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ﻣﺴﻌﻮد وﻃﻨﺨﻮاه
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻮرس در
ﻧﯿﻤﻪ اول و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  11و 30دﻗﯿﻘﻪ دﯾﺮوز ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش روزﻫﺎی
اول و دوم ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ،ﻧﺰوﻟ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧ زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮔﺴﺘﺮده در ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﻓﺮوش ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪود 8ﻫﺰار واﺣﺪی وارد ﺗﺮاز ﯾﻣﯿﻠﯿﻮن و 261ﻫﺰار واﺣﺪی
ﺷـﺪ ﮐـﻪ در اداﻣـﻪ زﻣـﺎن ﻣﻌـﺎﻣﻼت و ورود ﺧﺮﯾـﺪاران ﺣـﺪود ﻫـﺰار و 300واﺣـﺪ اﻓﺰاﯾـﺶ ﯾـﺎﻓﺖ ﮐـﻪ در ﻧﻬـﺎﯾﺖ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ 6ﻫـﺰار و
733واﺣﺪی در ﺳﻄﺢ ﯾﻣﯿﻠﯿﻮن و 262ﻫﺰار واﺣﺪی اﯾﺴﺘﺎد.
ﺣﻀﻮر ﺧﺮﯾﺪاران روز ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﻤﺎن ﺷﺮوع زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺷﺎﺧﺺﺳﺎز ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺴﺘﺎ ،ﺷﺘﺮان ،ﻣﻠ ﻣﺲ و
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد اﻣﺎ ﻓﺸﺎر ﻓﺮوش دو روز اول ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ در ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑاﻋﺘﻤﺎدی ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه از ﻧﺰوﻟ ﺑﻮدن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزه ﻣﻨﻔ ﺷﺪ .ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻻ در ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻔ از ﯾ ﺳﻮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ
ﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﺮ ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧ ﻧﻤﺎدﻫﺎ در ﺣﺎﻟ در ﺑﺎزه ﻣﻨﻔ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ در ﺳﻄﻮح
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺰدﯾ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻔ2 درﺻﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺷﺪ
ﭘﺲ از 10دﻗﯿﻘﻪ از ﺷﺮوع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ وارد ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺮ ﻗﯿﻤﺘ ﺷﺪ و در ﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺎ
5درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ دادوﺳﺘﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ وزﻧ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ 2.3درﺻﺪ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
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