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  احمد اکبري
  97 دي ماه

  به رونق بورس امیدي هست؟



     
  www.tahlilonline.com   

  پایگاه تخصصی تحلیل بین بازاري                                                                                                                                                                                  
  

سانی و مدت کوتاه هیجانات از فارغ  و مدت میان روند مطالعه براي ابزار بهترین کل شاخص نو
  .است اقتصادي تحلیل سرمایه بازار مدت بلند

ـــادي کالن پارامترهاي به توجه با   ـــاس را بازار نبض بهتر توان می اقتص  کاهش با کرد احس
 مورد در بخش امیدموارد  اقتصاد کلی وضعیت  شدن روشن با و اخیر هايماه در بازار التهابات

  .خوردمی چشم به سهام بازار

  بهره نرخ

  .است بهره نرخ مرکزي بانک دست در ابزار مهمترین و است اقتصاد قلب مرکزي بانک

  .ندارد وجود بهره نرخ تیزي به تیغی بازارها در 

سک پرداخت سالها از بعد ستم دیگر نجومی هاي بانکی سود بی ری  این ادامه توان بانکی سی
  .ندارد را روند

 درست .کردند تغییر چشمگیري طرز به مالی هايمعادله جاري سال در دالر قیمت رفتن باال با
ــت ــوم دو اما شــودمی بیشــتر و بیشــتر روز به روز ریالی نقدینگی که اس  تمام دالري ارزش س

شته هايسالو در پارکند  بانکها در که هاییپول  اندگرفته دغدغه بی باورنکردنی هاي سود گذ
  .است رفته بین از

 نقدینگی دالر قیمت افزایش پی در بانکی هايســپرده دالري ارزش ســوم دو شــدن ســوخت با
  .نیست ما دولتی اقتصاد وحشتناك هیواليآن  دیگر

 به کننده وسوسه سودهاي با سابق مثل بانکی سیستم در پول مهار براي بینندنمی نیازي دولت
  .دهد باج  آنها

 مقاطعی در هادولت واتکاي است شده تکرار ما اقتصاد در بارها و بارها پروسه و روند این واقعدر 
  .است بوده نفتی سرشار درآمدهاي چنینیاین 
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 میلیارد 350 از بیش ســال ابتداي در هابانک در شــده پارك نقدینگی دالري ارزش مثال براي 
  .رفت بین از کل به نقدینگی این سوم دو ماه شش از کمتر از بعد که بود دالر

 شده فراهم بازارها در بهتر بازیگري براي دولت دست جاري سال در نقدینگی این شدن ثلث با
  .است

لت نظر به مایلی دو خه این تکرار و بهره نرخ افزایش به ت طل چر ند با  و قوانین طبق ندار
  است ایستاده درصد 20 باالي هاي سود پرداخت جلوي شدت به دولت جدید هاي دستورالعمل

تثبیت  به درصد 17 تا 15 بین را ماکزیموم بهره آینده ماه 18 تا 12 در بتواند مرکزي بانک اگر
  .است کرده سهام بازار به را خدمت بزرگترین برساند

  .ندارد وجود پایین بهره نرخاز است تر سازسرنوشت چیزي سهام بازار در

  تورم

 کلی طور به دالري تورم هنوز اما است شده برابر سه به نزدیک دالر قیمت گذشته سال یک در
  بسط پیدا نکرده است. اقتصاد هاي حوزه تمام به

شان تجربه صاد هايبخش تمام به تورم این مدت میان در دهدمی ن  هیچ شد خواهد تزریق اقت
  .نیست متصور پایین رمتو آینده سال براي دانی اقتصاد

 سرمایه بازار تورمی سپر ماهیت واسطه به و ما کشور اقتصاد کلیتدر باال تورم شرایط به توجه با
  .است تورم از بودن امان در براي مطلوب هايگزینه از یکی فعلی شرایط در سهام خرید

 شرکت همان یعنی شوندمی منتفع تورم نرخ افزایش ناحیه از که هایی شرکت هاي سهام خرید
  .اند گرفته جدید هاي نرخ افزایش از که هایی
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 هاي گزینه بهترین از بعد ســال براي اندنشــده داخلی بازار کســادي و رکود دچار البته صــدو  
  .است گذاري سرمایه

  سرمایه بازار  قوانین کردن روز به

 معامالتی ابزارهاي از نکردن استفاده و قدیمی قوانین ما سهام بازار مشکالت ترینبزرگ از یکی
ـــت دنیا روز ـــرمایه گذارها مثال به خاطر یک طرفه بودن معامالت  اس  مجبوردربازار بورس س

ـــتند ـــطوح به هاقیمت تا بماند دور بازار از مدتی براي قیمتی هاي قله در فروش از بعد هس  س
  .هستیم بازار از بزرگ هاي پول خروج شاهد ما قیمتی هاي قله در واقع در .برسند جذاب

سمبا  شتن فعلی مکانی صلیرکودي و کوچ  دوران دا  اجتناب قابل غیر امري بازار از هاسرمایه ف
  .است

  شوند.می سرمایه بازار وارد انگیز وسوسه هاي شکار براي بزرگ هاي پول یسال چند از هر

   .کنند می ترك طوالنی مدت براي را بازار این شکار زودگذر فصل شدن سپري از بعد و

ــاس بر ــالهاي در تکراري هاي چرخه اس ــته س  چند رکود بازار از بزرگ هاي پول خروج با گذش
  .شودمی فرما حکم بازار این بر ايساله

سیل شود می خارج قیمتی هاي قله در بازار از ی کهداغ هاي پول صد به که دارند را این پتان  ق
  .شود طال و ارز مثل دیگر بازارهاي وارد سفته بازي

  استقراضی فروش راهکار ایجاد با دنیا مدرن هاي بورس در که است سال سالیان مشکل این اما
  .است شده حل

 فصــل از نباید دیگر ســرمایه بازار در طرفه دو معامالت همان یا اســتقراضــی فروش مکانیزم با
  .بود نگران بوسی خزان
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ـــدن خارج جاي به ها پول روش این با  موقعیت وارد تواند می قیمتی هاي قله در بازار از ش
ـــود معکوس ـــوند منتفع هم بازار رکود از بار اینو  بمانند بازار در و ش  هم را رکودي رونق و ش

  .کنند تجربه

 سرمایه بازار از را ها سرمایه فصلی کوچه جلوي دنیا بزرگ بورس هاي سال سالیان روش این با
 نسبت بیشتر اطمینان و نقدینگی افزایش گذاري سرمایه جذابیت رفتن باال باعث و گرفتند خود

  .شدند بازار این به

 به بورسی هاي شاخص روي بر آتی معامالت اندازي راه از جدیدي خبرهاي گذشته روزهاي در
سد می گوش شبختانه که ر  را بودن اهرمی ویژگی معامالت نوع این بودن طرفه دو بر عالوه خو

 خود ســـهام بازار کردن مدرن راه ابتداي در ما که اســـت واقعیت یک این باشـــند می دارا هم
  خواهد شد. بازار اعضاي رفتار شدن تر منطقی و  اي حرفه و بازار این جذابیت باعث که ،هستیم

  نیمایی دالر

   هستیم. نیما سامانه در دالر آرام بسیار افزایش شاهد گذشته هاي هفته و روزها در

 ســالی آینده ســال .کند پیدا ادامه هم آینده ســال براي تواند می پشــتی الك روند این نظر به
ست شور که ا سطه به کمتري نفت ما ک  پایین قیمت با البته صد و فروخت خواهد ها تحریم وا

  .تر

ــاندن تعادل به براي ــه رس ــاي و عرض ــدي 20 تا 15 افزایش توانیممی بازارها در ارز تقاض  درص
ــامانه در ارز قیمت   قوتی نقطه به تبدیل خود این که بگیریم نظر در آینده ســال براي را نیما س
  .بود خواهد صادراتی هايشرکت براي
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  جهانی بازار

 ها کاالیی بازار در قیمت اصـــالح و جهانی بازار در کاهشـــی هاي تالطم یکســـال حدود از بعد
  .کنند تازه نفسی جهانی اقتصاد که رسیده فرا آن زمان اکنون

صاد بازیابی این زمانالبته  شد شما 6 تا 4 بین تواندمی جهانی اقت  شودمی باعثمهم  این که با
در  جهانی بازاربه  مرتبط هاي گروه به نســبت گذاري ســرمایه به مدت میان مثبت دید یک که

  بورس فراهم شود.

 چرخه تکمیل براي ها کاالیی بازار کاهش روند ادامه شــاهد ماهه  6 تا 4 زمانی دوره این از بعد
  .بود خواهیم اقتصاد جهانی ریکاوري

 نیاز و دالر شــاخص ضــعف به توان می ها کاالیی بازار در صــعودي روند شــروع ســیگنالهاي از
  .برد نام آینده چند ماه در شاخص این اصالح

  هم به سطوح قیمتی مستحکمی رسیده است. جهانی نفت عالوهبه 

 مثل کاالیی ها بازار در درصـــدي 12 تا 10 افزایش توقع توان می ماهه چند رونق دوره این در
  .باشیم گذارند تاثیر بسیار  ما بازار روي بر که جهانی روي و مس

 نفت تحریم و آمریکا نفت تولید محدودیت دلیل به جهانی نفت براي افزایش مقدار این البته
  .باشد بیشتر تواند می بعدمیالدي براي سال  اوپک عرضه کاهش برنامه و ایران

 مهندس احمد اکبري مدرس بازار سرمایه 

  

 را در تلگرام دنبال کنید:  نال تحلیلی ماکا

         @tahlilonline_com 
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ــی کامل بهدر قالب  هر دو هفته یکبارتیم تحلیل آنالین  ــورت تحلیل  وبینار تحلیلی یک بررس ص
روي آینده بازار سهام، طال و ارز  یبررسی کامل شودمیو سعی دارد. بین بازاري از بازارهاي داخلی 

 . صورت گیرددر کوتاه مدت و بلند مدت 

 

ضوري و آنالین (وبینار)  صورت ح ست هاي تحلیلی گروه تحلیل آنالین هر دو هفته یکبار به  ش ن
برگزار می گردد. جلسات حضوري در محل کارگزاري سهم آشنا در شعبه شیراز برگزار می شود، 

شهر ها می سایر  شرکت اما فعالین بازارها در  سات گروه تحلیلی ما  صورت آنالین در جل توانند به 
  ند. شرکت در نشست هاي تحلیلی رایگان است. نمای

که به صورت دو هفته یکبار روزهاي چهارشنبه برگزار می گردد نشست تحلیلی  ثبت نام درجهت 
  . می توانید هم اکنون از طریق لینک زیر اقدام فرمایید

https://evand.com/tahlilonline 
  

  ویدئوي این نشست ها روي کانال ما در آپارات به اشتراك گذاشته می شود.
 ما را در آپارات دنبال کنید: 

www.aparat.com/tahlilonline.com 
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سه  شست تحلیلی گروه تحلیل آنالین بیش از  صی سال ن صا ست که هر دو هفته یک بار در محل تاالر اخت ا

گردد. این نشــســت ها را هر هفته تعداد زیادي از فعالین بازار به  کارگزاري ســهم آشــنا در شــیراز برگزار می
  صورت وبینار آنالین دنبال می کنند.

 https://evand.com/tahlilonlineلینک ثبت نام در نشست: 
 

         @tahlilonline_com 
--------------------------------------------------------------------------------------  

  ختصاصی کارگزاري سهم آشنا شیراز:تاالر ا

  603، واحد 6معالی آباد، روبروي کالنتري، ساختمان کاتیگا، طبقه 

  تفلن تماس: 

  07136252411واحد آموزش: 

      07136252402واحد پذیرش:


