
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 ١۴٠٠تیر  ١٩به هفته منته –۶٢شماره  –گزارش تحلیل بازارها 
 

ایرانیاناهتمام گروه تحلیل گران شرکت سرمایه گذاری 

 بازار در حاضر شرکت های از قابل توجه بخش ساالنه مال صورت های ارائه همچنین و فروش و تولید ماهانه گزارش های انتشار
ایت هم اخیر، روزهای ط سرمایه  سوی از .دارند شرکت ها جذاب فوروارد P/E نسبت های و مناسب بنیادی وضعیت از ح
ر، ایت موضوع این .هستیم سرمایه بازار به حقیق پول ورود سبز کندل های تعداد افزایش شاهد که است هفته ای چند دی  از ح
 سایه در سرمایه بازار رونق برای را امیدها موارد این همه .دارد بازار به حقیق سرمایه گذاران اقبال افزایش و معامالت گرفتن رونق

 .م دارد نگه زنده شرکت ها سهام ارزندگ



١١

 بعنوان رمزارزها از روزافزون استفاده -  غرب در نوسان شرق، در سهام ریزش :جهان اقتصاد چشم انداز پیرامون حقایق- مهمترین عناوین

 ؛!رمزارزها طریق از میلیون دالری ١٢ الماس ی معامله :مبادله ابزار

 ؛!بازارها هفتگ بازده صدر در بورس - کالن اقتصاد تصویر-

 نفت خام؛ صعودی روند توقف با همزمان بورس ها، بر دلتا کرونای سنگین سایه :انرژی و بورس-

 بیت کوین؛ صعود برای انتظار طال، رشد :ارز و گرانبها فلزات-

 کشاورزی؛ محصوالت بازار منف هفته :خام کاالهای بازار-

؛ صندوق های صفر به نزدی اما مثبت بازده :آنها بازده و صندوق ها بررس-  سهام

ام :کاال بورس بررس-  ؛!صادرات و داخل بیلت نرخ هم

 جهان؛ و ایران در )PMI( خرید مدیران شاخص وضعیت بررس –کالن اقتصاد-

ال تحلیل-  اخیر صعودی موج از خود جاماندگ جبران پی در هم وزن شاخص - هم وزن شاخص و کل شاخص :تکنی

 کل؛ شاخص

ال تحلیل- ؛ شیب با نوسان - بیت کوین :تکنی  نزول

ال تحلیل- ؛ روند شروع آستانه در - طال اونس :تکنی  اصالح

ال تحلیل- ؛ روند انتهای - دالر شاخص :تکنی  نزول

 بازار؛ کل حقیق پول خروج/ورود و کل شاخص بررس-

 بافت؛ وارن شاخص محاسبه و کل شاخص دالری ارزیابی-

 .صنعت چندرشته ای های  هلدینگ مال نسبت های مقایسه-



 :اشاره
 راستا، این در .بود مهم خبری عناوین از ی برجام مذاکرات اخیر، هفته ط

ا   .است رفتن دست از حال در برجام احیای برای زمان که داد هشدار آمری
 کشور این نیروگاه های لبنان، در اجتماع- سیاس بحران وخیم وضعیت

  .هستند شدن خاموش حال در
ر سوی از ه در فشار افزایش به توجه با دی  گسترش اثر در برق توزیع شب

ا در کالیفرنیا ایالت نوبت بار این گرما، موج  برق قطع بحران که شد آمری
  .شود گریبان گیرش

 تأثیر تحت ، آسیایی سهام بازارهای ریزش شاهد اخیر هفته ط همچنین
  .بودیم چین تکنولوژِ محور شرکت های سهام بازار ارزش ریزش

 که شد، اضافه نیز رمزارزها قبل رکوردهای به تازه ای رکورد اخیر، هفته در
  .بود دالری میلیون ١٢ الماس ی معامله آن

ری خبر بر بنا همچنین  تعداد که شد اعالم رمزارزها حوزه در دی
  .رسید نفر میلیون ١٠ مرز به چین دیجیتال یوان از استفاده کنندگان

 سافت بانک سوی از کره جنوبی هتل داری صنعت شرکت های سهام خرید
ری خبری ژاپن،   .کرد جلب خود به را توجهات اخیر هفته ط که بود دی

 

ا•  .است رفتن دست از حال در برجام احیای برای زمان که داد هشدار دلخوری با آمری
  .رساند پایان به اوپ پالس مذاکرات نرسیدن نتیجه به از پس را م ماه از خود منف هفته اولین نفت•
  .هستند شدن خاموش حال در ی به ی کشور این نیروگاه های لبنان، در بحران تعمیق و شدن وسیع تر با•
و از طالبان، گسترده عملیات و حیات تجدید• ن تا مس    .است برده فرو وحشت در را پ
، تکنولوژی شرکت های سهام بازار دالری تریلیون سقوط•   .است شده سرمایه گذاران دست به عصاتر رفتار باعث چین
ا•  .دارند نگه باز را سوریه به انسان دوستانه کم های کوریدور کردند توافق روسیه و آمری
ه در فشار کاهش برای برنامه ریزی شده برق قطع های•  !رسید هم کالیفرنیا به گرما، موج خاطر به مصرف افزایش اثر در توزیع، شب
 .دارد بدنبال را ویروس مجدد همه گیری ریس  واکسیناسیون، و بازیابی در واگرایی داد هشدارG20 گروه•
 .است نشده کم هنوز همه گیری سرعت کردند اعالم جهان بهداشت سازمان ارشد دانشمند•
 .گرفت قرار مجدد قرنطینه آستانه در سیدن مبتالیان، آمار دوباره افزایش با•
   .شده اند واکسینه کامال نفر میلیون ۶٠٠ به نزدی و شده تزریق جهان سطح در واکسن دوز میلیارد ٣.۴ تاکنون•
 .شد پرداخت رمزارزها طریق  از تماماً ساوث بایز حراج در دالری میلیون ١٢ الماس ی خرید هزینه•
 .برساند دالر هزار ١٠ محدوده به را آن قیمت م تواند بیت کوین بعدی نزول موج کردند اعالم رمزارزها بازار تحلیل گران•
   .م کنند آن روی محدودیت اعمال به شروع بیشتری کشورهای بایننس، آنالین صراف شدن بزرگ و رشد با همزمان•
ا جمهوری خواه شدیداً مناطق از تعدادی•  .م کنند مقاومت واکسن دریافت مقابل در هنوز ترامپ، حامیان و آمری
ن بازار فعاالن• ا، مس  .هستند جدید سال در دالری میلیارد ١٠٠ سود کسب پی در بازار، این شدید رشد با آمری
سته تایلند در کرونا اثر بر مرگ ومیر رکورد•   .شد ش
  از روزه ۵٠ متحرک میانگین عبور با و داشته افت درصد ٩ حدود ٢٠٢١ سال در تسال سهام،S&P500 شاخص درصدی ١۵ رشد وجود با•

وی پایین، سمت به آن روزه٢٠٠ ل را مرگ صلیب ال    .هستند سهم این در سهامداران فروش موج شروع منتظر بازار تحلیل گران .است داده ش

انداز  حقایقی پیرامون چشم
 جهانیاقتصاد 

  ریزش سهام در شرق، نوسان در غرب
  :استفاده روزافزون از رمزارزها بعنوان ابزار مبادله

  !میلیون دالری از طریق رمزارزها ١٢یک الماس معامله 
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فايننشال  تايمز

بلومبرگ

بيزينس اينسايدر

ا بهداشت وزارت ارشد مقام• ا اقتصاد برای تهدیدی کرونا، ویروس دلتای گونه گفت آمری  .است جهان بازیابی و آمری
ا کنگره نمایندکاه حضور• ، گروه ی پشتیبان به تفریح سفر برای قطر در آمری  .شد حاشیه ساز کرونا، همه گیری میانه در سیاس
ا در کرونا دلتای گونه شیوع مرکز ،آرکانزاس•  .شد آمری
 .گرفت قرار تکنولوژی اصل غول های عظمت و انحصار با مقابله برای طرح امضای آستانه در بایدن•
ا، اجتماع تأمین سازمان رئیس•  .شد اخراج بایدن بدست بود، ترامپ منصوبان از که آمری
ل به تبدیل آنها، پردازش برای کار نیروی کمبود و کاال فزون• ا بازار امروز مش  .است شده آمری
ل جاری تابستان پایان تا غیرمتمرکز رمزارزهای نجوم قیمت افزایش برای امیدهایی•  .است گرفته ش
 .است ٢٠٣۵ پایان تا بنزین موتورهای دوران به دادن پایان بدنبال اروپا اتحادیه•
  .است کشور این در وضعیت وخامت از حاک روسیه، در م ماه در کرونا اثر بر مرگ ومیر درصدی ۶۵ رشد•
اه های• ا پاالیش    .هستند بنزین برای بازار تقاضای افزایش منتظر آمری
 .رسید نفر میلیون ١٠ به چین دیجیتال یوان استفاده کنندگان تعداد•

 .است چندملیت شرکت های برای جهان مالیات کف تصویب بدنبال همچنانG20 گروه•
، رئیس جمهور مرگ با•   .است گذاشته وخامت به رو کشور این آشوب های روند هائیت
  .دارند مقاومت نیز دلتا گونه مقابل در فایزر و آسترازنکا واکسن های شایعات، عل رغم•
رهای حمالت تعداد افزایش با•   .بردارد اساس گام آنها با مقابله برای خواست پوتین از بایدن جهان، در روس باج خواه ه
ا بورس به آنها شدن وارد از قبل کره هتل داری صنعت شرکت های سهام خرید به شروع ژاپن، سافت بانک•  .است کرده آمری
ا سهام بازارهای مثبت نوسان•  .داد رخ آسیا شرق بازارهای سقوط با هم زمان آمری
 .خورد رقم جهان بده اوراق نزول هفته•
   .کنند مشخص رمزارزها درباره را خود موضع سریع تر هرچه باید جهان مرکزی بانک های•

۵٣ ٣٧ ٣٢ ١٠ ٨ ۵
١فاز  ٢فاز  ٣فاز  تایید شده

آزمایش ایمن و 
دوز واکسن ها

گسترش 
آزمایشات ایمن 

واکسن ها

آزمایشات 
اثربخش در 
مقیاس بزرگ

واکسن های 
تاییدشده برای 
استفاده محدود

واکسن کرونا

New York Times: منبع

استفاده محدود

واکسن های 
تاییدشده برای 
استفاده عموم

 گرفته اند قرار انسان آزمایش مرحله در واکسن ٩٧ حدود کل طور به
  حداقل و هستند آزمایش نهایی مراحل در عدد ٣٢ تعداد این از که
 .هستند حیوان آزمایش مرحله در نیز واکسن ٧٧

رها شده بعد از 
آزمایش 

رها شده

١٨۶,٨٣٩,۵٧٣ 
جان باختگان
۴,٠٣۵,١۶۴ 
بهبودیافتگان

موارد ابتالء به ویروس کرونا
%١/٦٠+

%١/٣٦+

%١٧٠,٨٨٧,٧+١/٥٣۴۴ 
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 تصویر اقتصاد کالن

 !بورس در صدر بازدهی هفتگی بازارها

TradingViewو وبسايت  TSETMC، وبسايت TGJU، مركز آمار ايران، وبسايت TradingEconomicsصندوق بين المللي پول، وبسايت : منبع داده ها

 یکساله ١۴٠٠ ماهیانه هفتگی بازار

دالر
%٠٫۵٢- )ریالی(  ۶٫٠۴%  ١٫٠۶%  ١٢٫۶٩%  

 سکه
%٠٫۴٢- )ریالی(  -٠٫٣٩%  -۴٫٣٨%  ٣٫٢۴%  

 بورس
%٢٫٠٠ )شاخص(  ١٠٫٧٩%  -٢٫١٠%  -٢۶٫۶٢%  

 رمزارزها
%٠٫٢٢ )دالری(  -١۴٫١۶%  -٢١٫٢٧%  ۴١۶٫٨۵%  

مسکن
  -ریالی (

 )تهران
- ٣+  - ۵۶/۵٧%  

 مقایسه بازدهی بازارها

            

٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠----٢٠٢٠-٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠بازه زماني

٧،٧٩٥،٠٠٠%٢٦/٣٣-----%٣/٢-%-٨٤،٥٣٧،٦٩٠١٠،٨٤٥٣/٢٧

            

٢١٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠-ژوئن٢١-مارس٢١-مه٢١-ژوئن٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠بازه زماني

٣٣٠،٠٨٦%٢٠/٩٩%١٠٣/١٧%٠/٢٥%٦/٤%٥%٥/٩%١/٢٥%٨/١١%-٢٠،٩٣٢،٧٥٠٦٣،٤١٦٣/٥

            

٢١٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠-جوالي٢١-مارس٢١-ژوئن٢١-مه٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠بازه زماني

١،٤٠٤،٣٣١%٤٣/٦٦-%٣/٨٥%٠/٦%١/١%٥%٢/٣٩%٣/٨%١٤،٧٢٣،٨٣٧١٠،٤٨٥٢/٢٧

            

٢١٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠-ژوئن٢١-مارس٢١-ژوئن٢١-مه٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠بازه زماني

٣٤٢،٤١٠%٢١/٣٧%٨٠/٧٦%٠%-٠/٣%١/٩%٧/٩%٠/٢٥%٧/٩٣%-١٢،٩١٦،٦١٨٣٧،٧٢٣٦/٦

            

٢١٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠-ژوئن-٢١-ژوئن-٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠بازه زماني

٧٢٤,٦٣٥  

)نيمايي دالر(
٨٤،١٤٩%٤٢/٦٧%٣٥/٦٨%١٨-%٤٧/٦-%٣٦/٥%١٠/٨٢%٧،٥٥٥١/٥٢

١٨١،١٩٠

)دالر آزاد(



معادلآخرين قيمتعنوانرديف
بازدهبازده بازده

منبع
يكسالهماهانههفتگي

بورس هاي جهاني

١Dow Jones٣٥,٦٣%١,١١%٠,٢٢  واحد٣٤،٨٦٢%

TeleTrader

٢Nasdaq٣٧,٨٦%٧,٣٢%٠,٦٧  واحد١٤،٨٢٦%

٣S&P 500٣٨,٥٩%٣,٤٣%٠,٣٧  واحد٤،٣٦٨%

٤FTSE 100١٧,٢١%٠,٣٨%-٠,٢٥  واحد٧،١١٦%

٥DAX٢٥,٦١%٠,٦٩%٠,٢٤  واحد١٥،٦٨٧%

٦CAC 40٣٢,٦٨%-٠,٥٢%-٠,٣٦  واحد٦،٥٢٩%

٧NIKKEI 225٢٤,٠٢%-٣,١٩%-٢,٩٣  واحد٢٧،٩٤٠%

٨SHANGHAI١٣,٨٥%-٢,١٨%-٢,٤٦  واحد٣،٥١٩%

٩Moex١٧,٢٢%٠,٧٢%-٠,٢٦  واحد٣،٨٥٥%TradingEconomics

نفت و انرژي

%  بشكه/دالرWTI٧٤/٦ نفت خام١٠ ٧٧,٢٤%%٦,٦٩-٠,٦٥TeleTrader

%  بشكه/دالرBrent٧٥/٦ نفت خام١١ ٦٧,٤٠%٥,٠٧-٠,٥١%TeleTrader

%مترمكعب/سنتMMBtu١٣/دالر٣/٦٧٥)هنري هاب(طبيعي گاز ١٢ ٤٤,٩١%١٦,١١-٠,٧٣%TeleTrader

TeleTrader%٥٢,٥٧%٣,١٨%-٠,٣٧  تن/دالر٦٠٩گازوئيل١٣

%%-٦,٤٥تن/دالر٧٧٦گالن/دالر٢/٣اتانول١٤ ٦١,٩٠-٥,٦٩%TradingEconomics

%تن/دالر٣٩١تن/يوان٢٥٣٢)داخلي چين(متانول ١٥ ٠,٨٨---Sunsirs

Fertilizerworks--٢,٢٩%  تن/دالر٤٤٥خاورميانهاوره گرانول ١٦

TradingEconomics%٥٦,٦٩%٠,١٤٩,٤٥%  تن/دالر٦٧٨نفتا١٧

٣٩,٧٢OilPrice%١,٤٨%%-٣,٨  بشكه/دالر٧٢سبد اوپك ١٨

OilPrice--%٠  بشكه/دالر٦٩/٧نفت سنگين ايران١٨

فوب شمال شرق آسيا  پت١٩
PLATTS--%٠تن/دالر٩٣٥)ميانگين(

پت فوب جنوب شرق آسيا ٢٠
PLATTS--%٠تن/دالر١٠٠٠)ميانگين(

 جهان بورس های
 در کوچ اصالح شاهد اخیر هفته ابتدای در چندهفته ای، رشد از بعد

 با مرتبط شدید منف اخبار به توجه با که بودیم، جهان بورس های شاخص
 مقامات متعدد بیانیه های بهمراه آن رسانه ای سنگین بازتاب و دلتا کرونای
ا بهداشت وزارت و جهان بهداشت سازمان  این .نبود ذهن از دور آمری
ری مثبت هفته تا شد منته قیمت بازگشت به درنهایت اما کوتاه، اصالح  دی

 چندان اما آسیا شرق در اوضاع .بخورد رقم غربی کشورهای بازارهای برای
 در را شایان توجه اصالح هفته این و نبوده سرمایه گذاران میل باب

 شیوع اخبار با را آن بسیاری که بودیم شاهد آسیا بازارهای اصل شاخص های
 بین این در .م دانند مرتبط جنوب شرق آسیای در دلتا گونه بهمراه کرونا مجدد

 اولین« نشانگر را چین بورس اخیر هفته های اصالح بازار کارشناسان برخ
، بازیابی سریع روند در »تَرک ها     .م دانند بودیم، آن شاهد امروز به تا که جهان

 
 پتروشیم محصوالت و نفت

 هزار ۵۴٠ ژوئن ماه در متحدانش و اوپ داد نشان پلتس نظرسنج جدیدترین
ه  داد نشان پلتس گلوبال اس اند پی نظرسنج .کردند اضافه تولیدشان به روز در بش

، ل که اوپ ه میلیون ٢۶/١٩ ژوئن در است، عضو کشور ١٣ از متش  روز در بش
ه هزار ۴٨٠ که کرد تولید نفت  افزایش این عمده و بود م ماه از باالتر روز در بش

 کشور ٩ .است عربستان سعودی داوطلبانه تولید کاهش تدریج احیای به مربوط
ه میلیون ١٣/٢٧ مجموعاً ژوئن در روسیه شامل اوپ متحد تولیدکننده  روز در بش

ه هزار ۶٠ که کردند تولید نفت  در نفت موجودی .بود م ماه از باالتر روز در بش
ا ذخیره مخازن ه میلیون ۴۴۵ به و بوده نزول متوال هفته دهمین برای آمری  بش
 .است موجودی کف به سوی پنج ساله میانگین از فاصله گیری حال در و رسیده

رهیوز  دکل های مجموع که است آورده خود )تیرماه ١٨( جمعه روز گزارش در بی
ا حفاری   به افزایش، دستگاه چهار با آن، از پیش هفته به نسبت هفته این در آمری

 این اساس بر .است ٢٠٢٠ آوریل ماه از رقم باالترین تعداد این .رسید دستگاه ۴٧۵
ا دکل های مجموع گزارش،   یعن دستگاه، ٢٢١ پارسال مشابه مدت به نسبت آمری

  ماه به نسبت درصد ۴٩ نیز حفاری دکل های تعداد .است یافته افزایش درصد ٧/٨۵
 دکل های مجموع .است داشته افزایش -  دکل ها بی سابقه کاهش -  ٢٠٢٠ آگوست

ا نفت  از پیش هفته به نسبت )تیرماه ١٨ جمعه،( جوالی نهم به منته هفته در آمری
ه رسید، دستگاه ٣٧٨ به و یافت افزایش دستگاه دو آن  گازی دکل های شمار درحالی

 که گزارش این انتشار .رسید دستگاه ١٠١ به و یافت افزایش دستگاه دو هم
ا در نفت تقاضای چشم انداز به را سرمایه گذاران  تا شد باعث کرد، امیدوار آمری

 سقوط باعث اخیر روزهای در که اوپ پالس، اختالفات از نگران ها موقتاً
  .شود فراموش بود، شده قیمت ها

 و چین داخل متانول قیمت .یافت کاهش اندک گذشته هفته متانول قیمت
 معادل( تن هر ازای به یوان ٢۵٣٢/۵ به به ترتیب چین CFR متانول

 .رسیدند تن هر ازای به دالر ٣٠۴ و )دالر٣٩٠/٩٣
 ادامه کماکان را خود صعودی روند گذشته هفته خاورمیانه گرانول اوره نرخ
 .رسید تن هر ازای به دالر ۴۴۴/۶٧ به درصدی ٢/٢٩ هفتگ رشد با و داد

 تن هر ازای به دالر ۴٩٠ قیمت حوال نیز فارس خلیج FOB  اوره فیوچرز
 ٣٧۵-٣٧٠ به رشد دالر ۴٠ با نیز ایران اوره قیمت .است معامله حال در

 .است رسیده تن هر ازای به دالر

 
 بورس و انرژی

 سایه سنگین کرونای دلتا بر بورس ها
 همزمان با توقف روند صعودی نفت خام

 



 گرانبها بازارفلزات
 و آغاز دالر ١٧۶٧ عدد با جهان بازارهای در را خود کاری هفته طال

 از .رساند پایان به دالر١٨٠٧ نرخ به رسیدن و درصدی٢/٣ رشد با
 ویروس گسترش از جهان نگران های به م توان رشد این علل

 آن در که فدرال رزرو اخیر صورتجلسه انتشار همچنین و دلتا کرونای
 سال ط مرکزی بانک سوی از قرضه اوراق خرید محدودسازی بحث
 اوراق سود بحث این به سبب .کرد اشاره بود، شده مطرح جاری
 آن بموجب که رفته باال طال خرید برای تقاضا و کرده افت قرضه
  .بودیم فلز این در قیمت رشد شاهد

 
ه  )داخل( ارز و س
 بازار، تعطیل و کرونایی محدودیت های به توجه با گذشته هفته

ه قیمت آن به سبب و یافت کاهش طال خرید برای تقاضا   افت س
  کانال در مدت این ط نیز دالر .کرد ثبت خود برای را درصدی٠/٧
 تعطیل خبر به توجه با هفته پایان در و کرده نوسان تومان هزار٢۵

ه بودیم، دالر قیمت افت شاهد بانک ها، پنجشنبه  این نرخ بطوری
 .دید خود به نیز را تومان٢۴٩٠٠ ارز،

 
 رمزارز

والس یرتزوگلو نی Nikolaos( پانی Panigirtzoglou( تحلیل گر  
 به بیت کوینdominance نرخ وقت که کرده پیش بین ج پی مورگان

 و پذیرفته پایان رمزارز این رکود زیاد احتمال به برسد، درصد ۵٠ باالی
    .م دهد جهت تغییر گاوی به خرس حالت از بازار

 مورد در خود توییتر حساب در بلومبرگ، تحلیل گر م گلون، مای
  و ٢٠٢١ سال دوم نیمه در بیت کوین صعودی روند بازگشت پیش بین

 است معتقد او .کرد صحبت کریپتو بازار لیدر شدن دالری هزار ١٠٠
 شده ظاهر دوباره بیت کوین صعودی بازار جاری، سال دوم نیمه در که
 که دارد انتظار و م گیرد سر از را دالر هزار ١٠٠  سوی به حرکت و
 ،٢٠٢١ سال دوم نیمه در کالن سطح در اقتصادی عمیق تحوالت ط

 گاوی با همزمان دقیقاً  این و رسیده دالر ۵٠ محدوده به نفت قیمت
   .م شود بیت کوین شدن

٥٥

معادلآخرين قيمتعنوانرديف
بازدهبازده بازده

منبع
يكسالهماهانههفتگي

گرانبهافلزات 

%٠,٢٧%-٤,٢٧%١,١٦  اونس/دالر١،٨٠٨طال١
TeleTrader

%٣٩,٩٣%-٦,١%-١,٣٦  اونس/دالر٢٦,١نقره٢

تير ١٧پنجشنبه  –)داخلي(طال و سكه 

%١٣.٣٨%١.٩٥-%٠.٣٥-  ريال١٠,٦٤١,٠٠٠عيار ١٨يك گرم طالي ٣
Tgju/org

%٥.٢٤%١.٧٤-%٠.٧٧-  ريال١٠٧,١١٠,٠٠٠سكه امامي٤

تير ١٧ پنجشنبه –ارز 

Tgju/org%١٥.٠٢%٦.٠٤%٠.٥٢-  ريال٢٥٠,١٩٠آزاددالر ٥

%٣٠.٥٤%٩.٦١%١.٣٩  ريال٢٢٠,٨٧٦)خريد(حواله دالر ٦

Sanarate.ir

%٣٢.١٣%٩.٦١%١.٣٩  ريال٢٢٢,٨٨٢)فروش(حواله دالر ٧

%١٩.٤٧%١.١٦%١.٩٥-ريال٢٨٥,١٨١يورو آزاد٨

%٣٨.١٦%٦.٥٦%١.٤٨ريال ٢٦١,٩٤٢)خريد(يورو حواله ٩

%٤٠.٥٢%٦.٥٦%١.٤٨ريال٢٦٤,٣٢١)فروش(يورو حواله ١٠

%١٤.٩٠%٤.٠٦%٢.٠٣-ريال٦٥,٤٧٩درهم آزاد١١

%٢٥.٤٤%٩.٦١%١.٣٩ريال٦٠,١٤٣)خريد(درهم حواله ١٢

%٢٨.٠١%٩.٦١%١.٣٩ريال٦٠,٦٩٠)فروش(درهم حواله ١٣

رمزارز

%٢٦٦,٦٣%-٩,٢٦%٠,٢٨  دالر٣٣،٨٢٣بيت كوين١٤
TeleTrader

%٧٩٠,١٨%-١٧,٣%٠,٠٧  دالر٢،١٥٣اتريوم١٥

 
 فلزات گرانبها و ارز

 رشد طال
 انتظار برای صعود بیت کوین

 



بازدهمعادلآخرين قيمتعنوانرديف
هفتگي

بازده
ماهانه

بازده
منبعساالنه

كشاورزيمحصوالت 

%٥٦,٦٢%٨,٩٩-%٣,١٠-تن/دالر٥١٦بوشل/سنت١،٤٠٤سويا١

TeleTrader

%١٢,٥٤%١٠,٥٩-%٥,٦٨-تن/دالر٢٢٤بوشل/سنت٦١٠گندم٢

%٤٧,٠٧%١,٧٦-%٠,٧٦تن/دالر١،٩٣٦پوند/سنت٨٨)پنبه(كتان ٣

%٤٣,٦٧%٢,٨٧-%٥,٣٣-تن/دالر٣٨٠پوند/سنت١٧,٢شكر٤

%٧١,٦٦%١٠,٢٧-%١٠,٨٠-تن/دالر٢٤٧بوشل/سنت٦٢٧ذرت٥

TradingEconomics%٤٣,٥٧%٣,٦٧%٣,٩٤تن/دالر٦٣٣تن/دالر كانادا٩٠٤كانوال٦

صنعتيكاالهاي 

TeleTrader%٥٠,٧٥%-٤,٧٩%١,٢٢  تن/دالر٩،٤٩٣مس7

TradingEconomics%٣٩,٦٣%٩,٤١%١,٩٥-تن/دالر٤٩٩تن/يوان٣،٣٢٦قير٨

TradingEconomics%١٦,١٤%٠,٠٦%٠,١٤-تن/دالر٧٣٥تن/يوان٤،٩٠١فوالد٩

TeleTrader%٤٧,٦٦%٠,٦٥%-٢,٤٨  تن/دالر٢،٤٩٤آلومينيوم١0

TeleTrader%٢٥,٥٥%٦,٥٩%١,٤٢  تن/دالر٢،٣٢٩سرب١١

TeleTrader%٣٦,٠٤%-٠,٧٧%١,٤٥  تن/دالر٢،٩٧٨روي١٢

TradingEconomics%٣٧,٥٤%١,٨٧%٠,٢٣  تن/دالر٢١٨سنگ آهن١٣

Metal Bulletine--%١/٩٢تن/دالر٦٣٧)فوب درياي سياه( بيلت ١٤

Metal Bulletine--٠/٦٦-%تن/دالر٦٠٩-٥٩٥)فوب بنادر ايران(بيلت صادراتي ايران ١٥

شاخص هاي كااليي

tgju.org%٧٨,٣٤%٢٨,٥٤%٠,٤٩  واحد٣،٣٠١بالتيك خشك١٦

TradingEconomics%٢٦,٢٥%٠,٣٠%-١,٢٩  واحد ٢٢٥)(شاخص كاالهاي اساسي در جهان ١٧

TradingEconomics%٢٠,٢٥%-٣,٨٦%-٠,٤٦  واحد٤،١٠٦)(شاخص بورس فلزات لندن ١8

شاخص كاالهاي اساسي گلدمن ساكس اس اند پي  ١٩
TradingEconomics%٢٨,٨٤%-٠,٧٩%-٢,٧٥  واحد٢،٥٤٨)(

 کشاورزی محصوالت بازار
 این .رسید خود اخیر هفته ۶ حد پایین ترین به گذشته هفته ط ذرت قیمت
ا مساعد تقریباً آب وهوای از متأثر واقعه  در انتظار حد از بیش بازده و آمری

ای جنوبی،  قرار نامساعد آب وهوای در محصول که شرایط در حت آمری
 .است بوده داشت،
ا کشاورزی وزارت  در ذرت کاشت که کرد اعالم خود ساالنه گزارش در  آمری
 .است باالتر کم دولت پیش بین با مقایسه

اگو بورس در گندم  که شد معامله دالر ۶.١ حدود گذشته هفته ط شی
 .م شود محسوب آوریل ٢ از میزان کمترین

 زراع مرزهای در بارندگ وقوع بر مبن هواشناس پیش بین اساس بر
 آغاز با غربی، و شمال مناطق در خش و بارندگ عدم و ایاالت متحده

، نیم کره در زمستان گندم برداشت  خواهد روبرو سخت با گندم تأمین شمال
 روسیه آینده سال در گندم برتر صادرکننده م شود پیش بین آنکه ویژه به شد؛
 .باشد

 
 صنعت کاالهای بازار
 شروع خبر این با را صنعت کاالهای بازار بررس که نیست لطف از خال

 ادامه خود روبه رشد روند به همچنان دریایی حمل ونقل هزینه که کنیم
 ٨٠٠,٨ به فوت ۴٠ کانتینر ی برای ترکیبی حمل هزینه شاخص و م دهد

 از حاک خود مطلب این !است آن پنج ساله میانگین برابر ۶ که رسیده دالر
 بهای در بسزایی تأثیر همچنین و بوده کاال برای بازار تقاضای شدید افزایش

 بازارشان یا شده داده پوشش اصل شان تقاضای که کاالهایی تمام شده
   .دارد نیز گشته متعادل
 ٢٢٠ ال ٢١۵ محدوده در خود گذشته ماه روند ادامه در سنگ آهن قیمت

 فعاالن پیش بین های و گذشته هفته پیش بین به توجه با و بوده ثابت دالر
 خبر .شود شروع آت هفته های از آن قیمت اصالح روند داریم انتظار بازار،
 خود چین بنادر انبارهای در فوالد و آهن و سنگ آهن موجودی رفتن باالتر

 را کامودیت ها هفته این قیمت افزایش .باشد اصالح این نویددهنده م تواند
  .دانست مرتبط نیز دالر شاخص کاهش با باید
 ناش خود این که بودیم اخیر هفته در قیمت افزایش شاهد مس فلز بازار در
 ۴٣ افزایش و مس آت بازار به پول ورود روند همراه به تقاضا افزایش از

 است ذکر شایان .رسید دالر میلیارد ٢.٩ حدود به خرید موقعیت درصدی
 از صنعت کاالهای عمده روی درصدی ١۵ مالیات تصویب در روسیه اقدام
   .است نبوده بی تأثیر قیمت افزایش این در نیز فوالد و مس جمله

 .بودیم متوال هفته چندمین برای قیمت افزایش شاهد نیز روی فلز مورد در
 روی استراتژی ذخایر از تن هزار ٣٠ آزادسازی با کرد سع چین دولت

 تقاضای به توجه با اما کند، کنترل را فلز این قیمت بازار به آنها عرضه و خود
   .نیانجامید توفیق به و نبود مثمرثمر تالش این روی، فزاینده و باال

 
 کاالیی شاخص های

 از غیر به داشتند، منف بازده اخیر هفته ط کاالیی شاخص های کلیه
، بالتی شاخص  جای بر خود از را صفر به نزدی مثبت بازده که خش
 .گذاشت

 
 بازار کاالهای خام

 هفته منفی بازار محصوالت کشاورزی



در سهام
١٣% 

با در آمد ثابت
٨٧% 

مختلط
٠% 

 صندوق ها و  بازار بدهی
 بازدهی مثبت اما نزدیک به صفر

 صندوق های سهامی
بررسی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری

 نوع صندوق
خالص ارزش 

صندوقدارایی 
 )ریالمیلیارد (

میانگین 
دارایی های 

(%)نقدی   

میانگین 
بازدهی 

 (%)هفته 

میانگین 
ماه بازدهی 
(%) 

میانگین 
ماهه  ٣بازدهی 

(%) 

میانگین 
 ۶بازدهی 

 (%)ماهه 

میانگین 
ساالنه بازدهی 

(%) 
٢٫٢٧- ١٫۵٢ ۶٫٩٨ ٠٫٣١ ١۵٫١١ ۵١۴٬۵٣١ در سهام  ١٢٫٢١ 

 ١٨٫۴۴ ٨٫۴٢ ۴٫٣١ ١٫٨١ ٠٫٣٢ ٨۴٫٧۵ ٣٬۴٧٢٬٣٩٧ با در آمد ثابت
٢٫۵٢- ٣٫١۵ ۵٫۴٩ ١٫۴٣ ۴۵٫۴٣ ٢٣٬١٨۴ مختلط  -٧٫٠۶  

جمع کل 
 صندوق ها

۴٬۵٨٨٬۴۵١٫٢٢ ٣٨٫٨ ٣ ۵٫۴٢٫ ٣۴۴ -٠٫٧١  -۶  

)اوراق بدون ریسک(بررسی بازدهی اسناد خزانه اسالمی 

 سرمایه گذاری صندوق های
 بیشترین و بود مثبت صندوق ها کلیه بازده اخیر، هفته ط

  میزان به مختلط سرمایه گذاری صندوق های به متعلق بازده
 .بود درصد ۴٣/١

 قبل هفته با مقایسه در کل از صندوق ها سهم نسبت همچنین
 .است مانده باق ثابت

 
 
 
 
 
 

 )ریس بدون  اوراق( اسالم خزانه اسناد
 و )YTM( سررسید تا بازده بیشترین اخیر، هفته ط

 به ترتیب سررسیدنشده بده اوراق میان در ساده بازده
  سررسیدهای با ٨٢٠ اخزا و ٧٢٢ اخزا نمادهای به متعلق

  و ٢٧/٨١ بازده های و ١۴٠٢/٠٨/٠۶ و ٢٨/١۴٠٠/٠۴
 .بود درصد ٢۵/۴٨

 ساده بازده و )YTM( سررسید تا بازده کمترین همچنین
  ١۴٠٠/٠٣/٢٢ سررسید با ٨٠۵ اخزا نماد به متعلق

 .بود درصد ١٢/١٨ و ١٢/٩۴ بازده های و ١۴٠٠/٠٧/٢٨
ر، سوی از  و )YTM( سررسید تا بازده میانگین دی

، خزانه اسناد ساده بازده   و ٢١/٢١ معادل ترتیب، به اسالم
 .است درصد ۶٠/٢١

 
 

 مال تأمین اوراق
 منته( گذشته هفته ط شده  معامله مال تأمین اوراق میان از
 نماد به متعلق بازده بیشترین )١۴٠٠/٠۴/١۶ چهارشنبه به

 به متعلق بازده کمترین و درصد ٣٧/۶۶ میزان به ۵٣افاد
 .است بوده درصد ١٢/٢٩ میزان به ٣افاد نماد

 ط معامله شده مال تأمین اوراق بازده میانگین همچنین
 .است بوده درصد ٢١/٠٣ معادل گذشته هفته

   
77

اوراق تأمین مالیبررسی بازدهی 

ــامالتیقیمت معاملـه شـده هـر ســهمنماد بازده ســادهYTMتاریخ سررســیدتــاریخ آخــرین روز مع
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 بورس کاال
 !همگامی نرخ بیلت داخلی و صادراتی

 گذشته، هفته ط معامله اختیار بازار و کاال بورس فیزی بازار
 این در آت بازار که است حال در این .بودند نوسانات دارای
 با را گذشته هفته نیز مال وبازار داشت صعودی روندی هفته

 .گذاشت سر پشت نزول روندی
 مربوط فیزی بازار در معامالت از درصد ٩٧/٢ هفته این در
 .بود نفت و پتروشیم و صنعت کاالهای گروه دو به

 م توان جهان خام کاالهای مهمترین از مورد پنج درخصوص
 گرانول اوره تن هر قیمت گذاری هفته این در که داشت اظهار
 امر این که بود )خاورمیانه( جهان بازار از درصد ٧٢ معادل

 جهان بازار و داخل بازار قیمت اختالف وجود نشاندهنده
 قیمت درصد٩۶ معادل مس کاتد تن هر قیمت همچنین است،

 قیمت تقریبی پیروی نشان دهنده این که بود جهان بازار در
 نیز فخوز بیلت تن هر قیمت .است جهان بازار از داخل بازار

 جهان بازار در بیلت قیمت درصد ١٠٠ معادل هفته این در
 بازار از داخل بازار قیمت کامل پیروی دهنده  نشان این که بود

 بازار درصد ١٢٩ معادل نیز پت تن هر قیمت .است  جهان
 بازار در پت قیمت گرفتن پیش از حاک این که است جهان
 هر قیمت نهایت در .است جهان بازار در آن قیمت از داخل

  امر این که است آن جهان قیمت درصد ۶١ معادل سیمان تن
 بازار و داخل بازار قیمت بین اختالف وجود نشان دهنده

 .است جهان
 درصد١۵ گذشته هفته به نسبت فیزی بازار معامالت ارزش

   گذشته هفته به نسبت معامالت حجم همچنین و افزایش
   .است کرده پیدا رشد درصد٣١

 
 

 سهم بازارهای کاالیی از
 یک هفته اخیر ارزش معامالت

 ارزش و حجم معامالت مهمترین گروه های کاالیی در بازار فیزیکی

 مقایسه نرخ های بورس کاال با نرخ های جهانی

بازار فیزیکی

بازار آتی

بازار مالی
)سلف، صندوق و موازی(

بازار اختیار معامله

نرخ ریــالیمحصول
میــانگین هفتگــی 

نرخ
ـایی دالر نیمـ

ارزش 
دالری

در بــورس 
کاال

نرخ جهانی
(دالر) 

نسبت بـورس 
کاال

به قیمت جهــانی

٪٧٠٬١۵٧٬٠٠٠٢١٩٬٨٠۵٣١٩۴۴۵٧٢یک تـن اوره گـرانول
٪٢٬٠٠٣٬۴٣۴٬٠٠٠٢١٩٬٨٠۵٩٬١١۵٩٬۴٩٣٩۶یک تن کاتد مـس

یک تن بیلــت صــادراتی 
ایـران

(فـوالد خوزســتان) 
١٣٢٬٣١۶٬٠٠٠٢١٩٬٨٠۵۶٠٢۶٠٢١٠٠٪

یک تن پت گرید بطری 
تنـدگویان

٢٧۴٬٩٢٢٬٨٧٣٢١٩٬٨٠۵١٬٢۵١٩۶٨١٢٩٪

سـیمان تیـپ 2 فله
(فوب) 

۴٬۵٣٢٬٣٠۵٢١٩٬٨٠۵٢١٣۴۶١٪

 درصد از کل حجم )میلیون ریال(ارزش  گروه اصلی
 ٪۶٠٫۴ ٩١٧٬٠١۵ ٧١٬۴٣٢٬٧٣٠ صنعتی

 ٪٣۶٫٨ ٣٧٢٬٠٠٧ ۴٣٬۴٧۵٬٨۴۵ پتروشیمی و نفتی
 ٪٢٫٢ ٢٨٬۵٠٠ ٢٬۵۴٩٬١٧٣ معدنی

 ٪٠٫۶ ۵٬٠٨٠ ٧۴٣٬۵٣٢ بازار فرعی
 ٪١٠٠ ١٬٣٢٢٬۶٠٢ ١١٨٬٢٠١٬٢٨٠ جمع

بازار فیزیکی
٩٨٫٠۵٪ 

بازار آتی
٠٫٨٢٪ 

بازار اختیار 
معامله
٠٫٠٠٪ 

بازار مالی 
سلف، صندوق (

)و گواهی
١٫١٣٪ 

٠٠
٠۴

١٢
 ٠٠

٠۴
١٣

 ٠٠
٠۴

١۴
 ٠٠

٠۴
١۵

 ٠٠
٠۴

١۶
 

٠٠
٠۴

١٢
 ٠٠

٠۴
١٣

 ٠٠
٠۴

١۴
 ٠٠

٠۴
١۵

 ٠٠
٠۴

١۶
 

٠٠
٠۴

١٢
 ٠٠

٠۴
١٣

 ٠٠
٠۴

١۴
 ٠٠

٠۴
١۵

 ٠٠
٠۴

١۶
 

٠٠
٠۴

١٢
 ٠٠

٠۴
١٣

 ٠٠
٠۴

١۴
 ٠٠

٠۴
١۵

 ٠٠
٠۴

١۶
 



 جهان
 درصدی هفت افت بیانگر دنیا، کشورهای ژوئن ماه PMI گزارش

ا در شاخص این   بهبود تکرار با برزیل .است سنگاپور و آمری
 بیانگر که رساند پنجاه باالی عدد به را خود قبل، ماه درصدی١٠

 منطقه در .است کشور این برای روشن چشم انداز با خوب وضعیت
 بیشترین ،درصد ۴ و ٧ با ترتیب به ایتالیا و آلمان کشورهای یورو

ری نکته .کردند ثبت خود نام به را مثبت تغییرات   جدول در که دی
PMI سایر ژاپن، به غیراز که است این م خورد چشم به ژوئن ماه 

    .رسانده اند ۵٠ باالی عدد به را خود کشورها
 

 ایران
 شد منتشر ایران اقتصاد کل ماه خرداد شامخ گزارش گذشته هفته

  خوب عدد همچنان قبل، ماه به نسبت درصدی۴ افت باوجود که
 کاهش به م توان افت این علل از .م دهد نشان ما به را ۵١/٢٧

 همچنین و اولیه مواد قیمت افزایش مشتریان، جدید سفارشات
 شامخ اصل زیرشاخص های بخش در .کرد اشاره برق قطع

 شاخص به مربوط مقدار کمترین قبل، ماه همانند اقتصاد،
 و است۴۵/٧٣ مقدار به خریداری شده لوازم یا اولیه مواد موجودی
  عدد با را مقدار بیشترین سفارش تحویل و انجام سرعت شاخص
 فرع زیرشاخص های بخش در .داد اختصاص خود به ١٩/۵۶

 به مربوط قبل، ماه های همانند مقدار، بیش ترین اقتصاد، شامخ
  مقدار با خریداری شده لوازم یا اولیه مواد خرید  قیمت شاخص
 به متعلق فرع زیرشاخص های مقدار وکمترین است ٧٧/١٩
  در .است ۴٨/۴٠ عدد با خدمات یا کاال صادرات میزان شاخص

 افت با که شد منتشر شامخ گزارش س  وسومین نیز صنعت بخش
 در رونق بیانگر همچنان که رسید ۵۴/٢١ عدد به درصدی،١٣

  صنعت شامخ اصل زیرشاخص مقدار بیش ترین .است صنعت
  مقدار به سفارش تحویل و انجام سرعت شاخص به متعلق

  خریداری شده اولیه مواد موجودی به مربوط آن کمترین و ۵٩/٢٣
 شامخ فرع زیرشاخص های بخش در .است۴٧/۵٢ عدد با

  خرید قیمت به متعلق قبل ماه های همانند مقدار بیشترین صنعت،
 این در مقدار کمترین همچنین .است ٧٣/٨٣ عدد با اولیه مواد

  ۴٧/٨۶ عدد با کاال صادرات میزان شاخص به مربوط بخش
  گروه شامخ منتخب، صنایع شامخ گزارش بخش در .است

 شامخ آن، از پس .گرفت قرار صدر در ۶٠ عدد با چرم و پوشاک
 قطعات و نقلیه وسایل گروه و خانگ لوازم و ماشین سازی گروه 

 کمترین .گرفتند قرار ۵۶/٨۵ و ۵٩/٢٠ مقادیر با به ترتیب وابسته،
 .است ۴۶/٢۵ عدد با نساج صنایع گروه شامخ به متعلق مقدار

 اقتصاد کالن
 )PMI(مدیران خرید شاخص 

ایرانشامخ صنعت و کل اقتصاد شامخ 
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من

 :
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 تحلیل تکنیکال
 و شاخص هم وزنشاخص کل 

واحـد  ٧٠٠,٢٨۴,١محـدوده شاخص کل پس از رسیدن به •
ــنبه  ــر  ١۶(در روز چهارش ــار ) ١۴٠٠تی ــد و دچ ــالح ش اص

بـــا ادامـــه دادن رونـــد نیـــز ) ١۴٠٠تیـــر  ١٩شـــنبه (امـــروز 
 .واحد رسید ٧٠٠,٢٧٠,١محدوده اصالح خود به 

شـاخص کـل، محـدوده در مسیر اصالح حمایت مهم اولین •
 .  واحد است ٠٠٠,٢۶٠,١

جریان مثبت ورود نقـدینگ  و حجـم معـامالت توجه به با •
انتظار نم رود شاخص کل اصـالح هفته های اخیر، مناسب 

 .خیل عمیق را تجربه کند
ـر، همــان طور از سـوی • بـود، بـه نظــر شــده پیش بینـ کـه دی

در پـی جبـران جامانـدگ خـود از هـم وزن م رسد شاخص 
ــه گذشــته رشــد مناســبی را طــ شــاخص کــل اســت و  هفت

 .تجربه کرد
هم وزن اولین محدوده مقاومت مهم در مسیر رشد شاخص •

 .واحد است ٠٠٠,٣٩٧محدوده 

١0١0

توضیحات: 
 

اتورهای به توجه با و گوناگون زوایای از نمودار• اتورها، قاطبه بصری، زیبایی جهت سپس گرفته اند، قرار بررس مورد مختلف اندی  .است شده حذف کانال ها و روند خطوط اندی
 .شود اشاره شاخص کل آت روند و مهم نکات به تنها و نگاشته مختصر طور به و ساده زبان به فوق تحلیل های نتایج شده تالش عموم فهم جهت در •

 

 اخیر شاخص کلموج صعودی  خود ازدر پی جبران جاماندگی  هم وزنشاخص 

Time Frame: Daily

 شاخص کل

Time Frame: Daily )هم وزن(کلشاخص 



 تحلیل تکنیکال
 بیت کوین

  ال ٣١ قیمت بازه در نوسان حال در کماکان بیت کوین•
   .است دالر هزار ٣۶

، روند نزول شیب به توجه با•   قیمت م رود انتظار قیمت
ر بار بیت کوین  .ببیند خود به را دالر هزار ٣١ محدوده دی

ه• سته پایین به رو دالر هزار ٣١ محدوده درصورتی   ش
 .بود خواهد دالر هزار ٢٨ بعدی حمایت محدوده شود،

ه، درون داده های به توجه با•  به بیت کوین قیمت رسیدن شب
ست حت و دالر هزار ٢٨ محدوده  این روبه پایین ش
 .نیست انتظار از دور محدوده

١١١١

توضیحات: 
 

اتورهای به توجه با و گوناگون زوایای از نمودار• اتورها، قاطبه بصری، زیبایی جهت سپس گرفته اند، قرار بررس مورد مختلف اندی  .است شده حذف کانال ها و روند خطوط اندی
 .شود اشاره شاخص کل آت روند و مهم نکات به تنها و نگاشته مختصر طور به و ساده زبان به فوق تحلیل های نتایج شده تالش عموم فهم جهت در •

 

  (BTCUSD)بیت کوین

 نزولینوسان با شیب 

Time Frame: 4 Hours



 تحلیل تکنیکال
 اونس طال

 و رشد دالر ٨١٨,١ محدوده تا گذشته هفته طال اونس•
  ال ٧٩۵,١ قیمت محدوده در نوسان به شروع سپس
 .کرد دالر ٨١٠,١

 منف واگرایی و صعودی روند مشهود ضعف به توجه با•
اتور  شروع آستانه در طال قیمت م رسد نظر بهRSI اندی

 .است نزول حرکت
 در مهم حمایت محدوده اولین قیمت، اصالح صورت در•

 .است دالر ٧٨۵,١ محدوده طال، اصالح مسیر

١٢١٢

توضیحات: 
 

اتورهای به توجه با و گوناگون زوایای از نمودار• اتورها، قاطبه بصری، زیبایی جهت سپس گرفته اند، قرار بررس مورد مختلف اندی  .است شده حذف کانال ها و روند خطوط اندی
 .شود اشاره شاخص کل آت روند و مهم نکات به تنها و نگاشته مختصر طور به و ساده زبان به فوق تحلیل های نتایج شده تالش عموم فهم جهت در •

 

  (XAUUSD)طال

 روند اصالحیشروع در آستانه 

Time Frame: 4 Hours



 تحلیل تکنیکال
 شاخص دالر

  خود اصالح روند انتهای به دالر شاخص م رسد نظر به•
 .باشیم آن روند تغییر شاهد باید زودی به و رسیده

  محدوده ای واحد، ٩٢/٠٠٠ ال ٩٢/١٠٠ حمایت محدوده•
 بار و داده روند تغییر دالر شاخص م رود انتظار که است
ر   محدوده در خود داینامی مقاومت سمت به دی

 .کند حرکت واحد ٩٢/۵٠٠ ال ٩٢/٣٠٠
ست صورت در• ، مقاومت روبه باالی ش  هدف داینامی

 که بود خواهد واحد ٩٣/٣٠٠ محدوده دالر شاخص بعدی
وی گردن خط محدوده این  چارت برای کف دوقلو ال

 مقاومت حیث این از و شود م محسوب دالر شاخص
 .است بااهمیت بسیار

١٣١٣

توضیحات: 
 

اتورهای به توجه با و گوناگون زوایای از نمودار• اتورها، قاطبه بصری، زیبایی جهت سپس گرفته اند، قرار بررس مورد مختلف اندی  .است شده حذف کانال ها و روند خطوط اندی
 .شود اشاره شاخص کل آت روند و مهم نکات به تنها و نگاشته مختصر طور به و ساده زبان به فوق تحلیل های نتایج شده تالش عموم فهم جهت در •

 

  (DXY)شاخص دالر 

 روند نزولی انتهای

Time Frame: Daily



شاخص کل و
 کل بازارخروج پول حقیقی/ورود

 )هزار میلیارد تومان(پول حقیقی  خروج و ورودشاخص کل، خالص 
١٣

٩٩
/٠

٤/
١٦

١٤
٠٠

/٠
٤/

١٦

٨٠٠٠-

۶٠٠٠-

۴٠٠٠-

-٢٠٠٠-

٠

٢٠٠٠

۴٠٠٠

۶٠٠٠

٨٠٠٠

شاخص کل

 :خالص ورود و خروج پول حقیق کل بازار ط هفته گذشته

 میلیارد تومان -۵٠۶:  ١۴٠٠/٠۴/١٢شنبه        
شنبه       تومانمیلیارد + ۴٠ : ١۴٠٠/٠۴/١٣ی
 تومانمیلیارد +۴۴:  ١۴٠٠/٠۴/١۴دوشنبه     
 تومانمیلیارد +١٧٨: ١۴٠٠/٠۴/١۵سه شنبه     
 تومانمیلیارد -٧٩: ١۴٠٠/٠۴/١۶ چهارشنبه 

پول حقیق  خروج و ورود 

١٤١٤

  واحدی ٠٣۶,٢٨٢,١ کل شاخص ثبت با بازار گذشته هفته•
.شد بسته درصد ١/٩٩ هفتگ بازده و

، برآیند•  پول تومان میلیارد ٣٢٣ خروج از حاک هفتگ
 .است بازار از حقیق

  ،١۴٠٠ سال ابتدای از حقیق پول خروج/ورود خالص•
 .است بازار از تومان میلیارد ١۴١,٢٠ خروج نشان دهنده

 بازار از تومان میلیارد ٢٨۴ روزانه میانگین، بطور یعن
 .است شده خارج

 از بازار کل به حقیق پول ورود خالص روزانه میانگین•
 ما به ١۴٠٠ تیر شانزدهم چهارشنبه  تا ١٣٩٩ سال ابتدای

 این ط همچنین .م دهد نشان را تومان میلیارد١٠٠ عدد
  عدد به بازار کل حقیق پول خروج/ورود خالص مدت
 .است کرده افولتومان میلیارد ٣١,۶١۵



 کلارزش دالری شاخص 
 )میلیون دالر( ١۴٠٠-٩١طی سال های شاخص کل قله های نمودار ارزش دالری 

 میلیارد ٢۴٨ نرخ در سرمایه بازار دالری ارزش اخیر هفته ط
 ارزش اصالح میزان ترتیب این به .داد پایان خود کار به دالر

ساله قله به نسبت کل شاخص دالری  درصد ۴٣/٢ معادل ی
 صعودی عل رغم بازار دالری ارزش نزول روند علت .شد

 هفته ط دالر نرخ افزایش در م توان را کل شاخص بودن
 .کرد جست وجو اخیر

 
 بافت وارن شاخص

 هزار ۵٠٢٩٩ با برابر GDP  و تومان هزار ٢١ دالر مبنای بر
  معادل ایران داخل ناخالص تولید دالری ارزش ریال، میلیارد

 نسبت لذا، .م شود محاسبه ١٣٩٩ سال در دالر میلیارد ٢۴٠
 شاخص به موسوم( ایران GDP به سرمایه بازار دالری ارزش
 .م شود محاسبه درصد ١٠٣ معادل )بافت وارن
ا برای شاخص این که است گفتن  جوالی ١ تاریخ در آمری
 بازارهای دالری تریلیون ۵٣/٧ ارزش به توجه با ٢٠٢١ سال

ا مال  کشور، این در دالر تریلیون ٢٢/٩ با برابر GDP و آمری
ا برای بافت وارن شاخص  محاسبه درصد ٢٣۴ معادل آمری

 .است شده

١٥١٥

مقایسه نسبت های مالی 
 های چندرشته ای  هلدینگ

%7.71701131705.82,2541400/03/31112شستا

%5.4156184505.41,5621399/12/3057وبانك

%8.02055164408.02,0551399/12/3065وصندوق

%13.98061123011.89491400/12/2966واميد

%12.21040127107.41,7281400/09/3058وغدير

%1400/09/3051--8.511359620ونيكي
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( پيش بيني/ تحقق يافته)
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٣0

:بيانيه سلب مسئوليت

 گزارش هاي در موجود اطالعات صحت برابر در مسئوليتي هيچگونه ،)خاص سهامي( ايرانيان اهتمام گذاري سرمايه شركت
 و نمي گيرد عهده بر شود، مي منتشر ايرانيان اهتمام نشان و نام با كه شركت، اين كارشناسان توسط شده تهيه تحليلي
 ساير و شركت ها سهام نگهداري يا فروش خريد، جهت توصيه اي عنوان به وجه هيچ به گزارش ها اين در شده ارائه نظرات

.است محترم خوانندگان برعهده اطالعات اين از استفاده مسئوليت و نيست معامالتي ابزارهاي

:شناسنامه

.گذاري اهتمام ايرانيان است گران شركت سرمايه ، حاصل تالش گروهي تيم تحليل»تحليل بازارها«هاي  محتواي سري گزارش
:گران، به ترتيب حروف الفبا، عبارت است از اسامي تحليل

برديا وكيليجهاندار و قدم، رضا جعفري، عبدالكريم  عارف، ركسانا ثابت صدرا آدم

:راهبري و نظارت بر محتوا
احسان برين

.استفاده از محتواي اين گزارش، با ذكر منبع، مجاز است

١٦١٦


