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نمای کلی بازار

در پایان معامالت روز دوشنبه  13اسفند  97شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران با کاهش
 402واحدی به کار خود پایان داد و وضعیت کلی بازار در زیر آمده است :

وضعیت بازار امروز :
عنوان

مقدار

تغییر

شاخص کل بورس

161.832

402

شاخص کل فرابورس

8.292

8

شاخص هم وزن

32.926

48

نمودار شاخص امروز :
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اطالعات معامالت :
عنوان

مقدار

ارزش معامالت بورس ( میلیارد ریال )

71210

حجم معامالت بورس ( میلیون )

41522

ارزش معامالت فرابورس ( میلیارد ریال )

51393

حجم معامالت فرابورس ( میلیون )

872

تاثیر در شاخص :
نماد

میزان تاثیر مثبت

نماد

میزان تاثیر منفی

فملی

144

وبملت

90

کاوه

42

کچاد

24

جم

42

وامید

31
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ترین های بورس :

ترین های فرابورس :
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روند کلی بازار و نماد ها :
امروز معامالت سهام در نماد معامالتی شرکتهای بانک ملت با  92واحد و معدنی و صنعتی چادرملو با  18واحد
و سرمایه گذاری امید با 31واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت
کردند.
در مقابل ،معامالت سهام در نماد معامالتی شرکتهای ملی مس ایران با  188واحد ،فوالد کاوه جنوب کیش و
پتروشیمی جم هر یک با  86واحد و پتروشیمی شازند با  88واحد افزایش ،بیشترین تأثیر مثبت را در محاسبه
این نماگر به دوش کشیدند.
ارزش کل معامالت امروز بورس تهران در حالی به بیش از  711میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست
به دست شدن دو میلیارد و  666میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی  119هزار و  131نوبت داد و ستد
بود.
طی معامالت امروز نماد معامالتی شرکتهای گروه صنایع سیمان کرمان ،کویر تایر ،بیمه پاسارگاد از سوی ناظر
بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معامالتی شرکتهای بانک پارسیان ،سرمایه گذاری رنا ،تأمین مسکن
جوانان ،سرمایه گذاری ساختمانی اعتمادگستر ،بیمه دی ،داروسازی آوه سینا ،بیمه پاسارگاد ،گروه سرمایه
گذاری مسکن ،تامین سرمایه امید ،سرمایه گذاری صنایع بهشهر ایران سیمان سفید نیریز ،صنایع سرما آفرین
ایران ،شاهد و ایران ارقام و کشت و دام قیام اصفهان متوقف شد.
امروز همچنین نماد معامالتی شرکت آبسال ،به دلیل نوسان  82درصدی قیمت با سفارشگیری  62دقیقهای در
بازار روبهرو بود.
گفتنی است آگهی عرضه بلوک  3.21درصدی سهام غیرمدیریتی بیمه سامان برای عرضه در روز سهشنبه 11
اسفندماه از طریق بازار اول فرابورس طی امروز منتشر شد.
امروز در بازار  8بورس تهران که به معامالت درون گروهی سهامدار عمده اختصاص دارد بیش از  916میلیون
سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از  899میلیارد تومان به کدهای درون گروهی سهامدار عمده
انتقال یافت .همچنین  162میلیون سهم سرمایه گذاری غدیر به ارزش کمتر از  82میلیارد تومان معامالت
انتقالی را میان سهامداران عمده تجربه کرد.
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در عین حال بیش از  81میلیون سهم ریل سیر کوثر به ارزش بیش از  6.6میلیارد تومان کد به کد شد .امروز
همچنین  13میلیون سهم فوالد کاوه جنوب کیش به ارزش بیش از  1میلیارد تومان معامالت انتقالی را نظارهگر
بود .در بانک سامان نیز بیش از  11میلیون سهم به ارزش کمتر از  1.6میلیارد تومان به معامالت انتقالی میان
سهامداران عمده انجامید و درنهایت  12میلیون سهم سرمایه گذاری دارویی تامین به ارزش کمتر از  6میلیارد
تومان کد به کد شد.
بر اساس این گزارش ،امروز بازار سهام همچنان شاهد معامالتی کم حجم و رخوتآور در کلیت معامالت این بازار
بود اگرچه افزایش قیمتها در بازارهای کاالیی مصرفی باعث شده تا بورسبازها این روزها بهانهای برای تحرک در
بازار میان تکسهمها داشته باشند .از این روز امروز گروه قند و شکر با توجه به رشد قیمتها و پس از آن گروه
داروییها ،لبنیات و شرکتهای غذایی به تبع رشد قیمت انتظاری با اقبال خریداران روبهرو بودند .این در حالی
است که جذاب شدن خرید سهام در نمادهای معامالتی مختلف انتظار برای سبزپوش شدن نماگرهای منتخب
بورسی برای فردا را افزایش داده است.

اخبار بورسی و اقتصادی روز :
برنامه شب عیدی بانک تجارت برای فروش سهام  5شرکت غیر بورسی
بانک تجارت هم به جمع فروشندگان شب عیدی دارایی ها پیوست و سهام  6شرکت تابعه و غیر بورسی را به
مزایده گذاشت و اعالم کرد در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید ،ارتقاء نظام مالی و سیاست کاهش تصدی
گری سهام شرکت های تابعه و وابسته زیر را واگذار می کند.
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افزایش سرمایه  75درصدی بزرگترین شرکت بورس ایران ثبت شد
شرکت فوالد مبارکه که مجددا" بعد از  17ماه در مجمع فوق العاده  87بهمن ماه جایگاه خود را به عنوان
بزرگترین شرکت بورس ایران از لحاظ سرمایه اسمی پس گرفت،افزایش سرمایه  76درصدی از محل سود انباشته
را به ثبت رساند.
بر این اساس،سرمایه اسمی "فوالد" از  76به  13هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در مرجع ثبت شرکت ها به
ثبت رسید.این تامین مالی  6.6هزار میلیارد تومانی با  1هدف بازیافت مخارج سرمایه ای طرح های در دست
اجرا ،بازیافت مخارج سرمایه ای مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته ،بازیافت مخارج سرمایه
ای تملک سرمایه گذاری های بلند مدت و اصالح ساختار مالی صورت گرفته است.

جانشین عبده تبریزی در شورای عالی بورس مشخص شد
پیرو استعفای حسین عبده تبریزی از عضویت در شورای عالی بورس و به رغم اصرار فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد
به ادامه حضور وی ،شاهین چراغی از فعاالن بازار سرمایه و رئیس هیات مدیره کارگزاری مهرآفرین برای عضویت
در این شورا به دولت پیشنهاد شده است.
این پیشنهاد توسط رئیس سازمان به وزیر اقتصاد ارائه شده تا در صورت تصویب و طی مراحل قانونی ،وی
جانشین عبده تبریزی شود.

آغاز پذیره نویسی اوراق  20میلیاردی شرکت ریلی با سود  12درصدی
با صدور مجوز سازمان بورس ،صکوک اجاره  62میلیارد تومانی شرکت ریل پرداز نوآفرین (سهامی خاص)از امروز
تا چهارشنبه  16اسفند با نماد "نوریل "28از طریق بازار ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس پذیره نویسی می
شود.
شرکت واسط مالی اردیبهشت چهارم (با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر ،اقدام به انتشار این صکوک به مبلغ
 62میلیارد تومان از طریق شرکت فرابورس به منظور خرید  9دستگاه واگن از بانی اوراق (شرکت ریل پرداز
نوآفرین) و اجاره به شرط تملیک آنها می کند.
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این اوراق  6ساله و با نرخ اجاره بهای  16درصد است که طی سه روز و به روش حراج به عموم عرضه خواهد شد.
همچنین اجاره بهای مربوط ،هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به عنوان عامل پرداخت به
حساب دارندگان اوراق واریز می شود.
ضامن این اوراق ،شرکت راه آهن است و شرکت تامین سرمایه بانک مسکن نیز مسئولیت بازارگردانی و تعهد
پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارد.

علت ادغام  5بانک و موسسه نظامی  /سپرده گذاران نگران نباشند
حسن حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه بانک مرکزی درباره ادغام
بانکهای نظامی به تسنیم گفت :این اقدام به منظور پیشگیری از اتفاقی که برای برخی از موسسات مالی و
اعتباری افتاد ،انجام میشود .اینگونه ادغامها باعث تقویت نظام بانکی میشود.
وی با تاکید بر اینکه ادغام بانکها باعث هم افزایی شده و تزلزلی در فعالیتهای آنها ایجاد نخواهد کرد ،ادامه
داد :ادغام باعث میشود عالوه بر بانک مرکزی ،ستاد نیروهای مسلح نیز بر فعالیت آنها نظارت داشته باشند
بنابراین به نفع سهامداران ،سپرده گذاران و مشتریان است که این ادغام صورت گیرد.
حسینی شاهرودی تاکید کرد :این ادغام در راستای ساماندهی وضعیت سرمایه و کاهش هزینههای بانکی با
کاهش تعداد شعب انجام می شود و جای نگرانی برای سپرده گذاران وجود ندارد.

عضو جدید هیات مدیره بانک ملت معرفی شد
بهمن اسکندری عضو پیشین هیات عامل و معاون مدیرعامل در امور بانکداری شرکتی و تجاری ،براساس
صورتجلسه هیات مدیره بانک ملت به عنوان عضو جدید هیات مدیره معرفی شد.
بنابراین گزارش ،محمد بیگدلی ،علی رضا لگزایی ،حسن روستا و حمید تاجیک دیگر اعضای هیات مدیره این
بانک بورسی را تشکیل می دهند.

دعوت از سپرده گذاران  120هزارمیلیاردی به بورس و خرید سهام صادرات محور
روزنامه شهروند در گزارشی اعالم کرد پس از اعالم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی مبنی بر آزادسازی 162
هزار میلیارد تومان سپرده ویژه مردم ،کارشناسان بازار سرمایه پیشنهاد کردند این دسته از سپردهگذاران بهتر
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است در بازار طال ،ارز ،مسکن و خودرو  ،ریسک نکنند و پولها را به بورس ببرند و در شرکتهای صادرات محور
سرمایهگذاری کنند.
در این رابطه هادی حقشناس کارشناس بازار پول و سرمایه گفت 162 :هزارمیلیارد تومان یک باره آزاد نمیشود
 .زیرا کسانی که سرمایه را سپردهگذاری کردهاند به دنبال راهی برای سپردهگذاری مجدد هستند.
وی افزود :یقینا کسی که در بانک سپردهگذاری کرده ،توانایی این را نداشته که کار دیگری انجام دهد بنابراین
جای نگرانی برای این موضوع وجود ندارد که نقدینگی در بازار افزایش پیدا کند .این دست از مردم محافظهکار
هستند زیرا جرأت ریسکپذیری در بازار را ندارند به همین جهت از سرمایهگذاری در بازار پرهیز میکنند.
حقشناس ادامه داد :نباید از یاد برد در سال جاری بیشترین میزان نوسان طال و ارز را پیش رو داشتهایم.
بهعنوان مثال ملک نسبت به سال گذشته  92درصد افزایش قیمت داشته است و دالر و طال جهشهای بلندی
داشتهاند و بیشتر از این کشش افزایش قیمت ندارند .بنابراین در چنین شرایطی بهتر است سهام شرکتهایی را
خریداری کنند که صادرات محور هستند تا از سودی بیشتر از  82درصد بهرهمند شوند.
میثم رادپور کارشناس بازار پول نیز گفت :سپردهگذاران زمانی سپرده گذاری کردند که بازار دالر و طال نوسان
نداشت و حاال هم این بازارها به شدت پرخطر شدهاند و هم ارزش سرمایه این سرمایهگذاران نسبت بهسال
گذشته کمتر است و هرگونه ریسکی میتواند آنها را با افت بیشتر دارایی مواجه کند.
وی افزود :این نکته را نباید از یاد برد که تبدیل شبه پول به پول بستگی به اطمینان خاطر سپردهگذار دارد و تا
زمانی که این اطمینان وجود داشته باشد ،تبدیل به پول نمیشود .اما در صورتی که مردم تمایل دارند سپرده را
در جای دیگری سرمایهگذاری کنند ،بهترین پیشنهاد بورس است .چرا که سرمایهگذاری در بورس آن هم در بازه
زمانی طوالنیمدت بهتر از خرید دالر و طال است چرا که اینها در دوره نوسان به سر میبرند و ضرر و زیان آنها
مشخص نیست برای همین نمیتوانند عملکرد بهتری نسبت به بورس داشته باشند.

 48شرکت صنعت شیمیایی آماده قرارداد آتی سبد سهام شدند
مدیریت ابزارهای نوین مالی بورس تهران ،فهرست سهام موجود در سبد پایه قرارداد آتی سبد شاخص صنعت
محصوالت شیمیایی(جشیمی  )718با سررسید اسفند  97و تعداد سهم قابل تحویل هر ناشر درون سبد پایه به
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ازای هر موقعیت باز در زمان تسویه فیزیکی( 13اسفند ماه) بر اساس اطالعات بازار امروز را به شرح زیر اعالم
کرد.

کاهش دالر و سکه در بازار امروز  +نوسان قیمت  8خودرو
امروز در صرافی بانک های دولتی ،قیمت دالر و یورو با اندکی کاهش اعالم شد به طوری که دالر با  12تومان
کاهش  18922تومان و یورو  16122تومان عرضه می شوند .ارز مسافرتی نیز با  162تومان کاهش به قیمت
 11922تومان رسید.
همچنین در بازار تهران ،سکه روند کاهشی داشت به صورتی که سکه تمام طرح جدید با  83هزار تومان کاهش
به  1میلیون و  622هزار تومان رسید و سکه تمام طرح قدیم  1میلیون و 182هزار تومان عرضه شد.
نیم سکه هم  8میلیون و  622هزار تومان ،ربع سکه یکمیلیون و  672هزار تومان و سکه گرمی  272هزار
تومان فروخته میشود .هر گرم طالی  12عیار هم 400هزار تومان ارزشگذاری شده است.
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در بازار خودرو هم قیمت پراید  111با افزایش یک میلیون و  622هزار تومانی به  62.3میلیون تومان ،پژو 827
اتوماتیک  132میلیون تومان ،رانا  79.6میلیون تومان و دنا با  1میلیون افزایش به قیمت  116میلیون تومان
مورد معامله قرار گرفت.
در این میان ،پژو  826صندوقدار به قیمت  91میلیون تومان ،پژو  826تیپ  8با  622هزار تومان افزایش به
قیمت  72.6میلیون تومان ،پژو پارس اتوماتیک  119میلیون تومان و چانگان نیز با یک میلیون کاهش به قیمت
 163میلیون تومان معامله می شوند.

دیه سال آینده  470میلیون تومان شد  +افزایش قیمت در ماه های حرام
غالمحسین محسنی اژهای در حاشیه نشست مسئوالن عالی قضائی در جمع خبرنگاران گفت :بر اساس ابالغ
رئیس قوه قضائیه ،دیه یک مرد مسلمان برای ماههای غیر حرام در سال آینده  872میلیون تومان تعیین شد و
که در ماههای حرام  92میلیون تومان به این مبلغ اضافه میشود.

کارگزاری بانک کارآفرین

