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شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایۀ 
 حقیقی و حقوقیاص گذاری متنوعی را به شرح زیر به اشخکشور خدمات مالی و سرمایه

 .نمایدارائه می
 گذاری و مدیریت داراییخدمات سرمایه -2
گذاری زیر تحت مدیریت های سرمایهگذاری: صندوقهای سرمایهمدیریت صندوق -1-1

 د.کننتأمین سرمایه امید فعالیت می
ر : این صندوق مبتنی بگذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیانصندوق سرمایه -

ابطال بوده و مناسب برای اشخاص با تمایل پذیرش ریسک کمتر و  صدور و
دریافت سود ماهانه است. اطالعات این صندوق و صدور و ابطال واحدهای آن 

و شعب بانک  ganjinehomidfund.ir از طریق وبسایت صندوق به نشانی
 سپه در دسترس است؛

وق مبتنی بر صدور و : این صندامید انصارگذاری با درآمد ثابت صندوق سرمایه -
ابطال بوده و مناسب برای اشخاص با تمایل پذیرش ریسک کمتر و دریافت سود 
ماهانه است. اطالعات این صندوق و صدور و ابطال واحدهای آن از طریق 

و شعب بانک سپه در  omidansarfund.com وبسایت صندوق به نشانی
 دسترس است؛

: این صندوق با نماد بذر امیدآفرین گذاری سهامی قابل معاملهصندوق سرمایه -
ها قابل خرید های معامالت آنالین و کارگزاریاز طریق سیستم« بذر»معامالتی 

و فروش است و مناسب برای اشخاصی است که با پذیرش ریسک باالتر تمایل 
گذاری نمایند. مدیر این صندوق، شرکت تأمین سرمایه دارند در بازار سهام سرمایه

 اطالعات این صندوق در وبسایت آن به آدرس. تامید اس
bazreomidfund.ir  در دسترس است؛ 

 این مدیریت دارایی های: مشترک نوید انصارگذاری سهامی صندوق سرمایه -
 و مناسب شودهای پذیرفته شده در بورس میصندوق عمدتًا شامل سهام شرکت

ر بازار سهام برای اشخاصی است که با پذیرش ریسک باالتر تمایل دارند د
گذاری نمایند. مدیر و بازارگردان این صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید سرمایه

  parsgostarfund.comاست. اطالعات این صندوق در وبسایت آن به آدرس
 در دسترس است؛

: این صندوق با گذاری طالی قابل معامله زرافشان امید ایرانیانصندوق سرمایه -
ها قابل های معامالت آنالین و کارگزاریاز طریق سیستم« زر»نماد معامالتی 

خرید و فروش است و مناسب برای اشخاصی است که تمایل دارند بر روی طال 
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گذاری نمایند. مدیر و بازارگردان این صندوق، شرکت تأمین سرمایه و ارز سرمایه
 omidgoldfund.ir وبسایت آن به آدرس امید است. اطالعات این صندوق در

 در دسترس است؛
از نوع مختلط است و  صندوق این: مشترک گنجینۀ مهرگذاری صندوق سرمایه -

ای است که منابع صندوق همزمان در بازار سهام و اوراق ترکیب دارایی آن به گونه
ه ببا درآمد ثابت مانند سپرده بانکی، اوراق مشارکت و ... به نسبت نزدیک 

گذاری در این صندوق . به همین دلیل سرمایهشوندگذاری مییکدیگر سرمایه
گذاری سهامی دارای ریسک کمتر و نسبت به های سرمایهنسبت به صندوق

 .گذاری با درآمد ثابت دارای بازدهی بیشتری خواهد بودهای سرمایهصندوق
 اطالعات این صندوق در وبسایت آن به آدرس

ganjinehfund.meibourse.com  در دسترس است؛ 
 : این صندوق با نمادگذاری با درآمد ثابت قابل معامله آسمان امیدصندوق سرمایه -

ها قابل های معامالت آنالین و کارگزاریاز طریق سیستم« آسامید»معامالتی 
خرید و فروش است و مناسب برای اشخاصی است که تمایل دارند ریسک کمتری 

ق سبدگردان آسمان و بازارگردان آن شرکت تأمین سرمایه بپذیرند. مدیر صندو
 امید است. اطالعات این صندوق در وبسایت آن به آدرس

asemanomid.com در دسترس است؛ 
: این صندوق مختص گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیانصندوق سرمایه -

 و مطابق مقرراتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه است بازارگردانی سهام شرکت
 .شده استهای پذیرفتهصرفًا در دسترس سهامداران عمدۀ شرکت

 
های نوین معامالت بازارگردانی انواع اوراق بدهی و سهام با استفاده از روش -2-1

 .مبنی بر حمایت اوراق بهادار ناشرالگوریتمی 
 .سبدگردانی اختصاصی -3-1
 
 خدمات تأمین مالی -1
مالی شامل مشاورۀ افزایش سرمایه و عرضۀ سهام جدید در بورس، خدمات مشاورۀ  -1-2

 .سنجیکار و تهیۀ گزارش امکانوبارزشگذاری، مشاورۀ پذیرش، تدوین طرح کس
المللی شامل مشاورۀ عرضه جهت معرفی انواع اوراق تأمین مالی داخلی و بین -2-2

 قاضی و پیگیری تحققهای متبهادار، بکارگیری بهترین روش تأمین مالی برای شرکت
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ویسی نریزی جامع تأمین مالی و پذیرش تعهد پذیرهآن تا انتشار و فروش در بازار، برنامه
 .اوراق بهادار

 
 مدیریت ریسک و مهندسی مالی -9

های متقاضی، ها و شرکتشامل ارایۀ خدمات مشاورۀ مدیریت ریسک به سازمان
 پذیریغیرانتفاعی در راستای مسئولیت هایطراحی ابزارهای مالی نوین و اجرای پروژه

 ر.مالی و بازار سرمایه در سطح کشو اجتماعی و ارتقای سواد و دانش
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 بازارهای داخلی -2
 80/12/1311در بخش نخست به بررسی عملکرد بازارهای داخلی طی هفتۀ منتهی به 

ها و آمارهای معامالتی بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس پردازیم. ابتدا شاخصمی
گیرد. سپس صنایع ایران، بورس کاالی ایران و بورس انرژی ایران مورد بررسی قرار می

گردند. در نهایت مختلف بورس اوراق بهادار تهران از نظر بازدهی هفتگی بررسی می
ا دو بازار موازی طال و ارز، براساس قیمت سکۀ بهار آزادی و عملکرد بورس و فرابورس، ب

 گیرد.نرخ دالر آمریکا مورد مقایسه قرار می
 
 بورس اوراق بهادار تهران -2-2

روز کاری،  5طی  80/12/1311شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به 
 35613رسید. حجم معامالت  5823,,753به  7532852,1، از کاهشواحد  325525با 

درصدی در بورس اوراق  32بیش از  کاهشمیلیون سهم در طی این هفته، حاکی از 
بیش از  بهادار است؛ همچنین ارزش معامالت و تعداد معامالت انجام گرفته به ترتیب

 هایاند. شاخص در روزرا از خود نشان داده افزایشدرصد  32و   کاهشدرصد  55
، 05132، 185182، 55651 شنبه و چهارشنبه به ترتیب کاهشوشنبه، سهیکشنبه، د شنبه،
 واحدی را ثبت نمود. 55018 و 25058

 
(: مقایسۀ تعداد، ارزش و حجم معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 2جدول )

 با هفتۀ قبل از آن 80/21/2911

 عنوان
 10/01/0911هفتۀ منتهی به  10/01/0911هفتۀ منتهی به 

 میزان رشد میانگین کل میانگین کل
 , , روزهای فعالیت
 ارزش معامالت
 )میلیارد ریال(

28,5382 185,,2 71352,1 2,5,17 %81/,,- 

 حجم معامالت
 )میلیون سهم(

885713 72582, 785,82 258,1 %88/13- 

 8/23,% ,8538,, 51,75,31, ,,13,58 2,,258,25 تعداد معامالت
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(: مقایسۀ تعداد، ارزش و حجم معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 2) نمودار
 با هفتۀ قبل از آن 80/21/2911

 
 

با هفتۀ  80/21/2911های بورس اوراق بهادار تهران در پایان هفتۀ منتهی به (: مقایسۀ شاخص1جدول )
 قبل از آن

 عنوان
هفتۀ منتهی به 

10/01/0911 
منتهی به هفتۀ 

10/01/0911 
میزان رشد 

 )درصد(
 1,,15, 5381,, ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(

 5823,,753 7532852,1 شاخص کل -%83/3
 27,5,87 2325728 وزنی(-شاخص قیمت )ارزشی

 2,52,8, 8,,285, وزن(شاخص کل )هم
%,2/7- 

 3825112 3885,27 وزن(شاخص قیمت )هم
 

  



 80/21/2911گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به 
 

 

6  
  

 (812) 54186تلفن:  1تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

وزن بورس اوراق بهادار تهران در پایان هفتۀ منتهی به (: مقایسۀ شاخص کل و شاخص کل هم1) نمودار
 با هفتۀ قبل از آن 80/21/2911

 
 

(: تغییرات روزانۀ شاخص، تعداد، حجم و ارزش معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ 9جدول )
 80/21/2911منتهی به 

 تعداد معامالت درصد تغییر تغییر شاخص روز هفته
 حجم معامالت
 )میلیون سهم(

 ارزش معامالت
 )میلیارد ریال(

 8,,215 ,25,8 ,,,8,5, -,/,,% 5,641- شنبه
 8,,7,5 ,7533 32,5,22 -,/87% 10,102- یکشنبه
 ,,,7,5 75818 8,,3875 -,/88% 8,132- دوشنبه

 5338,, 85731 ,,8253, -,/32% 2,840- شنبهسه
 ,,57,, ,5,1, ,,,253835 -,/1,% 5,810- چهارشنبه
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 80/21/2911(: تغییرات روزانۀ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 9) نمودار

 
 

 80/21/2911(: ارزش معامالت روزانۀ بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 4) نمودار
 )میلیارد ریال(

 
 

 80/21/2911(: حجم معامالت روزانۀ بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 5) نمودار
(میلیون سهم)  

 
 

-5,641

-10,102

-8,132

-2,840

-5,810

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

37,998

19,048 19,944

45,228 50,140

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

3,984

1,225
1,676

6,127
5,470

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
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 80/21/2911ماه اخیر منتهی به  9تغییرات هفتگی ارزش کل بورس اوراق بهادار طی (: 4جدول )
 )میلیارد ریال(

 ارزش بازار تاریخ
37/,,/72,, ,,5871 
38/,,/72,, ,85,87 
,,/7,/72,, ,15,7, 
73/7,/72,, ,,5,28 
7,/7,/72,, ,75,83 
38/7,/72,, ,85,82 
,2/77/72,, ,15,87 
7,/77/72,, ,85,3, 
71/77/72,, ,858,, 
3,/77/72,, ,853,8 
,7/73/72,, ,,5381 
,8/73/72,, ,15,,1 

 
 80/21/2911ماه اخیر منتهی به  9تغییرات هفتگی ارزش کل بورس اوراق بهادار طی (: 6) نمودار

 )میلیارد ریال(

  

59617

56081

57410

55436 51982

48963
47081

48025

46645

48298

49267

47947

40000

45000

50000

55000

60000

65000
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 فرابورس ایران -1-2
واحد  533روز کاری، با  5طی  80/12/1311طی هفتۀ منتهی به شاخص کل فرابورس در 

میلیون سهم  15561 روزانه حجم معامالتمتوسط رسید.  135113به عدد  135518، از کاهش
درصدی است. ارزش معامالت و تعداد معامالت  53 کاهشدر طی این هفته، حاکی از 

 داشته است. کاهشدرصد  21و  58، به ترتیب انجام گرفته
 

با  80/21/2911(: مقایسۀ تعداد، ارزش و حجم معامالت فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 5جدول )
 هفتۀ قبل از آن

 عنوان
 10/01/0911هفتۀ منتهی به  10/01/0911به هفتۀ منتهی 

 میزان رشد میانگین کل میانگین کل
 , , روزهای فعالیت
 ارزش معامالت
 )میلیارد ریال(

8,853,2 72,58,7 ,725,3, 8351,, %11/,,- 

 حجم معامالت
 )میلیون سهم(

7358,, 35,1, 152,, 75,87 %7,/,2- 

 -,3/3,% 2175278 3,,758,85 385,78, 3582,5,87 تعداد معامالت
 

با  80/21/2911(: مقایسۀ تعداد، ارزش و حجم معامالت فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 7) نمودار
 هفتۀ قبل از آن
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(: مقایسۀ شاخص کل و ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران در پایان هفتۀ منتهی به 6جدول )
 با هفتۀ قبل از آن 80/21/2911

 عنوان
هفتۀ منتهی به 

10/01/0911 
هفتۀ منتهی به 

10/01/0911 
میزان رشد 

 )درصد(

 -88/3% ,77513 8,,735 ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(
 -88/3% 715771 ,,,715 شاخص کل

 
 با هفتۀ قبل از آن 80/21/2911(: مقایسۀ شاخص کل فرابورس ایران در پایان هفتۀ منتهی به 8) نمودار

 
 

(: تغییرات روزانۀ شاخص، تعداد، حجم و ارزش معامالت فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 7جدول )
80/21/2911 

 تعداد معامالت درصد تغییر تغییر شاخص روز هفته
 حجم معامالت
 )میلیون سهم(

 ارزش معامالت
 )میلیارد ریال(

 ,,,5,, ,7533 ,25,2,, -,/,,% 89- شنبه
 885218 35833 35,88,, -,/8,% 98- یکشنبه
 7335,32 181 7,351,8 -,/,8% 149- دوشنبه

 85881, 75321 ,27,5,8 -,/71% 30- شنبهسه
 2,,72,5 75328 252,8,, -,/87% 106- چهارشنبه

 

17,590

17,117

16,800

16,900

17,000

17,100

17,200

17,300

17,400

17,500

17,600

17,700

شاخص کل

1399/12/01هفتۀ منتهی به 

1399/12/08هفتۀ منتهی به 
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 80/21/2911(: تغییرات روزانۀ شاخص کل فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 9) نمودار

 
 

 80/21/2911(: ارزش معامالت روزانۀ فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 10) نمودار
 )میلیارد ریال(

 
 

 80/21/2911(: حجم معامالت روزانۀ فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 11) نمودار
(سهم میلیون)  

 

-89 -98

-149

-30

-106

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

44,994

68,376

122,923

46,687

130,543

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

1,224

2,822

787

1,237 1,236

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
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(: مقایسۀ ارزش کل معامالت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 12) نمودار
80/21/2911  

 )میلیارد ریال(

 
 

 بورس کاال و انرژی -9-2
(، ارزش معامالت روزانۀ بازارهای فیزیکی بورس کاالی ایران و بورس انرژی 0در جدول )

و بازار مالی بورس کاالی ایران مورد بررسی ایران، و همچنین ارزش معامالت بازار مشتقه 
گیرد. الزم به ذکر است ارزش معامالت بازار مشتقه شامل آمار معامالت آتی و قرار می

( مجموع کل ارزش معامالت هریک 1معامالت اختیار معامله است. همچنین در جدول )
مورد مقایسه قرار ، با هفتۀ قبل از آن 80/12/1311از بازارهای فوق طی هفتۀ منتهی به 

 گرفته است. 
 

(: آمار روزانۀ ارزش معامالت فیزیکی، مشتقه و بازار مالی در بورس کاالی ایران و معامالت 0جدول )
  80/21/2911فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفتۀ منتهی به 

 )میلیارد ریال(
 بورس انرژی فیزیکی فیزیکی بورس کاال مشتقه بورس کاال بازار مالی بورس کاال تاریخ
 251,8 75,82 782 ,81 شنبه

 8,, 8,,785 3,3 82, یکشنبه
 5,33, ,3,582 317 32, دوشنبه

 8,, 3,5281 3,1 83, شنبهسه
 37 ,,3358 311 ,,, چهارشنبه

 
 

بورس
172,357

29%

فرابورس
413,524

71%
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(: مقایسۀ مجموع ارزش معامالت فیزیکی، مشتقه و بازار مالی در بورس کاالی ایران و 1جدول )
 با هفتۀ قبل از آن 80/21/2911معامالت فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفتۀ منتهی به 

 )میلیارد ریال(
 درصد تغییر 10/01/0911هفتۀ منتهی به  10/01/0911هفتۀ منتهی به  تاریخ

 -,3/,8% 75337 758,3 مشتقه بورس کاال
 -,1/7,% ,3581 257,8 بازار مالی بورس کاال
 -,/11% 857,8, 7,35,88 فیزیکی بورس کاال

 ,8/2,% ,,7,51 15,87 فیزیکی بورس انرژی
 

(: مقایسۀ مجموع ارزش معامالت فیزیکی، مشتقه و بازار مالی در بورس کاالی ایران و 13) نمودار
 با هفتۀ قبل از آن 80/21/2911معامالت فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفتۀ منتهی به 

 )میلیارد ریال(

 
 

 مقایسۀ عملکرد بازار سرمایه با بازارهای موازی -4-2
درصدی،  2بیش از  کاهش، بورس اوراق بهادار تهران با 80/12/1311طی هفتۀ منتهی به 

درصدی،  -2را از خود نشان داد. همچنین فرابورس ایران با بازدهی  متوسطیبازدهی 
درصد  3را ثبت نمود. در مدت مشابه، قیمت سکۀ بهار آزادی بیش از  متوسطیعملکرد 
درصدی  3بیش از  شکاهداشت و همچنین نرخ دالر آمریکا )براساس نرخ سنا(،  کاهش

 را ثبت نمود.
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(: مقایسۀ بازدهی بازارهای طال و ارز با بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در طی 28جدول )
 80/21/2911هفتۀ منتهی به 

 عنوان
هفتۀ منتهی به 

10/01/0911 
هفتۀ منتهی به 

10/01/0911 
درصد 
 تغییرات

 -83/3% 5823,,753 7532852,1 شاخص بورس اوراق بهادار تهران
 -88/3% 715771 ,,,715 شاخص فرابورس

 -2/,,% ,1,,7 ,7721 قیمت سکه بهار آزادی )میلیون ریال(
 -82/2% 3,75,81 58,2,,3 قیمت دالر آمریکا )سنا(

 
(: مقایسۀ بازدهی بازارهای طال و ارز با بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در طی 14) نمودار

 80/21/2911هفتۀ منتهی به 

 
 
 المللیبازارهای بین -1

المللی طی اهمیت بین های باها و شاخص، به طور مختصر تغییرات قیمت2در بخش
( میزان تغییرات 11گیرد. در جدول )مورد بررسی قرار می 80/12/1311هفتۀ منتهی به 

قیمت جهانی طال، قیمت هر بشکه نفت برنت و قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران طی 
 مورد بررسی قرار گرفته است. 80/12/1311 هفتۀ منتهی به

 
 80/21/2911طال و نفت طی هفتۀ منتهی به (: تغییرات قیمت جهانی 22جدول )

 برحسب دالر()ارقام 

 عنوان
هفتۀ منتهی به 

10/01/0911 
هفتۀ منتهی به 

10/01/0911 
درصد 

 تغییرات
 -8/3,% ,7513 75183 قیمت جهانی طال )هر اونس(

 2/,8% ,,831 112,, قیمت نفت سنگین ایران )هر بشکه(
 ,/77% 88172 831,7 قیمت نفت برنت )هر بشکه(

-3.8%

-3.5%

-2.7%

-2.6%

-5% -4% -4% -3% -3% -2% -2% -1% -1% 0%

(سنا)قیمت دالر آمریکا 

(میلیون ریال)قیمت سکه بهار آزادی 

شاخص فرابورس

شاخص بورس اوراق بهادار تهران
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المللی بورسی شامل بورس مهم بین های(، میزان تغییرات شاخص12در جدول )
بورس توکیو و بورس شانگهای  بورس استانبول، ، نزدک،588S&Pنیویورک، داوجونز، 
 مورد بررسی قرار گرفته است. 80/12/1311طی هفتۀ منتهی به 

 
 80/21/2911المللی طی هفتۀ منتهی به های مهم بورسی بین(: تغییرات شاخص21جدول )

 درصد تغییرات 10/01/0911هفتۀ منتهی به  10/01/0911به هفتۀ منتهی  عنوان
 -3/,3% ,7,5,7 7,5282 بورس نیویورک

 -18/7% 2,5,23 ,,,275 داوجونز
,,, P&S 25,,1 25877 %,,/3- 

 -,/7,% 7257,3 ,72581 نزدک
 -28/2% ,7588 ,75,3 بورس توکیو

 -,/,,% ,,,25 258,8 بورس شانگهای
 -,/,1% 75,17 ,75,8 بورس استانبول

 
 80/21/2911المللی طی هفتۀ منتهی به های مهم بورسی بین(: تغییرات شاخص15) نمودار
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