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رد کدرصد را کسب  2.2بازار سهام درهفته اي که گذشته بازده 

 هزار واحد افزایش یافت. 1463و شاخص کل به 

درصد افزایش یافت و  49ارزش خالص معامالت در این هفته 

ر این دميليارد تومان رسيد، ورود پول  4796ميانگين روزانه به 

 104روج سهام با منفی و خهفته متوقف شد و تراز حقيقی 

 .ميليارد تومانی همراه شد

مد ثابت با ادامه روند خروج تراز حقيقی صندوق هاي درآ

ميليارد تومانی نسبت به هفته  689حقيقی و تراز منفی 

درصد تقویت شد که نشان ميدهد همچنان  13ته شگذ

ميل به خرید اوراق و کسب بازده حداقلی بين سرمایه 

مقطع از زمانی با کاهش جذابيت مواجه گذاران در این 

 .شده است
 

ند سفامجدد از  یو ارزندگ نیاديعوامل بن ريازار سهام تحت تاثب

 را به همراه يدرصد 15ماه مورد توجه قرار گرفت و بازده 

 بودن شيدرآمد شرکت ها، در پ شیاز جمله افزا یداشت عوامل

 يها تميمجامع، رشد ق يبرگزار ،یسال مال انیگزارشات پا

ا ر طیشرا یاسينسبتا آرام س ينرخ ارز و فضا شیافزا ،یجهان

 ینمقطع زما نیگذاران در بازار سهام در ا هیحضور سرما يبرا

 نموده است. ايمح

 ارزش معامالت خرد، شیبه افزا توانيجمله نکات مثبت م از

ه سهام که نشان دیبه خر یقيگذاران حق هیسرما شتريب لیتما

ها و خروج پول از  یقيآن در ورود پول به سهام توسط حق

 توان اشاره کرد. یمد ثابت مآدر يصندوق ها

 ییپول به گروه ها و نمادها انیجر یاصل لیمقطع تما نیا در

که عمدتا در  شونديمنتفع م یاست که از تحوالت بازار جهان

باشد،  یوابسته م يفوالد و نمادها رهيو زنج یشیگروه پتروپاال

به واسطه عملکرد مثبت  زين مانيس رينظ یعیصنا نيهمچن

توجه  موردنرخ ها  شیبهبود روند فروش و افزا ياديبن

 يسهامدارها قرار گرفته اند از جمله وجه تشابه در فاکتورها

 ییبه انتخاب نمادها توانيم یسهام در مقطع کنون یانتخاب

به  متينسبت ق باالتر، ياشاره کرد که از  نسبت سودآور

در مجامع برخوردار  يسود حداکثر ميو تقس نیيپا يدیعا

 گرفته اند. قراربازه  نیدر ا شتريهستند که مورد توجه ب

خودرو و  رانیا ينمادها تیگروه خودرو با محور نيهمچن
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 حليل بنيادي بازار سهام...ت

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 17/01/1401ها در يک هفته منتهي به خالصه وضعيت شاخص

 رديف عنوان مقدار شاخص درصد تغيير

 1 کل 1,463,743

 2 صنعت 1,352,427

 3 ترشرکت فعال 50 59,067

 

دو نماد  نیا يسهامدار بيوابسته که در ترک يو نمادها پایسا

بلوک دولت مورد توجه  يبر واگذارخ ريقرار گرفته اند تحت تاث

در نحوه  رييقرار گرفته اند که هر تغ سکیپرر يهامعامله گر

 یدر رفتار معامالت توانديم ندیشدن فرآ یطوالن ایو  يواگذار

 دسته از نمادها اثر گذار باشد. نیا

باشد  یگروه از دو جنبه مورد توجه م نیا زيگروه بانک ن در

و  یبحث برجام اثر روان ،یاتيبرجام و عملکرد عمل یرفع احتمال

 ییباال يارز ییدارا ییکه دارا یینمادها زين اتيدر بخش عمل

باشند  یبرخوردار م يمطلوب تر یاتيعمل يبر ا یهستند و از پ

 گرفته اند. راز سهامداران قرا یمورد توجه بخش

شواهد جدي بر تغيير روند مشاهده نميشود اما  مجموع در

يدن قيمت ها به سطوح مقاومت ميتواند هفته آینده را مهم رس

عامل قدرت جریان پول و پشتوانه  2ارزیابی کنيم از این رو 

بنيادي و خبري ميتواند در مسير پيش روي بازار در هفته آینده 

با توجه به رشد  ر مجموع براي آغاز هفته پيش رود موثر باشد.

عرضه  دیها به سطوح مقاومت احتمال تشد متيق دنيو رس رياخ

هفته آتی از نظر کسب بازده متعادل تر رو  نیوجود دارد از ا

حجم معامالت و عدم  شیاما در صورت ادامه افزا خواهد بود

 کیانتظار داشت بعد از  توانيم یقيتوسط حق يخروج پول جد

 یآت يدر روزها دیخر يتقاضا تیوقفه کوتاه مجدد شاهد تقو

 .ميباش
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 تحليل بنيادي شاخص صنعت بانکداري         

 

 

 

 

 
 

 

دهد که نشان می 1400ماه سالتحليل آمارهاي پولی در بهمن

، تصادانتظارات تورمی متاثر از انتظار خروج ریسک سياسی از اق

ماه، بازدهی اسناد خزانه روند کاهشی داشته است. در بهمن

مدت کاهشی شده که اسالمی در سررسيدهاي بلندمدت و کوتاه

 .ات تورمی بوده استدليل کاهش انتظاربه

ن اقتصادي در بهم آخرین گزارش بانک مرکزي از تحوالت کالن

 ی درماه سه نشان از کاهش انتظارات تورمی دارد. آمارهاي پول

دهد رشد نقطه به نقطه نقدینگی به بهمن ماه نشان می

درصد رسيده 2/33درصد و رشد نقطه به نقطه پایه پولی به 7/39

ال است که حاکی از روند نزولی این دو متغير در نيمه دوم س

یه درصد و رشد پا40ه نرخ رشد نقدینگی است. در دي ما 1400

 .درصد گزارش شده است5/35پولی 

دهنده بانکی نشاناز سوي دیگر، روند تغييرات نرخ بازار بين

هاي گذشته و تثبيت ماه در قياس با ماهکاهش این نرخ در بهمن

سال  درصد بوده است. این نرخ در نيمه دوم3/20آن در محدوده 

ماه  نيز رسيده بود. عالوه براین، در بهمن درصد21گذشته به 

هاي بازده اوراق مالی اسالمی تداوم سال گذشته کاهش نرخ

خورد. آمارها هاي بلندمدت به چشم میداشته و این روند در نرخ

حاکی از آن است که این روند کاهشی بخصوص در بازه 

يز نبلندمدت نشان از کاهش انتظارات تورمی است. بانک مرکزي 

يل ا دلدر گزارش خود به این نکته اشاره کرده است و این روند ر

رسد که عوامل داند. به نظر میمی« کاهش انتظارات تورمی»

 سفنداموثر در کاهش انتظارات تورمی، اثر خود را در نرخ تورم 

ماه منعکس کرده است. کارشناسان معتقدند کاهش انتظارات 

ز مر نيایران بوده که این اتورمی ناشی از بهبود وضعيت اقتصاد 

هاي سياسی از ها و خروج ریسکمتاثر از انتظار لغو تحریم

 .اقتصاد بوده است

ال آمار بانک مرکزي از تحوالت کالن اقتصادي در بهمن ماه س

هاي پولی است که یکی گذشته حاکی از تداوم روند کاهشی کل

ر اساس آید. بهاي کاهش انتظارات تورمی به حساب میاز نشانه

ادل مع 1400گزارش بانک مرکزي، پایه پولی در پایان بهمن ماه 

ال هزار ميليارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه س7/580

ير درصد رشد داشته است. نگاهی به روند این متغ2/33گذشته 

 دهد که از تيرماه سال گذشته سير نزولی آن آغاز شدهنشان می

ه درصد در تيرماه ب6/42به نقطه به طوري که از رشد نقطه 

 .درصد در بهمن ماه رسيده است2/33

توان به روند نزولی دومين نشانه از کاهش انتظارات تورمی را می

نرخ بازار بانکی اختصاص داد. بررسی روند تغييرات نرخ بازار 

ماه در قياس با دهنده کاهش این نرخ در بهمنبانکی نشانبين

درصد بوده است. 3/20تثبيت آن در محدوده هاي گذشته و ماه

دهد در بازه زمانی آبان ماه تا دي ماه نرخ سود بازار آمارها نشان می

درصد رسيده بود اما از هفته سوم دي ماه 21بين بانکی به بيش از 

روند آن کاهشی شده و این روند تا اواخر بهمن ماه تداوم داشته 

رغم کاهش علی»است که: است. در گزارش بانک مرکزي آمده 

، افزایش کل 1400حجم معامالت بازار بين بانکی طی بهمن ماه 

مند طی مبلغ توافق بازخرید در عمليات بازار باز و تسهيالت قاعده

ها این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانک

تر داراي مازاد قابل عرضه در بازار بين بانکی هایی که پيش)بانک

ودند( براي تامين نيازهاي نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل عرضه ب

نرخ سود در بازار بين بانکی به عنوان « آنها در بازار بين بانکی است.

شود. در نرخ سود استاندارد یا مرجع در نظام بانکی محسوب می

واقع یکی از ابزارهاي کنترل نرخ سود، قرار دادن داالن نرخ سود در 

بانکی است. یکی از دالیل کاهش نرخ سود در بازار بين بازار بين 

توان به کاهش تقاضا در بازار بين بانکی نسبت داد. به بانکی را می

رسد که فشار بر نرخ سود بازار بين بانکی در بهمن ماه نظر می

 .کاهش یافته است

ماه سال گذشته دهد که در بهمنگزارش بانک مرکزي نشان می

هاي بازده اوراق مالی اسالمی دولتی ادامه داشته روند نزولی نرخ

است به طوري که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با 

 03/1و  33/1، 21/1ترتيب با ساله، بهسررسيدهاي یک، دو و سه 

و  1/23، 07/22ترتيب به واحددرصد کاهش نسبت به ماه قبل به

عالمت از تداوم درصد رسيد. این روند کاهشی سومين 03/24

هاي پایانی سال گذشته است. کاهش انتظارات تورمی در ماه

هاي جاري با کاهش نرخماه سالدهد که از ديها نشان میبررسی

هاي بازده اسناد خزانه بازده اوراق مالی اسالمی دولتی، منحنی

طوري که منحنی بازده اسالمی به پایين منتقل شده است، به

تر از منحنی بازده آذرماه و منحنی بازده ایينماه در سطحی پدي

ماه قرار گرفته تر از منحنی بازده ديماه در سطحی پایينبهمن

درصد  1/22است. در سال جدید نيز ميانگين سود اخزاها حدود 

دهنده تداوم کاهش نرخ سود در بازار این اوراق است که نشان بوده

ابعی از روند آتی نرخ تورم است. از آنجا که نرخ سود این اوراق ت

توان افت این نرخ را نشانه این موضوع دانست که انتظارات است، می

 .تورمی در حال کاهش است

عوامل موثر در انتظارات تورمی، اثر خود را در آمار تورم اسفند 
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 تحليل بنيادي شاخص صنعت بانکداري...         

منعکس کرده است. گزارش تحليل اقتصاد کالن بانک مرکزي 

اي پایانی سال گذشته، در هدهد که در ادامه روند ماهنشان می

ماهه و نقطه به نقطه با کاهش 12نيز تورم متوسط  1400ماه بهمن

هاي اصلی شاخص بهاي همراه بودند. در این ماه کليه زیرگروه

ها و خوراکی»کاالها و خدمات مصرفی به استثناي زیرگروه 

با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه « هاآشاميدنی

توجه تورم ماهانه ارزش اجاري مسکن بودند. با وجود کاهش قابل

مسکن، آب، برق و گاز و سایر »ماه اخير، زیرگروه  4ی ط

به واسطه ضریب اهميت باالي آن در شاخص بهاي « هاسوخت

ها سهم عمده را در کننده همچنان پس از گروه خوراکیمصرف

ماه به خود اختصاص داد. بررسی تورم ماهانه تورم ماهانه بهمن

هاي هشاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی به تفکيک گرو

دهد در این در بهمن ماه نشان می« خدمت»و « کاال»اختصاصی 

ماه اقالم کاالیی، تورم ماهانه باالتري را نسبت به اقالم خدمتی 

تجربه کرده و سهم باالتري را از تورم ماهانه شاخص کل به خود 

واسطه اختصاص دادند. با این حال، تورم ماهانه کاالهاي بادوام به

نوسانات قيمت آنها با نوسانات بازار ارز، رشد همبستگی باالي 

دهد که نرخ تورم محدودي را تجربه کردند. این آمارها نشان می

روندي نزولی در پيش گرفته که البته گزارش مرکز آمار نيز این نکته 

 نرخ نيز ایران آمار مرکز گزارش، این تحليل کنار در کند.را تایيد می

دهد تورم نقطه به نتشر کرده که نشان میرا م 1400 ماه اسفند تورم

 7/0درصد بوده که نسبت به بهمن ماه 7/34نقطه اسفندماه 

واحددرصد کاهش یافته و با مقایسه آن نسبت به مدت مشابه سال 

واحددرصد افت کرده است. از سوي دیگر تورم ماهانه اسفند  14قبل 

واحددرصد  8/0درصد به ثبت رسيد که در مقایسه با ماه قبل  3/1

درصدي به 2/1کاهش یافته است. تورم ميانگين ساالنه نيز با کاهشی 

درصد رسيد. با مقایسه تورم ميانگين ساالنه در اسفندماه 2/40

توان دریافت که این شاخص در اسفند سال می 1400با سال 99سال

درصد رشد کرده است. با توجه به روند کاهشی تورم  8/3گذشته، 

بينی کرد که به زودي تورم ميانگين ساالنه توان پيشنقطه، میبهنقطه

رسد کاهش نيز در روندي نزولی خواهد داشت. بنابراین به نظر می

 1400هاي پولی اثر خود را بر نرخ تورم اسفند انتظارات تورمی از کل

 .نيز گذاشته است

 

 شرح
 حجم معامله

 )ميليون سهم(

 تغييرات حجم معامله

 نسبت به هفته گذشته

 )درصد(

 

ارزش معامله هفته 

 گذشته

 )ميليارد ريال(

 تغييرات ارزش معامله

نسبت به هفته 

 گذشته

 )درصد(

 تغييرات هفتگي

 قيمت

 )درصد(

 6.92 86.86 4151.00 73.35 1881.37 صادرات

 3.72- 9.67- 5067.10 11.25- 1261.89 ملت

 0.58 28.06 356.00 27.52 40.87 پاسارگاد

 2.56- 14.42- 559.70 12.57- 139.61 اقتصاد نوين

 1.27 4.32- 3548.60 11.23- 1588.52 تجارت

 2.88 21.61 251.85 17.37 69.72 پست بانک

 - - - - - دی

 10.18 8.88 202.35 0.43 101.96 پارسيان

 - - - - - سينا

 1.13 180.25 105.43 181.54 33.56 کارآفرين

 5.57 94.60 235.58 92.23 42.81 خاورميانه
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 17/01/1401وضعيت بازار سرمایه طی هفته منتهی به         
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 مهم ترین نکات بنيادي صنعت بانکداري در بورس         

 پست بانک

 درصد تغيير 1400 99 سال

 %63 2.583.294 1.580.906 ميانگين درآمد تسهيالت اعطايي

 %22 1.232.281 1.013.045 ميانگين سود سپرده های سرمايه گذاری

 %138 1.351.014 567.861 ميانگين اسپرد

  %52 %36 درصد اسپرد

 

 1528مد تسهيالت و رآميليارد ریال د 3545در این ماه داشت، این مجموعه روند مثبت عملياتی پست بانک در اسفند ماه ادامه 

 9ینه سپرده افزایش درصدي و هز 25مد رشد بررسی نشان ميدهد در این ماه درآ .یال سود به سپرده ها پرداخت نمودميليارد ر

 ميليارد ریال افزایش یافته است. 2017درصدي به 42درصدي داشته و اسپرد با رشد 

درصدي  18درصدي هزینه سود پرداختی و افزایش  6مد و رشد درصدي درآ 12نيز حاکی از افزایش  رسی عملکرد فصلیبر

 اسپرد می باشد.

 مد ماهانه باگين درآشان ميدهد به نحوي که مياننيز شرایط مثبتی را ن 1399نسبت به سال  1400ميانگين عملکرد ماهانه سال 

يليارد ریال رسيده م 1351و اسپرد به  درصد افزایش یافته 22ود پرداختی ریال و ميانگين س ميليارد 2583درصدي  63افزایش 

 درصد بهبود یافته است. 138ست که ا

 ریال دست یابد. 750انتظار ميرود پست بانک در پایان سال با توجه به عملکرد مثبت به سود حدود 

 

 بانک ملت

 درصد تغيير 1400 99 98 سال

 %69 51.803.706 30.575.709 20.239.000 درآمد تسهيالت اعطاييميانگين 

 %66 31.256.606 18.872.555 12.027.965 ميانگين سود سپرده های سرمايه گذاری

 %76 20.547.100 11.703.154 8.211.036 ميانگين اسپرد

  %40 %38 %41 اسپرد%

 

 یال رسيد، رميليارد  68184درصد افزایش یافت و به  10مد تسهيالت و کارمزد مد بانک از محل درآاسفند ماه درآدر 

ریال رسيد اسپرد  ميليارد 36504درصدي به  7و سود پرداختی با افزایش  57620درصد  6آمد تسهيالت در این ماه با رشد در

 .يليارد ریال محقق گردیدم 21116درصد افزایش یافت و 5عملياتی بانک 

که اسپرد  ستادرصدي سود پرداختی به سپرده ها  16مد تسهيالت و رشد درصدي درآ 9د فصل حاکی از افزایش بررسی عملکر

 .درصدي رانشان ميدهد 2نسبت به فصل گذشته افت 

 

 کارآفرينبانک 

 تغييرات 1400 1399  

 %73 4.868.540 2.818.095 ميانگين درآمد تسهيالت اعطايي

 %70 3.872.338 2.282.983 ميانگين سود سپرده های سرمايه گذاری

 %86 996.202 535.112 ميانگين اسپرد

  %20 %19 اسپرد%
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 مهم ترین نکات بنيادي صنعت بانکداري در بورس...

 

 .از رشد هزینه سود پرداختی به سپرده گذاران دارد حکایتروند عمليات بانک 

 ده است.ميليارد ریال سپرده گذاران سود پرداخته کر 4130مد تسهيالت و ميليارد ریال درآ 5172در این ماه بانک 

که منجر به  درصدي سود پرداختی به سپرده گذاران حکایت دارد 3مد تسهيالت و رشد درصدي درآ1از افزایش د فصلی عملکر

 درصدي حاشيه عملياتی شده است. 5کاهش 

وان وامل رشد ميتدرصدي داشته است که از جمله ع 12رشد مد کسب کرد که ميليارد ریال درآ 7005ه در مجموع شرکت در این ما

 .مد سرمایه گذاري اشاره کردمد اوراق بدهی و درآبه افزایش درامد کارمزد و درآ

 

 بانک اقتصاد نوين

 تغييرات 1400 1399  

 %107 17.257.605 8.335.058 ميانگين درآمد تسهيالت اعطايي

 %113 14.605.599 6.852.638 ميانگين سود سپرده های سرمايه گذاری

 %79 2.652.006 1.482.420 ميانگين اسپرد

  %15 %18 اسپرد%

 

 ییاعطا التيش تسهکه از بخ يدرآمد زانيمجموع م 1400به اسفند ماه سال  یماهانه منته تيدر گزارش فعال نیبانک اقتصاد نو

که از  يدرآمد زين یاز سال مال شدهيماهه سپر 12 یبود و ط الیر ارديليم 20،173ماهه به ثبت رسانده برابر با  کیدوره  یط

 .بود الیر ارديليم 200،767بر بالغ یبلغکرد، م ییشناسا ییاعطا التيتسه

 الیر ارديليم 15،850بر غپرداخت کرد بال انیبه مشتر يگذارهیدر اسفند ماه جهت سود سپرده سرما نیکه بانک اقتصادنو یمبلغ

ا ببرابر  يگذارهیسرما يهابانک جهت سود سپرده نیا يهایمجموع پرداخت زياسفند ماه ن يتا انتها یسال مال يبود، از ابتدا

 .دثبت ش الیر ارديليم 170،413

 زانيم "نیاقتصاد نو " نيبود همچن الیر ارديليم 122،860در اسفند ماه برابر با  نیبانک اقتصاد نو شدهییشناسا یوصول التيتسه

 27ثبت ماسفندماه تراز  بانک در نیاعالم کرد، الزم به ذکر است که ا الیر ارديليم 30،425دوره  نیا یثبت شده خود را ط هیسرما

 .را به ثبت رساند يدرصد
 

  يياعطا التيدرآمد تسه زانيم

ه رشد ماه گذشت بت بهکرد نس ییشناسا ییاعطا التيدر اسفند ماه از بخش تسه نیکه بانک اقتصاد نو يگزارش، درآمد نیا هیپا بر

 .است درآمد مواجه شده شیدرصد افزا 54با دوره مشابه سال گذشته با  سهیدر مقا نيکرد و همچن دايپ يدرصد 12

و « همرابح» يهادر اسفند ماه به دست آورد مربوط به بخش ییاعطا التياز تسه نیکه بانک اقتصاد نو يدرآمد نیشتريب

توانسته نسبت به  «يرزا التيتسه»بود که بخش  الیر ارديليم 3،758و  الیر ارديليم 14،100با مبالغ  بيبه ترت «يارز التيتسه»

 .کند دايدست پ يدرصد 514ماه گذشته به رشد 
 

  یگذار هيسرما یهاسود سپرده يپرداخت زانيم

 سهیبود که در مقا الیر ارديليم 15،850برابر با  1400در اسفند سال  نیبانک اقتصاد نو يهایپرداخت زانيگزارش، م نیاساس ا بر

هت سود ج نیبانک اقتصاد نو يهایپرداخت نيکرد، همچن یرا ط يدرصد 64 يبا دوره مشابه در سال گذشته روند صعود

 .اعالم شد الیر ارديليم 170،413برابر با  تهماه گذش 12 یط يگذارهیسرما يهاسپرده

بت رساند و به ث الیر ارديليم 2،316،740بر بالغ یدوره را مبلغ یط يهاسپرده هیتسو زانيماه مدر بهمن نیاقتصاد نو بانک

 يهادهجهت سود سپر نینو بانک اقتصاد یپرداخت نیشتريبود، ب شدههیتسو يهااز سپرده شتريدرصد ب کی یافتیدر يهاسپرده

 بود. الیر ارديليم 10،082با « دوساله بلندمدت يهاسپرده»در بخش  يگذارهیسرما
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 مهم ترین نکات بنيادي صنعت بانکداري در بورس...

 

 مقايسه ی نمادهای گروه بانکداری براساس نظرسنجي از کارشناسان
 )ریال(٭٭قيمت  

 حداکثر حداقل بانک نام

 1400 فروردين 24هفته منتهي به 

 4200 3600 اقتصاد نوين

 2200 1900 پارسيان

 10000 8000 پاسارگاد

 2300 2000 تجارت

   دی

 3500 3000 سرمايه

 2300 2100 صادرات

 3200 2800 کارآفرين

 4100 3500 ملت

 4000 3400 پست بانک

   سينا 

 5500 5000 خاورميانه

زه نوسان باشد. بر اين اساس کارشناسان با اعالم باسهام ميبازار منبع اطالعات، پيش بيني کارشناسان و فعاالن ٭٭

 نندنجي هفتگي شرکت ميکقيمت سهام در هفته آتي و نظر کارشناسي خود را در ارتباط با بودجه اين گروه درنظر س

 
 

 مقايسه نمادهای گروه بانکداری در بورس
 سهم درصد

 شناور
P/E EPS TTM نام بانک ٭%بازدهي آخرين قيمت 

 1401  فروردين 17هفته منتهي به 

 اقتصاد نوين 2.65- 3,920 616 6.36 36%

 پارسيان 10.18 2,024 383- 5.28- 17%

 دپاسارگا 0.58 8,720 912 9.56 26%

 تجارت 1.27 2,160 433 4.99 35%

 دی - 932 254- 3.67- -

 صادرات 6.92 2,210 399 5.54 35%

 کار آفرين 1.13 3,140 362 8.67 23%

 ملت 3.72- 3,858 418 9.23 37%

 پست بانک 2.88 3,611 565 6.39 27%

 سينا - 2,394 245 9.77 25%

 خاورميانه 5.57 5,500 710 7.75 91%

 باشد.( ميwww.tsetmc.comمنبع ساير اطالعات مندرج در جدول، سايت کدال و سايت بورس)
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 تحليل تکنيکال شاخص کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهم ترين سطوح مقاومت و حمايت شاخص کل

ش را در ابتداي هفته انجام داد و بعد از آن در سه روز انتهایی شرایطی هم شرایطی مثبت داشت اما اصل رشدبازار در این هفته 

هزار واحد عبور کند و به نظر می رسد  1490خنثی داشت و نهایتا با واکنش منفی در روز چهارشنبه  موفق نشد تا از مقاومت 

 اه مدتی آماده شده است. که براي اصالحی کوت

نکته ي مهم در مورد شاخص اینست که خيلی از سهم ها و صنایع بزرگ و مورد توجه که در این دو ماه روندي مثبت داشته اند 

با واکنش هاي منفی در مناطق مقاومتی مهم روبرو شده اند و در عين حال به نظر می رسد که موج مثبتی را کامل کرده اند و 

این اصالح حتی ممکن است که در این صنایع براي چندین هفته ادامه یابد و با توجه به اینکه صنایعی مانند پاالیش،  براي همين

 ش براي هفته هاي بعد زیاد است. ار دارند احتمال افت شاخص و توقفپتروشيمی و یا فلزات و خودرو در بين این گروه ها قر

ه اصالحی که رخ می دهد با حجم کم معامالت همراه باشد. که اگر اینطور باشد مهمترین نکته براي هفته هاي بعد اینست ک

 ادامه ي روند مثبت در بلندمدت همچنان به عنوان سناریو غالب باقی خواهد ماند. 

 

 مودار روزانه شاخص کلن
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 تحليل تکنيکال صنعت بانکداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 صنعت شاخص تحليل

 6600همانطور که سال قبل هم اشاره شد توقف این شاخص زیر 

هایتا با رشد مناسبی که در هفته هاي اخير رخ واحد موقت بود و ن

ش پيش رفته است و به ست تا خط روند نزولی و سقف کانالداده ا

نظر موقتا به این سطح هم واکنش منفی نشان دهد و از این رو 

 واحد باقی بماند.   7200انتظار می رود که در هفته هاي بعد زیر 

September October November December 2022 February March April

5500
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 تکنيکالي تنکا ترين مهم
جا می زد، نهایتا در انتهاي در این هفته در بانک ملتکه بعد از این

هفته با واکنش منفی روبرو شد و به نظر فعال شرایطی اصالحی 

 تومان هم برگردد.  360داشته باشد. شاید به زیر 

خوبی را در این هفته تجربه کرد و که شرایط مثبت  صادرات بانک

تومان هم تثبيت شده است در انتهاي هفته  210حتی باالي سطح 

با واکنش منفی روبرو شد و در کوتاه مدت توقفی دارد ولی روند 

 اصلی مثبت می ماند. 

تومان تثبيت شد و با واکنش منفی در  205هم باالي  تجارت بانک

 اشته باشد. انتهاي هفته فعال شرایطی اصالحی د

این هفته هم مانند هفته ي قبل شرایطی رو به باال  پارسيان بانک

داشت که با صف خرید همراه بود و نشانه ي منفی هم در این سهم 

ش می تواند مين در هفته ي بعد هم شرایط مثبترخ نداد و براي ه

 ادامه یابد. 

د و شهمچنان برقرار می با نوین اقتصاد بانکنشانه هاي منفی در 

ش را در هفته هاي بعد هم ادامه دهد ولی این سهم شاید اصالح

تومان همچنان  365نهایتا به روند مثبت دوباره بر می گردد. 

 حمایت مهم این سهم محسوب می شود. 

 320منطقه ي  ش دراز زمانيکه به سقف مهم آفرین کار بانک

 اریم. ش را دتومان رسيده است درجا می زند و انتظار اصالح قيمتي

ا زدن می باشد ولی در این روزها در حال درج بانک سرمایهبا اینکه 

نشانه ي مثبتی هنوز هم در این سهم مشاهده نمی شود و هنوز 

 احتمال ادامه ي روند نزولی وجود دارد. 

در انتهاي هفته واکنش منفی داشته است ولی در  سامان بانکبا اینکه 

ش مشاهده نمی شود و داردر نمومجموع نکته ي منفی ي مهمی 

 هنوز امکان برگشت به روند مثبت زیاد است. 

ش را حفظ کند و این هفته هم موفق شد تا صف خرید در شهر بانک

نشانه هاي برگشتی در این سهم همچنان قویتر می شوند. با این حال 

 تومان را پيش رو دارد.  480و  455هنوز دو مقاومت 

 

 روزه 30نمودار  آخرين قيمت نماد

 2210 بانک صادرات
 

 2160 بانک تجارت
 

 3858 بانک ملت
 

 932 بانک دی
 

 3611 پست بانک
 

 2024 بانک پارسيان
 

 2394 بانک سينا
 

 8720 بانک پاسارگاد
 

 3140 بانک کارآفرين
 

بانک اقتصاد 

 نوين
3920 

 

 5500 بانک خاورميانه
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 مهم ترین رویدادهاي صنعت بانکداري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 1400ماهه  9درصدی تسهيالت بانکي در  33رشد 

 33ها و درصدي مانده سپرده 30آمارهاي بانک مرکزي از افزایش 

 .است 1400ماهه  9درصدي مانده تسهيالت بانکی در 

ها و تسهيالت ریالی و ارزي گزارش وضعيت کل مانده سپرده

ال ها و مؤسسات اعتباري به تفکيک استان در پایان آذرماه سبانک

 50541.4ها بالغ بر حاکی از آن است که مانده کل سپرده 1400

ل هزار ميليارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قب

ال سدرصد( و نسبت به پایان  .643هزار ميليارد ریال ) 15335.5

 درصد( افزایش 30.4هزار ميليارد ریال ) 11786.8قبل معادل 

 .دهدنشان می

 27035.1ها مربوط به استان تهران با مانده ترین مبلغ سپردهبيش

 وترین مبلغ مربوط به استان کهگيلویه هزار ميليارد ریال و کم

هزار ميليارد ریال است. مانده کل  133.7بویراحمد معادل 

 هزار ميليارد ریال است که نسبت به 37175تسهيالت بالغ بر 

( درصد 44.6هزار ميليارد ریال ) 11465.7مقطع مشابه سال قبل 

 33.1هزار ميليارد ریال ) 9252.4و نسبت به پایان سال قبل 

 .درصد( افزایش داشته است

ستان تهران با مانده ط به اترین مبلغ تسهيالت مربوبيش

ترین مبلغ مربوط به استان هزار ميليارد ریال و کم 23167.9

 .هزار ميليارد ریال است 129.9کهگيلویه و بویر احمد معادل 

ها بعد از کسر سپرده شایان ذکر است نسبت تسهيالت به سپرده

درصد است که در پایان این ماه نسبت به مقطع  81.7قانونی 

 1.5واحد درصد و نسبت به پایان سال قبل  0.5مشابه سال قبل 

واحد درصد افزایش یافته است. نسبت مذکور در استان تهران 

 .درصد است 109.4درصد و در استان کهگيلویه و بویراحمد  93.9

قم ربانک مرکزي تاکيد کرده است که یکی از علل مهم باال بودن 

اري تر مرکزي بسيها در استان تهران استقرار دفاتسهيالت و سپرده

ها در استان تهران بوده ها و مؤسسات توليدي سایر استاناز شرکت

ها و مؤسسات هاي بانکی آنها از طریق شعب بانکو عمده فعاليت

 .شوداعتباري استان تهران انجام می

 

 درصد شد 40نرخ تورم سال قبل 

به  تهیبر اساس اعالم مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه من

د. درصد رسي 40،2براي خانوارهاي کشور به عدد  1400اسفند ماه 

 بيشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگيلویه و

درصد( و کمترین آن مربوط به استان همدان  48.2بویراحمد )

 .درصد( است 36.3)

د بيشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهاي کشور مربوط به در ماه اسفن

درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به  2،2یزد با  استان

 .درصد است 0.6هاي اردبيل و سيستان و بلوچستان استان

 

 گزارش وزير اقتصاد از تأمين مالي دولت

هزار  54وزیر امور اقتصادي و دارایی اعالم کرد که دولت تمام 

از  1400يارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ميل

 .بانک مرکزي استقراض کرده بود، تسویه کرد

اي دولت را با ترین سال بودجهخاندوزي تصریح کرد: ما سخت

کمترین ميزان استقراض از بانک مرکزي و کمترین فشار دولت بر 

 .پایه پولی خاتمه دادیم

دولت با محوریت وزارت امور خاندوزي گفت: مدیریت مالی 

اقتصادي و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همکاري 

با بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و با اتخاذ دو دسته تدابير، 

هاي مالی چند دهه اخير را به نحوي طی یکی از دشوارترین سال

شود،  طور کامل تأمينهاي جاري کشور بهکند که نه تنها هزینه

هزار ميليارد تومان هزینه عمرانی نيز تخصيص یابد که  136بلکه 

 .روددر نوع خود یک رکورد بشمار می

مانده، هزار ميليارد تومان تنخواه باقی 54وي با اعالم تسویه کامل 

افزود: همچنين بسياري از مطالبات مانند  1400اسفند  29در روز 

التدریس و برخی مراکز دانشگاهی ماهه معلمان حقهاي ششطلب

 .کشور نيز تسویه شد

خاندوزي ادامه داد: اگر به عنوان وزیر اقتصاد کشور بخواهم 

ارائه دهم به اختصار  1400تصویري از منابع و مصارف سال 

هزار ميليارد تومان  1004توان گفت، دولت در این سال، با می

هزار ميليارد تومان مصارف، کار خود را به پایان  1004منابع و 

 .رساند

هزار ميليارد تومان  520وزیر اقتصاد افزود: از این ميان، بيش از 

منابع ناشی از وصول درآمدهاي مالياتی، گمرکی و سایر درآمدهاي 

بع ناشی از هزار ميليارد تومان منا 170جاري دولت و بيش از 

 .فروش اوراق چه به صورت نقدي و غير نقدي و اسناد تسویه بود

خاندوزي با بيان اینکه مجموعاً سهم وزارت اقتصاد در تأمين مالی 

درصد کل درآمدهاي دولت محسوب  70بيش از  1400سال 

شود تصریح کرد: با توجه به وصولی بيش از صد در صدي می

براي درآمدهاي  1400دجه نسبت به رقم مصوب در قانون بو

توان گفت، شاهد استمرار کاهش وابستگی بودجه به مالياتی، می

 .ایمپذیري از این محل بودهدرآمدهاي نفتی و کاهش آسيب

هزار ميليارد  190وزیر اقتصاد همچنين با اعالم واریز بيش از 
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تومان درآمدهاي صادرات نفت خام و ميعانات به خزانه در سال 

هزار ميليارد تومانی در سال  17ایسه آن با رقم و مق 1400

اي از این دانست که در شرایط سخت ، آن را نشانه1399

توان از ظرفيت دیپلماسی اقتصادي و همت تحریم هم می

 .مدیریت جهادي براي جهش صادرات استفاده کرد

 خاندوزي با اشاره به اینکه صادرات غيرنفتی کشور در سال

ش یورویی و دالري نشان افزایش ارز درصد 36حدود  1400

ی گفت: بنابراین، صرفاً شاهد افزایش صادرات نفتداده است،

ایم بلکه حجم تجارت خارجی کشور حتی بدون لحاظ نبوده

 .بالغ شد 1400ميليارد دالر در سال  100نفت به 

درصدي فروش اوراق دولت نسبت به  27وي با اعالم کاهش 

درصد  70ي دولت، بيش از در سمت درآمدها 1399سال 

هاي را متعلق به هزینه 1400مجموع مخارج دولت در سال 

 14هاي عمرانی نيز حدود جاري اعالم و اضافه کرد: سهم هزینه

هاي قبل درصد و سهم مخارج مربوط به بازپرداخت اوراق سال

هزار ميليارد  160درصد کل مخارج دولت )نزدیک  16نيز، 

 .دادتومان( را تشکيل می

 

 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران منتشر شد

هاي مسکونی معامله شده در شهر تهران در تعداد آپارتمان

هزار واحد مسکونی رسيد که  6.8، به 1400اسفند ماه سال 

درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه  19.9نسبت به ماه قبل 

 .درصد افزایش نشان می دهد 29.6سال قبل از آن 

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خرید و فروش یک متر 

هاي مربع زیربناي واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه

از  ميليون ریال بود که حاکی 351.2معامالت ملکی شهر تهران 

 .به ماه قبل استدرصدي نسبت  6.2افزایش 

 16همچنين این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 

د سفندرصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه ا

درصد( به مراتب کمتر بوده و 93.7معادل ) 1399ماه سال 

 1400مبين کند شدن آهنگ رشد قيمت مسکن در سال 

 .است

 

داخلي آسيای بيني توليد ناخالص جهاني پيشبانک

 شرقي را کاهش داد

بينی رشد خود براي شرق آسيا و اقيانوسيه بانک جهانی پيش

کننده تاثير اقتصادي را کاهش داد تا منعکس 2022براي سال 

تهاجم روسيه به اوکراین باشد و هشدار داد که در صورت بدتر شدن 

 .شرایط منطقه ممکن است اوضاع بدتر شود

دهنده مستقر در واشنگتن در گزارشی این وام به نقل از بيزنس نيوز،

در  2022آوریل( گفت: انتظار دارد رشد سال  5شنبه )در روز سه

که شامل  )EAP (منطقه در حال توسعه شرق آسيا و اقيانوسيه

 5.4بينی درصد رشد کند که کمتر از پيش 5شود، چين نيز می

 .درصدي در اکتبر است

هاي سياستی تر شدن واکنشدر صورت بدتر شدن شرایط و ضعيف

 .درصد کاهش یابد 4تواند تا دولت، رشد می

آدیتيا ماتو، اقتصاددان ارشد آسياي شرقی و اقيانوسيه بانک جهانی 

منطقه با سه شوک مواجه است که تهدیدي براي تضعيف »گفت: 

 .«شتاب رشد آن است

براي « ترین خطرجدي»گفته ماتو  جنگ بين روسيه و اوکراین که به

انداز رشد منطقه است، منجر به افزایش قيمت مواد غذایی و چشم

 .سوخت، نوسانات مالی و کاهش اعتماد در سراسر جهان شده است

تر است زیرا این منطقه کنندهتهاجم روسيه به اوکراین نگران

ين ، کاهش ساختاري در چ19-گيري کوویدهمچنان با تاثيرات همه

 تر پولیتواند موجب انقباض سریعتر که میو تورم سریع

 .کندمتحده شود، دست و پنجه نرم میایاالت

تاثير جنگ بر اقتصادهاي شرق آسيا و اقيانوس آرام بر اساس قرار 

بينی پذیري آنها متفاوت است. پيشگرفتن در معرض آن و انعطاف

این حوزه در سال  شود به استثناي چين، توليد در بقيه مناطقمی

 .درصد افزایش یابد 4.8جاري 

اي مانوئال فرو، معاون بانک جهانی در شرق آسيا و اقيانوسيه در بيانيه

درست زمانی که اقتصادهاي شرق آسيا و اقيانوس آرام از »گفت: 

یابند، جنگ در اوکراین بر گير بهبود میشوک ناشی از بيماري همه

هاي قوي منطقه ول اساسی و سياستگذارد. اصشتاب رشد تاثير می

 «.ها عبور کنندباید به آنها کمک کنند تا از این طوفان

 

 پيش بيني رشد اقتصادی جهان کاهش يافت

سازمان تجارت جهانی، پيش بينی خود از رشد جهانی براي امسال را 

آمدهاي فوري آن به علت عمليات نظامی روسيه در اوکراین و پی

 .روسيه، کاهش داد یعنی تحریم هاي عليه

، پيش بينی خود از رشد جهانی  )WTO(سازمان تجارت جهانی

را به علت عمليات نظامی روسيه در اوکراین و  2022براي سال 

 .آمدهاي فوري آن یعنی تحریم هاي عليه روسيه، کاهش دادپی

به علت تاثيرات »المللی به بی بی سی گفت: دبيرکل این نهاد بين
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 آرياسهم یاقتصاد مطالعات شرکت

www.AryaSahm.com 

آدرس دفترمرکزی: تهران, خيابان شريعتي، باالتر از خيابان خواجه عبداله انصاری، روبروی پمپ  

 4بنزين، کوچه ذکائي، ساختمان سحر ، طبقه 

 22888715-6و  22871135-6تلفنهای تماس: 

پيش بينی رشد اقتصادي « جنگ و سياست هاي مرتبط با آن

درصد تعيين شده بود، این هفته تقریبا نصف شده  4.7که قبال 

 .درصد رسيده است 2.5و به 

 2.5به گفته این مقام، در حالی که روسيه و اوکراین تنها حدود 

آنها در »ز صادرات کاالهاي جهانی را تشکيل می دهند، درصد ا

براي مثال، این دو « برخی از بخش ها بسيار بسيار مهم هستند.

کشور به طور سنتی به عنوان سبد نان جهان شناخته می شوند، 

زیرا آنها صادرکنندگان عمده غالت، به ویژه گندم و ذرت 

 .هستند

واقب شدیدي را ع»کند، اقتصاد جهانی بينی میوي پيش

و کشورهاي فقيرتر احتماالً بيشترین آسيب « متحمل خواهد شد

مربوط به اوکراین « هاي عرضه مواد غذاییمحدودیت»را از 

 .بردها را باال میخواهند دید که به ناچار قيمت

نگرانی من این است که ما یک بحران غذایی داریم »وي افزود، 

واقعا نگران گرسنگی  که در حال شعله ور شدن است... من

هستم که به ویژه در کشورهاي فقيري که حداقل توان مالی آن 

 «.را دارند، در حال بروز است

بر اساس بانک توسعه آفریقایی، بسياري از کشورهاي آفریقایی 

درصدي قيمت  50تا  20در ماه گذشته، شاهد افزایش قيمت 

 .مواد غذایی بوده اند

هفته گذشته  5ت سایر کاالها نيز در به غير از مواد غذایی، قيم

هاي افزایش یافته است و فعاالن بازار نگران هستند که تحریم

 .اقتصادي روسيه منجر به اختالل در عرضه شود

از زمان آغاز عمليات در اوکراین، قيمت فلزات، کود و حامل هاي 

 .انرژي همگی به رکورد باالیی رسيده اند

 


