﭘﯿﺎم ﺿﻤﻨﯽ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻی  ۰۲درﺻﺪ اوراق ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت
ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺪون رﯾﺴﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ اوراق ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و ﻫﺮاس از ﺗﻮرمزاﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ﺳﻄﻮح ﻓﻌﻠﯽ را در ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺻﻼح ﺳﻨﮕﯿﻦ روﺑﻪرو ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺑﺎﺛﺒﺎت ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ

اﻇﻬﺎرات ﺗﻨﺶآﻓﺮﯾﻦ ﺗﺮاﻣﭗ روزﻫﺎی ﭘﺮﻧﻮﺳﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .از اﯾﻦ رو ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را دﺳﺖﮐﻢ در
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﺒﻬﻢ ﮐﺮده و رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزار را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم اﻋﻤﺎل
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﻮی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎزارﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﻌﺮﻓﻪای ﺗﺮاﻣﭗ،
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری در ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺑﺰرگ را در ﭘﯽ داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ ارزش ﺳﻬﺎم و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎم در
ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ داﻣﻦ زد .اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ از ﺳﻮی ﻃﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎوران اﻗﺘﺼﺎدی درون ﮐﺎخ
ﺳﻔﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺴﺒﯽ در ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺗﺮاﻣﭗ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﻌﺮﻓﻪای ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﭼﻮن ﮐﺎﻧﺎدا و ﻣﮑﺰﯾﮏ از ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﭼﺮﺧﺶ ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﻔﺎوت ﻟﺤﻦ در روز اﻣﻀﺎی ﻃﺮح ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻓﻀﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻣﯿﺪواری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﺪ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﺪار ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ در روز ﺟﻤﻌﻪ ،آن ﻫﻢ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ
ﺳﺮد ﻣﻮﺷﮑﯽ ،ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﺷﻔﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎر اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزار ﮐﺎر و رﺷﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از
اﻧﺘﻈﺎر اﺷﺘﻐﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﯽ اﯾﻦ روز در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪار ﺻﻌﻮد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎم در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺲ ،روی ،ﺳﺮب و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪای
را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.در دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎی ﻧﻪﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،رﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺘﻈﺎر
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻦ در ﮐﻨﺎر اﻋﻼم ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی  ۶ /۵درﺻﺪی از ﺳﻮی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﭼﯿﻨﯽ،
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ اﺑﻬﺎم روﺑﻪرو ﮐﺮد .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻫﺪف
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد آﺳﯿﺎ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺮخ  ۶ /۹درﺻﺪی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻓﺖ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺳﻬﺎم
ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﺮوز ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در آﺧﺮﯾﻦ روز
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﺴﻮس دﻧﺒﺎل ﺷﺪ اﻣﺎ واﮐﻨﺶ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪای از ﺳﻮی ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و ارزش
ﺳﻬﺎم زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪاوم ،در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎزار از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ .ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺖ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﻬﺎم ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ ﻃﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﺶ از  ۳درﺻﺪی را در
آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮﻧﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮز  ۵۶دﻻر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﻨﺶآﻓﺮﯾﻦ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ در رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را
ﮔﺬاﺷﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎی «ﺷﭙﻨﺎ» و «ﺷﺒﻨﺪر» و «ﺷﺘﺮان» از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻬﺎم ﮔﺮوه ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻃﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺰو ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﻬﺎم ﮔﺮوه ﻓﻮﻻدی ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺖ .در ﮔﺮوه ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻬﺎم ﻓﻮﻻدی ﺑﺎزار از ﺟﻤﻠﻪ «ﻓﻮﻻد» در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻔﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺷﺪﻧﺪ« .ﻓﻮﻻد» ،در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ )ﺗﺎﺛﯿﺮ  ۹۳واﺣﺪ ﻣﻨﻔﯽ( ﻗﺮار داﺷﺖ« .ﻓﺨﻮز»« ،ﮐﺎوه» و «ﻫﺮﻣﺰ» ﻧﯿﺰ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت داﻣﻨﻪ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﻦ ﺳﻬﺎم ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ارزش ﺳﻬﺎم ﮔﺮوه ﻓﻠﺰی ﺷﺪ .اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ
ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ارزش ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺮوه ﻓﻠﺰی ،ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ارﻓﻊ ﮐﻪ در ﻏﯿﺒﺘﯽ ۰۲روزه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد
ﭘﺲ از اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ،ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن در روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪ و رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ  ۵۱درﺻﺪی را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
«ارﻓﻊ» در اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺪود  ۷۹۱درﺻﺪی ﺳﻮد را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﻬﺎﻣﺪاران رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﺮک اﺻﻠﯽ رﺷﺪ ارزش ﺳﻬﺎم
«ارﻓﻊ» ﻃﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ارزش ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﻧﻤﺎد در اﺑﺘﺪای ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﺮوز ﺑﯿﺶ از  ۱۲درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﻓﺮوش
داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺻﻒ ﻓﺮوش در ﻗﯿﻤﺖ  ۵۸۳ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد.
ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﻣﺲ و روی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﺮﺧﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دو ﻓﻠﺰ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ واﮐﻨﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .در واﻗﻊ
ﻓﺸﺎر ﻓﺮوش در اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺜﺒﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ« ،ﻓﺎﺳﻤﯿﻦ» ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﺮوز ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻼﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ.اﻓﺖ ارزش ﺳﻬﺎم ﻃﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻧﺒﻮد و ﮔﺮوه ﺧﻮدرو
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺷﺎﺧﺺ  ۰ /۶درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ «ﺧﺰاﻣﯿﺎ» در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺟﺬب
ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه ،از ﺟﻤﻠﻪ « ﺧﻮدرو» و «ﺳﺎﯾﭙﺎ» ،ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﮐﺮد .ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﺮوه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
در روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎزار رﻗﻢ ﺧﻮرد .در اﯾﻦ ﮔﺮوه« ،ﺷﺨﺎرک» ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻼﯾﻢ ﻗﯿﻤﺘﯽ ،در ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﺎﻧﻮل در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اورهﺳﺎز ﺑﺎزار از ﺟﻤﻠﻪ «ﺷﺎراک»« ،ﮐﺮﻣﺎﺷﺎ»« ،ﺷﯿﺮاز» و «ﺷﭙﺪﯾﺲ» رﺷﺪ ﻣﻼﯾﻤﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﭘﻠﯿﻤﺮی اﯾﻦ
ﮔﺮوه از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻢ و ﻣﺎرون ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪک ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻔﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﻬﺎم ﮐﺎﻻﯾﯽ ،رﺷﺪ ﻣﺤﺪودی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.

از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﺮوز ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺳﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻮد .ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻃﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﺮوز ﻧﯿﺰ ﺣﺎوی ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .در اﯾﻦ روز ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﺳﻬﺎم اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻮدﯾﻢ
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در  ۷۲ﺻﻨﻌﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ۸۳ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮔﺮوه داروﯾﯽ ،ﻧﻔﺖ،
ﻓﻠﺰات ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﮔﺮوه ﮐﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ  ۳۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻬﺎم از ﺳﺒﺪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ )از  ۱۲ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه( ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
ﺑﺴﻂ و ﻗﺒﺾ «ﺷﻔﺎ»
ﮔﺮوه داروﯾﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺻﺪر ﺟﺪول ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺸﺴﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﻬﺎم ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺎزهوارد اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﯾﻌﻨﯽ «ﺷﻔﺎ» ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ ﺑﻮرس ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﺮﺣﺠﻤﯽ را در ﻣﺤﺪوده ﻣﺜﺒﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺛﺒﺖ
ﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ «ﺷﻔﺎ» ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت روزاﻧﻪ را در ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزار ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﻬﺎم «ﺷﻔﺎ» در اﺑﺘﺪای
ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﻗﯿﻤﺘﯽ دادوﺳﺘﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ در اداﻣﻪ از ﺗﺐ و ﺗﺎب ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ داﻣﻨﻪ
ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎد رﻗﻢ ﺧﻮرد.

Source link

