تهران مانند ســایر شاخصها متعلق به ســال  92است که دراین
ســال ارزش بازار بــه باالی  384هــزار میلیارد تومان میرســد که
تفاوت بســیار زیــادی با ســال پایانی دولــت دهــم دارد .گرچه در
ســال  93ارزش بازار به  279هزار میلیارد تومان میرســد ولی در
ســال گذشــته این ارزش به بیش از  346هزار میلیــارد تومان و در
10ماهه امسال به  333هزارمیلیارد تومان افزایش مییابد.

عکس :ابوالفضل نسایی/ایران

خوشبینی سهامداران به آینده بازار
نســبت میان قیمت و درآمد هر سهم شرکت را نسبت قیمت
بــه درآمد یــا نســبت  P/Eمینامنــد .اگر نســب  P/Eیک شــرکت
بیشتر از شرکت دیگر باشد ،نشاندهنده این است که بازار نسبت
به درآمد ســهام شــرکت در آینده خوشــبین اســت .حــال هرچه
بر نســبت قیمت بــه درآمد کل بورس تهران افزوده شــود نشــان
دهنــده این اســت کــه ســهامداران به آینــده بازار و ســوددهی آن
خوشبین تر شدهاند.
درحالــی کــه این نســبت در ســال  1391برابــر بــا  5.35بود در
ســال بعد از آن این نســبت بــه  7.10افزایش مییابــد .هرچند در
ســال  1393این نسبت به  5.43کاهش مییابد اما بازهم از عدد
ســال  91بیشــتر اســت .درســال  94یک بار دیگر این نســبت رشــد
قابلتوجهــی را تجربه میکند و به  7.45میرســد که حتی از اوج
ل جاری با رشــد دوباره
ســال  92نیز بیشــتر اســت .در  10ماهه ســا 
نسبت  P/Eبورس تهران به  7.55میرسد.

روزهای سر شلوغی<حافظ>

<شاخص کل> بورس در  10ماهه امسال نسبت به سال پایانی دولت دهم  108درصد رشد داشت
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ازایناوجگیریبیســابقهسال92درســالبعد()1393ازسرعترشدبازارکاستهشــدوبازدهشاخصکلبورستهرانمنفیشد
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حجم معامالت رو به صعود
حجــم معامالت در بورس تهران نیز شــاخص دیگری اســت
که رشــد بازار ســرمایه را در دولت یازدهم تأیید میکند .مجموع
حجــم معامالت صــورت گرفته در بورس تهران طی ســال 1391
بالــغ بــر  80,170میلیــون ســهم بوده اســت کــه این رقم با رشــد

تقویت چشمگیرارزش بازار
ارزش کل بــازار ســرمایه از  244هزار میلیــارد تومان در ابتدای
دولت یازدهم ،اکنون به بیش از  635هزار میلیارد تومان رســیده
کــه فقــط  120هــزار میلیــارد تومــان آن مربــوط بــه صندوقهای
بادرآمد ثابت است.
ارزش بــازار بــورس تهــران نیــز بهعنــوان یکــی از بورسهای
چهارگانــه از  170هــزار میلیــارد تومــان در ســال  1391در  10ماهه
ســالجاری به بیش از  333هزار میلیارد تومان رســیده است که
حتــی مقایســه این دو عــدد نیز حکایت از رشــد  1.9برابــری یا 95
درصدی این شاخص دارد .البته باالترین رقم ارزش بازار بورس

افزایش چشمگیر سرمایهگذاری خارجی در بورس
در دوره فعالیــت دولــت یازدهــم بازارســرمایه و بــورس تنها
بــرای ســرمایهگذاران داخلــی جــذاب نبــوده اســت و بســیاری از
ســرمایهگذاران خارجــی نیــز وارد بازارســهام ایــران شــدهاند .به
گونهای که مقایسه ارزش ریالی سرمایهگذاری خارجی وارد شده
در بازارســرمایه سالهای  1391با  10ماهه ســال  95نشان دهنده
افزایش  15برابری یا  1415درصدی است.
درحالــی کــه درســال  1391تنهــا  87میلیــارد تومــان
ســرمایهگذاری خارجی جذب بازار ســهام شــده اســت که این
رقم درســال  1392با رشــدی قابل توجه به  117میلیارد تومان
میرســد ،امــا از ســال  1392رشــد تصاعــدی ســرمایهگذاری
خارجــی در بــورس ایران آغاز میشــود و در دوران پســابرجام
کــه تحریمهــا علیــه ایران لغو میشــود ایــن روند بــه اوج خود
میرســد .بدیــن ترتیب در ســال  1393بالــغ بــر  258میلیارد
تومان ســرمایه خارجی جذب بازارســرمایه ایران شــده که این
رقم در ســال  94به دو برابر یعنی  416میلیــارد تومان افزایش
مییابد.
در 10ماهــه ســالجاری بــه وضــوح میتــوان تأثیــر اجرایی
شــدن برجام و لغــو تحریمها را در ورود ســرمایهگذاران جدید
خارجــی بــه بورس ایــران مشــاهده کرد بــه گونهای کــه به یک
بــاره ســه برابر شــده و به رقــم  1300میلیــارد تومان میرســد.
رونــدی کــه کارشناســان اعتقــاد دارنــد در ســالهای آتــی
ظرفیتی بســیار باالتر خواهد داشــت .مقایســه ســرمایهگذاری
39میلیــارد تومانــی مرداد ( 1392آغاز بــه کار دولت یازدهم)
با 1300میلیــارد تومانی در بهمن ماه  1395نیز حاکی از رشــد
 33برابری ســرمایهگذاری خارجی در دولت یازدهم است.
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رشد  2برابری ارزش معامالت بورس تهران
ارزش معامــات بهعنــوان یــک شــاخص کلیــدی در بــورس
اوراق بهــادار تهــران از  264هزارمیلیــارد ریــال در ســال 1391بــا
 93.8درصد رشــد به بیــش از  512هزار میلیارد ریــال در  10ماهه
ســال  95رسیده است که نشان دهنده رشــد نزدیک به دو برابری
( )1.93آن اســت .رقم  264هزار میلیــارد ریالی ارزش معامالت
بــورس تهــران در ســال  1391به یک بــاره با  3.6برابر رشــد(269
درصد) به  975هزار میلیارد ریال در ســال  1392رسید ،رقمی که
در ســال 1393چنین رشدی را تجربه نکرد و به  559هزارمیلیارد
ریال کاهش یافت .اما درســال  1394دوباره روند صعودی ارزش
معامالت از ســرگرفته شــد و به  561هزار میلیارد ریال رسید .تنها
ل جاری نیز این رقم عدد  512هزار میلیارد ریال را
در  10ماهه ســا 
پشت سرگذاشته است.

 2.3برابری به  189,794میلیون ســهم در ســال  1392میرســد.
در ســال  93که از شــتاب رشــد بازار کاســته میشــود این حجم به
 165,499میلیــون ســهم بازمی گردد امــا در ســال  94یکبار دیگر
رشد کرده و به  228,090میلیون سهم میرسد .با تداوم این رشد
تنهــا در 10ماهه امســال حجم معامالت بــورس تهران همچنان
باالتر از  200,802میلیون ســهم اســت .بدین ترتیب مقایسه کل
سال  1391با  10ماهه  95حاکی از رشد  2.5برابری یا 150درصدی
آن است.

رشد  108درصدی شاخص کل بورس تهران
بررســی روند حرکتی شــاخص کل بورس نیز در دوره فعالیت
دولــت یازدهــم حاکی از افزایش دو برابری این شــاخص اســت.
درســال  91شــاخص کل بــورس تهــران  38041واحــد بــود که در
ســال بعــد از آن بــه دو برابــر افزایش مییابــد و بــه  79015واحد
میرســد .در سال  93این شــاخص به  62532واحد بازمی گردد
ولــی در ســال  94شــاخص کل بــورس تهــران خــود را بــه 80219
واحد میرســاند .در  10ماهه ســالجاری نیز شــاخص کل بورس
عــدد  79382واحد را نشــان میدهد .بدین ترتیب شــاخص کل
در 10ماهه امســال نسبت به ســال پایانی دولت دهم  108درصد
رشد داشته است.

مقایسه شاخصهای بازارسرمایه از سال  1391تا  10ماهه 1395
سال

1391
1392
1393
1394
 1395ده ماهه

حجم معامالت
در بورس تهران
(میلیون سهم)

80,170
189,794
165,499
228,090
200,802

ارزش معامالت
ارزش بازار بورس
در بورس تهران
تهران(میلیاردریال)
(میلیارد ریال)

264,371
975,719
559,352
561,607
512,399

1,707,498
3,848,311
2,790,804
3,460,974
3,334,042

شاخص کل
بورس تهران

38,041
79,015
62,532
80,219
79,382

بازده شاخص کل
بورس تهران

46.84
107.71
20.8628.28
1.04-

ارزش معامالت
در فرابورس ایران
(میلیارد ریال)

147,078
291,248
332,447
453,493
342,990

مجموع ارزش ریالی
ارزش بازار فرابورس نسبت قیمت به
سرمایهگذاری خارجی
ایران(میلیارد ریال) درآمد بورس تهران
(میلیارد ریال)

481,421
968,630
794,228
935,214
967,891

5.35
7.10
5.43
7.45
7.55

878
1,172
2,582
4,169
13,308
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