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سازمان بورس در سالهاي اخير تصميمهاي
بسيارخوبيدرخصوصصندوقهايسرمايهگذاري
گرفته است كه باعث شده اين صندوقها مسير
مناسب توســعه را به خوبي طي كنند .كورش
شمس ،مديرعامل شــركت سبدگردان پاداش
ســرمايه در گفتوگو با ســنا ضمن اشــاره به
تصميمهاي مثبت سازمان بورس براي توسعه
صندوقهاي سرمايهگذاري گفت :صندوقهاي
سرمايهگذاري در دو سه سال اخير توسعه خوبي
داشــتند .وي با اشاره به جذب سرمايههاي اين
صندوقها در بازار ســهام افزود :با توســعه اين
صندوقها منابع بسيار خوبي جذب بازار سهام
ميشــود كه براي رشــد و رونق اين بازار مفيد
است .شمس با تاكيد بر اينكه رقم قابل توجهي
از صندوقهاي ســرمايهگذاري بزرگ با درآمد
ثابت متعلق به بانكها هســتند ،اظهار داشت:
در اين مدت ،بخشي از اين منابع وارد بازار شد.
يكي از تصميمهاي مثبت ســازمان بورس الزام
صندوقها براي خريد سهام با پنج درصد دارايي
صندوق است كه باعث شد رقم خوبي از محل
اين صندوقها وارد بازار شــوند .اين كارشناس
بازار سرمايه با اشاره به اينكه در تصميمي ديگر،
صندوقها مجاز شدند ،فقط 50درصد دارايي خود
را در بانكها سپردهگذاري كنند ،گفت :با اجرايي
شدن اين موضوع ،منابع بيشتري از صندوقها
آزاد شده و جذب بازار سهام ميشود .وي ادامه
داد :با رونق بازار سرمايه ،هدف اصلي اين بازار كه
تامين مالي براي بنگاههاي اقتصادي است ،محقق
ميشود .اين در حالي است كه با زمينههاي ايجاد
شده ،صندوقهاي سرمايهگذاري به نحو بهينهاي
در حال طي مسير توسعه هستند.
 نقش اطالعات دقيق
مديرعامل شركت سبدگردان بازار سرمايه به
تعامل سازمان بورس با ركن متولي صندوقها
اشــاره كرد و اظهار داشت :ســازمان بورس از
متوليان صندوقها خواسته اطالعات دقيقتر،
بيشتر و جامعتري ارائه دهند و كنترل بيشتري

ثابت را به نوعي به خريد سهام ملزم كرده اما براي
رونق بيشتر بازار سرمايه و فرهنگسازي ،استفاده
از ابزارهاي نوين مالي مثل ابزارهاي مشتقه الزم
است ،ميتوان با دستورالعملي صندوقها را ملزم
كرد بخش اندكي از منابع خود را به خريد اوراق
مشتقه اختصاص دهند تا بازار اين اوراق نيز با
رونق مواجه شــود .شمس به لزوم تغيير نحوه
محاســبه بازده صندوقها اشــاره كرد و گفت:
در حال حاضر بازده صندوقها به نحوي اعالم
ميشود كه بازده واقعي صندوق نسبت به رقم

بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد :در
دنيا ابزارها و ظرفيتهاي مختلفي براي
تامين مالي پروژهها تجربه شده و بهكار
گرفته شده است كه ميتوان به استفاده
از ظرفيتهاي بازار سرمايه در اين راستا
اشاره كرد .نماينده مردم تويسركان در
مجلس ادامه داد :در سالهاي گذشته
از ظرفيتهاي بازار ســرمايه در تامين
مالي پروژهها استفاده كامل و صحيحي
نشدهحتيميتوانعنوانكردازظرفيت

يادشــده استفاده حداقلي نشده است.
مفتــح در ادامه افــزود :از ظرفيتها و
ابزارهاي بازار سرمايه براي پروژههايي كه
نيازمندمنابعارزياستميتواناستفاده
كرد اما الزامات و توجهاتي در اين راستا
مطرح بوده كه مسووالن بايد به آن توجه
كنند .وي تصريح كرد :تاثيرات انتشار
اوراق ارزي براي تامين مالي پروژههاي
نفتي بايد در اقتصاد كالن مورد بررسي
قرار گيرد در بازار بينالمللي بايد دقتها

درج نماد «سپردهگذاري مركزي» در فرابورس
اميدنامهشركتسپردهگذاريمركزيدر
بخش اوراق بهادار پذيرفته شده فرابورس
قابل مشاهده است و صورتهاي مالي
و ســاير اطالعات اين شركت از طريق
شبكه كدال در دسترس همگان قرار
دارد .شركت ســپردهگذاري مركزي
اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) با
شعار «تضمين امنيت و كارآمدي بازار
اوراق بهــادار ايران» پنجم دي 1384
به ثبت رسيد تا نهاد جديدي در بازار

سرمايه ايران متولد شود .اين شركت
از طريق توسعه و بهينهسازي سازوكار
تسويه معامالت اوراق بهادار با تمركز
بر افزايش كارايي ،كاهش ريســك و
كاهش هزينههاي پاياپاي و تســويه
وجوه معامالت فعاليت خود را آغاز كرد
و بهعنوان يكي از اركان مهم بازار سرمايه
مسوول ثبت و نگهداري انتقال و مالكيت
اوراق بهادار و صدور كد سهامداري بوده و
تمام اوراق بهادار قابل معامله در بورسها

بازدهي بورس ايران بيشتر از آمريكا!
با توجه به مفهوم ريســك و بازده
سرمايه ،بازار سرمايه ايران شانس بازده
بهتر سرمايه را در مقايسه با بازارهاي
بينالمللي به سرمايهگذاران ميدهد .به
گزارش پايگاه خبري ترند ،يك تحليلگر
اقتصادي معتقد است با توجه به مفهوم
ريسك و بازده سرمايه ،بازار سرمايه ايران
شانس بازده بهتر سرمايه را در مقايسه
با بازارهاي بينالمللي به سرمايهگذاران

مبناي هر واحد سرمايهگذاري را نشان نميدهد،
به خصوص در بازههاي زماني ساالنه ،سهماهه
و شــشماهه اين مشكل بيشتر ديده ميشود
چراكه در حال حاضر بازده صندوق نســبت به
دوره قبل اعالم ميشــود .وي با طرح پيشنهاد
اعطاي اختيار به مديران صندوقها براي خريد
اوراق بدهي كمريســك گفت :نكته ديگر اين
است كه واحدهاي صندوقها به عنوان دارايي
ضمانت براي گرفتن اعتبار توســط كارگزاران
پذيرفته شود.

بازگشايي چند نماد در فرابورس
سرمايهگذاري چشــمانداز توسعه شمال «وشمال» و نماد
معامالتي واحدهاي صندوق سرمايهگذاري جسورانه يكم
آرمان آتي «آتي »11همگي پس از برگزاري مجمع عمومي
عادي ســاالنه بازگشايي شدند .در مقابل شاهد توقف نماد
معامالتي اوراق اجاره دولت جمهوري اسالمي ايران با عنوان
«اجاد »11بوديم كه اين توقف نماد روز گذشته به منظور
پرداخت اجارهبهاي ششماهه اوراق در تاريخ  26شهريورماه
 96صورت گرفت .روز گذشته فرابورس ايران طي اطالعيهاي
عرضه يكجاي سهام مديريتي غيركنترلي شركت پتروشيمي
اصفهان را كه قرار بود روز گذشته انجام شود به دليل اجراي
دســتور مقام قضايي به تعويق انداخت .اين اطالعيه پيرو
بيانيه  7شهريور  1396كه از عرضه يكجاي سهام مديريتي

ميدهد .سيد اصغري ،تحليلگر ساكن
نــروژ گفت« :اگر ما بازارهاي جهان را
به سه دســته توسعهيافته ،نوظهور و
بازارهاي پيشــرو تقسيم كنيم ،ايران
جزو گروه ســوم اســت ».وي افزود:
معموال به دليل پتانسيل باالي بازده
سرمايه و شانس رشد ،سرمايهگذاران
عالقهمند به حضور در چنين بازارهايي
هستند .سيداصغري گفت :قيمتهاي

نسبتا ارزان در بازار ايران نقش مهمي
در جذب سرمايهگذاران خارجي دارد.
«به طور كلي قيمت سهام يك شركت
خاص در بازارهاي آمريكا حدود  18برابر
بيشتر از بازده احتمالي آن سهام است.
متوسط بازدهي در بازارهاي خارج از
آمريكا مجموعا حدود  13برابر بيشتر
از بازدهي برآوردشده سهام است .اين
رقم در بازارهاي بورس ايران حدود 7/5

ميليون سهم
ميليون ريال
معامله
ميليارد ريال

استقبال سرد تاالر از عرضهها

چشمانداز بورس مثبت است

بر عملكرد صندوقها داشته باشند .اين كنترل
بيشتر باعث ميشود صندوقها بهتر حركت كنند
و صرف و صالح سرمايهگذاران با نگاه دقيقتري
رعايت شود .به گفته شمس ،سازمان بورس به
سمت توسعه انواع مختلفي از صندوقها در حال
حركت است ،صندوقهايي مثل صندوق پروژه و
ساختمان باعث ميشوند منابع الزم براي توسعه
پروژهها تامين شود .وي در ادامه پيشنهادهايي
را براي بهتر شدن روند توسعه صندوقها مطرح
كرد و گفت :سازمان بورس صندوقهاي با درآمد

794674
3008885
110947
329354

واحد

وقايعنگار بورس

183575/40 184118/70

ظرفيت بازار سرمايه در تامين مالي پروژهها

نماد شركت سپردهگذاري مركزي
اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) در
فهرست نرخهاي تابلوي (الف) شركت
فرابــورس ايران درج شــد .به گزارش
سمات ،نماد شركت ســپردهگذاري
مركزي به استناد دستورالعمل پذيرش،
عرضــه و نقلوانتقــال اوراق بهادار در
فرابورس و موافقت هيات پذيرش اين
شركت روز  21شهريورماه در فهرست
تابلوي الف شركت فرابورس قرار گرفت.

حجم معامالت
ارزش معامالت
تعداد معامالت
ارزش بازار

پيشبيني كارشناس بازار سرمايه؛

گروه بورس -آخرين روز كاري اين هفته با سبزپوشي
آيفكس ،گشــايش يك نماد ،بازگشايي سه نماد معامالتي
و خبر بــه تعويق افتادن عرضه يكجاي ســهام مديريتي
غيركنترلي شركت پتروشــيمي اصفهان پايان يافت .روز
گذشــته شــاخص كل فرابورس با بيش از نيم واحد رشد
سبزپوش شد و در ارتفاع  944واحدي ايستاد كه نمادهاي
«مــارون» و «ذوب» به ترتيب  2/5و  1/3واحد از آيفكس
حمايت كردند و در مقابــل نماد «ميدكو» با بيش از يك
واحد اثر منفي مانع رشــد بيشتر اين نماگر شد .نگاهي به
توقف و بازگشــايي نمادهاي فرابورسي نشان ميدهد كه
روز گذشته نماد معامالتي شركت بيمه زندگي خاورميانه
«بخاور» روز گذشــته در تابلو «پايه ج» بازار پايه فرابورس
ايران گشايش يافته است .در همين حال نمادهاي معامالتي
شــركت شهرسازي و خانهسازي باغميشه «ثباغ» ،شركت

سخنگوي كميسيون برنامه بودجه و
محاسباتمجلسبرلزومبررسيتاثيرات
انتشــار اوراق ارزي بــراي تامين مالي
پروژههاي مختلف در اقتصاد كالن تاكيد
كرد .محمدمهدي مفتح در گفتوگو با
خانه ملت درخصوص انتشار اوراق ارزي
براي تامين مالي پروژههاي نفتي گفت:
بايد پذيرفت ظرفيت منابع مالي دولت
براي تامين مالــي پروژههاي مختلف
محدوداست.سخنگويكميسيونبرنامه

نوع

شاخص کل

عنوان شاخص

مقدار

تغيير

درصد

بیشترین

کمترین
رقم

آمار بازار

غيركنترلي شركت پتروشيمي اصفهان در بازار فرابورس ايران
به تعداد  71ميليون و  279هزار و  854سهم معادل 23/75
درصد از كل سهام اين شركت در روز گذشته خبر داده بود،
منتشر شده است .بازارهاي 9گانه فرابورس در آخرين روز
معامالتي هفته منتهي به  24شهريورماه ميزبان دادوستد
 217ميليون و  810هزار ورقه بهادار به ارزش بالغ بر يكهزار
و  512ميليارد ريال بودند كه اين حجم از مبادالت در بيش
از  40هزار نوبت دادوســتدي جابهجا شد .بيش از نيمي از
حجم كل مبادالت در بازارهاي اول و دوم دســت به دست
شد ب ه گونهاي كه تغيير مالكيت بيش از  121ميليون سهم
در بازارها صورت گرفــت .ارزش اين مبادالت نيز بر 335
ميليارد ريال بالغ شد و نمادهاي «ذوب» و «چكاپا» نيز به
پيشنهاد

و توجهها در اين رابطه بيشــتر باشد و
حتي سياستهاي خارجي و مالحظات
مدنظرباشد.سخنگويكميسيونبرنامه،
بودجه و محاسبات مجلس افزود :رعايت
مالحظات سياسي و اقتصادي به معني
عدم استفاده از ظرفيت انتشار اوراق ارزي
نيست بنابراين اگر مسووالن مربوطه
مالحظــات را رعايت كننــد ،ميتوان
اقدام اساسي در زمينه تامين بخشي از
منابع مالي دولت براي اجراي پروژههاي
مختلفداشت.
اتفاق

و دادوستد سهام شركتهاي سهامي
عام خارج از بورس و نيز تسويه وجوه،
دريافتها و پرداختهاي كارگزاران را
انجام ميدهد .سمات در سالهاي اخير
با افزايش خدمات خود به ذينفعان بازار
سرمايه از طريق افزايش خدمات در تاالر
سعدي ،تشكيل مركز تماس ،همكاري
با دفاتر پيشــخوان دولت و راهاندازي
سامانههايمختلفتوانستهنقشبسزايي
در تســهيل فرآيند امور سهامداران و
فعاالن اين بازار ايفا كند.
ذرهبين

برابر اســت كه كمتر از استانداردهاي
بينالمللي است« ».اين به آن معناست
كه قيمت سهام يك شركت خاص در
ايران كمتر از نصف قيمت سهام يك
شركت مشابه در آمريكا با همان ميزان
بازدهي اســت ».حجم سرمايهگذاري
خارجــي در بازار بورس ايران شــاهد
رشــد قابل توجهي بوده و در ســال
شمسي گذشته به  391ميليون دالر
رسيده است.

 دورنماي بازار
اين كارشــناس در ادامه به بررسي روند بازار
ســرمايه پرداخت و گفت :با توجه به كاهش نرخ
بهره بانكي پيشبيني ميشود نقدينگيهاي خوبي
از بازار پول راهي بازار ســهام شود .البته با كاهش
نرخ ســود سپردههاي بانكي ،گروهي سپردههاي
كوتاهمدت خود را به بلندمدت تغيير دادند و از اين
طريق تا يكسال آينده نيز سرمايه خود را در بانكها
نگه داشتند اما با توجه به روند ادامهدار كاهش نرخ
سود بانكي ،بازار سرمايه محل مناسبي براي جذب
نقدينگيهايي است كه از بانكها خارج ميشوند.
وي با بيان اينكه با كاهش نرخ سود بانكي و ورود
سرمايههاي جديد به بازار سرمايه  P/Eاين بازار باال
ميرود ،اظهار داشت :موضوع مثبت ديگر براي بازار
سرمايه كاهش ارزش برابري ارزها به خصوص دالر
آمريكاباتوجهبهسياستهاياخيردنياستكهباعث
رشد قيمت كاموديتيها شده است .همزمان برخي
كاالهاي اوليه نيز با كاهش عرضه و افزايش تقاضا
مواجه شدهاند كه باز هم رشد قيمت اين كاالها را
به همراه داشته است .همچنين شمس با بيان اينكه
بازار سرمايه كشور ما كاموديتيمحور است كه رشد
قيمت اين كاالها رونق بازار سرمايه را به همراه دارد،
درباره وضعيت ساير صنايع بازار گفت :كاهش نرخ
سود بانكي با مهندسي مالي ميتواند بدهي را براي
برخي صنايع مثل خودروييها يا ساير صنايع مشابه
كه نسبتهاي اهرمي مناسب دارند و ميزان بدهي
بانكي آنها باالست ،ارزانتر كند و هزينههاي مالي
كمتري توسط اين صنايع پرداخت شود كه تاثير
مثبتي بر سود صنعت خواهد داشت .اين كارشناس
بازار ســرمايه به صنعت  ITنيز اشاره كرد و افزود:
اين صنعت به دليل حركت جامعه به سمت دنياي
الكترونيك چشمانداز بسيار مثبتي دارد ،هرچند
رقابت در اين گروه بسيار سخت است اما دورنماي
اين صنعت به دليل جوان و توسعهاي بودن آن ،بسيار
روشن است .شمس معتقد است باقي صنايع بازار نيز
به تبع رشد صنايع بزرگ از رونق نسبي برخوردار
خواهند شد بنابراين ميتوان چشمانداز مثبتي براي
نيمه دوم سالجاري متصور شد.
بازار سهام

ترتيب بيشــترين ميزان حجم و ارزش معامالتي را به خود
اختصاص دادند .نمادهاي معامالتي «حافظ» و «قجام» به
ترتيب متعلق به بيمه حافظ و شركت فرآوردههاي غذايي و
قند تربتجام به لحاظ حجم و ارزش مبادالتي در بازار پايه
صدرنشين شدند .در سه تابلوهاي معامالتي بازار پايه شاهد
دادوســتد بيش از  92ميليون سهم به ارزش  128ميليارد
ريال بوديم .در نهايت نگاهي به تابلو اوراق با درآمد ثابت نيز
حاكــي از نقلوانتقال بالغ بر  954هزار ورقه بهادار در اين
تابلو اســت كه ارزشي بالغ بر  942ميليارد ريال را رقم زده
است .متقاضيان و فروشندگان «سخاب »2نيز با جابهجايي
بيش از  519هــزار ورقه به ارزش نزديك به  506ميليارد
ريال در اين نماد ،منجر به صدرنشيني اسناد خزانه اسالمي
 960822در تابلو اوراق با درآمد ثابت شدند.

در دو روز گذشته بورس تهران شاهد دو عرضه پياپي بود .اين اتفاق
و خوشبيني بازار به اين عرضهها توانست شاخص بورس را تا نيمه كانال
 ۸۳هزار واحدي باال نگه دارد .به گزارش ايسنا ،در هفتههاي گذشته پس
از چنــد مدت نبود عرضههاي اوليه در بورس تهران باالخره بهپرداخت
ملت براي اولين بار وارد بورس شــد و توانســت جاني تازه به معامالت
بورس اوراق بهادار تهران دهد .روز سهشــنبه نيز پس از مدتي شركت
توليدي چدنسازان عرضه اوليه شد .روز سهشنبه هفت درصد از سهام
شركت توليدي چدنســازان به عنوان  ۵۱۲شركت پذيرفتهشده براي
اولين بار و پس از پذيرش و درج نام شــركت در فهرســت شركتهاي
پذيرفتهشــده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش ساخت محصوالت
فلزي به شيوه ثبتسفارش كشف قيمت شد .كف قيمتي كه براي اين
سهم در نظر گرفته شده بود ۱۷۷ ،تومان و سه ريال و سقف قيمت ۱۹۵
تومان بود كه در نهايت كشــف قيمت روي  ۱۹۵تومان انجام شــد .اما
روز گذشته نيز سومين عرضه اوليه بورس تهران صورت گرفت .در اين
عرضه قرار بر اين بود كه پنج درصد از كل سهام عرضهشده به كاركنان
شركت دادهگستر عصر نوين تعلق گيرد ،اما پس از موضوعاتي اين پنج
درصد تا يك درصد كاهش پيدا كرد .كف قيمتي كه براي اين سهم در
نظر گرفته شده بود ۲۷۱ ،تومان و پنج ريال و سقف قيمت  ۲۷۵تومان
بود كه در نهايت در سقف قيمتي يعني  ۲۸۵تومان كشف قيمت شد.
عرضههاي اوليه روز گذشته و روز سهشنبه سبب شد بورس تهران يك
مقدار رمق بگيرد .شاخص كل با خوشبيني فعاالن بازار سرمايه با رشد
 ۵۴واحدي همراه شــد و به رقم  ۸۳هزار و  ۵۲۳واحدي رسيد .البته با
وجود دو عرضه پيدرپي در بورس تهران شاخصها آن طور كه بايد روند
صعودي را تجربه نكردند به طوري كه شــاخص كل هموزن و شاخص
بازار شناور هر يك به ترتيب  ۲۵و  ۲۱واحد باال رفتند .همچنين شاخص
بازار اول با  ۵۲واحد افت و شاخص بازار دوم با  ۶۱۱واحد افزايش مواجه
شد .به تازگي نيز معاون بورس تهران گفت :اين دو عرضه به چند دليل
در دو روز متوالي صورت گرفتند و از عوامل آن آماده بودن چند شركت
براي ورود به بورس تهران نام برد .او همچنين گفت :اين شركتها تمايل
داشــتند كه قبل از شروع ماه محرم عرضه شوند و از طرفي هم مراحل
قانوني را براي عرضه در بورس پشت سر گذاشتند .تعدادي اميدوارند كه
اين عرضههاي پياپي بتواند به بورس تهران بيش از پيش رمق دهد و اين
بازار را از ركود نسبي خارج كند .در معامالت روز گذشته نماد گروه مپنا،
ملــي صنايع مس ايران و بانك ملت هر يك به ترتيب با  ۴۹ ،۵۲و ۲۴
واحد تاثير كاهنده بيشترين نقش كاهشي را روي دماسنج بازار داشتند .در
طرف مقابل پااليش نفت بندرعباس ،پااليش نفت تهران و آسانپرداخت
پرشين به ترتيب ۳۲،۳۴و ۲۹واحد تاثير افزاينده ،بيشترين نقش باالبرنده
را روي دماسنج بازار سرمايه اعمال كردند .ارزش معامالت بورس تهران
روز گذشته به رقم  ۶۵۵ميليارد و  ۸۰۰ميليون تومان بالغ شد و حجم
معامالت به  ۹۸۷ميليون سهم و اوراق مالي رسيد .اين در حالي است كه
نماد معامالتي شركتهاي قند شيرين خراسان(قشرين) با توجه به اعالم
پيشبيني درآمد هر سهم ،حقتقدم شركت شهد ايران(غشهدح) جهت
عرضه بازگشايي شدند .همچنين نماد معامالتي شركت كارت اعتباري
ايرانكيش(ركيش) با توجه به تعديل پيشبيني درآمد هر سهم ،حقتقدم
شركت كارت اعتباري ايرانكيش(ركيشح) با توجه به توقف نماد اصلي
و نماد معامالتي شركت پتروشيمي فارابي (شفارا) جهت برگزاري مجمع
عمومي فوقالعاده متوقف شــدند .شايان ذكر است بنا بر اعالم مديريت
عمليات بازار بورس اوراق بهادار تهران ،با توجه به بررسي فني ،تعدادي
از نمادها متوقف هستند كه مجددا به وضعيت قبلي برخواهند گشت .در
بازار بدهي كه اوراق مشاركت ،گواهي سپرده و صكوك معامله ميشود،
 909هزار برگه اوراق مشاركت به ارزش كل بيش از  910ميليارد ريال
معامله شد .در بازار صندوقهاي قابل معامله كه صندوقهاي قابل معامله
و صندوقهاي سرمايهگذاري شاخص قابل معامله دادوستد ميشود19 ،
ميليون و  203هزار واحد از صندوق سرمايهگذاري به ارزش كل بيش از
 106ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت.

