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وزير اقتصاد در جلسه شوراي عالي بورس تاكيد
كرد؛ اوراق عرضه شــده در خارج از بازار سرمايه
ساماندهي ميشود .به گزارش شادا ،وزير اقتصاد
در نخستين جلسه شوراي عالي بورس در دولت
دوازدهم با تاكيد بر باور جدي دولت به افزايش
سهم بازار سرمايه در راستاي تامين مالي پروژهها
از مديران سازمان بورس خواست همه ظرفيتها
را براي تحقق اين مهم به كار گيرند .مســعود
كرباســيان در جلسه شوراي عالي بورس گفت:
امنيت خاطر سهامداران موضوعي است كه بايد
از اولويتهاي اصلي كار سازمان بورس باشد زيرا
رابطه مستقيمي با جذب سرمايههاي مردمي در
بازار سرمايه دارد .وزير اقتصاد در بخش ديگري
از سخنان خود به اهميت ساماندهي و مديريت
نحوه عرضه اوراق بدهي در بازار ســرمايه اشاره
كرد و افزود :سازمان بورس بايد براي كاهش نرخ
سود اوراق بدهي برنامهريزي جدي كند و شرايط
را براي منطقي شــدن اين نرخ فراهم كند كه
قطعا نتيجه آن روي حجم اين بازار تاثير مثبت و
اطمينانبخش خواهد داشت .كرباسيان در بخش
ديگري از سخنان خود گفت :ايجاد تنوع در ابزارها
و بهكارگيري همه ظرفيتهاي قانوني براي توسعه
و عمقبخشي به بازار سرمايه اجتنابناپذير است
به همين منظور سازمان بورس تالش كند هر چه
سريعتر درخصوص انتشار و فروش اوراق بهادار
ارزي در حوزه تامين مالي برخي پروژههاي نفتي
كه توافقات آن صورت گرفته اقدام كند .بر پايه اين
گزارش ميافزايد ،شاپور محمدي ،رييس سازمان
بورس و اوراق بهادار ،درخصوص جلســه شورا و
نتايج آن به ســاماندهي معامالت اوراق سخاب
و كاهــش نرخ موثر اين اوراق در بازار ســرمايه
به عنوان موضوعات مصوب جلسه شوراي عالي
بورس اشاره كرد و گفت :همچنين مصوب شد
اوراقي كه با مجوز بانك مركزي منتشر شده و در
خارج از بازار سرمايه عرضه ميشود ساماندهي
شــود كه نتيجه آن نيز كاهش نــرخ اين اوراق

خواهد بود .شاپور محمدي ،سخنگوي شوراي
عالي بورس ،دستورالعمل مربوط به معامالت انواع
اوراق بهادار در بورس انرژي شامل گواهي ظرفيت،
صندوق پروژه و ساير اوراق را از مباحثي برشمرد
كه در اين جلسه طرح و تصويب شد .سخنگوي
سازمان بورس و اوراق بهادار ،نحوه انتشار فروش
اوراق بهادار ارزي براساس ضوابط بودجه با هدف
تسريع اجراي پروژههاي نفتي كشور را از ديگر

مناسبت دهمين سالگرد عرضه اولين
گوشــي خود ،جديدترين آيفونش را
به بازار معرفي ميكند كه  10ســال
قبل در چنين روزهايي در رده هفتادم
شركتهاي باارزش بورسي جهان قرار
داشــت و نيمي از  10شركت بزرگ
جهان را شــركتهاي فعال در زمينه
انرژي تشكيل ميدادند .اما اكنون اپل
با ارزشــي بيش از  800ميليارد دالر،
باارزشترين شــركت جهان به شمار
ميرود و در صدر شركتهاي باارزش
بورسي جهان قرار گرفته است 29.ژوئن
 ،2007زماني كه اولين گوشي آيفون به
بازار عرضه شد ،اپل در بين شركتهاي
مطرح جهان از نظر ارزش در بازار بورس
در رتبه هفتادم بو د اما اپل در فاصله اين

بورسهاي جهاني موسوم به WFE
بــا موضوع اصلي نقــش بورسها در
توسعه پايدار به عنوان پيامآوران تغيير
و توسعه اقتصادي ،با حضور نمايندگاني
از بورسهاي جهاني و منطقهاي از جمله
فرابورس ايران در شهر بانكوك برگزار
شد .فدراسيون جهاني بورسها بهعنوان
معتبرترين نهاد بورسی دنیا ،تمامي
جنبههاي دادوســتد اوراق بهادار را از
لحاظ فني ،تجاري ،حقوقي و اقتصادي
ت اصلي آن
مد نظر قرار ميدهد و رسال 
ارتقاي استانداردهاي بازار و آمارهاي
قابــل اتكا و حمايــت از قانونگذاران،
سياستگذاران و ســازمانهاي دولتي
جهت ايجاد بازار شــفاف و منصفانه
است .به گفته مهسا توكلي ،رييس اداره
برنامهريزي و امور بينالملل فرابورس
ايران ،هر ساله موضوعي به عنوان تم

اصلي اين فدراسيون انتخاب ميشود
كه سال گذشته اين موضوع به ارتباط
ميان بورسها اختصاص داشت و اين
بار تم اصلي ،نقش بورسها در توسعه
پايدار در نظر گرفته شــد .برنامههاي
اين مجمع شامل كنفرانسها ،پنلها،
جلسات حرفهاي و ديدارهايي در حوزه
سرمايهگذاري بود كه طي آن فرابورس
نيز ديدارها و جلساتي با رييس آيسكو
و رييس فدراسيون بورسهاي جهاني
داشــت .توكلي با بيــان اينكه در اين
ديدارها درخصــوص تبديل وضعيت
عضويت فرابورس از وابسته به دائم در
 WFEكه پيشبيني ميشود فرآيندي
سهساله باشد ،گفتوگوهايي صورت
گرفت ،افزود :پيش از اين در تاريخ 22
ژوئــن  2016فرابورس به عنوان عضو
وابسته در فدراسيون جهاني بورسها

ساماندهي معامالت پسته در بورس كاال
مديرعامل بورس كاالي ايران با
امامجمعه رفسنجان ديدار و درباره
ســاماندهي بازار پســته از طريق
عرضــه در بــورس كاال و كمك به
حل مشكالت كشاورزان و باغداران
اين حوزه گفتوگو كرد .به گزارش
بورس كاال ،در اين ديدار كه با حضور
حجتاالســام عباس رمضانيپور،
امــام جمعــه رفســنجان ،احمد
اناركيمحمدي ،نماينده رفسنجان
در مجلس شــوراي اسالمي و حامد

سلطانينژاد ،مدير عامل بورس كاالي
ايران انجام شد ،پيرامون راهاندازي
معامالت پسته در بورس كاالي ايران
بحــث و تبادل نظــر صورت گرفت
و راهكارهــا و ظرفيتهاي موجود
در اين بازار بررســي شد .طي اين
ديدار ،رمضانيپور ضمن اشــاره به
مشكالت ســالهاي قبل كشاورزان
درخصوص فروش محصول پســته،
اســتفاده از ظرفيتهاي بورس كاال
را مــورد تاكيــد قــرار داد و گفت:

پتانســيلهاي موجود در اين بازار
ميتواند براي ســاماندهي معامالت
پسته مورد اســتفاده قرار گرفته و
مانع اجحاف حقوق كشاورزان شود.
وي افزود :متاســفانه در سالهاي
قبل حضــور و عملكــرد برخي از
ســودجويان در بازار پسته موجب
بروز مشكالتي براي كشاورزان شد
كه اميدواريم با فعاليتهاي بورس
كاال در حوزه مبادالت و تجارت پسته
اين نقيصه مرتفع شــده و مشكالت

ميليون سهم
ميليون ريال
معامله
ميليارد ريال

تاالر تحت تاثير عرضههاي اوليه

موارد طرح شده در اين جلسه عنوان كرد و گفت:
بانك مركزي نحوه اجراي اين مصوبه را بررسي و
با مشاركت سازمان بورس و اوراق بهادار عملياتي
خواهد كرد .محمدي ،ساماندهي معامالت اوراق
ســخاب و كاهش نرخ موثر ايــن اوراق در بازار
سرمايه را از ديگر موضوعات مصوب اين نشست
عنوان كرد و افزود :همچنين مصوب شد اوراقي
كه با مجوز بانك مركزي منتشر شده و در خارج

 10سال توانسته با جهشي بزرگ به
رتبه اول برسد .اين در حالي است كه
طي اين  10سال ،شركت سامسونگ،
رقيب اصلي اپل در بازار گوشــيهاي
هوشمند توانسته از رتبه هشتاد و يكم به
رتبه سيزدهم ارتقا يابد .تنها شركتي كه
طي اين  10سال نوساني در رتبهبندي
ميان شركتهاي مطرح بورسي جهان
نداشته ،شركت مايكروسافت است كه
همچون  10ســال قبل ،در رتبه سوم
باارزشترين شــركتهاي جهان قرار
دارد .بعد از اپل ،شركت آلفابت ،شركت
مادر گوگل در رتبه دوم قرار گرفته است
كه  10سال قبل در رتبه بيست و نهم
قرار داشت .فيسبوك و آمازون نيز به
ترتيب در رتبههاي چهارم و پنجم قرار
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واحد

وقايعنگار بورس

امنيت سهامداري تقويت شود

عضويت فرابورس در  WFEتغيير ميكند
گــروه بورس -مجمع ســاالنه
فدراسيون بورسهاي جهاني موسوم
بــه  WFEبا موضــوع اصلي نقش
بورسها در توســعه پايدار به عنوان
پيامآوران تغيير و توسعه اقتصادي ،با
حضور نمايندگاني از بورسهاي جهاني
و منطقهاي از جملــه فرابورس ايران
در شــهر بانكوك برگزار شد كه طي
آن فرابورس نيز ديدارها و جلســاتي
با رييس آيســكو و رييس فدراسيون
بورسهاي جهاني داشــت .فرابورس
ايران در مجمع ســاالنه فدراســيون
بورسهاي جهانــي ( )WFEكه به
ميزباني بورس تايلند در شهر بانكوك
برگزار شد ،حضور يافت و درخصوص
تغيير وضعيت عضويت خود از وابسته
به دائم در اين فدراســيون به مذاكره
پرداخت .مجمع ســاالنه فدراسيون

حجم معامالت
ارزش معامالت
تعداد معامالت
ارزش بازار

وزير اقتصاد در جلسه شوراي عالي بورس:

ارزش سهام  ۸۰۰ميليارد دالر شد

در ســال  ۲۰۰۷ميــادي ،نيمي
از  ۱۰شــركت باارزش بورسي جهان
را شــركتهاي فعال در زمينه انرژي
تشكيل ميدادند اما اكنون در بين ۱۰
شركت معتبر جهان تنها يك شركت
انرژي قرار دارد .به گزارش بلومبرگ،
اپل بــه عنوان باارزشترين شــركت
بورسي جهان اين هفته در شرايطي به

شاخص کل

عنوان شاخص

مقدار

تغيير

درصد

بیشترین

کمترین
نوع

رقم

آمار بازار

از بازار سرمايه عرضه ميشود ساماندهي شود كه
نتيجه آن نيز كاهش نرخ اين اوراق اســت .دبير
شوراي عالي بورس معامله گواهي سپرده بانكي
در بــازار اوراق بهادار را از ديگر موضوعات مورد
بحث اين شــوراي تخصصي دانست و گفت :با
توجه به سياست كلي شورا ،برنامهريزيهاي الزم
درخصوص چگونگي معامله گواهي سپرده بانكي
صورت خواهد گرفت .رييس ســازمان بورس و

بينالملل

دارند .سهام شركت فيسبوك در سال
 2007ميالدي هنوز در بورس عرضه
نشــده بود و شــركت آمازون هم در
رتبه  367قرار داشت .در سال 2007
ميالدي ،نيمي از  10شركت باارزش
بورسي جهان را شركتهاي فعال در
زمينه انرژي تشكيل ميدادند اما اكنون
در بين  10شركت معتبر جهان تنها
يك شركت انرژي يعني اكسونموبيل
قرار دارد و هفت شركت از  10شركت
نخست جهان همگي در زمينه فناوري
فعال هستند .شــركت اكسونموبيل
كه در ســال  2007در رتبه نخست
باارزشترين شركتهاي بورسي جهان
قرار داشت ،اكنون در رده دهم قرار دارد.
غول تجارت الكترونيك عليبابا هم در
رتبه هفتم اين فهرست قرار دارد.
اتفاق

پذيرفته شــد .همچنين در حاشــيه
مجمع ســاالنه فدراسيون بورسهاي
جهاني مالقاتهايي ميان فرابورس و
بورسهاي كشورهاي اسالمي و منطقه
از جمله مركز مالي آستانه قزاقستان به
منظور شكلگيري همكاري و مراودات
آتي صــورت گرفت .در همين زمينه
فرابورس ايران بــا بورس چيتاگونگ
بنگالدش و بورس مالزي درخصوص
تقويت انجمن Islamic Finance
گفتوگــو كرد و بورس چيتاگونگ را
به منظور تشكيل جلساتي با كميته
فقهي ســازمان بورس به ايران دعوت
كرد .همچنين فرابورس اين بورسها را
براي عضويت در فدراسيون بورسهاي
اروپايي و آمريكايي ( )FEASتشويق
كرد تا بتوانند بــا همكاري همديگر،
بخــش  Finance Islamicرا در
فياس ايجاد كنند.
برنامه

كشاورزان حل شود .اناركي محمدي
نيز ضمن اشــاره به امكانات بورس
كاال براي حل مشــكالت اين حوزه
و پتانســيلهاي موجود براي بهبود
وضعيت بازار پسته داخلي و كمك
بــه صادرات آن گفت :بورس كاال با
فراهم كردن تســهيالت الزم براي
بازار پســته و فعــاالن آن ميتواند
بهگذار بازار پســته از تجارت سنتي
به ســمت انجام معامــات نوين و
اســتفاده از ابزارهــاي جديد بازار
سرمايه منتهي شود.

اوراق بهادار در پايان عنوان كرد :در اين جلســه
تاكيد شد با هدف كاهش نرخ سود اوراق بدهي،
حجم اين بازار كنترل و مديريت شود.
 تغيير سقف سپردهگذاري صندوقها
اما در تحولي ديگر مرتبط به بازار سهام به
دنبال كاهش نرخ سود براي سپردههاي بانكي،
سقف سپردهگذاري صندوقهاي سرمايهگذاري
نيز كاهش مييابد .به گزارش عصربازار ،مدير
نظــارت بر نهادهاي مالي ســازمان بورس در
اين خصوص گفــت :ابالغيه كاهش ســقف
ســپردهگذاري صندوقهاي بــا درآمد ثابت
تا پايان هفته از ســوي ســازمان بورس ابالغ
ميشود .محمدرضا معتمد صدور اين ابالغيه را
در جهت پويا شدن صندوقهاي سرمايهگذاري
دانست و تاكيد كرد :اين ابالغيه به صندوقهاي
سرمايهگذاري كمك ميكند تا بخشي از منابع
مالي و نقدينگي خود را از سيستم بانكي خارج
و با مديريتي درســت در جهت بازدهي بيشتر
در بازارهاي ديگر مانند بازارسهام سرمايهگذاري
كنند .براساس اين گزارش همچنين سعيدي،
عضو هياتمديره ســازمان بورس نيز در اين
باره گفت :سقف ســپردهگذاري صندوقهاي
سرمايهگذاري اين صندوقها تا سقف  50درصد
به زودي اعالم خواهد شد .وي يادآور شد :اگر
تخلفــي اتفاق بيفتد و بيــش از  50درصد در
سپرده بانكي وارد شــود ،مدير صندوق فقط
تــا ميزان  50درصد ميتوانــد كارمزد بگيرد.
اين مهمترين نكتهاي اســت كه در دستور كار
قرار گرفته است .ســعيدي در توضيح بيشتر
اظهار داشــت :نحوه اخذ كارمزد صندوقهاي
سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت به
جاي مابهالتفاوت نرخ مصوب تا نرخ ترجيحي،
درصدي از كل ســپرده خواهد بود .به عبارت
ديگر كارمزد تابعي از كل ســپرده خواهد بود
كه به شكل پلكاني براي مدير صندوق در نظر
گرفته شده است.

روز گذشته بورس تهران شاهد ورود شركت جديدي در گروه ساخت
محصوالت فلزي بود .در اين روز شاخص كل با  ۱۰۰واحد رشد مواجه
شد  ،اما شاخص كل هم وزن روند كاهشي را ادامه داد .به گزارش ايسنا،
روز گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران
 ۱۰۰واحد رشد كرد و به رقم  ۸۳هزار و  ۴۶۹واحدي رسيد .همچنين
شاخص كل هم وزن با  ۱۶واحد كاهش تا رقم  ۱۷هزار و  ۵۴۰واحدي
پايين رفت .شاخص آزاد شناور نيز پس از  ۷۵واحد رشد به رقم  ۹۱هزار
و  ۱۶۸واحدي رســيد و شاخص بازار اول و دوم به ترتيب با  ۴۸و ۳۳۸
واحد رشد مواجه شــد .صنايع پتروشيمي خليج فارس ،فوالد مباركه
اصفهان و پااليش نفت اصفهان هر يك به ترتيب با  ۲۸ ،۵۳و  ۱۷واحد
بيشترين تاثير مثبت را روي دماسنج بازار سرمايه داشتند .در طرف مقابل
نماد گروه پاكشو ،بانك ملت و حفاري شمال نيز به ترتيب با  ۸ ،۱۵و ۷
واحد سعي كردند نگذارند شاخص كل روند افزايشي خود را ادامه دهد.
روز گذشــته تعداد  ۸۰ميليون سهم معادل  ۱۰درصد از سهام شركت
توليدي چودنسازان به عنوان  ۵۱۲شركت پذيرفتهشده براي اولينبار
پس از پذيرش و درج نام شــركت در فهرست شركتهاي پذيرفتهشده
در بورس تهران در بخش ساخت محصوالت فلزي در فهرست نرخهاي
بازار دوم و در نماد چدن به شيوه ثبت سفارش عرضه شد .كف قيمتي
كه براي اين ســهم در نظر گرفته بودند  ۱۷۷تومان و سه ريال و سقف
قيمت  ۱۹۵تومان بود كه در نهايت در سقف قيمتي يعني  ۱۹۵تومان
كشف قيمت شد .روز گذشته در گروه فلزات اساسي  ۳۷ميليون سهم
به ارزش هشت ميليارد و  ۷۰۰ميليون تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.
در اين گروه اكثريت نمادها با حدود يك درصد افزايش يا كاهش پاياني
همراه بودند .در گروه محصوالت شيميايي نيز  ۵۲ميليون سهم به ارزش
بيش از هشت ميليارد تومان معامله شد ،اما در اين گروه تعداد زيادي از
سهمها روند قيمت نزولي را شاهد بودند .در گروه خودرو شاهد روند متفاوتي
نسبت به روزهاي گذشته در اين هفته بوديم؛ قالب سهمها در اين گروه
حدود يك درصد در قيمت پاياني رشد كردند .همچنين در گروه قند و
شكر مخالف دو روز گذشته قيمت سهام بيشتر شركتها روند نزولي را
طي كرد .ارزش معامالت بورس تهران به رقم  ۲۲۸ميليارد تومان رسيد
و حجم معامالت  ۵۰۸ميليون ســهم و اوراق مالي را تجربه كرد .ارزش
معامالت فرابورس ايران نيز به رقم  ۱۷۹ميليارد تومان رسيد كه اين رقم
ناشــي از دست به دست شدن  ۱۶۹ميليون سهم و اوراق مالي طي ۶۴
هزار و  ۸۵۰نوبت داد و ستد بود .صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد
قيمت متعلق به نمادهاي توليد مواد اوليه داروپخش ،مهركام پارس ،پگاه
آذربايجان غربي ،قطعات اتومبيل ايران ،رينگسازي مشهد ،فنرسازي زر
و كمك فنر ايندامين بود .در مقابل نمادهاي پاكشو ،پارس سرام ،حفاري
شمال ،آبادگران ايران ،صنايع جوشكاب يزد ،قند هكمتان و نفت پارس با
بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت قرار گرفتند.

