ااتق بازرگانی ،صناعی  ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت ربرسیاهی اقتصادی

خالصه وضعیت بازدهی بازار سهام و بازارهای موازی
از ابتدای سال  49تا  11مهر49
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

خالصه وضعیت بازدهی بازار سهام و بازارهای موازی از ابتدای سال  49تا  11مهر49

مقایسه بازدهی بازارهای مختلف از ابتدای سال  49تا  11مهر 49
بازار

بازدهی(درصد)

بازار سهام

-56.2

هر گرم طالی  81عیار

-668.

مسکن(بازدهی در دوره  .ماهه ابتدای سال)

964

ارز

662

سود بانکی(بازدهی در دوره  .ماهه ابتدای سال)

81

8

بازار پول رتبه اول بازدهی و طال رتبه اخر بازدهی را به خود اختصاص داده اند.
بازدهی بازار سهام از ابتدای سال  49تا  11مهر49

شاخص بازار سهام در بازه زمانی از ابتدای سال  8649تا  88مهر ماه با نوساناتی همراه بوده است .در انتهای این بازه زمانی ،شاخص
بورس به کمترین مقدار خود رسیده است .از ابتدای سال تا  88مهر بازدهی بازار سرمایه منفی  56.2درصد می باشد.
نمودار تغییرات شاخص کل بورس
 81فروردین 49

 56تیر 49

72000

70843.9

69433.5

70000
68000
66000
64000

61217.4

62322.2

62885.9

62000 62885
60000
58000

1394/01/05
1394/01/11
1394/01/18
1394/01/24
1394/01/30
1394/02/05
1394/02/09
1394/02/16
1394/02/22
1394/2/29
1394/03/04
1394/03/10
1394/03/17
1394/03/23
1394/03/27
1394/04/02
1394/04/08
1394/04/14
1394/04/21
1394/04/29
1394/05/04
1394/05/10
1394/05/14
1394/05/21
1394/05/27
1394/06/02
1394/06/08
1394/06/14
1394/06/18
1394/06/24
1394/06/30
1394/07/05
1394/07/11

منبع :نرم افزار ره آورد نوین

طی دو مقطع زمانی ( 81فروردین و  56تیر ) شاخص بازار سهام رشد کرده است که ناشی از آثار مثبت روانی مذاکرات هسته ای
بوده و بالفاصله با فشار عرضه سهام توسط سهامداران حقوقی و همچنین نوسان گیران ،بازار وارد فاز نزولی شده است.

 .8برای محاسبه نرخ سود بانکی شش ماهه ،نرخ قانونی اعالمی توسط بانک مرکزی ( 51درصد) در نظر گرفته شده است.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

برخی دالیل کاهش بازدهی بازار سهام براساس نظرات کارشناسان و فعاالن بازار سرمایه:


با نزدیک تر شدن به زمان انتشار گزارشات شش ماهه شرکتها و با توجه به بدبینی فعاالن و کارشناسان بازار سرمایه
نسبت به گزارش های شش ماهه ،موج فروش سهام شدت گرفته است.



تشکیل صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت موجب شده تا بخشی ازمنابع مالی در این بخش جذب شود .شایان
ذکر است برخی از این صندوق ها شرکت های زیر مجموعه بانک ها میباشند.



استمرار سیاست های مداخله جویانه دولت در عرصه قیمت گذاری نقش مهمی در افت بازار ایفا نموده است( .صنایعی
نظیر صنایع پاالیشی ،پتروشیمی ،معدن و سایر فلزات با محدودیت های تعیین دستوری قیمت در حوزه نهاده ها و
محصوالت مواجه هستند)

بازارهای موازی
روند تغییرات نرخ ارز -دالر
34090

34500

34200

34000
33520
33200

33500
32940
33000
32500

32250

32530

32000
31500
31000

1394/01/09
1394/01/16
1394/01/20
1394/01/25
1394/01/30
1394/02/03
1394/02/08
1394/02/14
1394/02/20
1394/02/24
1394/2/29
1394/03/03
1394/03/07
1394/03/12
1394/03/19
1394/03/24
1394/03/28
1394/04/02
1394/04/07
1394/04/11
1394/04/16
1394/04/22
1394/04/29
1394/05/03
1394/05/07
1394/05/12
1394/05/17
1394/05/22
1394/05/27
1394/06/01
1394/06/05
1394/06/10
1394/06/15
1394/06/19
1394/06/24
1394/06/29
1394/07/04
1394/07/08

منبع :نرم افزار ره آورد نوین

نوسانات دالر در  .ماهه ابتدای سال  8649تا  88مهر ماه در نمودار فوق نشان داده شده است .قیمت دالر از  65491ریال در ابتدای
سال به رقم  69141ریال در  88مهر ماه رسیده است که حاکی از افزایش  662درصدی آن دارد.
دالیل رشد قیمت دالر(بر اساس نظرات کارشناسان):


افزایش تقاضا در ماه پایانی تابستان



افزایش تقاضای ارز حجاج



کاهش درآمدهای نفت

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

روند تغییرات قیمت هر گرم طالی  18عیار-ریال

1050000
1000000 976730

945830

958280

950000
900000
877100

850000

…1394/07

…1394/07

…1394/06

…1394/06

…1394/06

…1394/06

…1394/06

…1394/05

…1394/05

…1394/05

…1394/05

…1394/05

…1394/05

…1394/04

…1394/04

…1394/04

…1394/04

…1394/04

…1394/03

…1394/03

…1394/03

…1394/03

…1394/03

…1394/02

…1394/02

…1394/02

…1394/02

…1394/02

…1394/01

…1394/01

…1394/01

…1394/01

800000

منبع :نرم افزار ره آورد نوین

روند تغییرات قیمتی هر گرم طالی  81عیار نشان می دهد که بازدهی طال در  .ماهه نخست امسال منفی  668.درصد بوده است.

مسکن
تغییرات قیمت مسکن در نمودار زیر نشان داده شده است (بدلیل اینکه اطالعات قیمت روزانه فروش هر متر مربع آپارتمان در
دسترس نیست اطالعات مسکن در بازه زمانی شش ماهه و روند ماهانه بررسی شده است) .به نظر می رسد با توجه به سیاست های
اخیر دولت در حوزه مسکن(افزایش اعتبارات در بخش مسکن) ،به حدقل رسیدن حاشیه سود ساخت مسکن ،کاهش ساخت و
ساز در دو سال اخیر و همچنین تقاضای نهفته در بازار روند افزایشی قیمت مسکن آغاز شده است .در شش ماهه نخست متوسط
قیمت فروش مسکن در تهران  964درصد رشد قیمت داشته است.
روند تغییرات ماهانه متوسط قیمت فروش مسکن در تهران طی شش ماه نخست سال

 -49میلیون تومان در هر متر

مربع
4.3
4.22

4.2

4.07

4.06

4.1
4.02

3.97

4.01

4
3.88

3.9
3.8
3.7

1394/07/01

1394/06/01

1394/05/01

1394/04/01

1394/03/01

منبع :سامانه اطالعات بازار امالک ایران

1394/02/01

1394/01/06

