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پایان سال رویایی بورس

خالصه ای از آنچه در یک سال گذشت 
بورس اوراق بهادار در سالی که گذشت فعاالن بازار سرمایه و پس 
از آن ها عموم افراد جامع را حیرت زده کرد. بازدهی قابل توجه 
بورس و فتح ابر کانال ها یکی پس از دیگری تنها در بازه زمانی یک 
ساله برای هیچ یک از تحلیل گران قابل پیش بینی نبود. نگاهی 
به شماره 35 هفته نامه سهامدار که به بررسی بازار بورس در 
سال 1397 اختصاص داشت و در آن نظرات کارشناسان برجسته 
برای پیش بینی روند بازار در سال 1398 آورده شده بود نشان 
می دهد چنین بازدهی برای هیچ یک از آن ها قابل پیش بینی 
نبوده است و حداکثر رقمی که برای شاخص کل بورس در سال 

1398 پیش بینی می شد نیمه های کانال 200 هزار واحد بود. 
عوامل مختلفی در سال جاری دست به دست هم دادند تا روند 
بازار فراتر از پیش بینی حرکت کند و برای هیچ یک از تحلیل گران 
و کارشناسان شناسایی رقم دقیق آن قابل اندازه گیری نباشد. 
شروع رونق بورس را می توان از سال 97 عنوان کرد اما ادامه 
یک  بسیاری  برای  که  بود  شکلی  به   98 سال  در  رونق  این 
عالمت سوال بزرگ به شمار می رفت و هیچ دلیل منطقی و 

اقتصادی برای آن پیدا نمی کردند. 
در ســال 98 همزمــان بــا ضعیــف شــدن ارزش ریــال و قرارگیــری 
نــرخ دالر در کانــال 12 تــا 13 هــزار تومانــی بــورس در شــش 

 تمامی اطالعات تا هفته منتهی به
21 اسفـند جمـــع آوری شـــده است
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ماهــه نخســت رشــد پرشــتابی داشــت کــه دو عامــل مذکــور بــه 
ــور از  ــوان می شــد. امــا پــس از عب ــل ایــن رشــد عن ــوان دالی عن
نیمه نخســت و شــکل گیری یک روند اصالحی با شــیب نزولی 
بســیاری بــر ایــن بــاور بودنــد کــه رشــد بورس دیگر متوقف شــد 
و بازدهــی کــه بــرای ســال 98 مــورد انتظــار بــود در مــدت شــش 
مــاه اول رقــم خــورد. امــا رونــد صعــودی برخــالف پیش بینی هــا 
پــس از یــک اســتراحت کوتــاه مجــددا آغــاز شــد؛ صعــود بــورس 
در نیمــه دوم ســال همزمــان بــا رکــود در ســایر بازارهــای مــوازی 
و ســیل ورود نقدینگــی قابــل توجــه بــه بــازار ســهام رقــم خــورد. 
بــورس در نیمــه نخســت ســال  بدیــن ترتیــب شــاخص کل 
بازدهــی 70 درصــدی و در نیمــه دوم بازدهــی 72 درصــدی را 

رقم زد تا تمامی بازارهای ســرمایه گذاری را جا بگذارد. مجموع 
بازدهــی شــاخص کل از ابتــدای ســال 98 تــا تاریــخ 21 اســفند 

بــه 190 درصــد رســید.
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 بــاال گرفتــن تــب و تــاب عمــوم مــردم ، تشــکیل صف هــای 
طوالنــی مقابــل کارگزاری هــا بــرای دریافــت کــد بورســی، روز بــه 
روز به شــمار عالقه مندان بازار ســرمایه افزود و ورود نقدینگی 
را تــداوم بخشــید تــا جایــی کــه در مــدت اخیــر پاســخگو نبــودن 
زیرســاخت های معامالتــی را شــاهد بودیــم؛ موضوعــی کــه بــه 
ــازار ســرمایه تبدیــل  یکــی از بزرگ تریــن دغدغه هــای فعــاالن ب
شــد و کارشناســان از آن بــه عنــوان بزرگ تریــن ریســک بــازار 

یــاد کردنــد. 
 )گفتنــی اســت بازدهــی بــورس تــا تاریــخ 14 اســفند بــا رســیدن 
رقــم شــاخص کل بــه 553,165 واحــد، از مــرز 200 درصــد عبــور 
کرد اما اتفاقاتی که به دنبال شیوع ویروس کرونا در سرتاسر 
جهــان رخ داد ســبب شــد تــا در هفتــه ســوم اســفندماه شــاهد 

رونــد اصالحــی و کاهــش رقم شــاخص کل باشــیم.(
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اســفند، مــاه عجیــب بــورس در ســال جــاری بــود. تغییــر فرمــول 
محاســبه حجــم مبنــا و تصمیمــات خلع الســاعه مدیــران ارشــد 
بــورس مبنــی بــر کاهــش دامنــه نوســان از 5 درصــد بــه 2 درصد 
کــه در نهایــت بــا صالح دیــد وزیــر اقتصــاد اجرایــی نشــد و در 
جلســه شــورای عالــی بــورس مقــرر شــد همــان 5 درصــد باقــی 
بمانــد، همزمــان بــا شــیوع ویــروس کرونــا در سراســر دنیــا و آثار 
مخربــی کــه بــر اقتصــاد کشــورها و بازارهــای مالــی گذاشــت در 
کنــار ریــزش قیمــت نفــت و فلزات اساســی در بازارهای جهانی، 
تشــکیل جلســه اوپــک بــرای جلوگیــری از افــت بیشــتر قیمــت 
نفــت کــه بــا مخالفــت روســیه در جهــت کاهــش تولیــد روزانــه 
ــرای تولیــدات بیشــتر را در پــی داشــت و  لجبــازی عربســتان ب
در انتهــا بــه ســقوط نفــت بــه کانــال 30 دالر منجــر شــد، همــه و 
همه اتفاقاتی بود که آخرین ماه سال 98 را پرخبر و پرچالش 

کرد. 
گفتنی است بیشترین افرادی که تحت تاثیر خبرهای مذکور 
تصمیماتــی در جهــت فــروش ســهام گرفتنــد اکثــرا از افــراد تــازه 
وارد بــورس بودنــد چــرا کــه بارهــا از ســوی افــراد باســابقه مطــرح 
می شــود کــه بــورس را بــا دیــد میــان مــدت و بلند مــدت بنگرید 
و اســیر هیجانــات و موج هایــی کــه در بــازار بــه راه می افتــد 

نشوید. 
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ارزش بازار صنایع 
صنایــع را بــه تفکیــک نــوع فعالیــت شــرکت ها بــر اســاس ارزش 
بــازار آن هــا در جــدول ذیــل آورده ایــم. تفکیــک صنایعــی کــه در 
ــا گروه بنــدی موجــود  ــی ب ادامــه مشــاهده می کنیــد تفاوت های

در ســایت بــورس اوراق بهــادار دارد.
برای مثال صنعت سرمایه گذاری که با ارزش بازار 533,636 
میلیارد تومانی در صدر قرار گرفته دربرگیرنده تمامی شرکت های 
سرمایه گذاری فارغ از نوع فعالیت آن ها در زمینه های متفاوت 
است. بدین ترتیب بدیهی است که صنعت سرمایه گذاری با 
حضور هلدینگ خلیج فارس به عنوان با ارزش ترین شرکت بازار 
سرمایه که تا تاریخ 21 اسفند ارزش بازار آن معادل 113,508 

میلیاردتومان بوده، در صدر قرار بگیرد. 
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ارزش بازار )مارکت کپ( صنایع بورسی – واحد:میلیاردتومان
ارزش بازار نام صنعت
533,636 سرمایه گذاری ها
292,506 محصوالت شیمیایی
217,867 فوالد
147,508 فرآورده های نفتی
134,514 کانی فلزی
134,375 بانک
94,367 فلزات به جز فوالد
78,770 مخابرات
69,863 صنعت دارو
61,024 عرضه آب، برق و گاز
59,441 خودرو و قطعات
53,976 فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار
43,930 خدمات فنی و مهندسی
42,289 نرم افزار و خدمات
38,950 سیمان
32,976 بیمه
31,404 محصوالت غذایی
23,673 زراعت و خدمات وابسته
19,593 ماشین آالت و دستگاه های برقی
17,348 کانی غیرفلزی
17,338 حمل و نقل
16,543 انبوه سازی
14,063 خرده فروشی
12,309 سخت افزار و تجهیزات
11,390 قند و شکر
10,375 محصوالت فلزی
9,531 الستیک و پالستیک
8,062 لیزینگ
7,680 ماشین آالت و تجهیزات
6,033 کاشی و سرامیک
5,447 محصوالت کاغذی
4,355 حفاری
2,358 زغال سنگ
1,782 چاپ و نشر
1,187 نساجی
1,011 چوب
914 سایر مواد معدنی
526 پیمانکاری صنعتی
500 هتل و رستوران
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ضریب بتای صنایع و رابطه آن با شاخص کل 
در سه سال گذشته 

بتــای ســهم نشــان دهنــده تغییــرات قیمتــی ســهم نســبت بــه 
بــازار اســت. ضریــب بتــای 1 نشــان می دهــد افزایــش یــا کاهــش 
قیمــت هــم ســو بــا بــازار اســت یعنــی اگــر بــازار در یــک بــازه 
زمانــی مشــخص 10 درصــد رشــد کنــد ســهم نیــز 10 درصــد رشــد 
خواهد کرد یا اگر 10 درصد افت در بازار داشــته باشــیم ســهم 
نیــز افــت 10 درصــدی را تجربــه می کنــد. امــا ضریــب بتــای 2 
نشــان می دهــد ســرعت افزایــش و کاهــش 2 برابــر بــازار اســت 
یعنــی در صــورت افزایــش 10 درصــدی بــازار ، ســهم 20 درصــد 
افزایــش خواهــد یافــت یــا اگــر 10 درصــد افــت داشــته باشــیم 

ســهم مذکــور 20 درصــد کاهــش را تجربــه خواهــد کــرد. 
ســهم هــای بــا بتــای بــاال ریســکی ترنــد امــا پتانســیل باالتــری 
بــرای بازدهــی دارنــد و ســهم هــای بــا بتــای پاییــن ریســک کمتــر 

و بالطبــع بازدهــی کمتــری هــم خواهنــد داشــت.
ازآنجایــی کــه بررســی بتــای تمامــی ســهم  های بــازار کاری دشــوار 
است به بررسی بتای 36 ماهه )3 ساله( صنایع پرداخته ایم. 
براســاس بررســی های صــورت گرفتــه صنعــت حفــاری بــا بتــای 
2.3 کــه تنهــا در برگیرنــده تــک ســهم شــرکت »حفــاری شــمال« 
اســت، تنهــا صنعتــی اســت کــه ســرعت رشــد 2 برابــری نســبت 

به بازار در ســه ســال گذشــته داشــته اســت.  
صنایــع ســرمایه گذاری، محصــوالت شــیمیایی، چــاپ و نشــر، 
چــوب، فعالیت هــای مرتبــط بــا اوراق بهــادار و ســایر مواد معدنی 
صنایعی هســتند که ســرعت رشــد آن ها با بازار برابری می کند. 
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بازدهی 3 ساله صنعت بتا 36 ماهه نام صنعت

1327 2.3 حفاری
808 1.4 فعالیت مهندسی
808 1.4 زغال سنگ
808 1.4 پیمانکاری صنعتی
750 1.3 فرآورده های نفتی
750 1.3 فلزات به جز فوالد
750 1.3 کاشی و سرامیک
692 1.2 سیمان
635 1.1 سخت افزار و تجهیزات
635 1.1 ماشین آالت و تجهیزات
635 1.1 محصوالت فلزی
635 1.1 کانی فلزی
635 1.1 فوالد
635 1.1 تجهیزات صنعتی
577 1 سرمایه گذاری
577 1 محصوالت شیمیایی
577 1 چاپ و نشر
577 1 چوب
577 1 فعالیت مرتبط با اوراق بهادار
577 1 سایر مواد معدنی
519 0.9 حمل و نقل
519 0.9 انبوه سازی
519 0.9 الستیک و پالستیک
519 0.9 کانی غیر فلزی
519 0.9 ماشین آالت و دستگاه های برقی
462 0.8 بانک
462 0.8 دارویی
462 0.8 زراعت و خدمات وابسته
462 0.8 خدمات برق، آب و گاز
462 0.8 بیمه
462 0.8 محصوالت غذایی
404 0.7 خودرو
404 0.7 قطعات
404 0.7 خرده فروشی
346 0.6 محصوالت کاغذی
346 0.6 قند و شکر
346 0.6 لیزینگ
231 0.4 مخابرات
231 0.4 نساجی
173 0.3 نرم افزار و خدمات



10هفته نامه                     شماره 80  چهارشنبه 28 اسفند 1398

پایان سال رویایی بورس

 بررسی
بازدهی تمامی نمادها

در سال 98
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سرمایه گذاری ها
گروه  از  نماد  دو  سرمایه گذاری  گروه  در  سهام  پربازده ترین 
انبوه سازی بوده اند. سرمایه گذاری توسعه آذربایجان )وآذر( و 
توسعه و عمران کرمان )کرمان( بازدهی های بیش از هزار درصدی 
در یک سال گذشته داشته اند. سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و 
خوزستان )سدبیر( که در صنایع مختلفی فعالیت دارد و آخرین 
گزارش آن درصد باالی سهام بانکی در پرتفوی این شرکت را 
نشان می دهد در رتبه سوم قرار دارد. کمترین بازدهی با 86 
درصد مربوط به سرمایه گذاری اعتبار ایران )واعتبار( بوده است. 
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1415 وآذر
1038 کرمان
846 سدبیر
832 خگستر
757 تیپیکو
724 وهور
621 وپخش
592 والبر
576 برکت
560 فپنتا
558 ختوقا
530 شفا
526 وساخت
515 اعتال
512 دسبحا
504 سفارس
487 تپمپی
480 وملی
458 وگستر
456 وبهمن
450 شوینده
449 ثمسکن
441 ونیکی
390 وصنا
371 وصنعت
369 وتوشه
362 وتوکا
337 وپترو
335 وخارزم
310 وبشهر
308 ورنا

308 خبهمن
297 وتوسم
293 حکشتی
290 واتی
282 وتوصا
275 کروی
274 گوهران
272 ونیرو
267 پردیس
260 وساپا
257 سیدکو
255 سرچشمه
252 فارس
252 وبوعلی
249 سمگا
226 وسکاب
215 وسبحان
208 وصندوق
207 وبیمه
200 وامید
194 تاصیکو
174 وسپه
172 وغدیر
164 ونفت
160 وبانک
149 تاپیکو
146 پارسان
140 پترول
126 ومعادن
125 میدکو
86 واعتبار

بازدهی یک ساله سرمایه گذاری ها

بازدهی بازدهینماد نماد
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محصوالت شیمیایی
محصــوالت شــیمیایی بــه پتروشــیمی های پلیمرســاز، اوره ســاز، 
متانول ســاز، تولیدکننــدگان انــواع شــوینده و تولیدکننــدگان 
ســایر مــواد شــیمیایی تقســیم می شــود. در میــان پلیمرســازان 
پتروشیمی غدیر )شغدیر(، در میان متانول سازان پتروشیمی 
فــن آوران )شــفن( و در میــان اوره ســازان پتروشــیمی شــیراز 
)شــیراز( بیشــترین بازدهی هــای یــک ســال گذشــته را بــه نــام 

خــود ثبــت کرده  انــد. 



14هفته نامه                     شماره 80  چهارشنبه 28 اسفند 1398

پایان سال رویایی بورس

گروه صنعتی پاکشو )پاکشو( از زیرمجموعه های گروه صنعتی گلرنگ 
در صدر بازدهی تولیدکنندگان شوینده جای دارد. پاکسان )شپاکسا( 
با 286 درصد کمترین بازدهی در میان شوینده ها را داشته است. 

بازدهی  صدر  در  درصد   900 از  بیش  با  )شلعاب(  لعابیران 
تولیدکنندگان انواع مواد شیمیایی جای دارد و کربن ایران )شکربن( 

نیز با 232 درصد کم بازده ترین سهم در این گروه بوده است. 
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فوالد
صنایــع فــوالد آلیــاژی یــزد )فــوالی(، نــورد و قطعــات فــوالدی 
پربازده تریــن  )فســپا(  ســپاهان  صنعتــی  گــروه  و  )فنــورد( 
نمادهــای گــروه فــوالد بــه شــمار می روند. فــوالد مبارکه اصفهان 
)فــوالد( بــه عنــوان غــول فــوالدی کشــور بــا 137 درصــد بازدهــی 
در میانه هــای نمــودار قــرار دارد، فــوالد مبارکــه در ســال جــاری 
افزایــش ســرمایه 61 درصــدی را بــه ثبــت رســانده و بخشــی از 
کــم بــودن بازدهــی قیمتــی آن مربــوط بــه افزایــش ســرمایه ایــن 
شــرکت اســت. ماداکتــو اســتیل کــرد )فمــاک( نیــز بــا 20 درصــد 

ــوده اســت.  کم بازده تریــن نمــاد در ایــن گــروه ب
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فرآورده های نفتی
فرآورده هــای نفتــی کــه شــامل پاالیشــگاه های پاالیــش کننــده 
نفــت خــام و پاالیشــگاه های تولیدکننــده انــواع روانــکار اســت 
)شــپاس(  پاســارگاد  نفــت  صدرنشــینی  بــا  جــاری  ســال  در 
پاالیشــگاهی کــه روانــکار تولیــد می کنــد، به کار خــود پایان داد. 
پاالیــش نفــت اصفهــان )شــپنا( بــا 78 درصــد کمتریــن میــزان 
بازدهــی در میــان صنعــت فرآورده هــای نفتــی را داشــته اســت.  
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کانی فلزی
شرکت های معدنی که تولیدکننده مواد خام جهت مصارف در 
ســایر صنایع فلزی هســتند در یک ســال گذشــته بازدهی های 
جالبــی داشــته اند. دوقلوهــای ســنگ آهنــی، چادرملــو )کچــاد( 
و گل گهــر )کگل( در انتهــای نمــودار بازدهــی قــرار گرفته انــد، 
در حالــی کــه معــادن منگنــز ایــران )کمنگنــز( بــا 703 درصــد در 

صــدر قــرار دارد. 
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بانک 
گـروه پـر سـر و صـدای بانکـی کـه از اواسـط سـال 97 بـا خبرهـای 
پیرامـون افزایـش سـرمایه از محـل تجدیـد ارزیابـی شـدیدا مـورد 
توجه قرار گرفتند در سـال 98 نیز با حواشـی زیادی که داشـتند 
از نظـر سـهامداران دور نماندنـد. بانـک تجـارت )وتجـارت( و بانک 
صـادرات ایـران )وبصـادر( بـا بـه وقـوع پیوسـتن افزایـش سـرمایه 
در اواخر سال 97 و اوایل سال 98 از تقاضای خرید کمتری بهره 
بردنـد و بـه ترتیـب بـا بازدهـی 45 و 60 درصدی در انتهای نمودار 
قـرار گرفته انـد. در ایـن میـان بانک پارسـیان )وپـارس( که فعاالن 
بـازار در انتظـار آمـدن خبـر افزایـش سـرمایه آن بودنـد بـا بازدهـی 
468 درصدی در صدر قرار دارد. گفتنی است خبر افزایش سرمایه 

580 درصدی بانک پارسـیان در اواخر سـال 98 منتشـر شـد. 
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فلزات اساسی
فلــزات  انــواع  تولیدکننــدگان  شــامل  اساســی  فلــزات  گــروه 
از جملــه آلومینیــوم، ســرب، روی و مــس اســت. بیشــترین 
بازدهــی ایــن گــروه طــی یک ســال گذشــته را آلومــراد )فمراد( که 
تولیدکننده آلومینیوم اســت رقم زده و پس از بازدهی 1138 
درصــدی آن، زنــگان بــه عنــوان تولیدکننده روی در جایگاه دوم 
ــگاه ســوم  و شــرکت ملــی ســرب و روی ایران)فســرب( در جای
قــرار گرفته انــد. ملــی صنایــع مــس ایــران )فملی( بــه عنوان یکی 
از مهم تریــن شــرکت های گــروه فلــزات بــا توجــه بــه افزایــش 
ســرمایه 30 درصدی که در ســال جاری رقم زد بازدهی قیمتی 

قابــل توجهــی در مقایســه بــا ســایر نمادهــا نداشــت. 
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مخابرات
و  ایران)اخابــر(  مخابــرات  شــرکت  شــامل  کــه  گــروه  ایــن  در 
شــرکت هایی اســت کــه فعالیــت مرتبــط بــا مخابــرات دارنــد، 
افرانــت )افــرا( بــا 734 درصــد پربازده تریــن نمــاد گــروه بــوده و 
نمــاد شــرکت داده گســتر عصــر نویــن )هــای وب( بــا 82 درصــد 

کمتریــن میــزان بازدهــی را داشــته اســت. 
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محصوالت دارویی
گروه محصوالت دارویی یکی از مورد توجه ترین صنایع در سال 
جـاری بـود. در ایـن گـروه بـدون در نظـر گرفتـن شـرکت دارویـی 
ره آورد تامین )درهآور( که پربازده ترین عرضه اولیه امسال بود 
و هم چنیـن تولیـد ژالتیـن کپسـول ایـران )دکپسـول( کـه بـرای 
نخستین بار در سال جاری به بازار سهام وارد شد، 4 شرکت 
دیگـر بازدهـی بیـش از هـزار درصدی را ثبت کردند. داروسـازی 
فارابـی )دفـارا(، داروسـازی اکسـیر )دلـر(، مـواد اولیـه دارویـی 
البرز بالک )دبالک( و داروسـازی آوه سـینا )داوه( پربازده ترین 
نمادهـای گـروه در یـک سـال گذشـته بودنـد. داروسـازی دکتـر 
عبیدی)دعبیـد( بـا بازدهـی 101 درصـدی کـم بازده ترین نماد در 

گـروه دارو طـی سـال جاری بوده اسـت. 
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عرضه آب، برق و گاز )یوتیلیتی(
بیشــترین بازدهــی در میــان شــرکت های تولیدکننــده آب، برق 
و گاز بــرای واحدهــای صنعتــی بــزرگ کــه اصطالحــا یوتیلیتــی 
خوانــده می شــوند، متعلــق بــه نیــروگاه زاگــرس کوثــر )بزاگرس( 
از زیرمجموعه هــای ســازمان اقتصــادی کوثــر بــوده اســت. دو 
پتروشــیمی فجــر و مبیــن کــه همواره به عنــوان تامین کنندگان 
اصلــی خــوراک پتروشــیمی ها شــناخته می شــوند بــه ترتیــب 
بــرق  نیــروی  تولیــد  داشــته اند.  و 95 درصــدی   100 بازدهــی 
دماونــد )دماونــد( بازدهــی 78 درصــدی داشــته و در انتهــای 

نمــودار قــرار گرفتــه اســت. 
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خودرو و قطعات
خودروسازان در سال جاری با توجه به شدید شدن تحریم ها 
علیــه کشــورمان بــا کاهــش قابــل توجــه میــزان تولیــد و فــروش 
و بــه تبــع آن کاهــش درآمــد رو بــه رو بودنــد. هرچنــد کــه بخش 
قابــل توجهــی از درآمــد ایــن شــرکت ها بــا توجــه بــه افزایــش 
افســار گســیخته قیمــت خــودرو در بــازار جبــران شــد امــا در 
شــرکتی مثــل پــارس خودرو)خپــارس( کــه فــروش آن وابســتگی 
کامــل بــه شــرکت رنــو داشــت، افزایــش قیمت هــا نتوانســت 
درآمد این شــرکت را در ســطح 97 نگه دارد و بیشــترین ضربه 
ــود.  ــارس خــودرو ب در میــان شــرکت های خودروســاز متوجــه پ
ــا تولیــد خودروهــای  ــی ســال ب گفتنــی اســت در ماه هــای پایان
گروه کوئیک درآمد خپارس نسبت به ماه های ابتدایی تغییر 
محسوســی پیــدا کــرد و در حــال حاضــر عمده تریــن برنامه هــای 
ــه تولیــد خودروهــای کوئیــک  ــا توجــه ب بنیــادی ایــن شــرکت ب
تشــریح می شــود. چنان چــه از بحــث کاهــش تولیــد و فــروش 
بــه  ارزیابــی  تجدیــد  جــذاب  مســئله  بگذریــم  خودروســازان 
منظــور افزایــش ســرمایه و هم چنیــن فــروش ســهام دولــت در 
خودروســازان بــزرگ، عمده تریــن دالیلــی بودنــد که فعــاالن بازار 
را بــرای خریــد ســهام خودروســازان ترغیــب کــرد. بــا توجــه بــه 
مجمــوع عوامــل عنــوان شــده بهمــن دیــزل )خدیــزل( بــا بازدهــی 
637 درصــدی پربازده تریــن نمــاد در میــان خودروســازان بــوده 
اســت. ایــران خــودرو )خــودرو( بــا بازدهــی 358 درصــدی رتبــه 
دوم را دارد در حالی که سایپا )خساپا( با بازدهی 203 درصدی 

کــم بازده تریــن نمــاد گــروه اســت. 
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وضعیت خودروسازان و اخباری که پیرامون آن ها شکل گرفت 
بیش از آنکه بر روی قیمت خودشان تاثیرگذار باشد بر قیمت 
قطعه سازان تاثیر مثبت داشت. رادیاتور ایران )ختور( با بازدهی 
2419 درصدی بازدهی قابل توجهی در میان قطعه سازان داشته 
است. ریخته گری تراکتورسازی ایران )ختراک(، لنت ترمز ایران 
)خلنت( و رینگ سازی مشهد )خرینگ(، نمادهایی بودند که 

بازدهی بیش از هزار درصدی را ثبت کردند.  
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فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار 
بازدهــی نمادهــای شــرکت های فرابــورس ایــران، بــورس کاال و 
شــرکت بــورس از اتفاقــات مهمــی بــود کــه در ســال جــاری توجــه 
بســیاری از فعــاالن بــازار را جلــب کــرد. برخــالف آنکــه مدیــران 
بــازار ســرمایه تاکیــد داشــتند کــه افزایــش  نهادهــای اصلــی 
قیمت ها در سهام شرکت آن ها با عملکرد شرکت های مذکور 
هم خوانــی نــدارد، امــا مشــخص نیســت بــر پایــه چــه عاملــی 
قیمــت ســهام آن هــا بــدون هیــچ کنترلــی چنیــن رشــدهای بــی 

ســابقه ای را تجربــه کــرد. 
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خدمات فنی و مهندسی
گــروه خلــوت خدمــات فنــی و مهندســی بــا حضــور گــروه مپنــا 
)رمپنــا( و کنتــرل خوردگــی تکین کــو )رتکــو( در ســال جــاری 
میزبــان عرضــه اولیــه شــرکت جنــرال مکانیک)رنیــک( نیــز بــود. 
در میــان دو ســهم یــاد شــده بازدهــی نزدیکــی دیــده می شــود 

کــه هم بســتگی میــان دو ســهم را نشــان می دهــد. 

بازدهی یک ساله خدمات فنی و مهندسی
بازدهی نماد
275 رمپنا
229 رتکو
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نرم افزار و خدمات
زمینــه  در  کــه  اســت  شــرکت هایی  شــامل  نرم افــزار  گــروه 
پرداخــت الکترونیــک مشــغول بــه فعالیــت هســتند و اصطالحا 
الکترونیــک  تجــارت  مثــل؛  می شــود،  گفتــه   PSP آن هــا  بــه 
کیــش  ایــران  اعتبــاری  کارت  )تاپکیــش(،  کیــش  پارســیان 
)رکیــش(، تجــارت الکترونیــک پارســیان )رتــاپ(، بــه پرداخــت 
ملــت )پرداخــت(، آســان پرداخــت )آپ( و پرداخــت الکترونیــک 
ســامان کیــش )ســپ(. بخشــی دیگــر از ایــن گــروه نیــز بــه 
شــرکت های ارائــه دهنــده خدمــات IT اختصــاص دارد و شــامل 
آتیــه داده پرداز)اپــرداز(، مبیــن وان کیــش )اوان(، همــکاران 
سیســتم )سیســتم( و خدمــات انفورماتیــک )رانفــور( اســت. 
بیشــترین و کمتریــن بازدهــی ایــن گــروه به نمایندگانی از گروه 

PSP اختصــاص دارد. 
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سیمان
در میان شــرکت های صنایع ســیمان که از شــرکت های قدیمی 
و بــا ســابقه هســتند، 4 شــرکت در ســال 98 بازدهــی بیــش 
از هــزار درصــدی داشــته اند کــه عبارتنــد از: ســیمان فــارس 
)ســفار(، صنایع ســیمان دشتســتان )سدشت(، سیمان تهران 
)ســتران( و ســیمان ســبزوار )ســبزوا(. کمتریــن میــزان بازدهــی 
نیــز بــا رقــم 235 درصــد متعلــق بــه ســیمان کرمــان )ســکرما( 

بــوده اســت. 
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بیمه
ثبــت  بــا  )کوثــر(  کوثــر  بیمــه  بیمــه ای،  درمیــان شــرکت های 
بازدهــی 832 درصــد، بیمــه پارســیان )پارســیان( بــا 644 درصد 
و بیمــه دی )ودی(بــا 551 درصــد، پربازده تریــن نمادهــای گــروه 
بــه شــمار می رونــد. بیمــه معلــم )ومعلــم( شــرکتی کــه در اواخــر 
ســال 97 وارد بــازار ســرمایه شــد نیــز بــا بازدهــی 139 درصــدی 

کــم بازده تریــن نمــاد در ایــن گــروه بــوده اســت. 
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محصوالت غذایی
تولیدکننــدگان  بــه  غذایــی  محصــوالت  گــروه  شــرکت های 
نوشیدنی، شیرینی جات، لبنیات و سایر مواد غذایی تقسیم 
می شــوند. در مجمــوع چهــار گــروه نامبــرده، نــوش مازنــدران 
گــروه  شگفتی ســاز  درصــدی   2285 بازدهــی  بــا  )غنــوش( 
محصوالت غذایی در سال 98 بوده است. پس از آن گلوکوزان 
)غگل( بازدهی 1446 درصدی را به نام خود ثبت کرده اســت. 
ــا 1297 درصــد  شــرکت صنایــع غذایــی مینــو شــرق )غمینــو( ب
بازدهــی پربازده تریــن نمــاد شــیرینی جات و شــیر پاســتوریزه 
پــگاه گلســتان )غگلســتا( بــا 1082 درصــد پربازده تریــن نمــاد 

لبنــی بوده انــد. 
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زراعت و خدمات وابسته 
و  کشــاورزی  زمینــه  در  فعــال  شــرکت های  کــه  گروهــی  در 
دامپــروری حضــور دارنــد شــرکت کشــاورزی مکانیــزه اصفهــان 
کشت )زکشت( با 819 درصد بازدهی، بیشترین سود قیمتی 
را برای سهامداران خود داشته است؛ کشت و صنعت دشت 
خــرم دره )زدشــت( بــا 293 درصــد بازدهی، کــم بازده ترین نماد 

گــروه بــوده اســت. 
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ماشین آالت و دستگاه های برقی
در گــروه ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی دو بازدهــی بیــش 
از هــزار درصــدی در ســال جــاری را شــاهد بودیــم. پــارس ســویچ 
)بســویچ( 1593 درصــد و کارخانجــات تولیــدی شــهید قنــدی 
)بــکام( 1450 درصــد بازدهــی در یــک ســال گذشــته را ثبــت 
کرده اند. ایران ترانسفو )بترانس( با 311 درصد کم  بازده ترین 

نمــاد ایــن گــروه بــوده اســت. 
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کانی غیرفلزی
گــروه کانــی غیرفلــزی از جملــه صنایعــی بــود کــه در یــک ســال 
گذشــته ســیگنال های زیــادی بــرای خریــد نمادهــای آن از ســوی 
ــه ماهیــت  ــا توجــه ب ــز ب تحلیل گــران صــادر شــد و علــت آن نی
تولیــدات شــرکت های ایــن گــروه، افزایــش تحریم هــا و تکیــه 
بــر تولیــدات داخــل بــود. فرآورده هــای نســوز پــارس )کفپــارس( 
بــا 2084 درصــد رویایی تریــن بازدهــی گــروه را بــه نــام خــود 
ثبــت کــرده اســت. فرآورده هــای نســوز آذر )کاذر( نیــز بــا 1305 
درصــد جــزء پربازده تریــن نمادهــا بــود کــه ســودآوری قیمتــی آن 
از هــزار درصــد فراتــر رفــت. شــرکت پــارس ســرام )کســرام( کــه 
کم بازده تریــن نمــاد ایــن گــروه بــوده، بازدهــی 252 درصــدی در 

یــک ســال گذشــته داشــته اســت. 
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حمل و نقل
در گــروه حمــل و نقــل،  آســیا ســیر ارس )حآســا( تنهــا نمــادی 
اســت کــه بازدهــی فراتــر از هــزار درصــدی را رقــم زده و بــه رقــم 
1351 درصــد رســیده اســت. حمــل و نقــل بین المللــی خلیــج 
فــارس )حفــارس( بــا 125 درصــد بازدهی، کمترین ســود قیمتی 

گــروه حمــل و نقــل در یــک ســال گذشــته را داشــته اســت.
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انبوه سازی، امالک و مستغالت 
ســرمایه گذاری مســکن پردیــس )ثپردیــس(، ســرمایه گذاری 
مســکن تهــران )ثتــران( و نوســازی و ســاختمان تهــران )ثنوســا( 
بــا بازدهی هــای 799، 621 و 598 درصــد پربازده تریــن نمادهــای 
گســتر  تــوس  شــهری  توســعه  بوده انــد.  انبوه ســازی  گــروه 
)وتــوس( نیــز بــا بازدهــی 296 درصــدی کمتریــن بازدهــی ایــن 

گــروه را داشــته و در انتهــای نمــودار قــرار گرفتــه اســت. 
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خرده فروشی
گروه خرده فروشی شرکت هایی را شامل می شود که فعالیت 
اصلی آن ها در زمینه پخش و فروش انواع محصوالت اســت. 
در میــان ســه شــرکت حاضــر در ایــن گــروه پخــش البرز)البــرز( 
کــه عمدتــا توزیــع و فــروش محصــوالت دارویــی را بــر عهــده دارد 
بــا 1634 درصــد بازدهــی در صــدر قــرار گرفتــه اســت. قاســم 
ایــران )قاســم( بــه عنــوان زیرمجموعــه شــرکت صنعتــی مینــو 
مســئولیت پخــش مــواد غذایــی و دارویــی شــرکت های مینــو 
را بــه عهــده دارد و بازدهــی 598 درصــدی داشــته اســت. افــق 
کوروش )افق(  نیز از زیرمجموعه های گروه صنعتی گلرنگ با 
تعــداد قابــل توجــه فروشــگاه  های زنجیــره ای در سراســر کشــور، 

بــا بازدهــی 280 درصــدی ســال 98 را بــه پایــان بــرد. 
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سخت افزار و تجهیزات
در گــروه ســخت افزار و تجهیــزات، صنایــع ماشــین های اداری 
ایــران )مادیــرا( بــا 1147 درصــد بازدهــی پربازده تریــن نمــاد ایــن 
صنعــت بــوده اســت کــه تنهــا یــک ســال از زمــان حضــور آن 
در بــازار ســهام می گــذرد. شــرکت ایــران ارقــام )مرقــام( نیــز بــا 
بازدهــی 366 درصــدی کــم بازده ترین نماد در گروه ســخت افزار 

بــوده اســت. 
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قند و شکر
نمادهــای گــروه قنــد و شــکر، همگــی از شــرکت های قدیمــی و با 
ســابقه بــازار ســهام هســتند. در ســال 98 قنــد ثابــت خراســان 
)قثابــت( بــا بازدهــی 767 درصــدی بیشــترین و شــهد ایــران 

)قشــهد( بــا 78 درصــد کمتریــن بازدهــی را داشــته اســت. 
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محصوالت فلزی
در گــروه محصــوالت فلــزی صنایــع آذرآب )فــاذر( کــه فعالیــت 
عمــده آن در پروژه هــای صنعــت نفــت و گاز اســت بــا بازدهــی 
678 درصــدی در صــدر نمــودار قــرار دارد و شــرکت صنعتــی آمــا 
کــه تمرکــز فعالیت هایــش بــر روی جوشــکاری اســت بــه همــراه 
ــا بازدهــی 400  ــاراک( ب نمــاد پرطرفــدار ماشــین ســازی اراک )ف

درصــدی کــم بازده تریــن نمادهــا بوده انــد. 
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الستیک و پالستیک 
کارخانجات تولیدی پالستیران )پالست( در یک سال گذشته 
بازدهــی قیمتــی 620 درصــدی را رقــم زده و پربازده تریــن نمــاد 
گــروه الســتیک و پالســتیک بــوده اســت در مقابــل شــرکت 
ــا بازدهــی 184 درصــدی جایــگاه  درخشــان تهــران )پدرخــش( ب

کــم  بازده تریــن نمــاد گــروه در یــک ســال گذشــته را دارد. 
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لیزینگ
ایرانیــان )وایــران(  در میــان شــرکت های لیزینگــی، لیزینــگ 
بــا بازدهــی 503 درصــدی بیشــترین و لیزینــگ رایــان ســایپا 
)ولســاپا( بــا 276 درصــد کم تریــن بازدهــی را داشــته اســت.   
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ماشین آالت و تجهیزات
ماشین ســازی نیــرو محرکه)تمحرکــه( بازدهــی 730 درصــدی 
در یــک ســال گذشــته داشــته و پربازده تریــن نمــاد در میــان 
ماشــین آالت و تجهیــزات بــوده اســت. شــرکت بوتــان )لبوتــان( 
بــا بازدهــی 395 درصــدی آخریــن جایــگاه بازدهــی در ایــن گــروه 

را بــه نــام خــود ثبــت کــرده اســت. 
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کاشی و سرامیک 
صنعــت کاشــی و ســرامیک از جملــه صنایــع مــورد توجــه در 
ســال 98 بــود. تغییــرات بنیــادی خوبــی کــه در نمادهــای ایــن 
ــرای خریــد ســهام  ــا تقاضــا ب گــروه شــکل گرفــت ســبب شــد ت
شرکت های کاشی و سرامیک افزایش یابد. کاشی و سرامیک 
حافــظ )کحافــظ( بــا بازدهــی 1885 درصــدی و کاشــی پــارس 
)کپــارس( بــا 1097 درصــد بازدهــی دو بازدهــی فوق العــاده ایــن 
گــروه بودنــد. تولیــد کاشــی تکســرام )کتــرام( بــا بازدهــی 329 
درصــدی کــم بازده تریــن نمــاد در میــان تولیدکننــدگان کاشــی 

و ســرامیک بــود. 
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محصوالت کاغذی
صنایع کاغذسازی کاوه )چکاوه(، کارتن ایران )چکارن( و گروه 
صنایــع کاغــذ پــارس )چکاپــا( بــه ترتیــب بــا بازدهــی 865، 400 

و 264 درصــد ســال 98 را بــه پایــان بردنــد. 
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حفاری
تک سهم گروه حفاری، متعلق به شرکت حفاری شمال است. در 
جدولی که ابتدای هفته نامه آورده شده بود این سهم با توجه 
به بتای بیش از دو، پربازده ترین صنعت در سه سال گذشته 

بوده که طی سال 98 بازدهی 225 درصدی را رقم زده است. 
بازدهی یک ساله حفاری

بازدهی نماد
225 حفاری

زغال سنگ
در میــان شــرکت های فعــال در زمینــه زغــال ســنگ، صنعتــی و 
معدنــی شــمال شــرق شــاهرود )کشــرق( توانســت بــا بازدهــی 
810 درصــدی از دو شــرکت دیگــر پیشــی بگیــرد. زغــال ســنگ 
نگیــن طبــس )کطبــس( بازدهــی 344 درصــدی و فــرآوری زغــال 
ســنگ پــروده طبــس )کپــرور( بازدهــی 170 درصــدی داشــته اند. 
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چاپ و نشر
تــک نمــاد گــروه چــاپ و نشــر، شــرکت افســت بــا نمــاد چافســت 
در یک سال گذشته بازدهی 434 درصدی را ثبت کرده است. 

بازدهی یک ساله چاپ و نشر
بازدهی نماد

434 چافست

نساجی
ایــران مرینــوس )نمرینــو( بازدهــی 415 درصــدی را در ســال 98 
داشــته و از دو شــرکت دیگــر گــروه نســاجی جلــو زده اســت. 
عطریــن نــخ قــم )نطریــن( بــا بازدهــی 408 درصــدی اختــالف 
زیــادی بــا نمرینــو نــدارد اما نســاجی بروجرد )نبروج( نتوانســته 
بازدهــی قابــل توجهــی داشــته باشــد و بــه 58 درصــد بســنده 

کــرده اســت.   
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چوب
گــروه چــوب نیــز میزبــان تــک نمــاد فیبــر ایــران )چفیبــر( اســت 
کــه در ســال 98 بازدهــی قیمتــی 325 درصــدی را از خــود بــه 

جــای گذاشــته اســت. 

بازدهی یک ساله محصوالت چوبی

بازدهی نماد

325 چفیبر

سایر مواد معدنی 
تامیــن ماســه ریخته گری)کماســه( تنهــا نمــاد حاضــر در گــروه 
ســایر مــواد معدنــی، در ســال 98 بازدهــی 615 درصــدی را بــه 

نــام خــود ثبــت کــرده اســت. 
بازدهی یک ساله سایر مواد معدنی

بازدهی نماد

615 کماسه

پیمانکاری صنعتی
مهندســی ســاختمان تاسیســات راه آهن )باالس( تنها شــرکت 
گــروه پیمانــکاری صنعتــی اســت کــه در یــک ســال گذشــته 

بازدهــی 610 درصــدی را رقــم زده اســت.  
بازدهی یک ساله پیمانکاری صنعتی

بازدهی نماد

610 باالس
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هتل و رستوران 
هتل پارسیان کوثر اصفهان تنها هتلی که سهام آن در بازار سرمایه 
معامله می شود، در سال 98 بازدهی 392 درصدی داشته است. 

بازدهی یک ساله هتل و رستوران

بازدهی نماد

392 گکوثر

عرضه اولیه های سال 1398
ســرمایه گذاری  شــرکت  بــا   1398 ســال  اولیه هــای  عرضــه 
صدرتامین)تاصیکــو( در تاریــخ 9 اردیبهشــت آغــاز شــد و بــا 
عرضــه ســهام شــرکت ســیمان ســاوه )ســاوه( در 21 اســفند 

پایــان یافــت. 
تا روزهای پایانی سال 98 اهالی بازار سرمایه در انتظار عرضه 
ســهام ســودآورترین پتروشــیمی کشــور، پلیمــر آریاساســول ، 
بودنــد کــه بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و درخواســت های 
مکــرر کارگزاری هــا مبنــی بــر توقــف عرضه هــای اولیــه بــه منظــور 
جلوگیــری از مراجعــه مــردم بــه شــرکت های کارگــزاری، عرضــه 

اولیــه )آریــا( بــه ســال 99 موکــول شــد. 
گفتنی اســت پربازده ترین عرضه اولیه ســال گذشــته، شــرکت 
دارویــی ره آور تامیــن )درهــآور( بــا بازدهــی 1408 درصــدی و کــم 
بازده تریــن توســعه مولدنیروگاهــی جهــرم )بجهــرم( بــا بازدهــی 

77 درصــدی بــوده اســت. 
ــه دلیــل  شــرکت هایی کــه در بهمــن و اســفند عرضــه شــدند ب
فاصله زمانی قابل توجهی که با ســایر عرضه اولیه ها داشــتند 

معیــار خوبــی بــرای ســنجش میــزان بازدهــی نیســتند. 
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درصد
بازدهی

 قیمت 21
اسفند)ریال(

 قیمت
 عرضه
 اولیه
)ریال(

 سهمیه
 هر کد
)سهم(

بازار تاریخ عرضه نماد نام شرکت شماره

149 5,486 2,200 4896 بورس 09/02/98 تاصیکو  سرمایه گذاری
صدرتامین 1

310 17,214 4,200 139 فرابورس 31/02/98 زشریف  کشت و صنعت
شریف آباد 2

401 28,566 5,700 107 فرابورس 05/03/98 دکپسول  تولید ژالتین کپسول
ایران 3

77 39,790 22,500 446 بورس 27/03/98 جم پیلن پلی پروپیلن جم 4

288 19,811 5,100 303 بورس 02/04/98 سیمرغ سیمرغ 5

1,408 47,510 3,150 302 فرابورس 12/04/98 درهآور دارویی ره آورد تامین 6

104 63,740 31,250 533 بورس 22/04/98 نوری پتروشیمی نوری 7

113 39,462 18,500 113 فرابورس 19/05/98 هجرت پخش هجرت 8

115 18,054 8,400 117 بورس 28/05/98 فسازان غلتک سازان سپاهان 9

420 41,043 7,900 156 فرابورس 13/06/98 رنیک جنرال مکانیک 10

72 3,431 1,990 1493 فرابورس 03/07/98 بجهرم  توسعه مولد
نیروگاهی جهرم 11

500 37,525 6,250 275 بورس 17/07/98 کویر  فوالد سپید فراب
کویر 12

92 44,068 23,000 66 فرابورس 21/07/98 دتوزیع توزیع داروپخش 13

463 12,163 2,160 174 فرابورس 01/08/98 وآوا سرمایه گذاری آوا نوین 14

200 41,995 14,000 51 فرابورس 08/11/98 فروی ذوب روی اصفهان 15

180 82,698 29,500 39 فرابورس 16/11/98 کلر کلر پارس 16

99 11,166 5,625 370 فرابورس 21/11/98 ومهان  گروه توسعه مالی مهر
آیندگان 17

96 33,317 17,000 67 بورس 30/11/98 قرن پدیده شیمی قرن 18

22 4,131 3,400 421 بورس 14/12/98 تملت تامین سرمایه ملت 19

4 20,773 19,900 21 فرابورس 14/12/98 شصدف صنعتی دوده فام 20

5 4,587 4,380 1338 فرابورس 17/12/98 شگویا پتروشیمی تندگویان 21

---- ---- 13,120 200 بورس 21/12/98 زکوثر  سرمایه گذاری
کشاورزی کوثر 22

---- ---- 23,500 36 فرابورس 21/12/98 ساوه سیمان ساوه 23
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پیش بینی 
 تحلیل گران

 درباره بورس
1399
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 نقطه پایانی کرونا ویروس، 
نقطه اوج  دوباره بورس

نمی توان گفت که افت بازار در اسفندماه دالیل 
بنیــادی دارد؛ هــر زمانــی کــه جریــان کرونــا تمام یا 
نقطه انتهایی برای آن پیش بینی شود، بازارهای 

جهانــی و بــازار ایــران دوباره برمی گردند.
رفتــار بــورس یــک پدیــده جهانــی اســت و مختــص 
ــران  ــورس ای ــه اوضــاع ب ــران نیســت، البت ــازار ای ب
نســبت بــه ســایر کشــورها بهتــر اســت. خبرهــای 
مربــوط بــه تجدیــد ارزیابی هــا هــم در راه هســتند 
و در بهــار بــا نزدیــک شــدن بــه فصــل مجامــع، 
بعــد از اصالحــی کــه داشــتیم، بــازار دوبــاره رشــد 

می کنــد و بــه قله هــای قبلــی برمی گردنــد.

ولید هالالت
سبدگردان و تحلیل گر بورس
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پیش به سوی تارگت یک میلیون 
واحدی شاخص بورس در سال 99

بــا تمــام موانعــی کــه بــر ســر راه بــازار ســرمایه قــرار 
دارد، ســال 99 تارگــت یــک میلیونــی شــاخص 

بــورس قابــل دسترســی اســت.
آینــه  کــه  بــورس  از  دنیــا  کشــورهای  تمامــی 
اقتصادشــان اســت، حمایت گســترده ای کرده اند 
امــا متاســفانه در ایــن برهــه حســاس، از مدیــران 
بــازار بــورس ایــران حمایتــی مشــاهده نکردیــم.
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سعید درخشانی
تحلیل گر

  سایه سرد بحران نفت و کرونا
بر سر بازار سرمایه تا بهار 99

بــازار ســهام در ســال 99 و در میان مــدت رونــد 
می گیــرد. به خــود  اصالحــی 

افــت شــاخص بــورس در روزهــای آخــر ســال 98، 
در نتیجــه ریــزش بورس هــای جهانــی تحــت تاثیــر 
بحــران قیمــت نفــت و شــیوع کرونــا ویــروس بــود 
و از آن  جایــی  کــه اقتصــاد دنیــا همچنــان توســط 
ویــروس کرونــا تهدیــد می شــود و قیمــت نفــت و 
کامودیتی هــا ریــزش کرده انــد، بــازار ســهام ایــران 
هــم بــه تبعیــت از آنهــا دچــار ریــزش خواهــد شــد.
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سرمایه گذاری ایران
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یک نیمه امید و نیمه دیگر بیم  و 
هراس برای بورس ایران در سال 99

افزایش ورود حجم زیادی از نقدینگی ها به بازار 
ســرمایه در ســال 98 و تداوم آن در ســال آینده، 
نیمه پر لیوان برای بورس اســت اما متغیرهایی 
افزایــش  تــوان فــروش نفــت،  ماننــد: میــزان و 
کســری بودجــه دولــت، تــورم انتظــاری و همچنین 
اختصــاص بخــش اندکــی از نقدینگی هــای جــذب 
شــده بــازار بــرای تامیــن مالــی شــرکت ها، ازجملــه 
بــازار ســرمایه در  بــرای رشــد  بازدارنــده  عوامــل 
ســال 99 محســوب می شــوند کــه احتمــاال نتوانــد 

انتظــارات اقتصــاد را بــرآورده کنــد.
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دکتر علی سعدوندی
اقتصاددان و استادیار بانکداری و فاینانس 

دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی

پایان سال رویایی بورس

کسری بودجه، افزایش نقدینگی و 
مهاجرت شبه پول دالیل کافی برای رشد 

بازار سهام در سال 99
سال آینده رشد نقدینگی بیشتری نسبت به سال جاری 
به  مهاجرت شبه پول  دیگر  از سوی  و  داشت  خواهیم 
سمت پول نیز ادامه دارد. رشد باالی پول، جایی ندارد 
مگر اینکه وارد بازار سرمایه شود. در نیمه نخست سال، 
بازار سرمایه به رشد خود ادامه می دهد اما این در صورتی 
است که دست کاری نشود و هسته معامالت را متوقف 
ادامه  به راهش  بازار سرمایه  اجازه بدهند که  و  نکنند 
دهد! اما مساله اصلی اینجاست که بیشتر سهم ها در بازار 
سرمایه گران و خیلی گران هستند. نصفی از شرکت ها در 
زیاندهی مطلق و در آستانه ورشکستگی قرار دارند! تعداد 
سهم هایی که از نظر بنیادی ارزشمند هستند حدود 30 
سهم است و به دلیل کاهش قیمت نفت و کامودیتی، 
ارزش فاندامنتال این سهم ها نیز کاهش یافته که موقتی 
است و تا 2 ماه آینده بازارها مجددا به تعادل می رسند. 
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حمید مرتضی کوشکی
تحلیلگر و کارشناس ابزارهای 

نوین مالی

پایان سال رویایی بورس

بورس تنها بازار برنده در میان 
بازارهای مالی جهان است

در هــدف بلندمــدت، بــورس تنهــا بــازار برنــده 
اســت و با رجوع به داده های تاریخی، در صورت 
ریــزش بــازار ســهام، ســایر بازارهــا هــم جذابیــت 

نخواهنــد داشــت.
ریزش هــا و رشــد شــاخص نشــان دهنده پویایــی 
بــازار بــورس اســت و بــا توجــه بــه پیش بینی هــا و 
اخبار رسمی در خصوص کنترل کرونا ویروس در 
چیــن، از ایــن بحــران عبــور می کنیــم و قیمت هــای 
ــر  ــا کمــی پایین ت ــه نطقــه قبــل ی ــاره ب جهانــی دوب
برمی گــردد و بــورس ایــران نیــز پــس از یــک دوره 
اصالحــی، در ســال 99 بــه ســقف های قبلــی خــود 

برمیگردد.
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حامد مددی
تحلیل گر

پایان سال رویایی بورس

 دارویی ها و شوینده ها
در صدر پربازده های بهار 99

با یک نگاه مثبت نســبت به کاهش قیمت های 
ایجــاد  کرونــا  ویــروس  کــه  شــرایطی  و  جهانــی 
کــرد، ســهام شــرکت های دارویــی و شــوینده ها و 
بهــار 99  پربازده هــای  جــزو  ضدعفونی کننده هــا 

هســتند.
و  کروناســت  کنتــرل  زمــان  مســاله،  مهم تریــن 
اگــر نتوانیــم آن را در ابتــدای ســال کنتــرل کنیــم، 
و  صنایــع  بــرای  کار  ادامــه  ســال  میانه هــای  در 
ــر  کســب وکارهــای داخلــی دشــوارتر می شــود و ب
حاشــیه ســود صنایع بزرگ و شاخص محور مانند 
کامودیتی هــا تاثیــر منفــی می گــذارد، امــا فرصــت 
خوبــی بــرای اصــالح شــاخص و ورود نقدینگــی بــه 
ســهم های کمتــر رشــد کــرده ماننــد لیزینگی هــا 

اســت.
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دکتر پیمان مولوی
دبیر اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران

پایان سال رویایی بورس

سیگنال های مثبت و دست کاری نکردن 
بازار، بورس را صعودی نگه می دارد

اگـر بـازار را دسـتکاری نکنیـم صعـودی خواهـد بـود و اگـر 
سیگنال بد به بازار سرمایه ندهند تحت هر شرایطی رشد 
خواهـد کـرد. وقتـی بـازار را دسـتکاری مـی کننـد، نقدینگـی 
جـذب بازارهـای دیگـر مـی شـود و فعـاالن بازارهـای مـوازی 
هـر کـدام تـالش مـی کننـد نقدینگـی هـا را بـه سـمت خـود 
جذب کنند. با شرایطی که کشور ما دارد هرگونه دستکاری 
می توانـد زمینـه ای بـرای جـذب نقدینگـی توسـط بازارهـای 
رقیـب باشـد.  نقدینگـی بـاال اسـت، فشـار و ریسـک روی 
بازارهای دیگر بقدری زیاد اسـت که مردم حاضر نیسـتند 
وارد آن هـا شـوند؛ بـازار سـرمایه مـی توانـد حجـم بزرگـی از 
نقدینگی ها را جذب کند اما سرمایه گذاران جدید از بازار 
آگاهی ندارند، هر گونه خبری که می شنوند بر روی آن ها 
تاثیر منفی می گذارد و اعتمادشان را خدشه دار می کند ، 
سیاست گذاران و مدیران بازار سرمایه باید سیگنال های 

مثبـت و اطمینـان بخـش بـه بازار بدهند، نه سـاختگی!
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مهدی ساسانی
تحلیل گر

پایان سال رویایی بورس

انتظار رشد 20 درصدی نقدینگی و 
افزایش تورم در سال 99 مهم ترین 

عوامل صعود بازار سهام
بازار سرمایه رابطه مستقیمی با رشد نقدینگی و تورم 
دارد و با توجه به خلق نقدینگی و نداشتن تمهیداتی 
برای کاهش و کنترل آن،  انتظار می رود سال 99 حدود 
20 تا 25 درصد و یا در بهترین شرایط بیش از 15 درصد 

رشد نقدینگی داشته باشیم.
نقدینگی باال بر نرخ تورم اضافه می کند و بازار سرمایه هم 
ارتباط مستقیمی با نرخ تورم و حجم نقدینگی دارد. بر 
همین اساس بورس پربازده ترین بازار برای سرمایه گذاری 
در سال 99 خواهد بود و نمی توان منکر رشد بازار سرمایه 
را هم  اما اصالحات و دست به دست شدن هایی  شد 
شاهد خواهیم بود. با توجه به ابهام های بودجه و سایر 
مولفه ها نمی توان به صراحت اعالم کرد که کدام یک از 

صنایع پیشرو خواهد شد.
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پایان سال رویایی بورس

روزبه شریعتی
تحلیل گر

موج افزایش تقاضا برای سهم های 
فلزی و معدنی در سال 99

ابعاد گسترده و ناشناخته کرونا ویروس در جهان 
و کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزروآخرین تیر 
ترکش برای جلوگیری از رکود اقتصادی دنیا بود. اگر 
نرخ های جهانی در محصوالتی مانند سنگ آهن و 
فوالد که ریزش چندانی نسبت به نفت و مشتقات 
آن نداشته اند، در همین حد باقی بماند در برخی 
سهم های فلزات اساسی و دالری موج افزایش تقاضا 

را برای سال آینده شاهد خواهیم بود.
حدود70 درصد قیمت سهم های بازار سرمایه ما با 
نرخ دالر تعیین می شود و فروش شرکت ها هم بر 
اساس آن است. در سال آینده حدود 400 تا 500 
هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی خواهیم داشت 
و رشد منفی اقتصادی هم دلیل دیگری برای کسری 

200 هزار میلیاردی بودجه در سال آینده است.



61هفته نامه                     شماره 80  چهارشنبه 28 اسفند 1398

دکتر مصطفی صفاری
سبدگردان و کارشناس بورس

پایان سال رویایی بورس

بازار سهام در سال 99 مثبت اما نه 
به پررونقی سال 98

دولــت در بودجــه ســال 99 قــرار اســت بیشــترین 
از  را  خــود  بودجــه  کســری  همچنیــن  و  درآمــد 
بورس تامین کند که درآمد 30 میلیارد دالری از 
فروش نفت و صندوق ها خواهد داشــت و ســایر 
درآمدهــا یــا از فــروش اوراق قرضــه )85 میلیــارد 
تومــان( یــا از محــل فــروش شــرکت ها در بــورس 
تامیــن می شــود. بنابرایــن دولــت بــرای فــروش 
شــرکت ها نیــاز دارد کــه تنــور بــازار ســرمایه را داغ 

نگهــدارد.
بــازار ســرمایه در ســال 99 بــه رونــق ســال 98 
نیســت امــا حتمــا مثبــت خواهــد بــود و همچنــان 
بهتریــن فرصــت بــرای ســرمایه گذاری محســوب 

می شــود. 
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