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شماره 3541
وقایعنگار بورس

شاخص شناور آزاد در روز دوشنبه

شاخص کل در روز دوشنبه

افت متغیرهای معامالتی بازار سهام

سرپرست عملیات بازار شركت تامین
سرمایه آرمان با اشاره به مهمترین عوامل
طوالنی شدن وضعیت ركودی در بورس،
مزیته��ای عرضه اولیه ب��ه روش ثبت
س��فارش را اعالم ك��رد .عظیم ثابت در
گفتوگو با ملت بازار با تاكید بر كمرمق
بودنروندمعامالتبهمتغیرهایتاثیرگذار
در این باره اشاره كرد و اظهار داشت :به
نظر میرس��د در ش��رایط فعلی اعتماد
س��رمایهگذاران به بازار س��هام كاهش
محسوسی داشته كه عمدهترین دلیل آن
عدم كسب بازدهی مورد انتظار فعاالن از
این بازار است.
 مقایسه بازدهی بازارها
این كارشناس در ادامه گفت :واقعیت
آن اس��ت كه در حال حاضر بازار پول و
همچنین بازار بدهی در مقایسه با بازار
سرمایه بازدهی مناسب و بدون ریسكی
برای س��رمایهگذاران دارد .ثابت افزود :از
همین رو با مقایسه بازدهی بازارهای مالی
قابل س��رمایهگذاری طبیعی است افراد
ترجیح دهند نقدینگیشان را در بازاری با
بازدهی منطقی و بدون ریسك وارد كنند
تا اینكه به بازار سهام كه نوسان جزو ذاتی
آن است بیایند و با دیگر محدودیتهای
فعلی از جمله اعمال س��لیقههای بعضا
ش��خصی ،توقف طوالنیم��دت نمادها
و فضای ركودی حاكم بر ش��ركتهای
تولیدی و حتی خدماتی روبهرو شوند.
 توقف طوالنیمدت نمادها
این فعال بازار سرمایه با انتقاد از توقف
طوالنیمدت نم��اد گروه بانكی و بلوكه
شدننقدینگیسهامداراندرشركتهای
اینگروهگفت:متاسفانهطوالنیشدناین
روند خسارتهای زیادی به سهامداران
وارد ميكند و نهتنها سهامداران سودي

كارشناسان بازار سرمایه مطرح كردند؛

 3عامل طوالنی شدن ركود در بورس

از اين محل كس��ب نميكنند بلكه به
اصل سرمايه خود نيز دسترسي ندارند.
سرپرست مديريت عمليات بازار شركت
تامين س��رمايه آرمان خاطرنشان كرد:
جالب اس��ت كه بدانيد در شرايط فعلي
ريسك سرمايهگذاري از نگاه فعاالن بازار
به اندازهاي باالست كه تزريق نقدينگي
به برخي موسسات مالي بعضا (يا حتي)
غيرمجازباريسكودردسركمتريهمراه
است چراكه در صورت بروز مشكلي يك
بانك معتبر ملزم به پرداخت خس��ارت
سپردهگذاران است.
 بازدهي منفي شاخص
ثابت ب��ه بازدهي منفي ش��اخص
ب��ورس از ابتداي س��الجاري تاكنون
اش��اره كرد و گف��ت :متاس��فانه بازار
س��هام از ابتداي سال  95در بيشترين
روزهاي كاري كه پشت سر گذاشته با
روند منفي ش��اخص و كاهش حجم و
ارزش معامالت مواجه بوده است .اين
فعال بازار سرمايه در واكنش به اينكه
به نظر ميرسد بازار سهام در اين مقطع
زماني به اخبار مثبت هم بيتوجه شده
و عكسالعمل مثبتي نشان نميدهد،
گفت :همين طور است چراكه تجربه
نشان داده خبرهاي مثبت در مقاطعي
ك��ه بورس در ركود قرار دارد ش��نيده
نميش��ود و اين مساله تازهاي نيست.
ثابت در پاسخ به اين سوال كه شاخص

در معامالت بيشترين افت طي دو هفته
اخير را به ثبت رساند ،آيا اين افت تحت
تاثير عامل خاصي رخ داد ،گفت :تداوم
بيرمقي و كاهش انگيزه سرمايهگذاران
در كن��ار درگذش��ت ناگهاني آيتاهلل
اكبرهاشميرفسنجاني رييس مجمع
تشخيص مصلحت نظام منجر به كاهش
 224واحدي شاخص شد.
 مزيتهاي ثبت سفارش
وي در ادام��ه به مزيتهاي عرضه
اولي��ه به روش ثبت س��فارش يا بوك
بيلدينگ در مقايس��ه با م��دل حراج
اشاره كرد و گفت :از مزيتهاي روش
ثبت س��فارش در مقايس��ه ب��ا حراج

نگاه

مديرعامل فرابورس:

عرضه اوليه با روش جديد بازار سهام را تقويت ميكند

مديرعامل فرابورس ايران روش��ن
شدن دوباره موتور عرضههاي اوليه در
بورس و فرابورس را پس از دو ماه وقفه
تنها با همكاري و حمايتهاي شركت
مديريت فناوري بورس تهران و معاونت
اجرايي سازمان بورس امكانپذير دانست
و تاكيد ك��رد :اعضاي هي��ات مديره
سازمان بورس نيز كه موجب تصويب
دس��تورالعمل پذيرهنويس��ي و عرضه
اوليه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار
تهران و فرابورس ايران ش��دند ،نقش
پررنگ��ي در اين زمينه ايفا كردند .وي
در خصوص اي��ن روش جديد عرضه
به سنا گفت :بهمنظور عرضه اوليه به
روش ثبت سفارش مدير عرضه بسته
به ويژگيهاي س��هم حداقل پنج روز
پيش از ثبت س��فارش باي��د گزارش
كارشناس��ي در خصوص ارزشگذاري
سهام ،كف قيمت و دامنه آن در ثبت
سفارش ،تعداد سهم قابل عرضه و بعضا

گروه ب�ورس -معامالت فرابورس
در ميانه هفته معامالتي جاري با نقل
و انتق��ال بي��ش از  325ميليون ورقه
در  21ه��زار و  669دفع��ه پايان يافت
ك��ه ارزش آن بالغ ب��ر يكهزار و 512
ميليارد ريال بود .در بازارهاي اول ،دوم و
پايه سهامداران دادوستد  247میلیون و
 820هزار سهم به ارزش  560میلیارد و
 710میلیون ریال را تجربه كردند كه این
ارزش معامالت در  17هزار و  295دفعه
صورت گرفت .نماد شركت مواد ویژه لیا
كه روز دوش��نبه پس از ارائه اطالعات
پيشبيني سال مالي  1396بازگشایی

سقف تعهد خريد از سوي متعهد خريد
را به بورس ارسال كند .فرابورس ايران يا
بورس تهران نيز پس از بررسي و موافقت
با عرضه اوليه حداقل دو روز كاري پيش
از تاريخ عرضه اوليه ،اطالعيه عرضه را
منتشر ميكند .اميرهاموني به عرضه
اوليه روز دوشنبه سهام شركت پاكديس
در فرابورس نيز اشاره كرد و گفت :در
اين عرضه اوليه از طريق تسهيم حجم
عرض��ه به متقاضيان خريد  49هزار و
 278سهامدار حقيقي و حقوقي موفق
به خريد سهام شدند كه در نوع خود آمار
قابل قبولي است.وي در اين خصوص
گفت :در گذشته به دليل حجم باالي
سفارشهاي خريد در روزهاي عرضه
اوليه ،هس��ته معامالتي با مش��كالتي
روبهرو ميشد كه بر اين اساس شركت
مديريت فناوري بورس ،راهاندازي سامانه
معامالتي جديدي را در دستور كار قرار
داد كه عرضه روز گذشته نيز در بستر

آیفکس  827واحدی شد
شد در حالی باالترین ارزش معامالتی را
در حدود  74میلیارد ریال به ثبت رساند
كه نماد شركت كشت و صنعت شهداب
ناب خراسان با خرید و فروش 16میلیون
سهم بیش��ترین حجم معامالتی را در
اختیار گرفت .رص��د معامالت در بازار
سهام فرابورس همچنین نشان میدهد
نمادهای «شلیا» و «غدیس» با باالترین
رش��د قیمتی روبهرو شدند و در سمت
مقاب��ل نمادهای «ب��االس» و «وهور»
بیشترین افت قیمت را تجربه كردند.
بازار اوراق با درآمد ثابت روز دوش��نبه
معامله  748ه��زار ورقه به ارزش 700

همين سامانه جديد با موفقيت و بدون
بروز مشكالت پيشين صورت گرفت.
به گفته وي اين ش��يوه از عرضه اوليه
موجب تقس��يم عادالنه سهام عرضه
اوليه به متقاضيان خريد ميشود كه به
كمك آن طيف وسيعي از معاملهگران
بر اساس اولويت قيمتي سفارشهاي
خريد خود كه در روش حراج همزمان
مطاب��ق با اولويت زماني و قيمتي بود،
خواهد شد .هاموني با بيان اينكه دوره
ثبت سفارش در روز عرضه اوليه حداقل
دو س��اعت اس��ت ،عنوان كرد :در اين
دوره تمامي سهامداران اعم از حقيقي
و حقوقي در دامن ه قيمتي اعالمش��ده
اقدام به ثبت سفارش تا حداكثر سقف
اعالمي براي سهام مورد نظر ميكنند
كه امكان اصالح و ويرايش سفارشهاي
خري��د در اين بازه زمان��ي وجود دارد.
مديرعامل فرابورس در تشريح حاالت
مختلف اعم از حجم سفارشهاي خريد

همچنی��ن نوزده��م دی ماه مبالغ
اسمی اسناد خزانه اسالمی كوتاهمدت
مرحله اول با نماد «سخا »1به حساب
آن دسته از دارندگان و پیمانكارانی كه
مبالغ تخصیص یافته به آنها در شركت
س��پردهگذاری مرك��زی اوراق بهادار و
تسویه وجوه سپرده شده بود ،از سوی
دولت واریز ش��د .وزارت امور اقتصادی
و دارایی در راس��تای تسویه بخشی از
بدهیهایدولتبهطلبكارانغیردولتیو
تداومجریانپرداختهایخزان هداریكل

و قيمتها كه نوع عرضه را مش��خص
ميكنند ،گفت :اگر تمامي سفارشهاي
خريد در سقف دامنه تعيينشده بوده
و حج م اين س��فارشها نيز بيشتر از
اوراقي كه قابل عرضهاند باش��د اوراق،
بين متقاضيان خريد تسهيم ميشود.
در حالت دوم اگر حجم س��فارشها با
اوراق قابل عرضه ،برابر باشد عرضه بر
اساس اولويت قيمت متقاضيان خريد
انجام خواهد ش��د .در حالت سوم نيز
اگر حجم كل سفارشها از تعداد اوراق
قابل عرضه كمتر باش��د پس از اعمال
تعهد خريد توس��ط متعهدان خريد،
عرضه ص��ورت خواهد گرفت .هاموني
عرضه اوليه به روش ثبت س��فارش را
ضرورت فعلي بازار س��هام دانس��ت و
تاكيد كرد :اين شيوه جديد با برجسته
كردن ارزيابي و تحليل در فرآيند خريد
سهام عرضه اوليه ،مشكالتي كه پيشتر
در جريان عرضههاي اوليه به دليل عدم
نگاه كارشناسي و ارزيابي قيمت سهام
رخ ميداد را مرتفع كرده است.
OTC

میلیارد ریال را ش��اهد بود .در این بازار
اس��ناد خزانه اسالمی مرحله هشتم با
نقل و انتق��ال  195هزار ورقه به ارزش
 171میلیارد ریال در صدر سایر اوراق
قابلمعاملهایستاد.اخزا 8باقیمتمعامله
 875هزار و  940ریال با سررسید 23
مرداد  96بازدهی س��اده نزدیك به 24
درص��دی را در كارنامه خود ثبت كرد.
در تابلوی معامالتی اوراق تس��هیالت
مسكن نیز روز دوشنبه ،شش هزار ورقه
به ارزش حدود 51میلیارد ریال دادوستد
شد .بیشترین حجم و ارزش معامالت
در این تابلو به تسه آذرماه  95اختصاص

جزيیات تسویه اسناد خزانه اسالمی
كشور ،اسناد خزانه اسالمی كوتاهمدت
مرحله اول را با نماد «س��خا »1منتشر
كرد كه در فرابورس پذیرش شد .پس از
پذیرش این سری اسناد خزانه اسالمی
كوتاهم��دت ،فرآیند ارس��ال مدارك و
مستندات مربوط به معرفی پیمانكارانی
كه «سخا »1به آنها تخصیص یافته بود
از سوی دستگاههای اجرایی به فرابورس
آغاز ش��د و بررسی كارشناسی مدارك
ارس��الی بهمنظور انجام فرآیند سپرده
شدن مبالغ تخصیص یافته در حساب

ميتوان به مواردي از جمله ثبت يك
سفارش براي هر كد معامالتي ،افزايش
شفافيت و قانونمندي در بازار سرمايه
و افزايش تحليل در خريد شركتهاي
جديدال��ورود و انتقال ريس��ك قيمت
سهم عرضه اوليه به خريدار اشاره كرد.
ثابت افزود :ش��روع عرضهه��اي اوليه
ش��ركتهاي فرابورسي با روش جديد
را بايد به فال نيك گرفت .با اين اقدام
متوليان بازار سرمايه ميتوان اميدوار بود
سازوكارهاي معامالتي در بورس رو به
بهبود رود و با حذف رفتارهاي سليقهاي
شاهد روزهاي بهتري در روند معامالت
بازار سرمايه باشيم.

پیمانكاران ص��ورت گرفت .با توجه به
زمان اندك تا سررسید این سری اسناد
خزانه ،آن دسته از دستگاههایی كه در
زمان مناسب اطالعات الزم را به فرابورس
ارسال كردند و در صورت وجود برخی
نواقص احتمال��ی در پرونده اصالحات
مقتضی را به موقع انجام دادند ،فرآیند
سپرده شدن مبالغ تخصیص یافته به
حساب آنها با موفقیت صورت گرفت.
به این ترتیب روز یكشنبه  19دیماه در
سررسید «سخا »1شاهد پرداخت مبالغ

یافت و تسه تیر  95باالترین قیمت به
میزان  770هزار ریال و تسه فروردین
 94كمترین قیمت را حدود  727هزار
ریال ش��اهد بود .در پایان معامالت روز
دوش��نبه ش��اخص كل فرابورس افت
هشت واحدی را تجربه كرد كه عمده
ای��ن ریزش از جانب نم��اد «مارون» با
افت بیش از ش��ش واحدی رقم خورد.
همچنین نماد «هرمز» تنها نمادی بود
كه در میان هفت نماد تاثیرگذار روی
ش��اخص ،تاثیر مثبت نزدیك به یك
واحدی را از خود به جا گذاشت .به این
ترتیب آیفكس در پایان بازار در نزدیكی
ارتفاع  827واحدی ایستاد.
بازار

اسمی به حساب این دسته از پیمانكاران
بودیم .در این میان اما دستگاههایی كه
مدارك و پروندههای ارسالی پیمانكاران
از س��وی آنها با نواقصی همراه بود یا با
تاخیر به فرابورس ارسال شده به دلیل
سپرده نش��دن مبالغ تخصیص یافته،
این مبالغ توسط خزانهداری كل كشور
در وجه حساب دستگاه اجرایی ذیربط
كارسازی شده است.
از این رو پیمانكاران و سایر ذینفعان
برای دریافت طلب خود باید به دستگاه
اجرایی مربوطه مراجعه كنند.

 چشمانداز بازار سهام
تحوالت مثبتي همچون رش��د دالر
و افزاي��ش قيمت جهاني نفت ميتواند
روزهاي خوش��ي را براي بورس تا پايان
سال رقم بزند .محمد رضايي ،كارشناس
بازار س��رمايه در گفتوگو با تسنيم ،در
خصوص شرايط بازار سهام تا پايان سال
گفت :در صورتي كه معاملهگران بورسي از
بازگشايينمادهايمتوقفبهويژهبانكيها
در بورس به سالمت عبور كنند ،با توجه
به تحوالت مثبتي همچون رشد دالر و
افزايشقيمتجهانيوثباتنفتميتوان
روزهاي خوشي را براي بازار تا پايان سال
پيشبينيكرد.اينكارشناسبازارسرمايه

افزود:هرچندموضوعاتيهمچونافزايش
قيمت دالر ،تعادل بازار نفت و تاثير مثبت
آن بر گروه پتروشيمي و پااليشي و بهبود
قيمت جهاني كاالها آينده روش��ني را
پيش روي بازار سهام تا پايان سال ترسيم
ميكند اما جداي از اين مسايل بنيادين،
به نظر ميرسد موضوعاتي چون تحوالت
سياسي و انتخابات رياستجمهوري نيز
در رش��د فضاي بازار سرمايه در ماههاي
پاياني سال اثرگذار باشد .وي اضافه كرد:
ازسويديگريكيازتحوالتمهمسياسي
كه در هفتههاي آينده ميتواند بر اقتصاد
و فضاي رواني بورس اثرگذار باشد روي
كار آمدن رييسجمهور جديد آمريكا و
موضعگيري رسمي وي در قبال برجام
اس��ت .اين كارش��ناس بازار سرمايه در
خصوص توقف طوالنيمدت نماد گروه
بانكي در بورس گفت :بدون ش��ك بازار
س��رمايه ،بازار پرريسك و خطري براي
معاملهگران است و همين ريسكپذيري
موجب ميشود سهامداران در برخي موارد
سود يا ضررهاي قابلتوجهي ببينند .وي
اف��زود :با اين حال آن چيزي كه موجب
آزردگي و دلزدگي معاملهگران از بورس
ميشوداتفاقاتيمانندتوقفطوالنيمدت
نماد شركتها در تاالر است كه موجب
حبس نقدينگي آنها در بازار ميشود .اين
كارشناس بازار سرمايه در خصوص بازديد
رييس س��ازمان بورس از تاالر نيز اظهار
داشت :معموال بازديدهايي اينچنيني از
بورس براي مديران كمتجربه و بياطالع
ازمشكالتبازارسهاممفيداست،درحالي
كه رييس سازمان بورس كه از بدنه بازار
است از مشكالت به خوبي اطالع دارد و
ازايشانانتظارحلمشكالتبورسبهويژه
توقف طوالني مدت نمادها ميرود.

مهدی زمانی -در جریان معامالت روز دوشنبه بورس ،معاملهگران تحت
تاثیر درگذشت آیتاهللهاشمیرفسنجانی معامالت كمرونقی را تجربه كردند
به طوری كه نماگر بازار با افت  224واحدی در محدوده  78هزار و  609واحد
قرار گرفت تا به پایینترین رقم در دو ماه اخیر برسد .همچنین روند نزولی چند
روز اخیر شاخص باعث شد این متغیر با پشت سر گذاشتن سطوح حمایتی
پیش روی خود به پایینترین رقم در دو ماه اخیر برسد .این در حالی است كه
حجم عرضهها شدیدا رشد داشته و قیمت سهام شركتها نیز به پایینترین
سطح خود رسیده است .با این وجود در جریان معامالت روز دوشنبه از میان
 429نماد فعال در دو بازار معامالتی بورس و فرابورس 253نماد در قیمتهای
منفی 151 ،نماد در قیمتهای مثبت و  25نماد بدون تغییر نسبت به روز
يكشنبه به كار خود خاتمه دادند .به این ترتیب در پایان معامالت روز دوشنبه
در حالی كه نمادهای «خودرو ،شپنا و فارس» با افت  22 ،37و  16واحدی
بیشترین تاثیر منفی و تك سهم «كچاد» با رشد  24واحدی بیشترین تاثیر
مثبت را بر شاخص بورس داشت ،این متغیر با ریزش  224واحدی مواجه شد
و به  78هزارو  609واحد رسید .شاخص كل هم وزن نیز با افت  632واحدی
در محدوده  15هزارو  263واحد قرار گرفت .همچنین ارزش روز بازار سهام
شركتهای بورسی با كاهش 900میلیارد تومانی به 330هزارو 787میلیارد
تومان رسید .بنابر این گزارش ،در پایان معامالت روز دوشنبه  857میلیون
سهم و اوراق بهادار به ارزش  196میلیارد تومان در  46هزار و  103دفعه بین
سهامداران داد و ستد شد كه «كاذر» با صف فروش  13میلیونی بیشترین
حجم عرضه و «غاذر» با صف خرید شش میلیونی بیشترین میزان تقاضا را از
آن خود كرد .همچنین «خپارسح» با دادوستد  295میلیون سهم بیشترین
حجم معامالت و «فاذر» با ارزش  9/5میلیارد تومان بیشترین ارزش معامالت
را از آن خود كردند .از مهمترین رویدادهای روز دوشنبه بازار سهام می توان به
توقف نمادهای «شبریز ،غگل ،ثامان ،ونیرو ،چكاوه و ثاخت» اشاره كرد.
  خودروییها
روند معامالت خودروییها كامال نزولی بود و نمادهای این گروه با افت
قابل توجهی مواجه ش��دند .در این گروه تنها «ختراك» با افزایش قیمت
مواجه شد و در مقابل نمادهای «خلنت ،خفنر و خكاوه » با صف فروش به
كار خود خاتمه دادند.
 قندیها
روند معامالت نمادهای این گروه نیز به تبع اكثر صنایع بورسی با افزایش
عرضه و افت قیمت در نمادها مواجه شد و با وجود نوسان جزيي در برخی
شركتها در پایان شاهد افت یكدست نمادهای این گروه بودیم.
 كانیهای فلزی
روند معامالت این گروه نسبت به سایر صنایع متعادلتر بود به طوری كه
«كبافق» با صف خرید كوچك به كار خود خاتمه داد .در این گروه «كگل»
دچار افت شد و «كمنگنز» عملكرد پرنوسانی را به نمایش گذاشت.
 پاالیشیها
نمادهای این گروه تحت تاثیر گزارش ضعیف «شبریز» و توقف نماد این
شركت و همچنین افت قیمت جهانی با افزایش عرضه مواجه و در محدوده
منفی قرار گرفتند و در این گزوه «شراز» با رشد ناچیزی مواجه شد.
  فلزات اساسی
روند معامالت این گروه با وجود شروع متعادل در دقایق ابتدایی به آرامی
با افازیش عرضه مواجه و شاهد افت نسبی قیمتها در میان نمادهای این
گروه بودیم .با این وجود «كیمیا» با صف خرید مواجه و «فسرب» در آستانه
صف خرید قرار گرفت.

