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 را خود استعفاء صالح آبادی علی شد گفته اساس، این بر .شد منتشر مرکزی بانک کل ریاست تغییر خبر بود، شده تعطیل کشور در بازارها کلیه که زمانی ،1401 دی 8 پنجشنبه روز پایانی ساعات در
 عالمه دانشگاه حسابداری و مدیریت دانشکده بانکداری و مالی گروه علمی هیأت عضو فرزین، محمدرضا به مرکزی بانک سکان تحویل به رأی سریعاً نیز نیز دولت هیأت و کرده رئیس جمهور تقدیم

 نخستین در او .شد منصوب ملی بانک رئیس بعنوان رئیسی سیدابراهیم دولت در بود، یارانه ها هدفمندسازی ستاد دبیر احمدی نژاد محمود دولت در که فرزین، محمدرضا .است داده طباطبایی،
 هیجانات و شد وارد بورس پیکره بر که بود خالصی تیر خبر همین و داد آتی سال یک برای ریال 285,000 نرخ در نیمایی ارز داشتن نگه ثابت از خبر مرکزی بانک کل رئیس بعنوان خود اظهارنظر

 طی که تهران، بورس کل شاخص شد باعث امر این !کرد تخلیه بود، گرفته شکل بورس در ارزی درآمد با صادرات محور شرکت های سهام انواع خرید راستای در و ارز نرخ افزایش با که را گذشته هفته
 عدد به روز یک در واحدی 70,918 بر بالغ رشد با 1401 دی 7 چهارشنبه روز معامالت پایان در تنها و کرده طی را صعودی مسیر تومان میلیارد 1,629 بمیزان پولی ورود با گذشته هفته

 خود قبل معامالتی روز رشد از زیادی بخش و کرده تجربه را واحدی 56,819/18 سقوطی 1401 دی 10 شنبه روز معامالت پایان در محسوس، عقب نشینی یک با بود، رسیده واحد 1,647,315/5
 .بگیرد پس را
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 در چین و روسیه میالدی، 2022 سال روزهای واپسین در -  قدیمی یار دو بیعت تجدید :جهانی اقتصاد چشم انداز پیرامون حقایقی-

 ؛!رسیدند تفاهم به یکدیگر با آتی سیاسی همکاری های مورد

 ؛!داخلی طالی سکه شگفت انگیز هفتگی بازدهی - کالن اقتصاد تصویر-

 جهان؛ سهام بازارهای برای نزولی سال پیش بینی :انرژی و بورس-

 ریالی؛ میلیون230سکه ی ریالی، هزار440دالر :ارز و گرانبها فلزات-

 ؛!غالت تولید در روسیه شکنی رکورد :خام کاالهای بازار-

 ها؛  صندوق وضعیت بررسی-

 بدهی؛ بازار وضعیت بررسی-

 کاال؛ بورس بررسی-

 واحد؛ 1.600.000 مقاومت باالی بر تثبیت عدم - بورس :تکنیکال تحلیل-

 بازار؛ کل حقیقی پول خروج/ورود و کل شاخص بررسی-

 بافت؛ وارن شاخص محاسبه و کل شاخص دالری ارزیابی-

 .صنعتی چندرشته ای های  هلدینگ مالی نسبت های مقایسه-
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 مهمترین عناوین



 (سهامی عام)

 !بود خواهد لیر به دالر از دخایرش جایگزینی 2023 سال در هدفش بزرگترین کرد اعالم ترکیه مرکزی بانک•
 .شد اعالم منفی کرونای تست کشور این خاک به چینی مسافران ورود برای فرانسه شرط•
 .است چینی مسافران برای جدید قوانین و سختگیری ها اصلی دلیل کرونا ویروس در جدید جهش احتمال•
   .هستند آنها به بخشیدن قوت و کشور دو روابط تجدید حال در جین پینگ شی و پوتین اوکراین، باتالق در روسیه دست وپازدن میانه  در•
 .داشت خواهد بیشتر خانه های ساخت با را خود مسکن بحران به بخشیدن پایان توان متحده ایاالت•
  .کرد تصویب را اوکراین به کمک هایش بسته به جدیدی الحاقیه آمریکا•
 .باشد داشتنه سال پایان تا اندکی قیمت افزایش متعدد نوسانات ضمن آتی سال در نفت می رود انتظار•
   .است داشته شدید افزایش سال پایان ماهه سه در کشور این از پول خروج روند و خارجی بانک های در روسیه مردم سرمایه گذاری•
   .دهد اختصاص کارش نیروی از بخشی زودهنگام بازنشستگی هزینه تأمین برای دالر میلیارد 13 دارد قصد ترکیه•
  .می دهد افزایش دوباره را بهره نرخ تورم مهار برای تونس•
 .داد محصول این ساخت پروسه پیشرفت از گزارش است، سرطان واکسن ساخت بدنبال که هانت دارویی شرکت•
   .کرد آمادگی و امیدواری ابراز دولت این در اسرائیل و روسیه بین روابط گرفتن قدرت برای ناتانیاهو، توسط اسرائیل کابینه و دولت تشکیل تبریک ضمن پوتین•
   .است قبلی پیش بینی های از بیشتر بسیار سیاه دریای در کشور این طبیعی گاز دخایر میزان کرد اعالم ترکیه•
 .است شده بیشتر 2023 سال در دورکاری برای میل نظرسنجی ها طبق•
 .است آن یافتن بدنبال پلیس و شده ناپدید ورشکستگی اعالن از پس FTX صرافی دارایی های از دالر میلیون 372•
 .می کند شروع 2023 سال در را دالری میلیارد 11 بیابان زدایی عظیم پروژه چین•
   .داشتند 2022 سال در جهان کشورهای سایر بین را عملکرد بهترین برزیل سهام بازارهای•
 .است نشده مشاهده کشور این در کرونا ویروس از جدیدی گونه هنوز گفت ایتالیا بهداشت وزیر•
  .کردند رکوردشکنی 2022 سال در عدد میلیارد 10 عدد از عبور با آمریکا سهام بازارهای آتی معامالت قراردادهای•
 .است خود آینده تأمین برای اروپا اتحادیه به پیوستن بدنبال همچنان کورواسی•

 بلومبرگ

 اشاره
     

  این در حادث پولی بحران از خروج برای ترکیه مفصل برنامه های
  دولت گذشته سال برنامه های با چندانی تفاوت ظاهر به که کشور،

 شده ترکیه بیشتر کشیده شدن بحران ورطه به موجب که ندارد، اردوغان
 .شد اعالم بود،

 بیعت تجدید یکدیگر با آتی سیاسی همکاری های درمورد چین و روسیه
 در غربی کشورهای مالی بازارهای سقوط درصد 20 پیش بینی .کردند

 نوی سال مناسبت به که مسافرانی به اروپاییان سختگیری .2023 سال
 همه گیری ترس از می کنند، سفر قاره این به چین کشور از میالدی
 جدید، گونه ای به بیماری این دوباره جهش و قاره این در کرونا دوباره
  سال در دنیا مالی بازارهای ارزش دالری تریلیون 30 کاهش .شد اعمال
  وام های دوران پایان و جهان تمام در بهره نرخ افزایش .داد رخ2023
 خبر  بیابان زدایی برای چین گسترده برنامه های .پیوست وقوع به ارزان
  جان بالی هند، استارتاپ های بخش بحران درنهایت و بود دیگر مهم

 .شد کشور این جوان کار نیروی

انداز  حقایقی پیرامون چشم
 اقتصاد جهانی

 

 تجدید بیعت دو یار قدیمی 
میالدی، روسیه و چین در مورد  2022در واپسین روزهای سال 

 !همکاری های سیاسی آتی با یکدیگر به تفاهم رسیدند
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 فایننشال  تایمز

 بیزینس اینسایدر

 از را ثروتش از دالر میلیون ده چند ریاست جمهوری اش سال های طی که کرده اعالم آمریکا مالیات اداره به ترامپ دونالد منتشرشده، اسناد طبق•
 .است داده دست

 مورد در او تصمیم گیری روند که می کرده مصرف داروهایی سرطان با مقابله برای گذشته ماه 15 طی پوتبن کرد اعالم دانمارک اطالعات اداره•
 .است کرده پیچیده را پروسه ها این و داده قرار تاثیر تحت شدیداً را اوکراین مسائل

   .هستند فلوریدا به کوچ حال در کمتر، مالیات و خوب آب وهوای جست وجوی در روزافزونی سرعت با آمریکا سرتاسر مردم•
   .بازنخواهدگشت خود قبلی وضع به هیچ وقت صنعت این ولی نشد، مغازه ها و حضوری خرده فروشی مرگ موجب کرونا پاندمی•
  .زدند رقم را 2008 سال از خود بازدهی بدترین 2022 سال معامالتی آخر روز در سقوط با آمریکا سهام بازار•
  .دارند را جاری سال در کشور این سهام بازار درصدی 20 افت انتظار BOA تا استنلی مورگان از آمریکا سهام بازار غول های•

 .دادند دست از را خود ارزش از دالر تریلیون 30 از بیش 2022 سخت سال در دنیا بهادار اوراق و سهام بازارهای•
  .است شده جهانی اقتصاد در شدید نوسانات باعث اوکراین بحران و تورم با جهان مرکزی بانک های نبرد•
 .بود غرب در «ارزان پولِ» دهه یک از بیش تابوت میخ بانکی بهره افزایش :عصر یک پایان•
  .است شده باعث را آمریکا جمهوری ریاست آتی انتخابات به او راهیابی مورد در تحلیل گران دودستگی ترامپ مالیاتی اطالعات عمومی انتشار•
 کشور مبدأ از مسافران برای سختی کنترلی پروسه های اسپانیا بین المللی، مسافران پذیرش قوانین درمورد اروپایی کشورهای اختالف نظر افزایش با•

   .می کند اجرا و وضع چین
   .بود 21 قرن در سبدگردان و سرمایه مدیریت شرکت های عملکردی سال های بدترین از یکی امسال،•
 در بلندمدت مخرب آثار است ممکن بایدن، سوی از وضع شده زیست محیط از حمایت راستای در دولتی یارانه های گفت اروپا پارلمان رئیس•

 .بگذارد خارجی تجارت
 .شد تلخ کام شان به مجموعه ها این کارکنان گسترده اخراج با هندوستان، استارتاپی شرکت های روشن آینده  رویای•
   .شد پنتاگون تند اظهارنظر موجب گرفته، صورت چینی طرف خطرناک مانوورهای با که آمریکایی، گشت زنی هواپیمای و چینی جنگنده تقابل•
  .کرد بدهی اوراق خرید به اقدام قبلی برنامه و اعالن بدون متوالی روز سومین برای ژاپن بانک•
 !رساند درصد 5/8 به را آن اسپانیا، تورم نرخ انتظار حد از بیشتر کاهش•
 .رساند پایان به را پساکرونا دوران رونق جهان، در جدید تجاری قراردادهای تعداد تند سقوط•
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 تصویر اقتصاد کالن
 !بازدهی هفتگی شگفت انگیز سکه طالی داخلی

 

 :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 - 2021 2021 2021 بازه زمانی

%6/1 12,263 091,100,96 مقدار شاخص  - 4/7%  - - - - 

%3/2 (2022)پیش بینی   - 7/4%  

                   آمریکا

22-نوامبر 2021 2021 2021 2021 2021 بازه زمانی 22-نوامبر  22-سپتامبر  22-دسامبر   

 %4/5 %3/2 %7/1 %3/7 %4/7 %5/4 %5/7 287,69 100,996,22 مقدار شاخص

 %8/1 %3/5 %1/6 (2022)پیش بینی 

                   چین

22-نوامبر 2021 2020 2021 2021 2021 بازه زمانی 22-نوامبر  22-سپتامبر  22-دسامبر   

 %3/65 %3/9 %1/6 %5/7 %0/9 %4/2 %8/1 12,556 063,734,17 مقدار شاخص

 %2/2 %3/7 %3/2 (2022)پیش بینی 

                  منطقه 

22-اکتبر 2021 2021 2021 2021 2021 بازه زمانی 22-نوامبر  22-سپتامبر  22-دسامبر   

 %2/5 %0/3 %10/1 %6/5 %2/6 %7/7 %5/3 42,308 14,493,212 مقدار شاخص

 %8/3 %6/8 %3/1 (2022)پیش بینی 

                   ایران

1401تابستان  2021 2021 1400 2020 2020 بازه زمانی 1401آذر   1401تابستان  22-مِی   

 %18 %2/5 %48/5 %8/9 %40/1 %9/2 %4/3 2,756/7 547/57,231 مقدار 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 

 یکساله 1401 ماهیانه هفتگی بازار
 دالر

 %44.01 %63.23 %18.40 %6.60 (ریالی)
 سکه

 %74.09 %83.41 %30.87 %19.47 (ریالی)
 بورس

 %17.67 %18.44 %16.97 %9.77 (شاخص)
ارزش 
بازار 

 رمزارزها
 (دالری)

-2.07% -7.04% -57.20% -63.99% 

 مسکن
 -ریالی )

 (تهران
- 6/8% - 45/9% 
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 جهانی بورس های
 

 بازارها بازدهی مختلف ارقام و آمار انتشار شاهد سال، پایان به رسیدن با
 حاضر جدول در خالصه طور به که بودیم، اخیر هفته طی شرکت ها و

 شرکت های برای اخیر قرن سال بدترین 2022 !است مشاهده قابل هم
 و 2008 سال زمان از مالی بازارهای سال بدترین و سرمایه مدیریت

 گویای خود مطلب دو این که است، سال این بزرگ اقتصادی بحران
 اوراق و رمزارز تا سهام از بازارها، تمامی در حادث شده وقایع فضاحت

  و تورم مدیریت برای کشورها تالش اوکراین، جنگ .هستند بدهی،
 سایه مداوم شدن سنگین تر به منجر که رکودی، روند به بازارها رسیدن

 فعالیت ناکامی اصلی عوامل زمره از شد، جهان اقتصاد بر پدیده این
   .بود اخیر، ماه های طی علی الخصوص ،2022 سال در مالی بازارهای

 در پتروشیمی و نفتی شرکت های رضایت بخش عملکرد این وجود با
 در که بود، شایان توجهی مسأله آمریکا، چه و اروپا در چه ،2022 سال
 بزرگ شرکت های پیش بینی .دارد ادامه سوددهی روند این حاضر حال

 بازارهای درصدی 20 سقوط از حاکی نیز جهان سرمایه مدیریت حوزه
 .است 2023 سال در سهام

 
 پتروشیمی محصوالت و گاز ،نفت

  درصدی 40 تقریبا سقوط یک گذشته هفته در اروپا طبیعی گاز قیمت
 گاز قیمت بر فشار .شد نزدیک اوکراین جنگ از قبل محدوده به و داشته

 سوی از طبیعی گاز صرفه جویی و LNG واردات توسعه به توجه با
 .است داده رخ اروپایی مصرف کنندگان

 با هفته این می شد پیش بینی که پتروشیمی، محصوالت و انرژی بازار
  بدلیل باشند، داشته آرام تری رفتار میالدی نوی سال تعطیالت فرارسیدن
 برای روسیه تالش و نو سال از پیش معامالت آخرین از ناشی هیجانات

 از پرنوسان تر اوکراین، زیرساخت های به حمله با اروپا به فشار
  به انرژی بازار به فشار برای روسیه تمهیدات .کردند رفتار پیش بینی ها

 برای نفت قیمت افزایش شاهد اما نیافتاد، کارگر گاز درمورد فوق دالیل
 .بودیم متوالی هفته چهارمین

 LNG صادراتی ترمینال تعطیلی تداوم  با آمریکا طبیعی گاز نرخ
 گرم تر و قاره این به قطبی سرمای هجوم پایان و کشور این فری پورت

 11 حدوداً سقوط با قیمت ها و است نزولی همچنان هوا، شدن
 که رسیدند، مترمکعب بر سنت 15 محدوده به هفته این درصدی،

   .است اخیر ماه 11 طی میزان کمترین
 و متحده ایاالت در آب وهوایی نامناسب وضعیت یافتن پایان با همچنین
  باال کشور این در جت سوخت برای تقاضا پروازها، دوباره برقراری

  جهان، نقاط سایر در نو سال پروازهای افزایش با هم زمان که رفت،
 دیگر از که بوده چین، کشور خارجی پروازهای شدن برابر10 باالخص

 .است نفت و سوخت قیمت محرک های

 معادل آخرین قیمت عنوان ردیف
 بازده بازده  بازده

 منبع
 یکساله ماهانه هفتگی

 بورس های جهانی

1 Dow Jones 33,184 8.96- %3.97- %0.03-     واحد% 

TeleTrader 

2 Nasdaq 10,940 33.41- %9.06- %0.42-     واحد% 

3 S&P 500 3,835 19.90- %5.88- %0.18-     واحد% 

4 FTSE 100 7,449 0.42 %2.04- %0.90-     واحد% 

5 DAX 13,924 12.35- %3.29- %1.12-     واحد% 

6 CAC 40 6,474 9.75- %3.93- %0.48-     واحد% 

7 NIKKEI 225 29,095 9.37- %6.70- %0.54-     واحد% 

8 SHANGHAI 3,089 14.64- %1.97- %1.39     واحد% 

9 Moex 2,154 44.09- %1.52- %1.42     واحد% TradingEconomics 

 نفت و انرژی

 TeleTrader %11.41 %0.73- %1.98     بشکه/دالر 86.175 نفت خام برنت 10

 TeleTrader %7.62 %0.68- %1.29     بشکه/دالر WTI  80.5586نفت خام  11

/دالر 4.436 (هابهنری )گاز طبیعی  12
MMBtu 15.70 متر  /سنت

 TeleTrader %18.95 %33.09- %10.91- مکعب

 OilPrice %8.52 %3.28- %4.01-     بشکه/دالر 81.14 سبد اوپک   13

 OilPrice %7.17 %6.41- %0.76     بشکه/دالر 78.52 نفت سنگین ایران 14

 TeleTrader %43.42 %0.38- %1.26     تن/دالر 927 گازوئیل 15

 TradingEconomics %22.33- %9.64- %6.64 تن/دالر 777 گالن/دالر 2.33 اتانول 16

 TradingEconomics %7.11- %0.63 %9.66   تن/دالر 648 نفتا 17

 Sunsirs %13.82- %15.65- %3.97- تن/دالر 328 تن/یوان 2,340 (داخلی چین)متانول  18

 PLATTS %8.55- %5.26- %0.00     تن/دالر CFR 0 متانول 19

 Fertilizerworks %44.91- %5.02- %0.00     تن/دالر 466 اوره گرانول خاورمیانه 20

جنوب شرق   فوب - پت 21
 PLATTS %25.26- %0.00 %0.00     تن/دالر 0 آسیا

 
 بورس و انرژی

 پیش بینی سال نزولی برای بازارهای سهام جهان



 (سهامی عام)

 گرانبها بازارفلزات
 و دالر شاخص درصدی0.82 افت به توجه با اخیر، هفته ی طی

 طال جهانی اونس میالدی، جدید سال آغاز تعطیالت به شدن نزدیک
 دالر،1822 عدد به رسیدن با و درصد1.41 بازدهی با و کرده رشد
 در رنگ زرد فلز این اخیر یکسال طی .رساند پایان به را2022 سال

  عدد و رسید (2022مارس8)دالر2070 عدد به مقدار باالترین
 جهانی اونس که بود نرخی کمترین نیز (2022سپتامبر28)دالر1614

 بر عوامل تاثیرگذارترین از یکی که است ذکر شایان .دید خود به طال
  از که بود آمریکا بهره نرخ افزایش ،2022سال طی در طال روی

 دسامبر انتهای در درصد4.5  عدد به سال ابتدای در درصد0.25
   .رسید
 (داخلی) ارز و سکه

 شاهد نیز گذشته هفته داخلی، طالی و ارز بازار رشد به رو روند ادامه ی در
 هزار44 عدد با آمریکا دالر طوریکه به بودیم بازار دو این در نرخ ها افزایش

 خود تاریخ نرخ های باالترین به تومان میلیون23 عدد با امامی سکه و تومان
 که می شود مشاهده طال بازار ماهه ی شش بازدهی بررسی با .یافتند دست

 بهترین درصد29 با امامی سکه و درصد36 با نیم سکه درصد،66 با ربع سکه
  .کردند ثبت خود نام به را عملکرد
 رمزارز

 به ، گذشته هفته به نسبت میلیاردی14 افت با کریپتو بازار کل ارزش اخیر، هفته طی
 کریپتو بازار و بیت کوین برای خوبی سال ،2022 سال .رسید دالر میلیارد796 عدد
  گزارش به .است داشته قرار موقعیت این در بارها رمزارز بازار اما .نبود

BeinCrypto، و بار هر .بوده ایم شاهد را چرخه چهار کوین، بیت ساله 12 عمر در 
  انگاشته مرده رسانه ها توسط کریپتو بازار حوزه و ارز این نزولی، دوره هر طی

 مرده بار 467 تاکنون کوین بیت ،Bitcoins 99 سایت اطالعات طبق .می شوند
 30 در آن آخرین و 2010 دسامبر در «کوین بیت مرگ» نخستین .است شده خوانده
 دید، خود به را مرگ و نومیدی میزان بیشترین که سالی .رسید ثبت به2022 نوامبر
 .کردند اعالم را کوین بیت مرگ بار 124 رسانه ها سال این در .بود 2017 سال

 است آمده بیرون سربلند آن از کوین بیت که بزرگی سقوط چند ،Grayscale صندوق
 داد؛ رخ 2011 سال در کوین بیت قیمت بزرگ سقوط نخستین :کرد لیست اینگونه را
 تا شد سبب گاکس صرافی هک .ریخت درصد 99 کوین بیت قیمت سال این در

 از پس روز یک تنها ،2013 سال در.یابد کاهش سنت 1 به دالر 32 از BTC قیمت
 80 با دارایی این قیمت چین، دولت توسط کوین بیت وسیله به پرداخت ممنوعیت

 سبب و شد هک گاکس صرافی دیگر بار ،2014 فوریه در .شد روبرو کاهش درصد
 در کوین بیت مبادالت حجم از درصد 80 زمان، آن در .شد قیمت درصدی 60 سقوط

 و اتریوم ارز دو هر ،2015 سال میانه در DAO هک .می گرفت صورت صرافی این
 2016 سال در نیز بیتفینکس صرافی این، بر افزون .داد قرار تاثیر تحت را کوین بیت
 موج با قانون گذاران شدید برخورد.شد قیمت افت باعث که گرفت قرار حمله مورد

 قیمت درصدی 84 کاهش سبب ،2018 سال در( (ICOکوین طریق از اولیه عرضه
 در تنها بود، رسیده دالر 20،000 به سال آن در که بیت قیمت .شد سال انتهای در

 کرونا، پاندمی شروع از پس ،2020 مارس در .رسید دالر 3200 به ماه چند عرض
 از نیمی و نبود مستثنی قاعده این از نیز کوین بیت .گرفت قرار تاثیر تحت جهانی بازار

 اتفاقات دستخوش نیز گذشت که سالی در کوین بیت .داد دست از را خود ارزش
  ترتیب به ارز این قیمت ،FTX صرافی و لونا سقوط پی در و برهه دو در شد؛ ناگوار

 .یافت کاهش درصد 25 و 50
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 ارزفلزات گرانبها و 

 میلیون ریالی230سکه یهزار ریالی، 440دالر
 
 منبع بازده بازده  بازده معادل آخرین قیمت عنوان 0ردیف 

 ساالنه ماهانه هفتگی

  فلزات گرانبها

 TeleTrader %0.25- %2.99 %1.41     اونس/دالر 1,822 طال 1

 TeleTrader %2.79 %7.75 %0.80     اونس/دالر 23.92 نقره 2

 دی 8پنجشنبه  –( داخلی)طال و سکه 

 tgju/org %48.73 %25.38 %6.40     ریال 19,153,000 عیار 18یک گرم طالی  3

 tgju/org %73.75 %33.81 %19.47     ریال 226,950,000 سکه امامی 4

 دی  8پنجشنبه  –ارز

 tgju/org %51.70 %17.39 %6.57     ریال 416,150 دالر آزاد 5

 sanarate/ir %19.40 %5.09 %1.98     ریال 291,348 (خرید)دالر حواله  6

 sanarate/ir %19.40 %5.09 %1.98     ریال 293,994 (فروش)دالر حواله  7

 tgju/org %36.36 %24.20 %9.42 ریال 459,290 یورو آزاد 8

 sanarate/ir %12.09 % 7.46 %2.18 ریال  309,409 (خرید)یورو حواله  9

 sanarate/ir %12.09 %7.46 %2.18 ریال 312,219 (فروش)یورو حواله  10

 sanarate/ir %12.73 %5.59 %1.19 ریال 82,823 درهم آزاد 11

 sanarate/ir %19.40 %5.09 %1.98 ریال 79,332 (خرید)درهم حواله  12

 sanarate/ir %19.40 %5.09 %1.98 ریال 80,053 (فروش)درهم حواله  13

 رمزارز

Tradingview %64.16- %3.59- %1.78-     دالر 16,563 بیت کوین 14  

Tradingview %67.49- %7.70- %2.14-     دالر 1,195 اتریوم 15  



 بازده معادل آخرین قیمت عنوان ردیف (سهامی عام)
 هفتگی

 بازده
 ماهانه

 بازده
 منبع ساالنه

   محصوالت کشاورزی

 TeleTrader %14.35 %2.71 %1.82 تن/دالر 267 بوشل/سنت 678 ذرت 1

 TeleTrader %25.89- %1.65- %2.03- تن/دالر 1840 پوند/سنت 83.45 (پنبه)کتان  2

 TeleTrader %13.40 %6.22 %2.69 تن/دالر 558 بوشل/سنت 1,519 سویا 3

 TeleTrader %6.14 %2.14 %4.48- تن/دالر 442 پوند/سنت 20.04 شکر 4

 TeleTrader %2.64 %1.03 %1.94 تن/دالر 291 بوشل/سنت 791 گندم 5

TradingEconom %20.35- %5.35 %1.05- تن/دالر 623 تن/دالر کانادا 858 کانوال 6 ics  

                 کاالهای صنعتی

 TeleTrader %12.89- %1.07 %0.05-     تن/دالر 8374 مس 7

TradingEconom %17.42 %3.87- %0.44- تن/دالر 499 تن/یوان 3,600 قیر 8 ics  

TradingEconom %11.63- %6.86 %2.74 تن/دالر 557 تن/یوان 4,019 فوالد 9 ics  

 TeleTrader %15.09- %4.11- %0.29-     تن/دالر 2,389 آلومینیوم 10

 TeleTrader %0.07 %5.19 %1.48     تن/دالر 2,292 سرب 11

 TeleTrader %15.76- %2.21- %0.40-     تن/دالر 2,968 روی 12

TradingEconom %1.29 %11.90 %4.91     تن/دالر 117.5 سنگ آهن 13 ics  

Metal Bulletine %17.30- %3.32 %1.54     تن/دالر 512 (فوب دریای سیاه) CISبیلت  14  

Metal Bulletine %11.90- %7.06 %1.60     تن/دالر 478 (فوب بنادر ایران)بیلت صادراتی ایران  15  

                 شاخص های کاالیی

 tgju.org %6.99 %11.73 %2.07-     واحد 1,515 بالتیک خشک 16

TradingEconom %21.99 %0.27- %0.05-     واحد 301 (CRB)شاخص کاالهای اساسی در جهان  17 ics  

TradingEconom %10.96- %1.11 %1.08     واحد 4,008 (LME)شاخص بورس فلزات لندن  18 ics  

19 
شاخص کاالهای اساسی گلدمن ساکس 

 (S&P GSCI)اس اندپی 
TradingEconom %24.48 %2.54- %0.42-     واحد 3,454 ics  
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 بازار کاالهای خام

 !رکورد شکنی روسیه در تولید غالت
 کشاورزی محصوالت بازار

 اختالالت اگر که باورند این بر المللی بین کارشناسان و تحلیلگران
 صادرات شود، محدود سیاه دریای مسیر در طوفان اثر بر شده ایجاد
 .کرد خواهد شکنی رکورد دسامبر ماه در روسیه گندم
 غالت انواع تن میلیون 150 ار بیش امسال روسیه می شود بینی پیش
 گندم آن میلیون 100 که می رود شمار به جدید رکورد یک که کند تولید

 .بود خواهد
 

 صنعتی کاالهای بازار
 نوی سال تعطیالت به شدن نزدیک به توجه با گذشته هفته طی در

 را اندکی بسیار نوسان صنعتی کاالی بازار در ها کاال برخی میالدی
 نوسان صنعتی های کاال سایر خالف بر آهن سنگ اما کردند تجربه
 مبتالیان تعداد افزایش که حالی در .رساند ثبت به را توجهی قابل مثبت
 این دولت سوی از کنترلی سیاست های تشدید واهمه چین، در کرونا
 بیشتر کاهش از چین بهداشت ملی کمیسیون بود، کرده مطرح را کشور

 و است داده خبر بیماری شیوع از جلوگیری منظور به اعمالی محدودیت
 فوالد و آهن بازار برای موثری مثبت سیگنال چین، دولت اخیر تصمیم

 .داشت همراه به
 بیشتر آن عرضه از جاری سال دوم نیمه در مس برای چین تقاضای 

 و شد منعکس شانگهای های انبار در موجودی کاهش در این .بود
 از .یافت کاهش تن 47.486 تا 2022 ژوئن پایان از SHFE موجودی

 به دنیا معدنی های شرکت بزرگترین از یکی گنلکور شرکت دیگر سوی
 در مس عرضه تنی میلیون50کاهش خصوص در را بینی پیش تازگی
 در را مس قیمت می تواند تحقق صورت در که کرده منتشر 2023 سال
 .دهد قرار تاثیر تحت مدت بلند

 
 کاالیی شاخص های

 آن، بر موثر عوامل بررسی به بالتیک شاخص نوسانات تحلیل برای
  Supramax و Capesize ، Panamax شناورهای شاخص یعنی

 محموله های که Capesizeشاخص گذشته، هفته ی طی .می پردازیم
 درصد 13.9 با می کند، دنبال را تن 150000 زغال سنگ و سنگ آهن

  تا60 حدود که Panamax شاخص و .رسید واحد2261 به کاهش
 واحد 1.8 میکند، دنبال را غالت و زغال سنگ محموله هزارتن70

 با نقل و حمل شاخص همچنین .رسید واحد1535 به و یافت کاهش
 واحد 1032 به واحدی21 افت با Supramaxکوچکتر شناورهای

 کشتی ها، برای تقاضا کاهش دلیل به بالتیک شاخص نتیجه در و .رسید
   .رسید واحد1515 به و یافت کاهش درصد2.88 گذشته هفته در



 (سهامی عام)

 بررسی وضعیت صندوق ها

شرکت مدیریت : منبع 7

 فناوری بورس

 صندوق های هفتگی بازدهی 1401 دی 10 شنبه به منتهی هفته در
 خصوصی، مختلط، کاالیی، سپرده بر مبتنی ثابت، درآمد جسورانه،

 بازدهی و مثبت سهام در و صندوق درصندوق بازارگردانی،
 .بود صفر پروژه ای صندوق های
 صندوق های به مربوط هفتگی بازدهی میزان بیشترین درعین حال،
 بازدهی میزان کمترین و درصد 6/72 با بازارگردانی اختصاصی

 .بود درصد صفر با پروژه ای صندوق های به مربوط  هفتگی
 69/73 با ثابت درآمد با صندوق های به ترتیب دیگر سوی از

 با سهامی و درصد 18/14 با بازارگردانی اختصاصی درصد،
 صندوق ها کل دارایی ارزش از سهم بیشترین دارای درصد 10/05

 .بودند
 درآمد و مختلط جسورانه، صندوق های ساالنه، بازدهی به توجه با

 16/33 و درصد 16/33 درصد، 17/35 بازده با به ترتیب ثابت
 صفر بازده با پروژه ای صندوق های و بازدهی بیشترین دارای درصد
 .بودند بازدهی کمترین دارای درصد

 هفته به نسبت صندوق ها دارایی ارزش خالص کل جمع همچنین
 .است داشته کاهش درصد 0/27 گذشته

 در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۹.۷3% 

 اختصاصی بازارگردانی
1۸.14% 

 در سهام
10.05% 

 در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کاالیی
1.20% 

 مختلط
0.40% 

 خصوصی
0.20% 

 پروژه ای
0.1۷% 

 جسورانه
0.0۷% 

 صندوق در صندوق
0.0۶% 

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 )%(

%17.35%5.32%4.68%2.65%0.97%4.308.590.12جسورانه

%8.71%11.09%15.22%10.19%3.30%3.552.910.00صندوق در صندوق

%16.06%8.67%4.92%1.86%0.49%4.487.630.280.04در اوراق بهادار با درآمد ثابت

%11.95%2.20%8.46%7.54%6.72%1.167.399.702.34اختصاصی بازارگردانی

%15.44%7.95%18.18%11.24%5.45%646.655.150.11در سهام

در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده 
کاالیی

77.275.392.37%2.10%8.83%20.32%--

%16.33%8.05%11.73%7.71%3.22%25.554.510.06مختلط

%7.10%2.56%1.23%0.49%0.11%12.603.760.00خصوصی

%3.05%3.05%3.05%3.05%0.00%10.898.270.05پروژه ای

6,337,528جمع کل



 (سهامی عام)

 بررسی بازدهی اوراق تأمین مالی

 بررسی وضعیت بازار بدهی
 

 فرابورس ایران: منبع

 (ریسک بدون  اوراق) اسالمی خزانه اسناد
 و (YTM) سررسید تا بازدهی بیشترین اخیر، هفته طی

 به متعلق سررسیدنشده بدهی اوراق میان در ساده بازدهی
  سررسیدهای با 821اخزا و 902اخزا نمادهای

  و 37/77  بازدهی های و 1402/09/06 و 1401/10/19
 .بود درصد 35/59

 بازدهی و (YTM) سررسید تا بازدهی کمترین همچنین
 با 103اخزا و 908اخزا نمادهای به متعلق ساده

 و 1404/05/20 و 1402/06/06 سررسیدهای
 .بود درصد 22/73 و 23/59 بازدهی های 

 و (YTM) سررسید تا بازدهی میانگین دیگر، سوی از
  و 28/32 معادل به ترتیب اسالمی، خزانه اسناد ساده بازدهی
 .است درصد 29/32

 
 

 مالی تأمین اوراق
 کمترین اخیر هفته طی شده  معامله مالی تأمین اوراق میان از

 با درصد 18/67 بمیزان 1404صبا نماد به متعلق بازدهی
 نماد به متعلق بازدهی بیشترین و 1404/01/28 سررسید

 1402/12/06 سررسید با درصد 25/56 بمیزان03تابان
  .است بوده
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 فرابورس ایران: منبع

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

%32.17%1937.77-10-101401-10-9921301401اخزا902
%35.59%0627.62-09-071402-10-8000001401اخزا821
%22.73%0623.59-06-101402-10-8700001401اخزا908
%22.73%2028.61-05-101404-10-5181101401اخزا103

%29.32%28.32میانگین بازدهی

YTMتاریخ سررسیدتاریخ آخرین روز معامالتیقیمت معامله شده هر سهمنماد

%0625.56-12-041402-10-9461001401تابان03

%2818.67-01-101404-10-10030701401صبا1404



 (سهامی عام)

 در آنها دالری ارزش تحوالت جهانی، خام کاالهای مهمترین درخصوص
 اوره نرخ ماندن عقب از حاکی آزاد، بازار ارز نرخ مبنای بر کاال بورس

 کاتد نرخ و تندگویان شهید بطری گرید پت نرخ فخوز، بیلت نرخ گرانول،
 .است جهانی نرخ های از مس

 
 

 عقب از حاکی نیز، ارزی حواله ارز نرخ براساس تحوالت بررسی همچنین
 پت و مس کاتد فخوز، بیلت نرخ گرفتن پیشی و گرانول اوره نرخ ماندن
 .است جهانی نرخ های از تندگویان شهید بطری گرید

 بورس کاال
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 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

 گروه دو به مربوط فیزیکی بازار در معامالت از درصد 93/9 هفته این در
 بازار معامالت ارزش همچنین .بود نفت و پتروشیمی و صنعتی کاالهای
  معامالت حجم و درصد 20/75 معادل گذشته هفته به نسبت فیزیکی
   .است کرده پیدا کاهش درصد 13/58

 اخیر، هفته در کاال بورس معامالت تحوالت
 بازارهای فیزیکی، بازار نوسانی روند نشان دهنده

 .است بوده مالی و معامله اختیار آتی،

 بازار آتی

 بازار فیزیکی

 بازار مالی
(سلف، صندوق و موازی)  

 بازار اختیار معامله

 بازار فیزیکی
۸۶.05% 

 بازار آتی
2.4۹% 

بازار اختیار 
 معامله
0.00% 

بازار مالی 
سلف، )

صندوق و 
 (گواهی

درصد از کلحجمارزش )میلیون ریال(گروه اصلی 11.45%

%۹۲,۵۷۲,۲۱۲۱,۶۲۱,۰۰۴۵۲.۷صنعتی
%۷۲,۲۷۸,۸۴۲۴۱۲,۶۳۷۴۱.۲پتروشیمی و نفتی
%۰۰۰.۰اموال غیر منقول

%۳,۷۱۷,۷۹۹۲۲۳,۵۰۰۲.۱معدنی
%۷,۰۷۴,۵۵۶۴۷,۹۴۸۴.۰بازار فرعی

%۱۷۵,۶۴۳,۴۰۹۲,۳۰۵,۰۸۹۱۰۰جمع
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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

%۲.۰%۶۳.۲%۱۲۶,۱۳۱,۰۰۰۲۸۲,۴۳۵۴۲۰,۸۱۷۴۴۷۳۰۰۴۷۴۹۴.۲یک تن اوره گرانول
%۰.۲%۷۴.۶%۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۲,۴۳۵۴۲۰,۸۱۷۹,۳۱۲۶,۲۵۰۸,۳۷۴۱۱۱.۲یک تن کاتد مس

%۲۴.۶%۸۳.۲%۳۳۶,۱۰۷,۰۰۰۲۸۲,۴۳۵۴۲۰,۸۱۷۱,۱۹۰۷۹۹۹۶۰۱۲۴.۰یک تن پت شهید تندگویان
%۱۳.۶%۸۳.۲%۱۶۷,۰۱۷,۰۰۰۲۸۲,۴۳۵۴۲۰,۸۱۷۵۹۱۳۹۷۴۷۷۱۲۴.۰یک تن بیلت فخوز

%۱.۷-- ۶,۴۴۰,۰۰۰۲۸۲,۴۳۵۴۲۰,۸۱۷۲۳۱۵یک تن سیمان تیپ2 فله



 تحلیل تکنیکال (سهامی عام)
 شاخص کل

هفته گذشته شاخص کل با ثبت کندلی صعودی و قدرتمندد •
واحد شد  1.600.000موفق به شکست محدوده مقاومتی 

اما امروز نتوانست کندل تثبیت را بر باالی این محددوده بده 
 .ثبت برساند

واحددددد افددددت کددددرد و از  56.819شددداخص کددددل امددددروز •
واحددد رسددید و بدددین  1.590.595واحددد بدده  1.619.841

 .واحد بازگشت 1.600.000ترتیب مجددا به زیر مقاومت 
به نظر می رسد موج صعودی به اتمام رسیده و شاهد شروع •

 .یک موج اصالحی جدید هستیم
حمایددت هددای مهددم پددیش روی شدداخص کددل عبارتنددد از   •

و محددددددوده  1.560.000الدددددی  1.550.000محددددددوده 
 .واحد 1.500.000الی  1.480.000
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توضیحات: 
 .شود اشاره آتی روند و مهم نکات به تنها و نگاشته مختصر طور به و ساده زبانی به فوق تحلیل های نتایج شده تالش عموم فهم جهت در•

 

 واحد  1.۶00.000عدم تثبیت بر باالی مقاومت 

D 



 شاخص کل و (سهامی عام)
 کل بازار خروج پول حقیقی/ورود

 (هزار میلیارد تومان)پول حقیقی  خروج و ورودشاخص کل، خالص 
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 شاخص کل

 (TSE.ir)شرکت بورس : منبع

 :خالص ورود و خروج پول حقیقی کل بازار طی هفته گذشته
 

 میلیارد تومان+  378:  01/10/03شنبه           
 میلیارد تومان+  200:  01/10/04یکشنبه        
 میلیارد تومان+   185:  01/10/05دوشنبه        
 میلیارد تومان+   866 : 01/10/07چهار شنبه     

 
 

پول حقیقی  خروج و ورود  
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 واحدی 1,647,314 کل شاخص ثبت با بازار گذشته هفته•
 .شد بسته درصد +10/09 هفتگی بازده و

 1,629 ورود از حاکی حقیقی، پول گذشته هفته برآیند•
 .است بازار به تومان میلیارد

  سال ابتدای از حقیقی اشخاص پول خروج/ورود خالص•
 بازار از تومان میلیارد 33,811 خروج نشان دهنده ،1401
 پول تومان میلیارد183 روزانه میانگین، بطور یعنی است؛

 .است شده خارج بازار از
خددالص پددول اشددخاص حقیقددی کددل بددازار از ابتدددای سددال •

بددده عددددد ( 1399امدددرداد  19)، کددده در قلددده خدددود 1399
 -51,641میلیارد تومدان رسدیده بدود، بده عددد  118,242

:میانگین  یکساله پول حقیقی .میلیارد تومان افول کرد  
میلیارد تومان-208  



 (سهامی عام)

 کلارزش دالری شاخص 

 (میلیون دالر) 1401-۹1نمودار ارزش دالری قله های شاخص کل طی سال های 
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مقایسه نسبت های مالی 
 های چندرشته ای  هلدینگ

 177 نرخ در سرمایه بازار دالری ارزش اخیر هفته طی
 اصالح میزان ترتیب این به .داد پایان خود کار به دالر میلیارد
 59 معادل شاخص قله به نسبت کل شاخص دالری ارزش
   .شد درصد

 
 بافت وارن شاخص

 GDP 2020 سال در جهانی، بانک جدید گزارش اساس بر
 لذا، .است شده اعالم دالر میلیارد 231/55 معادل ایران

 به موسوم) ایران GDP به سرمایه بازار دالری ارزش نسبت
 .می شود محاسبه درصد 76 معادل (بافت وارن شاخص

 مالک را 1400 سال برای آمار مرکز ریالی GDP چنانچه اما
 تقسیم 1400 سال در ارز نرخ میانگین بر را آن و داده قرار

 خواهد محاسبه GDP برای دالر میلیارد 281 عدد کنیم،
 براساس ایران برای بافت وارن شاخص صورت این در .شد

GDP شد خواهد درصد 63 معادل 1400 سال محاسباتی. 
  سال دسامبر 23 تاریخ در شاخص این که است گفتنی
 مالی بازارهای دالری تریلیون 41 ارزش به توجه با ،2022
 کشور، این در دالری تریلیون 26 با برابر GDP و آمریکا
 .است شده محاسبه درصد 158 معادل

%5.971631402/03/3179      973           7.54129شستا

%6.591,8531401/12/2980  12,210        5.952,051وبانک

%5.982,4161401/12/2955 14,440       5.722,526وصندوق

%7.061,8591401/12/2962  13,120      7.151,835وامید

%6.432,9551401/09/3061   19,000        9.172,071وغدیر

%1401/09/3054--   6,450          4.53932ونیکی

P /NAV

1401/10/10

EPS )ریال(

)پیش بینی(
سال مالی نماد

P /E

(T T M)

EPS )ریال(

)T T M(

P

)ریال(

P /E

)پیش بینی(



 (سهامی عام)
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 :بیانیه سلب مسئولیت
 

 گزارش های در موجود اطالعات صحت برابر در مسئولیتی هیچگونه ،(عام سهامی) ایرانیان اهتمام گذاری سرمایه شرکت
 و نمی گیرد عهده بر شود، می منتشر ایرانیان اهتمام نشان و نام با که شرکت، این کارشناسان توسط شده تهیه تحلیلی
 سایر و شرکت ها سهام نگهداری یا فروش خرید، جهت توصیه ای عنوان به وجه هیچ به گزارش ها این در شده ارائه نظرات

 .است محترم خوانندگان برعهده اطالعات این از استفاده مسئولیت و نیست معامالتی ابزارهای

 :شناسنامه
 

 .است( سهامی عام)گذاری اهتمام ایرانیان  گران شرکت سرمایه ، حاصل تالش گروهی تیم تحلیل«تحلیل بازارها»های  محتوای سری گزارش
 :گران، به ترتیب حروف الفبا، عبارت است از اسامی تحلیل

 عارف، احسان برین، عبدالکریم جهاندار، زهرا عزیزپور و بردیا وکیلی صدرا آدم
 

 :راهبری و نظارت بر محتوا
 رضا جعفری

 
 
 

 .استفاده از محتوای این گزارش، با ذکر منبع، مجاز است

13 info@eii.co.ir 


