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(سهامی عام)

راییهایداازممکنکرداعالمسوییس!نیستامنروسمقاماتبرایسوییسبانکهای:جهانیاقتصادچشماندازپیرامونحقایقی-

؛!کندبهرهبرداریاوکراینازحمایتجهتروسمقاماتبلوکهشده

چین؛دراقتصادیرشدنرخکاهش-!نکرداعالمایرانآمارمرکزکهتورمینرخ-کالناقتصادتصویر-

طبیعی؛گازشدیدنزول:انرژیوبورس-

یه؛روسوایراناستیبلکوینجزئیاتشرحبانضمام-رکوردشکنیبرایداخلیسکهودالرمجددخیز:ارزوگرانبهافلزات-

جهانی؛بازارهایدرمسرشدتداوم:خامکاالهایبازار-

ها؛صندوقوضعیتبررسی-

بدهی؛بازاروضعیتبررسی-

کاال؛بورسبررسی-

اصالحی؟؛روندشروعبورس:تکنیکالتحلیل-

بازار؛کلحقیقیپولخروج/ورودوکلشاخصبررسی-

بافت؛وارنشاخصمحاسبهوکلشاخصدالریارزیابی-

.صنعتیچندرشتهایهایهلدینگمالینسبتهایمقایسه-
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مهمترین عناوین



(سهامی عام)

.گذاشتندسرپشتمثبتراخودپرفرازونشیبهفتهسهامبازارهایتکنولوژی،حوزهخوبعملکردبا•
.یافتافزایش2023سالابتدایدرچینصادرات•
.استجهانیبازارهایبهپرفشارورودحالدرهمچنانایراننفت•
!اددترکیهرامردمازنفرمیلیونهابانکیکوچکبدهیهایبخشودگیاجرایبهدستورانتخابات،برگزاریازپیشاندکیاردوغان،•
!استدادهارائهرا1فرمولمسابقاتکلخریدبرایدالریمیلیارد20پیشنهادسعودیعربستان•
.داردروپیشرادالریمیلیارد175بدهیبحرانمسکن،جهانیبازار•
!استامیدوارهندیخوبتابستانیکبهکرداعالمداووسبیبرفزمستانادامهدرآسیا،مردثروتمندترینآدانی،گوتام•
.میزندرقمرااسرائیلبااسالمیکشورهاینهاییتوافقفلسطینیدولتیکتشکیلمیگویدعربستان•
«!باشتُرکدلیرانخشممراقب»:دادهشداریونانبهمردمملیگرایانهافکارتهییججهتاردوغان•
.کردخواهدمشکلدچارراایالتایناخیردههچندخالقانهروحیهوگذاشتهاثرآنهامهاجرتمیلبرکالیفرنیاساکنانرویآنفشاروجهانیگرمایش•
.استچینوروسیهکارهایخاطربهگرفته،راآفریقاگریبانحاضرحالدرکهبحرانیگفتآمریکاخزانهداریوزیز•
!کنداستفادهاوکراینازحمایتبرایروسیمقاماتبلوکهشدهداراییهایازدارداحتمالکرداعالمسوئیس•
.داشتادامهنیز2022سالدربرگزیتازپسبریتانیایازمیلیونرهاخروجروند•
.میکندسرمایهگذاریاروپاییجدیدنسلجنگندهپروژهدردالرمیلیارد40آلمان•
.شدگرفتهپیشدردوبارهترکیهتوسطبهرهنرخکاهشروند•
.استحتملترمبسیارطوالنیمدتاقتصادیسراشیبیدرافتادنوعجیبداووساجالسدراقتصادیخوشبینیگفتکلودفلرشرکتمدیر•
دررگرمیسصنعتخبرگانازبعضینظربههمهنوزسود،کاهشوکاربرانکاهشکناردرخود،اخیربزرگناکامیهایوجودبانتفلیکس،•

.استتاریخمدیایشرکتارزشمندترینبهشدنتبدیلمسیر
دردرصدی35رالییکممکنشرکتاینسهامداده،رخنیزچیندرکهتسال،محصوالتشدیدقیمتکاهشزودهنگامتوفیقبهتوجهبا•

.باشدداشتهپیش

بلومبرگ

اشاره

ریریکاوبهامیدومنفیبازارهایدرتکنولوژیسهامخوبعملکرد
.دادرخاخیرهفتهطینتفلیکسوتسال

افزایشباهمزماننیزجهانیبازارهایدرایراننفتفروشافزایش
.پیستوقوعبهبازارهااوضاعشدنبهتروچینکشورصادرات

وارددادامههمچنانبرگزیتازپسانگلستانازملیلونرهاخروجروند
درروسمقاماتبلوکهشدهداراییهایازسوئیسبرداشتاحتمال

.استشدهمطرحاوکرایندولتبهکمکبرایبانکهایش
2023سالدرمسکنجهانیبازاردالریمیلیارد175بدهیبحران

حریکتجهتاردوغانپوپولیستیمتعدداقداماتوشدهپیشبینی
رویپیشانتخاباتدربهرهبرداریبرایخودشنفعبهعمومیافکار
.استپیوستهوقوعبهکشوراین

نفوذبهآسیاییسرمایهدارانامیدو2023داووسکمفروغاجالس
سعودینعربستاوبوداخیرهفتهدیگرخبرغرببازارهایدربیشتر
پایانیبرارافلسطینیخودمختارکوچکدولتیکتشکیلانتظار

.دارداسرائیلازمجادالت
جهاناداقتصرویپیشبزرگچالشهایشدهپیشبینیعالوهبراینها

درکارنیروکلدرصدی6تعدیلدرنهایتوگیردقرار2023سالدر
.بوداخیرهفتهمهمخبرآخرینگوگل

اندازحقایقی پیرامون چشم
جهانیاقتصاد 

!بانک های سوییس برای مقامات روس امن نیست
سوییس اعالم کرد ممکن از دارایی های بلوکه شده مقامات روس جهت حمایت از 

!اوکراین بهره برداری کند
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فایننشال  تایمز

بیزینس اینسایدر

.استتکنولوژیغولهاینیرویکاهشموجادامهنشاندهندهاین.میکندتعدیلراکارمندانشازنفر12,000گوگل•
.کنداستفادههستهایسالحهایازمیتوانداوکراین،جنگدرباختصورتدرروسیهگفتمدودف•
70هدهمشابهاقتصادیبحراناستممکنکند،رهاراخودتورمیاهدافمرکزیبانکاگرگفتآمریکا،خزانهداریسابقوزیرسامرز،لری•

.شودکشوراینگریبانگیرمیالدی
.هستندجهانزنانپورتفویارزشمندداراییدومینمجموعدرارزهارمزاکنون•
.استوسیهرمقابلدراستفادهجهتاوکراینبراینزدیکآینددربیشترتهاجمیمهماتوتوپخانهایادواتکردنفراهمبرایتالشدرمتحدهایاالت•
ایدههایابجوانمدیرانرهبریتحتتجارتماننمیخواهیممامیگویندآشکارااکنونآمریکاییبزرگخردهفروشیشرکتهایبعضیمدیران•

!بدهیمدستازبیشتریمشتریوبرودقهقرابهمدرنبرابریجویانهوسیاسی-اجتماعیمترقی
.هستندبانیعصمسألهاینازمردمومیکنندذکردیگریچیزفوتگواهیدرراکروناقربانیانمرگدلیلبیمارستانهاچینی،مقاماتبدستور•
.کندراهیقرناقتصادیبحرانبزرگترینبهراکشوراینمیتواندجمهوریخواهانتوسطدولتیبدهیهایپرداختعدمسیاستهای•

.داردروپیش2023دربزرگچالشچندینجهاناقتصادکردنداعالماروپامرکزیبانکوپولبینالمللیصندوقمدیران•
.دانستمحتملرابعدیاجالسدربهرهنرخدرصدی0/25افزایشآمریکامرکزیبانکمدیرانازیکی•
.میکندتعدیلراجهانسرتاسردرکارشنیروهایازدرصد6اخراج،تّبّرِکشیدنبیرونبا(گوگل)آلفابتشرکت•
.میکنندسرمایهگذاریآمریکاخزانهداریامناوراقدردالرتریلیونهاروزانهسرمایهگذاران•
.دادافزایشرامعاملهگرانکارمزدحقسرمایهها،تأمینپورسانتکردنکمباهمزمانبانکدویچه•
.کردندتقدیربایدنزیستمحیطدوستداروسبزحمایتیبستهازاروپایی،دولگستردهاعتراضباهمزمانداووس،حضار•
.داردرافرانسهنظامیبودجهافزایشقصدماکرون•
.میکندرسیدگیدالرمیلیارد1معادلکارمزدیبااچاسبیسیبانکحسابهایبهنیزامسالدیلویت،حسابرسیشرکت•
.شدندکاملخودمختاریخواهاناروپایی،دموکراسیودیپلوماسیبهاعتراضباکوزوووصربهای•
.هستندبهرهنرخهایماندنباالبهتعهدرویقرارشانسربرفعالًمرکزیبانکهای•
.داردادامهاوکراینبهآمریکاکمکهایوسنگیننظامیادواتارسال•
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تصویر اقتصاد کالن
!نرخ تورمی که مرکز آمار ایران اعالم نکرد

کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین

:منبع 
2020و داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه 2022پیش بینی :صندوق بین المللی پول

و همچنین آمار مربوط به نرخ بهره( به جز ایران)آمارهای میانگین سالیانه، نقطه نقطه و فصلی کشورها :TradingEconomicsوبسایت 
آمارهای میانگین سالیانه، نقطه به نقطه و فصلی ایران:مرکز آمار ایران

مقایسه بازدهی بازارها

حوزه جغرافیایی

متغیر

تولید ناخالص 
داخلی

(میلیون دالر)
درآمد سرانه

(دالر)

فصلی(ماهانه)نقطه به نقطه میانگین سالیانه

نرخ بهره
(درصد)

نرخ رشد 
–اقتصادی

قیمت ثابت
(درصد)

نرخ بیکاری
(درصد)

نرخ تورم
(درصد)

نرخ بیکاری
(درصد)

نرخ تورم
(درصد)

نرخ رشد 
اقتصادی

(درصد)

جهان
----2021-202120212021بازه زمانی

----%4/7-%091,100,9612,2636/1مقدار شاخص

%7/4-%3/2(2022)پیش بینی 

آمریکا
22-دسامبر22-سپتامبر22-دسامبر22-دسامبر20212021202120212021بازه زمانی

%4/5%3/2%6/5%3/5%4/7%5/4%100,996,22287,695/7مقدار شاخص

%8/1%3/5%1/6(2022)پیش بینی 

چین
22-ژانویه22-دسامبر22-دسامبر22-دسامبر20212021202120202021بازه زمانی

%3/65%0%1/8%5/5%0/9%4/2%063,734,1712,5568/1مقدار شاخص

%2/2%3/7%3/2(2022)پیش بینی 

منطقه یورو

22-دسامبر22-سپتامبر22-دسامبر22-نوامبر20212021202120212021بازه زمانی

%2/5%0/3%9/2%6/5%2/6%7/7%14,493,21242,3085/3مقدار شاخص

%8/3%6/8%3/1(2022)پیش بینی 

ایران
22-مِی1401تابستان1401آذر 1401تابستان 20202020140020212021بازه زمانی

%18%2/5%48/5%8/9%40/1%9/2%547/57,2312,756/74/3مقدار شاخص

%40%9/4%3(2022)پیش بینی 

:منبع داده ها
بازدهی دالر و سکه: TGJUوبسایت 
بازدهی شاخص کل بورس تهران:TSETMCوبسایت 

بازدهی مسکن.:ا.ا.بانک مرکزی ج
بازدهی رمزارزها:TradingViewوبسایت 

یکساله1401ماهیانههفتگیبازار
دالر

%56/38%63/42%6/72%4/13(ریالی)
سکه

%49/68%60/99%9/04%4/10(ریالی)
بورس

%32/38%21/45%12/54%2/24(شاخص)
ارزش 
بازار 

رمزارزها
(دالری)

5/43%28/29%-44/01%-42/98%

مسکن
-ریالی )

(تهران
-2/9%-47/5

تحلیلگرانگروهکردنصبرعلیرغم،(1401بهمن1شنبه)امروز
دیتورمنرخایرانآمارمرکزشب،9ساعتنزدیکتاایرانیاناهتمام

.نکرداعالمرا1401ماه
درهنقطهبهنقطتورمنرخکهمیرودآنبیمموضوع،اینبهتوجهبا

وماهآذردردرصدی48/5تورمنرخبهگرفتننظردرباایران،اقتصاد
آرزوگرچهباشد؛رفتهدرصد50ازفراتربهخود،افزایشیروندتداوم
!نباشدچنیناینمیکنیم
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جهانیبورس های
هکبودند،نوسانیزیادیعوملازمتأثراخیرهفتهطیبازارها

کهمالی،بازارهای.میشودمحسوبدالرتضعیفآنهامهمترین
ژانویهماههایبهترینازیکیمتعدد،منفیپیشبینیهایعلیرغم

تالطماتعلیرغمنیزهفتهاینداشتند،راخوداخیرسالچند
یدنرسبهتوجهبابهره،نرخمورددرمتعدداظهارنظراتبهمربوط
پولچاپتوانکاهشوخودمجازسقفبهآمریکادولتبدهی
یانپادرسرمایهورودشاهدکشور،اینمرکزیبانکطرفازجدید
وجودبا.ودبتکنولوژیبخشدرآنمیزانبیشترینکهبودند،هفته

دراآنهخوبعملکردبهامیدهفته،پایاندربازارهامنفیبازدهی
پرکها،آسیشرقبازارهای.استرفتهباالبسیاررویپیشهفته

نداستاراویشدند،ظاهرهفتهایندرغربیبازارهایازفروغتر
منادیخودکهبودند،2023اولهفته3درچینخوبصادرات

قسابپیشبینیهایازبیشترکسبوکارها،وبازارهارونق
شکوفاییهبامیدبمنزلهمسألهایناستگفتنی.استتحلیلگران،
سویازویرپیشرکودبهترمدیریتبمعنیتنهاونبودهاقتصادی
.استجهاندولتهای

پتروشیمیمحصوالتوگاز،نفت
پایانبهجهانطبیعیگازگاویبازارتحلیلگرانازبسیاریزعمبه

درولمحصاینقیمتثباتونزولنظارهگربایداکنونورسیده
بهحالیدرآمریکاهابهنریگازقیمت.باشیمپایینقیمتهای
بامعکبمترهرازایبهتومان3,500ازکمتر)سنت11محدود
نیپیشبیکهرسیده،خوداخیرسال2میزانکمترینو(نیماییدالر

اینبرابردوتقریبا 1402سالبودجهدرمحصولاینفروشقیمت
عرضهورکشپتروشیمیصنایعبهنیزقیمتهمینباوبودهمیزان

نگزبایدزمستانفصلدرگازجهانیبازارفعلیوضع.میشود
د،باشپتروشیمیشرکتهایخوراکگازنرخکاهشجهتخطری

را،جهانیبازارهایدرخودرقابتیمزیتبتوانندمجموعههااینتا
گرنهوبیاورند؛بدستدوبارهدادهاند،کفازصباحیاستچندکه
وکشورپتروشیمیهایاززیادیبخششدنزیاندهشاهدباید

دیگر،مهمخبر.باشیمآنهافعالیتهایمتوقفشدن
ویهروستحریممدیریتبرایآمریکاتالشهایمثمرثمرواقعشدن

نیزخامنفتساالنهبازدهدرکهبوده،اروپاانرژینیازکردنبرطرف
کشتی500اخیرماه10درآمریکااستگفتنی.استمشهود

سایرازیدخرکناردررونداینوکردهصادراروپابهنفتسوپرتانکر
.داردادامهجهانتأمینکنندگان

معادلآخرین قیمتعنوانردیف
بازدهبازده بازده

منبع
یکسالهماهانههفتگی

بورسهایجهانی

1Dow Jones33,3743.87-%1.61%2.67-واحد%

TeleTrader

2Nasdaq11,61921.74-%4.94%0.64واحد%

3S&P 5003,97011.36-%3.94%0.68-واحد%

4FTSE 1007,7943.53%5.79%0.78-واحد%

5DAX15,0345.52-%8.27%0.35-واحد%

6CAC 406,9962.75-%8.46%0.39-واحد%

7NIKKEI 22526,5344.39-%0.05-%1.66واحد%

8SHANGHAI3,2658.16-%6.22%2.18واحد%

9Moex2,16737.00-%2.39%1.51-واحد%TradingEconomics

نفتوانرژی

TeleTrader%0.76%4.35%2.88بشکه/دالر87.74برنتنفت خام 10

TeleTrader%2.97-%6.25%1.91بشکه/دالرWTI 81.64نفت خام 11

متر/سنتMMBtu11.07/دالر3.13(هابهنری )گاز طبیعی 12
TeleTrader%16.36-%40.19-%8.36-مکعب

OilPrice%10.13%1.77%0.90بشکه/دالر82.6سبد اوپک 13

OilPrice%15.68%14.49%0.64بشکه/دالر81.21نفت سنگین ایران14

TeleTrader%44.79%10.23%4.90تن/دالر980گازوئیل15

TradingEconomics%1.38%1.14%0.00تن/دالر737گالن/دالر2.21اتانول16

TradingEconomics%9.78-%17.79%1.88تن/دالر695نفتا17

Sunsirs%1.04%12.12%0.63تن/دالر388تن/یوان2,603(داخلی چین)متانول 18

PLATTS---تن/دالر-CFRمتانول19

Fertilizerworks%50.94-%12.12-%1.15تن/دالر409.5اوره گرانول خاورمیانه20

PLATTS---تن/دالر-اجنوب شرق آسیفوب-پت21

بورس و انرژی
نزول شدید گاز طبیعی



(سهامی عام)

گرانبهابازارفلزات
هفتهطیطال،اخیرهفتههایدرصدی7پرشتابرشدازپس

درشباطالجهانیاونسوشدهکاستهرشداینشدتازگذشته،
سرعتشدنکمعللاز.رسیددالر1,928بهدرصدی0/39مالیم
درکهکرد،اشارهدالرشاخصشدنثباتبابهمیتوانطالرشد
ازترسکهاستذکرشایان.استگرفتهقرارخوبحمایتیکفیک
جذابعللازآمریکا،بهرهنرخافزایشآهنگآوردنپایینورکود
.استزمانیمقطعایندرطالماندن

(داخلی)ارزوسکه
درخهانرافزایششاهدسیاسی،بداخبارانتشاربااخیرهفتهطی
اونسنرخرشدهمچنینوارزنرخرفتنباالبدنبال.بودیمارزبازار

بازاردرقیمتهارفتنباالشاهداخیر،هفتههایطیطال،جهانی
متهاقیافزایشاینکهاستذکرشایان.بودیمداخلیسکهوطال
توسطسکهربع500,000عرضهطرحازضعیفاستقبالازپس
لکمجموعازبانکاینکهگرفت،صورتبورس،درمرکزیبانک
میلیون7قیمتیمیانگینبهراعددهزار47فقطتوانستعرضه،این

واتقاضکنترلکهطرح،اینهدفعمالًوبرساندفروشبهتومان
.شدمنجرشکستبهبود،سکهبازاردرقیمت

رمزارز
میلیارد40بهنزدیکرشدباکریپتوبازارکلارزشاخیر،هفتهطی
اخبارطبق.رسیددالرتریلیون1باالیعددبههفتههاازپس،دالر

دوارفرامرزیتجارتبرایروسیهوایرانهمکاریهایشده،منتشر
برایاستیبلکوینازکشوردوایناستقراروشدجدیدفاز

روسیخبرگزاری.کننداستفادهخودفرامرزیپرداختهای
Vedomostiاستقرارتوکناینگفت،خبرایناعالمضمن

نامبهوشوداستفادهخارجیتجارتدرپرداختروشبعنوان
یکوف،براژنالکساندر.میشودشناخته«فارسخلیجمنطقهتوکن»

اعالمروسیه،بالکچینورمزنگاریصنایعانجمناجراییمدیر
باوطالستپشتوانهدارایواستیبلکوینقالبدرتوکناینکهکرده

اییارزهازاستفادهجایبهفرامرزیتراکنشهایانجامنظیراهدافی
.استشدهاعالمایرانریالیاروسیهروبلآمریکا،دالرمانند

راخانآستااقتصادیویژهمنطقهدرابتداارزاینگزارشها،براساس
،روسقانونگذارانازتکاچف،آنتون.میگیردقراراستفادهمورد
استرامکانپذیزمانیتنهامشترکپروژهاینانجامکهکردهتأکید
یهروسدیجیتالداراییهایبازاردرمقرراتگذاریوتنظیمگریکه

6.شودکامل

ارزفلزات گرانبها و 
رکوردشکنیبرای سکه داخلی و دالرخیز مجدد 

بانضمام شرح جزئیات استیبل کوین ایران و روسیه
منبعبازدهبازده بازدهمعادلآخرین قیمتعنوان0ردیف

ساالنهماهانههفتگی

فلزاتگرانبها

TeleTrader%5.28%6.27%0.39اونس/دالر1,928طال1

TeleTrader%1.24-%0.13-%1.32-اونس/دالر23.95نقره2

دی29پنجشنبه–(داخلی)طالوسکه

tgju/org%68.06%16.75%6.54ریال20,335,000عیار18یکگرمطالی3

tgju/org%93.38%26.49%11.27ریال236,490,000سکهامامی4

دی29پنجشنبه–ارز

tgju/org%52.87%9.19%3.68ریال420,030دالرآزاد5

sanarate/ir%14.95%1.18-%0ریال282,435(خرید)دالرحواله6

sanarate/ir%14.95%1.18-%0ریال285,000(فروش)دالر حواله 7

tgju/org%48.58%12.34%4.67ریال463,520یورو آزاد8

sanarate/ir%9.80%0.71%0.77ریال305,803(خرید)یورو حواله 9

sanarate/ir%9.80%0.71%0.77ریال308,581(فروش)یورو حواله 10

sanarate/ir%20.04%1.12%0ریال82,823درهم آزاد11

sanarate/ir%14.95%1.18-%0ریال76,905(خرید)درهم حواله 12

sanarate/ir%14.95%1.18-%0ریال77,604(فروش)درهم حواله 13

رمزارز

Tradingview%37.70-%34.86%8.35دالر22,717بیتکوین14

Tradingview%35.97-%35.43%6.15دالر1,645اتریوم15



(سهامی عام) بازدهمعادلآخرینقیمتعنوانردیف
هفتگی

بازده
ماهانه

بازده
منبعساالنه

محصوالتکشاورزی

TeleTrader%9.68%2.06%0.14تن/دالر266بوشل/سنت676ذرت1

TeleTrader%27.90-%0.65-%5.40تن/دالر1919پوند/سنت87.06(پنبه)کتان2

TeleTrader%6.52%1.48%1.39-تن/دالر554بوشل/سنت1,507سویا3

TeleTrader%4.34%4.96-%0.05-تن/دالر435پوند/سنت19.72شکر4

TeleTrader%4.33-%3.52-%0.40-تن/دالر272بوشل/سنت741گندم5

TradingEconomics%20.48-%5.33-%3.94-تن/دالر590تن/دالرکانادا813کانوال6

کاالهایصنعتی

TeleTrader%7.26-%9.19%4.32تن/دالر9240مس7

TradingEconomics%8.71%6.56%2.52تن/دالر570تن/یوان3,820قیر8

TradingEconomics%13.03-%5.28%0.95تن/دالر616تن/یوان4,125فوالد9

TeleTrader%14.41-%8.82%0.29تن/دالر2,603آلومینیوم10

TeleTrader%11.51-%6.11-%7.15-تن/دالر2,084سرب11

TeleTrader%6.22-%14.39%3.09تن/دالر3,422روی12

TradingEconomics%6.39-%10.18%1.97-تن/دالر124.5سنگ آهن13

Metal Bulletine%8.30-%9.24%1.77تن/دالر548(فوبدریایسیاه)CISبیلت14

Metal Bulletine%16.02%2.23%0.70تن/دالر538(فوببنادرایران)بیلتصادراتیایران15

شاخصهایکاالیی

tgju.org%45.71-%49.64-%21.82-واحد763بالتیک خشک16

TradingEconomics%14.67%1.19%1.01واحد303(CRB)شاخص کاالهای اساسی در جهان 17

TradingEconomics%8.30-%9.24%1.77واحد4,348(LME)شاخص بورس فلزات لندن 18

شاخص کاالهای اساسی گلدمن ساکس 19
TradingEconomics%16.02%2.23%0.70واحد3,508(S&P GSCI)اس اندپی 

6

بازار کاالهای خام
تداوم رشد مس در بازارهای جهانی

کشاورزیمحصوالتبازار
یعنیبوشل،هردردالر1,507بهژانویهدرسویاآتیمعامالت
چینکهمیشودپیشبینی.رسیدژوئن،اواخرازخودسطحباالترین
.هددافزایشخودنوسالتعطیالتآغازازقبلراخودسویاواردات
فدرالدولتکرداعالمجهان،شکرتولیدکنندهبزرگترینبرزیل،
کهکندمیتشویقراتولیدکنندگانوکردهمعافمالیاتازراسوخت

خردرایببرایآنازاتانول،تولیدبراینیشکرازاستفادهجایبه
.کننداستفادهقندبهتبدیلوکردن

صنعتیکاالهایبازار
بهوجهتبا.داردوجودکوتاهمدتدرآلومینیومقیمتتقویتانتظار

نندگانتولیدکاسترالیا،درآلومیناعرضهکاهشپیراموننگرانیهای
خواهداهشکآلومینیومتولیداتوگرفتهقرارفشارتحتآلومینیوم
.داشت
ریایدبیلتقیمت.داردقرارصعودیوضعیتدرچینفوالدبازار
رسیدهدالر548بهافزایشدرصد1/77باگذشتههفتهدرسیاه
شتربیومیبرندباالرانرخهاراحتخیالباعرضهکنندگان.است

یافتدرمارسوفوریهدربارگیریبرایکافیسفارشاتکارخانهها
.کردهاند
دیموجوکاهشکهرفته،باالنیزآهنسنگخامموادبرایتقاضا
وضعیتهفته7برایچینبازاربطورکلی.استداشتهبهمراهراانبار

ینی،چنوسالتعطیالتبهشدننزدیکبا.استداشتهمطلوبی
.کنداپیدکاهشکشوراینبازارهایدرفعالیتسطحمیرودانتظار

کاالییشاخص های
مؤثرواملعبررسیبهخشکبالتیکشاخصنوساناتتحلیلبرای
وCapesize،Panamaxشناورهایشاخصیعنیآن،بر

Supramaxشاخصگذشته،هفتهطی.میپردازیمCapesize،که
میکند،دنبالراتن150,000زغالسنگوسنگآهنمحمولههای

،Panamaxشاخصو.رسیدواحد783بهکاهشدرصد11/9با
دنبالراغالتوزغالسنگمحمولهتنهزار70تا60حدودکه

همچنین.رسیدواحد1,060بهویافتکاهشواحد11میکند،
2افتباSupramaxکوچکترشناورهایباحملونقلشاخص
خشکبالتیکشاخصنتیجهدرو.رسیدواحد652بهدرصدی
بهویافتکاهشدرصد2,1.82کشتیهابرایتقاضاکاهشبدلیل
.رسیدواحد763



(سهامی عام)

در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۸/20%

اختصاصی بازارگردانی
1۸/۸۷%

در سهام
10/۶2%

در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کاالیی
1/2۶%

مختلط
0/۵۶%

خصوصی
0/1۹%

پروژه ای
0/1۷% جسورانه

0/0۷%

صندوق در صندوق
0/0۶%

بررسی وضعیت صندوق ها

7
رسشرکت مدیریت فناوری بو: منبع

صندوقهایهفتگیبازدهی1401بهمن1شنبهبهمنتهیهفتهدر
،ردانیبازارگاختصاصی،ثابتدرآمدصندوقدرصندوق،جسورانه،

وبتمثخصوصیومختلط،کاالییسپردهمبتنیبر،سهامدر
.بودصفرپروژهایصندوقهایبازدهی

دوقهایصنبهمربوطهفتگیبازدهیمیزانبیشتریندرعینحال،
بازدهیمیزانکمترینودرصد2/72بابازارگردانیاختصاصی

.بوددرصدصفرباپروژهایصندوقهایبهمربوطهفتگی
68/20باثابتدرآمدباصندوقهایبهترتیبدیگرسویاز

باسهامیودرصد18/87بابازارگردانیاختصاصیدرصد،
هاصندوقکلداراییارزشازسهمبیشتریندارایدرصد10/62
.بودند

ومختلطسهام،درصندوقهایساالنه،بازدهیبهتوجهبا
درصد،32/12بازدههایبابهترتیببازارگردانیاختصاصی
وبازدهیبیشتریندارایدرصد24/89ودرصد24/85

بازدهیکمتریندارایدرصد3/05بازدهباپروژهایصندوقهای
.بودند

ههفتبهنسبتصندوقهاداراییارزشخالصکلجمعهمچنین
.استداشتهکاهشدرصد0/03گذشته

نوع صندوق
خالص ارزش 
دارایی صندوق
)میلیارد ریال(

 میانگین
 دارایی های
(%) نقدی

میانگین بازدهی 
هفته )%(

میانگین 
بازدهی ماه 

)%(

میانگین 
بازدهی 3 
ماهه )%(

میانگین 
بازدهی 6 
ماهه )%(

میانگین 
بازدهی 

ساالنه )%(

%17.22%6.04%5.60%1.15%0.13%4,319.410.12جسورانه

%19.11%17.93%22.51%8.64%2.01%3,659.250.00صندوق در صندوق

%16.86%9.30%5.40%2.03%0.42%4,444,038.200.03در اوراق بهادار با درآمد ثابت

%24.85%16.40%24.91%24.51%2.72%1,229,263.672.59اختصاصی بازارگردانی

%32.12%20.66%30.43%13.46%2.11%692,073.790.20در سهام

در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده 
کاالیی

82,419.281.17%0.60%7.87%23.59%--

%24.89%14.62%18.17%8.13%1.04%36,410.900.01مختلط

%6.54%2.61%1.41%0.55%0.12%12,686.640.00خصوصی

%3.05%3.05%3.05%3.05%0.00%10,898.270.05پروژه ای

۶,5۱7,4۱9جمع کل



(سهامی عام)

بررسی بازدهی اوراق تأمین مالی

بررسی وضعیت بازار بدهی

فرابورس ایران: منبع

(ریسکبدوناوراق)اسالمیخزانهاسناد
و(YTM)سررسیدتابازدهیبیشتریناخیر،هفتهطی

هبمتعلقسررسیدنشدهبدهیاوراقمیاندرسادهبازدهی
و1401/11/10سررسیدبا103اخزاو903اخزانمادهای

.بوددرصد34/30و32/38بازدهیهایبا1404/05/20
بازدهیو(YTM)سررسیدتابازدهیکمترینهمچنین

با904اخزاو911اخزانمادهایبهمتعلقساده
و1401/12/15و1402/09/06سررسیدهای
.بوددرصد24/02و25/97بازدهیهای

و(YTM)سررسیدتابازدهیمیانگیندیگر،سویاز
و27/88معادلبهترتیباسالمی،خزانهاسنادسادهبازدهی
.استدرصد28/57

مالیتأمیناوراق
کمتریناخیرهفتهطیشدهمعاملهمالیتأمیناوراقمیاناز

بادرصد18/05بمیزان103ارادنمادبهمتعلقبازدهی
مادنبهمتعلقبازدهیبیشترینو1405/08/21سررسید

1403/10/21سررسیدبادرصد28/04بمیزان69اراد
.استبوده

8

فرابورس ایران: منبع

(اوراق بدون ریسک)بررسی بازدهی اسناد خزانه اسالمی 
ه شده هر سهمنماد بازده سادهYTMتاریخ سررسیدتاریخ آخرین روز معامالتیقیمت معامل

%28/18%1032/38-11-281401-10-9908201401اخزا903

%34/30%2027/90-05-281404-10-5320001401اخزا103

%25/54%0625/97-09-271402-10-8198901401اخزا911

%24/02%1526/69-12-281401-10-9700001401اخزا904

%28/57%27/88میانگین بازدهی

ه شده هر سهمنماد YTMتاریخ سررسیدتاریخ آخرین روز معامالتیقیمت معامل

%2128/04-10-281403-10-8778001401اراد69

%2118/05-08-261405-10-10200001401اراد103



(سهامی عام)
01

10
24

01
10

26

01
10

27

01
10

28

01
10

24

01
10

26

01
10

27

01
10

28

01
10

29

بازار فیزیکی
۹1/4۸%

بازار آتی
1/۸۹%

بازار اختیار 
معامله
0/00%

بازار مالی 
سلف، )

صندوق و 
(گواهی

۶/۶2%

درآنهادالریارزشتحوالتجهانی،خامکاالهایمهمتریندرخصوص
اورهنرخماندنعقبازحاکیآزاد،بازارارزنرخمبنایبرکاالبورس

کاتدنرخوتندگویانشهیدبطریگریدپتنرخفخوز،بیلتنرخگرانول،
.استجهانینرخهایازمس

یشیپازحاکینیز،ارزیحوالهارزنرخبراساستحوالتبررسیهمچنین
شهیدیبطرگریدپتومسکاتدفخوز،بیلتگرانول،اورهنرخگرفتن

.استجهانینرخهایازتندگویان

بورس کاال

9

سهم بازارهای کاالیی از ارزش معامالت یک هفته اخیر

ارزش و حجم معامالت مهمترین گروه های کاالیی در بازار فیزیکی

مقایسه نرخ های بورس کاال با نرخ های جهانی

وبسایت بورس کاال: منبع

هایکاالگروهدوبهمربوطفیزیکیبازاردرمعامالتازدرصد99/4هفتهایندر
.بودنفتوپتروشیمیوصنعتی
ودرصد14.43گذشتههفتهبهنسبتفیزیکیبازارمعامالتارزشهمچنین

.استکردهپیداکاهشدرصد4.07معامالتحجم

اخیر،هفتهدرکاالبورسمعامالتتحوالت
اراختیوفیزیکیبازارنوسانیروندنشاندهنده

بودهمالیوآتیبازارهایصعودیروندومعامله
.است

بازار آتی

بازار فیزیکی

بازار مالی
(سلف، صندوق و موازی)

بازار اختیار معامله

01
10

24

01
10

26

01
10

27

01
10

28

01
10

24

01
10

26

01
10

27

01
10

28

01
10

29

درصد از کلحجمارزش )میلیون ریال(گروه اصلی

%۱۸۳,۳۹۰,۰۷۱۱,۷۱۵,۸۳۹۷۳/۵صنعتی
%۶۴,۶۷۰,۹۹۵۳۵۷,۳۰۲۲۵/۹پتروشیمی و نفتی
%۰۰۰/۰اموال غیر منقول

%۰۰۰/۰معدنی
%۱,۵۱۴,۳۹۸۴,۰۴۱۰/۶بازار فرعی

%۲۴۹,۵۷۵,۴۶۴۲,۰۷۷,۱۸۲۱۰۰جمع

نرخ ریالیمحصول
میانگین هفتگی 

نرخ
)نیمایی دالر(

میانگین 
هفتگی نرخ
)دالر آزاد(

ارزش دالری
در بورس کاال 
)نرخ نیمایی(

ارزش دالری
در بورس کاال

)نرخ آزاد(

نرخ 
جهانی
)دالر(

نسبت بورس کاال
به قیمت جهانی 

)نرخ نیمایی(

نسبت بورس کاال
به قیمت جهانی

)نرخ آزاد(

تغییرات 
هفتگی نرخ 

ریالی

%۱۰/۲-%۶۳/۵%۱۰۸,۵۷۴,۰۰۰۲۸۲,۴۳۵۴۱۸,۰۱۷۳۸۴۲۶۰۴۰۹۹۴/۰یک تن اوره گرانول

%۲/۵-%۷۲/۲%۲,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰۲۸۲,۴۳۵۴۱۸,۰۱۷۹,۸۶۸۶,۶۶۷۹,۲۴۰۱۰۶/۸یک تن کاتد مس

%۶/۸%۹۸/۱%۳۹۷,۹۶۵,۰۰۰۲۸۲,۴۳۵۴۱۸,۰۱۷۱,۴۰۹۹۵۲۹۷۰۱۴۵/۳یک تن پت شهید تندگویان

%۴/۱%۷۲/۲%۱۶۲,۴۲۷,۰۰۰۲۸۲,۴۳۵۴۱۸,۰۱۷۵۷۵۳۸۹۵۳۸۱۰۶/۹یک تن بیلت فخوز

ه %۱/۸-- ۶,۳۳۷,۰۰۰۲۸۲,۴۳۵۴۱۸,۰۱۷۲۲۱۵یک تن سیمان تیپ2 فل



(سهامی عام) تحلیل تکنیکال
شاخص کل

صعودواحد1,693,000محدودهتاکلشاخصگذشتههفته•
ونشدواحد1,700,000مقاومتازعبوربهموفقاماکرد،
بهافتواحد31,570با(1401بهمن1شنبه)امروز

.رسیدواحد1,657,000محدوده
کیقالبدرابتداازراکلشاخصاخیرصعودیحرکتاگر•

اخصشکهگفتمیتوانحاضرحالدرکنیم،بررسیموجی5
درآمدهبوجودواگراییوداردقرارخودپنجمموجدرکل

.میکندتأییدراآننیزاندیکاتورها
3موجمسیرادامهدهندهوصعودیموجی،5موجاصوالً•

.کمترصعودشیبوشتابباامااست،
کندل(1401بهمن2یکشنبه)فرداکلشاخصدرصورتیکه•

یحمایتمحدودهازوبرساندثبتبهرانزولیروندتأیید
5موجکند،عبورنیزواحد1,630,000درخودپیشین

روندواردکلشاخصورسیدخواهدپایانبهرسما صعودی
آنبعدیاهدافصورتایندر.شدخواهدخوداصالحی
وواحد1,580,000حمایتیمحدودههایبهترتیب

.استواحد1,500,000
بهراینزولروندتأییدکندلفرداکلشاخصدرصورتیکهاما•

صعودیروندبهکماکانکهداشتانتظارمیتواننرساند،ثبت
دراینصورتولیدهد،ادامه5موجقالبدرخودکمشتاب

.باشیمکلشاخصاستراحتمنتظربایدبزودینیز
کهاستاینکنیمتوجهآنبهبایدکهنکاتیمهمترینازیکی•

1399سال(ATH)سقفمقاومتبههموزنکلشاخص
اینبهمنفیواکنشینیزامروزافتواسترسیدهخود

.بودتاریخیمقاومت

10

توضیحات:

.استشدهحذفکانالهاوروندخطوطاندیکاتورها،قاطبهبصری،زیباییجهتسپسگرفتهاند،قراربررسیموردمختلفاندیکاتورهایبهتوجهباوگوناگونزوایایازنمودار•
.شوداشارهآتیروندومهمنکاتبهتنهاونگاشتهمختصرطوربهوسادهزبانیبهفوقتحلیلهاینتایجشدهتالشعمومفهمجهتدر•

D

؟اصالحیشروع روند 



(سهامی عام) شاخص کل و
کل بازارخروج پول حقیقی/ورود

(هزار میلیارد تومان)پول حقیقی خروجوورودشاخص کل، خالص 
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0/
28
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شاخص کل

(TSE.ir)شرکت بورس : منبع

:تهخالصورودوخروجپولحقیقیکلبازارطیهفتهگذش
میلیاردتومان-01/10/24:200شنبه
میلیاردتومان+01/10/26:929دوشنبه
میلیاردتومان-01/10/27:216سهشنبه
پولحقیقیخروجوورودمیلیاردتومان+01/10/28:162چهارشنبه

1
3

1,689,144کلشاخصثبتبابازارگذشتههفته•
.شدبستهدرصد+2/24هفتگیبازدهوواحدی

674دوروازحاکیحقیقی،پولگذشتههفتهبرآیند•
.استبازاربهتومانمیلیارد

ابتدایازحقیقیاشخاصپولخروج/ورودخالص•
میلیارد32,976خروجنشاندهنده،1401سال
نهروزامیانگین،طوربهیعنیاست؛بازارازتومان
.استشدهخارجبازارازپولتومانمیلیارد166

الخالصپولاشخاصحقیقیکلبازارازابتددایسد•
بدهعددد(1399امدرداد19)خدودکهدرقلده،1399

عدددددتومدددانرسدددیدهبدددود،بدددهمیلیدددارد118,242
.کردتومانافولمیلیارد-50,806

:میانگین  یکساله پول حقیقی
تومانمیلیارد -185



(سهامی عام)

کلارزش دالری شاخص 

(میلیون دالر)1401-۹1نمودار ارزش دالری قله های شاخص کل طی سال های 

12

مقایسه نسبت های مالی 
های چندرشته ایهلدینگ

191نرخدرسرمایهبازاردالریارزشاخیرهفتهطی
اصالحانمیزترتیباینبه.دادپایانخودکاربهدالرمیلیارد
56معادلشاخصقلهبهنسبتکلشاخصدالریارزش
.شددرصد

بافتوارنشاخص
2021GDPسالدرجهانی،بانکجدیدگزارشاساسبر

لذا،.استشدهاعالمدالرمیلیارد359/713معادلایران
بهموسوم)ایرانGDPبهسرمایهبازاردالریارزشنسبت

.میشودمحاسبهدرصد53معادل(بافتوارنشاخص
،2023سالژانویه13تاریخدرشاخصاینکهاستگفتنی

اآمریکمالیبازارهایدالریتریلیون42/8ارزشبهتوجهبا
معادلکشور،ایندردالریتریلیون26/1بابرابرGDPو

.استشدهمحاسبهدرصد164

۳۹

1۳0
۹۷ ۸۷ ۷۸ ۸1

۵۵

140

4۳۷

20۷ 1۸۸ 1۹1 1۹0 1۹1

%6/451631402/03/3182     1,052            8/16129شستا

%5/781,8531401/12/2968    10,710         5/222,051وبانک

%6/142,4161401/12/2958 14,830        5/872,526وصندوق

%7/131,8591401/12/2961  13,260       7/231,835وامید

%6/252,9551401/09/3062 18,470         8/922,071وغدیر

%1401/09/3056--    6,960           4/53932ونیکی

P /NAV

1401/11/01

EPS )ریال(

)پیش بینی(
سال مالی نماد

P /E

(TTM)

EPS)ریال(

)TTM(

P

(ریال)

P /E

)پیش بینی(



(سهامی عام)
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:بیانیه سلب مسئولیت

هایگزارشدرموجوداطالعاتصحتبرابردرمسئولیتیهیچگونه،(عامسهامی)ایرانیاناهتمامگذاریسرمایهشرکت
ومیگیردنعهدهبرشود،میمنتشرایرانیاناهتمامنشانونامباکهشرکت،اینکارشناسانتوسطشدهتهیهتحلیلی
یرساوشرکتهاسهامنگهدارییافروشخرید،جهتتوصیهایعنوانبهوجههیچبهگزارشهاایندرشدهارائهنظرات

.استمحترمخوانندگانبرعهدهاطالعاتاینازاستفادهمسئولیتونیستمعامالتیابزارهای

:شناسنامه

.است(سهامیعام)گذاریاهتمامایرانیانگرانشرکتسرمایه،حاصلتالشگروهیتیمتحلیل«تحلیلبازارها»هایمحتوایسریگزارش
:گران،بهترتیبحروفالفبا،عبارتاستازاسامیتحلیل

عبدالکریم جهاندار، زهرا عزیزپور و بردیا وکیلیرضا جعفری، عارف، صدرا آدم

.استفادهازمحتوایاینگزارش،باذکرمنبع،مجازاست

13 info@eii.co.ir


