5

سال چهاردهم یکشنبه 22مرداد 1396شماره3703
ذرهبین بازار

شاخصها از نگاه آمار

شاخص كل

81763/10

183/80

0/23

81805/60

81613

شاخص قيمت (وزني -ارزشي)

26494/20

59/61

0/23

26508

26445/50

شاخص كل (هموزن)

17653/60

()47/00

()0/27

17717/60

17653/60

شاخص قيمت (هموزن)

13373/30

()35/60

()0/27

13421/80

13373/30

شاخص آزاد شناور

89948/90

()68/13

0/08

90042/40

89926/30

شاخص بازار اول

57344/50

171/18

0/30

57364

57203/30

شاخص بازار دوم

177923/50

170/47

0/10

نوع

شاخص کل

عنوان شاخص

مقدار

تغيير

درصد

بیشترین

کمترین
حجم معامالت
ارزش معامالت
تعداد معامالت
ارزش بازار

 53درصد بورس در اختيار حقيقيها

فارس

معامالتي را به خود ديد كه از اين تعداد شاخص
بــورس  17روز معامالتي را مثبت و چهار روز را
منفي سپري كرد كه اين آمار در  21روز معامالتي
ارديبهشت سال گذشته  10روز مثبت و  11روز
منفي براي شاخص بورس بوده است .همچنين
در فروردين امسال بازار سرمايه  17روز معامالتي
را به خود ديد كه از اين تعداد شاخص بورس 17
روز معامالتي را مثبت سپري كرد كه اين آمار در
 19روز معامالتي فروردين سال گذشته هفت روز
مثبت و  12روز منفي براي شاخص بورس بوده

چشمانداز تكنيكالي شاخص بورس
بازدهي شاخص كل از ابتداي سال
تا پايان هفته گذشته به رقم  6/5درصد
رســيد كه نســبت به بازارهاي رقيب،
وضعيتي متعــادل دارد .بهنام بهزادفر،
كارشــناس بازار سرمايه در گفتوگو با
ايرنا درباره وضعيت بازار سرمايه و حركت
شاخصكلگفت:اگرچهبازدهيشاخص
بورس از ابتداي امسال تاكنون 5/6درصد
بوده كــه در برابر بازدهي  8/5درصدي
اوراق بدون ريســك ،كمتر است اما در

مجموع بازار سرمايه در سالجاري نسبت
به سالهاي پيشين عملكرد مناسبي را
ثبت كــرد .وي افزود :جهت پيشبيني
وضعيت آينده بازار ســرمايه ،در حال از
نظر تكنيكالي (تحليل فني و شاخص)
سقف  3/5سال گذشته شاخص بورس
شكسته شده كه خبر مثبتي محسوب
ميشــود .وي اضافه كرد :البته رشــد
شاخص با رشد حجم و ارزش معامالت
همراه نبوده و در نتيجه مقداري شكننده

محسوب ميشود .اين موضوع احتمال
درجا زدن شاخص را در كوتاهمدت زياد
ميكند .وي ادامه داد :از ديدگاه بنيادي
نيز در حال حاضر نسبت قيمت به درآمد
( )P/Eشركتها در بورس اوراق بهادار
تهران  6/52و در فرابورس  7/62اســت
كه با توجه به چشــمانداز كاهش نرخ
ســود بانكي اين رقم براي بازار سرمايه
زياد نيست .وي يادآور شد :همچنين با
توجه به چشمانداز تعديل مثبت سود در

گروهبورس-نخستينروزمعامالتي
هفته جاري با دادوســتد بيش از 182
ميليون ورقه بهادار بــه ارزش افزون بر
 778ميليارد ريال همــراه بود كه اين
حجم از مبادالت در بيش از 30هزار نوبت
دادوستدي صورت گرفت .روز گذشته
 21مردادماه با نقلوانتقال بيش از 125
ميليون سهم به ارزش بالغ بر 363ميليارد
ريــال در بازارهاي اول و دوم ،نزديك به
 70درصد از حجم و  45درصد از ارزش
كل مبادالت صورتگرفته در بازارهاي
فرابورس ايران به اين دو بازار اختصاص
يافت كه نمادهاي «ارفــع» و «ذوب»
بيشترين حجم و ارزش مبادالتي را در
اين ميان در اختيار گرفتند .به اين ترتيب
سهامداران ســهامي ذوبآهن اصفهان

بيش از 42ميليون سهم به ارزش افزون بر
 34ميليارد ريال را دست به دست كردند
لوانتقال بالغ
و در نماد «ارفع» نيز شاهد نق 
بر 17ميليون سهم به ارزش نزديك به59
ميليارد ريال بوديم .در تابلوهاي مبادالتي
بازار پايه نيز افزون بر  49ميليون سهم به
ارزش بيش از  97ميليارد ريال دست به
دست شد كه نمادهاي «لكما» و «واحيا»
بهترتيببيشترينحجموارزشمبادالتي
را در بين تابلوهاي الف ،ب و ج بازار پايه
به دست آوردند .در جريان بازار ،نمادهاي
معامالتي «دهدشت»« ،نشار»« ،هرمز»
و «فافزا» پس از برگزاري مجمع عمومي
عادي ساالنه بازگشايي شدند .در همين
حال نمادهــاي معامالتي اوراق مرابحه
شركت واسط مالي تير سوم در نمادهاي

معامالتي «سالمت« ،»11سالمت،»21
«ســامت« ،»31ســامت »41و
«ســامت »51و همچنين نمادهاي
معامالتي اوراق اجاره شــركت واســط
مالي شهريور سوم در نمادهاي معامالتي
«اجاد« ،»211اجاد« ،»221اجاد،»231
«اجاد« ،»241اجاد« ،»251اجاد»261
و «اجاد »271پس از پرداخت اقســاط
ششماهه اوراق ،روز گذشته بازگشايي
شدند.بيشترينافزايشقيمتنيزمتعلق
به نمادهاي «شــراز»« ،اوان» و «شليا»
بود و نمادهاي «حسير»« ،كمرجان» و
«حريل» نيز متحمل بيشترين كاهش
قيمت شدند .نماد «مارون» نيز با اهرم
منفي بيــش از پنج واحــدي در افت
شــاخص كل فرابورس بيشترين نقش

 ۴مزيت عرضه گندم در بورس كاال
به گفته رييس امور بازرگاني و خدمات
مالي سازمان برنامه و بودجه كشور عرضه
گندم در بورس كاال در قالب سياســت
قيمت تضميني امري الزماالجرا بوده و
قانوني است كه مزاياي فراواني براي بخش
كشــاورزي به دنبال دارد .مژگان خانلو
با تشريح مزاياي اجراي سياست قيمت
تضميني در بورس كاال به ايرنا گفت :در
وهله اول اجراي اين سياست شفافيت
معامالتي را در پي داشته و در وهله دوم،
عرضه محصوالت براساس استانداردهاي
تعيينشده در بورس افزايش كيفيت را
به ارمغان ميآورد .وي ضمن بيان اينكه
عرضه گندم در بورس كاال به دولت كمك
ميكندتاگندمكيفيمطابقبااستانداردو
ضوابط در كشور توليد شود ،گفت :در اين
شرايط دولت ديگر مجبور نيست گندم يا
هر محصول ديگري را با هر درجهاي از
كيفيت خريداري كند و اين امر ارتقاي
كيفي محصوالت و كارآمدي سيستم كه

بر نظام توليد مترتب ميشود را به همراه
دارد .به گفته وي ،افزون بر مزاياي اجراي
اين سياست براي توليدكنندگان بخش
كشاورزي ،كاهش بار مالي تحميلي بر
دوش دولت به كمــك ابزارهاي نوين
مالــي را نيز ميتوان از ديگر مزاياي آن
دانســت كه به تبع آن دولت ميتواند با
كنار گذاشتن امور تصديگري ،به امور
حاكميتي خود بپردازد .خانلو با اشاره به
اجراي اين سياست در چهار استان كشور
به صورت آزمايشــي ،از امكان بررسي و
رفع ايرادات احتمالي سياســت قيمت
تضميني از طريق عرضه در بورس كاال
سخن گفت و تاكيد كرد :براي موفقيت
اين طرح بايد زنجيره توليد گندم اصالح
شود و بازار رقابتي براي آن شكل گيرد.
در اين زمينه نكته اساسي اين است كه
بورس كاال يك ابزار شــفاف و كاراست
ولي بدون تامين شرايط كامل در زنجيره
توليد يك محصول ،نبايد انتظار معجزه

است .اين گزارش ميافزايد :در چهارماه گذشته
بازار سرمايه 78روز معامالتي را پشت سر گذاشته
كه از اين تعداد شاخص بورس  54روز را مثبت
بوده كه اين آمار در  84روز معامالتي مدت مشابه
سال گذشته  41روز مثبت براي شاخص بورس
بوده است.
  جايگاهمعاملهگران
در چهارماه نخست امسال حقيقيها 53درصد
و حقوقيها  47درصد سهم و حقتقدم در بورس
خريداري كردهاند و در مقابل حقيقيها فروشنده

تحليل

گزارشهاي شش ماهه اين امكان هست
كههمنسبتهايفعليرشدداشتهباشند
و هم حتي با نسبتهاي فعلي ،حركت
شاخص صعوديباشد .وي درباره وضعيت
شاخص در ميانمدت گفت :در مجموع
پيشبيني ميشود با توجه به در پيشرو
بودن شهريورماه كه زمان تسويه اعتباري
بيشتر شــركتهاي كارگزاري است در
كوتاهمدت ،بازار ،كمنوســان و كمحجم
باشــد و در ميانمدت به روند صعودي
خود ادامه دهد.
فرابورس

كاهش  5واحدي آيفكس

را از آن داشــت .به عبارت ديگر در حال
حاضر از يكسو با اجراي سياست خريد
تضميني توسط دولت و از سوي ديگر
تعيين دستوري قيمت آرد و نان ،دست
بورس كاال را براي اجراي يك سياست
درست و بهينه بستهايم .وي تاكيد كرد:
در اين رابطه بايد به اين نكته اشاره داشت
كه بورس كاال به عنوان يك بازار مبتني
بر نظام عرضه و تقاضا و داراي ابزارهاي
نوين مالي نبايد شرايط را به دلخواه دولت
ايجاد كند بلكه اين ما هستيم كه بايد
خود را با شــرايط مدنظر بورس كاال كه
همانكشفواقعيقيمتها،شفافسازي
آمارها و حركت به سمت توسعه بخش
كشاورزي است ،وفق دهيم .رييس امور
بازرگاني و خدمات مالي سازمان برنامه و
بودجه كشور در خصوص توسعه اقتصاد
در حوزه كشــاورزي به كمك بازارهاي
نوين مالــي در بــورس كاالي ايران و
ارتقاي ســهم آن در  GDPكل كشور

ميليون سهم
ميليون ريال
معامله
ميليارد ريال

افزايش  183واحدي نماگر

177727/50 178091/30

مثبت و پنج روز را منفي سپري كرد كه اين آمار
در  20روز معامالتي تيرماه ســال گذشته با 16
روز مثبت و چهار روز منفي براي شاخص بورس
بوده است .در خردادماه گذشته نيز بازار سرمايه
 21روز معامالتي را به خود ديد كه از اين تعداد
شاخص بورس هفت روز معامالتي را مثبت و 14
روز را منفي ســپري كرد كه اين آمار در  21روز
معامالتي خرداد سال گذشته با هشت روز مثبت
و  13روز منفي براي شاخص بورس بوده است.
در ارديبهشتماه امسال هم بازار سرمايه  21روز

527495
1431678
47998
322294

واحد

وقايعنگار بورس

آمار معامالت تيرماه نشان داد؛

ميانگين حجم و ارزش معامالت روزانه تيرماه
بازار سرمايه با افزايش نسبت به خردادماه روبهرو
شد .به گزارش سنا ،در تيرماه امسال طي  19روز
معامالتي ميانگين روزانه ارزش معامالت به1715
ميليارد ريال ،ميانگين روزانه حجم معامالت به
 687ميليون ســهم ،ميانگين دفعات معامالت
به  44هــزار و  685نوبت و ميانگين ارزش بازار
بــه  324هزار و  861ميليارد تومان رســيد .در
خردادماه هم طــي  21روز معامالتي ميانگين
روزانه ارزش معامالت بــه  1364ميليارد ريال،
ميانگين روزانه حجم معامالت به  591ميليون
ســهم ،ميانگين دفعات معامالت به  40هزار و
 894نوبت و ميانگيــن ارزش بازار به  320هزار
و  138ميليارد تومان رســيد .در ارديبهشتماه
نيز طي  21روز معامالتي ميانگين روزانه ارزش
معامالت 3602ميليارد ريال ،ميانگين روزانه حجم
معامالت  1517ميليون سهم ،ميانگين دفعات
معامالت  68هزار و  880نوبت و ميانگين ارزش
بازار 335هزار و 945ميليارد تومان بود .همچنين
در فروردين امسال طي 17روز معامالتي ميانگين
روزانه ارزش معامــات به  1929ميليارد ريال،
ميانگين روزانه حجم معامالت به  945ميليون
ســهم ،ميانگين دفعات معامالت به  74هزار و
 853نوبت و ميانگين ارزش بازار به  328هزار و
 341ميليارد تومان رسيد .بازار سرمايه در چهارماه
نخست امسال 78روز معامالتي را با 54روز مثبت
براي شاخص بورس سپري كرد .در تيرماه امسال
بازار سرمايه  19روز معامالتي را به خود ديد كه
از اين تعداد شاخص بورس  14روز معامالتي را

رقم

آمار بازار

را داشــت و نماد «شراز» نيز با بيش از
دو واحد اثر مثبت مانع از افت بيشــتر
آيفكس شد تا به اين ترتيب اين نماگر
در ارتفاع  919واحدي قرار گيرد .اوراق
تسهيالت مســكن فروردينماه  96با
جابهجايي بيش از 46هزار ورقه به ارزشي
بالغ بر  35ميليارد ريال در ميان تسهها
بيشترين حجم و ارزش را به دست آورد
و در مجموع در تابلوي تسهيالت مسكن
بيش از  101هزار ورقه به ارزش نزديك
به  80ميليارد ريال خريدوفروش شد .در
نهايت سهامداران بالغ بر  174هزار ورقه
را به ارزش افزون بر  170ميليارد ريال در
تابلوي اوراق با درآمد ثابت دست به دست
كردند كه اســناد خزانه اسالمي مرحله
يازدهم به لحاظ حجم و ارزش مبادالتي
در صدر اين تابلو ايستادند.
نگاه

گفت :پيش از اين بورس كاال به بركت
انجام معامالت محصوالت پتروشيمي و
فلزات رونق گرفت و االن وقت آن رسيده
كه حوزه كشاورزي نيز نقش خود را در
رشد و توسعه اين بازار و افزايش سهم آن
در توليد ناخالص داخلي ايفا كند .الزمه
تحقق اين هدف نيز اصــاح بازارهاي
سنتي خارج از بورس است تا معامالت
انواع كاال در بستر بورس كاال انجام شود.
خانلوبهامكانبرنامهريزيومديريتتوليد
به كمك ثبت دقيق اطالعات كشاورزان
در بورس كاال اشاره و اظهار كرد :با وجود
آنكه قانون افزايش بهرهوري توليد بخش
كشاورزي طي حدود شش سال گذشته،
دولت و جهاد كشاورزي را به رعايت الگوي
كشت مكلف كرده اما هنوز هيچ سامانه
جامعي براي تعيين دقيق الگوي كشت
در هر منطقه و شناســايي كشاورزان و
تكميل اطالعات آنها طراحي نشده است
كه قابليت بهرهبرداري را براي ساير نهادها
و حتي عموم فعاالن اين حوزه فراهم كند.

 55درصد و حقوقيها  45درصد كل معامالت در
بورس بودهاند .در تيرماه امسال حقيقيها 14هزار و
 177ميليارد ريال ( 46درصد) و حقوقيها 16هزار
و  675ميليارد ريال ( 54درصد) سهم و حقتقدم
در بورس خريداري كردهاند و در مقابل حقيقيها
 13هــزار و  461ميليارد ريــال ( 43/6درصد) و
حقوقيها  17هــزار و  391ميليارد ريال (56/4
درصد) سهم و حقتقدم در بورس فروختهاند .در
خردادماه امسال حقيقيها 12هزار و 771ميليارد
ريــال ( 46/3درصد) و حقوقيها  14هزار و 783
ميليارد ريال ( 53/7درصد) سهم و حقتقدم در
بورس خريداري كردهاند و در مقابل حقيقيها 14
هزار و  596ميليارد ريال ( 53درصد) و حقوقيها
 12هزار و  958ميليارد ريال (47درصد) سهم و
حقتقدم در بورس فروختهاند .در ارديبهشتماه
نيز حقيقيها  25هزار و  509ميليارد ريال (52/3
درصــد) و حقوقيها  23هــزار و  279ميليارد
ريال ( 47/7درصد) ســهم و حقتقدم در بورس
خريداري كردهاند و در مقابل حقيقيها  26هزار
و  771ميليــارد ريال ( 54/9درصد) و حقوقيها
 22هزار و  16ميليارد ريال ( 45/1درصد) سهم و
حقتقدم در بورس فروختهاند .در اولين ماه امسال
نيز حقيقيها  21هزار و  22ميليارد ريال (68/7
درصــد) و حقوقيها  9هزار و  569ميليارد ريال
( 31/3درصد) سهم و حقتقدم در بورس خريداري
كردهاند و در مقابل حقيقيهــا  20هزار و 562
ميليارد ريال ( 67/2درصد) و حقوقيها  10هزار و
 28ميليارد ريال ( 32/8درصد) سهم و حقتقدم
در بورس فروختهاند .ايــن گزارش ميافزايد :در
چهارماه نخست امسال حقيقيها  73هزار و 478
ميليارد ريال ( 53درصد) و حقوقيها  64هزار و
 307ميليارد ريال ( 47درصد) سهم و حقتقدم در
بورس خريداري كردهاند و در مقابل حقيقيها 75
هزار و  391ميليارد ريال ( 55درصد) و حقوقيها
 62هزار و  394ميليارد ريال ( 45درصد) سهم و
حقتقدم در بورس فروختهاند.

در اوليــن روز معامالت بورس اوراق بهــادار تهران در هفته جديد با
وجود رشد  183واحدي دماسنج بازار سرمايه ،قيمت سهمها در گروههاي
خودرويي و فلزي رو به كاهش بود .در اين ميان تاپيكو بيشترين تاثير كاهنده
را روي دماسنج بازار داشت .به گزارش ايسنا ،روز گذشته شاخص كل بازده
نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران  182واحد رشــد كرد و به رقم
 81هزار و  762واحدي رسيد .همچنين شاخص كل هموزن با افت 47
واحدي مواجه شد و تا عدد  17هزار و  653واحدي پايين آمد .شاخص
آزاد شناور نيز در طول دادوستدهاي روز گذشته در نهايت  67واحد رشد
كرد و تا آستانه كانال  90هزار واحدي باال رفت .شاخص بازار اول و بازار
دوم نيز هر يك 170واحد باال رفتند .معامالت سهام شركتهاي كشتيراني
جمهورياسالميايران،پااليشنفتبندرعباس،پااليشنفتوفوالدمباركه
اصفهان روز گذشته به ترتيب  53 ،59 ،66و  53واحد تاثير ،بيشترين نقش
را در نوسانات صعودي دماسنج بازار داشتند .در طرف مقابل سرمايهگذاري
نفت ،گاز و پتروشيمي تامين ،گروه صنعتي پاكشو و ملي صنايع مس ايران
به ترتيب با  11 ،18و  10واحد تاثير كاهنده بيشترين نقش كاهنده را
روي شاخص داشتند .روز گذشته گروه فرآوردههاي نفتي ،كك و سوخت
هستهاي كه توانستند تاثير بسزايي در دماسنج بازار سرمايه داشته باشند،
به جز در دو نماد روند صعودي در قيمت پاياني را تجربه كردند و اكثريت
آنها توانستند حدود چهار واحد نسبت به روز گذشته افزايش قيمت داشته
باشند .اما در گروه محصوالت شيميايي روز گذشته اكثر سهمها با كاهش
قيمت مواجه شدند .از ميان نمادهاي اين گروه نماد سرمايهگذاري نفت،
گاز و پتروشيمي تامين (تاپيكو) بيشترين نقش كاهنده را روي دماسنج بازار
داشت .در اولين روز معامالت اين هفته در گروه خودرو  70ميليون سهم به
ارزش نزديك به  9ميليارد تومان در هفت هزار و  13نوبت مورد معامله قرار
گرفت .در اين گروه نيز قيمت تعداد زيادي از سهام شركتها روند كاهشي
را نشان ميدهد .در گروه قند و شكر روز گذشته بيش از دو ميليون سهم
دادوستد شد كه ارزش آن به بيش از يك ميليارد تومان رسيد .در اين گروه
نيز روند قيمت سهمها اكثرا رو به كاهش بود .روز گذشته در گروه فلزات
اساسي و استخراج كاالهاي فلزي نيز روند قيمتها عموما رو به كاهش بود.
در گروه فلزات اساسي بيش از  74ميليون سهم به ارزش حدود  17ميليارد
تومان در شش هزار و  404نوبت معامله مورد دادوستد قرار گرفت .از جمله
دادوستدهاي درون گروهي ميتوان به معامالتي در نماد شركتهاي گروه
دارويي بركت ،سرمايهگذاري غدير و الكتريك خودروي شرق اشاره كرد،
به طوريكه در گروه دارويي بركت  33ميليون و  900هزار سهم به ارزش
بيش از شش ميليارد تومان تنها در يك نوبت مورد دادوستد قرار گرفت.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم  133ميليارد تومان بالغ شد كه اين
رقم ناشي از دست به دست شدن بيش از  52ميليون سهم و اوراق مالي
قابل معامله طي نزديك به  48هزار نوبت دادوستد بود.

