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ﺧﺮق ﻋﺎدت ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس
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ﻣﺴﻌﻮد وﻃﻨﺨﻮاه
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟ داﺷﺘﻦ ﺧﺮق ﻋﺎدت ﮐﺮد و ﺑﺎ
ﺛﺒﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻌﻮدی ﺳﺒﺰﭘﻮش ﺷﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس دﯾﺮوز ﺑﺎ رﺷﺪ 15ﻫﺰار و 680واﺣﺪی در ﺗﺮاز ﯾﻣﯿﻠﯿﻮن و 202ﻫﺰار واﺣﺪی اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از
دﺳﺖ دادن ﺳﻄﺢ ﯾﻣﯿﻠﯿﻮن و 200ﻫﺰار واﺣﺪی ،دوﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﻄﺢ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺻﻌﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺲ از اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت 4ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧ ﺑﻮرس ﺧﯿﻠ ﺟﺎی ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺪک ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﺗﺪاوم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ دﺷﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨ ﺑﻮرس را ﺳﯿﺮاب ﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ اﺛﺮ
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت دارد.
ﮔﺮوﻫ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮرس ﻧﻈﯿﺮ دارا و ﭘﺎﻻﯾﺸ ﯾﻢ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎزار ﭘﺲ از رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﺻﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ
اﻣﺎ در اداﻣﻪ زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎد ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻮﭼ در ﺑﺎزار ﻣﺜﺒﺖ دﯾﺮوز
دارای ﺻﻒ ﻓﺮوش ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ ،ﻫﻨﻮز ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﺻﻼح دارﻧﺪ.
اﯾﻦ دوﮔﺎﻧ در ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرگ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎزدﻫ دو ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ و ﻫﻢوزن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزدﻫ1.3 درﺻﺪی را در ﺣﺎﻟ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻢوزن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزدﻫ0.04 درﺻﺪی را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﮐﺮد.
در ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺰرﮔ) ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم و ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ( آﻧﻬﺎﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارزش ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ
و وزن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺪار در ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
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ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻤﻠ ،ﻓﻮﻻد ،ﻓﺎرس ،ﺧﻮدرو ،ﺷﺴﺘﺎ ،ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮ از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼاﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ )ﻫﻢوزن( ،وزن و اﻧﺪازه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﯾ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ دارد.
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