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شاخصها از نگاه آمار

شاخص كل
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شاخص قيمت (هموزن)
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13235/70

شاخص آزاد شناور

94555/20

135/87

0/14
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94450/70

شاخص بازار اول

61375/80

81/40

0/13

61414

61311/70

شاخص بازار دوم

192401/80

86/73

0/05

مجوز كارگزاري ديگر صادر نميشود

موجود مجبورند فعال شرايط فعلي را مديريت كنند تا سودآور
باشند .وي ادامه داد :اگر كارگزاري تشكيل شود و عملكردش
موفق نباشد ،ريسك سيستماتيك براي كشور ايجاد ميكند.
موضوع كارگزاري مانند بانك اســت و بايد مراقبتهاي ويژه
داشــته باشد .اگر يك كارگزاري با تعداد زيادي از سهامداران
دچار مشكل شود ،باعث ايجاد ريسك سيستماتيك ميشود.
محمدي در پاســخ به سوالي درباره مشكالت سرمايهگذاران
خارجــي براي ورود به بازارهــاي مالي ايران گفت :جز بحث
لوانتقال پول ،موضوع حساب متولي يا «كاستودين» ميتواند
نق 
به ورود سرمايهگذار خارجي به ايران كمك كند .در حال حاضر
كارگزاريها به هلدينگ خدمات مالي تبديل شــدهاند و اين
كمك خواهد كرد كه موضوع «كاستودين» را برايشان تعريف
كنيم .وي ادامه داد :ســازمان بورس با بانكها گفتوگوهايي
را آغاز كرده اســت تا از طريق شــعب خارجي ،سرمايهگذار
خارجي جذب كنند و موضوع حساب متولي را خود بانكها
عهدهدار شوند و شعب خارجي آنها نقطه اتصال بازار سرمايه با
سرمايهگذار خارجي خواهد بود .رييس سازمان بورس و اوراق
بهادار اضافه كرد :تنظيم صورتهاي مالي شركتها به روش
گزارشگري مالي بينالمللي مالي از ديگر موضوعاتي است كه
براي سرمايهگذاران خارجي مهم است و طي يكسال گذشته
سازمان بورس به اين سمت رفته است.

زلزله مانع فعاليت بورس كرمانشاه نشد

فعاليــت تاالر منطقــهاي بورس
كرمانشاه پس از زلزله مهيب به صورت
عادي در جريان است .به گزارش ايبِنا،

زهرا دفتري بــا اعالم اينكه همه ۲۱
كارگــزاري موجود در تاالر منطقهاي
بورس كرمانشــاه از آغــاز معامالت

ســهام در روز گذشــته ،فعاليتهاي
خود را بدون اختالل و مشكل دنبال
كردند اظهار داشــت :ســهامداران و
كارگزاريهاي حاضــر در اين تاالر با
انجام دادوستد سهام همانند روزهاي
گذشته در جريان فرآيند كلي معامالت
روزانه قرار داشــتند .اين مقام رسمي
تاالر منطقهاي بورس كرمانشــاه ،در
ادامه گفت :هيچيك از زيرساختهاي
موجود براي معامالت ســهام در اين
تاالر با مشكل و آسيبي همراه نشده و
فعاالن حقيقي و حقوقي در اين تاالر
به راحتي مشغول انجام معامالت روزانه
خود هستند .مسوول تاالر منطقهاي
بورس كرمانشاه با بيان اينكه مشكل

جذب  ۶هزار سرمايهگذار در بورس استانبول در  ۹ماه
رشد تاريخي شاخص  ۱۰۰شركت
برتر در بورس استانبول ()BIST100
موجب جذب شش هزار سرمايهگذار
جديد به اين بازار طي  ۹ماه اخير شد.
به گزارش سنا ،از ابتداي سال ۲۰۱۷
تا انتهاي ماه اكتبر (ديماه  ۹۵تا  ۸آبان
 ،)۹۶جز ماه سپتامبر ،بورس استانبول
توانست رشد بسيار چشمگير ۹ماههاي
را ثبت كند .اين گــزارش ميافزايد:
شاخص ۱۰۰شركت برتر اين بورس كه
به باالترين ميزان رشد ماهانه رسيده بود
در پايان اكتبر به عدد  ۱۱۰هزار واحد
رسيد و توانست نسبت به مدت مشابه
ماه گذشته خود  7/03درصد افزايش
داشته باشد .در حالي كه اين متغير در
ماه نوامبر به ركورد  ۱۱۵هزار واحدي
دست يافت.

  تعداد سهامداران
همچنينطبقآمارهايموسسهثبت
مركزي در تركيه تعداد سرمايهگذاران
داخلي كه در بازار اين كشور مشغول
دا دوستد هستند 1/04 ،ميليون نفر و
تعداد ســرمايهگذار خارجي  ۹هزار و
 ۴۸۵نفر است .از سويي ديگر تا پايان
ماهسپتامبر،تعدادسرمايهگذارانداخلي
در اين كشور نسبت به سال گذشته با
افزايش شش هزار و  ۶۱نفري به 1/04
ميليون نفر و تعداد ســرمايهگذاران
خارجي با رشد  ۳۵نفري به  ۹هزار و
 ۴۸۵نفر رسيد .در پايان ماه سپتامبر
 ،۲۰۱۷ارزش پرتفوي سرمايهگذاران
خارجي در بازار ســرمايه اين كشور با
رشد  33/3درصدي از  156/5ميليارد
لير در پايــان ســال  ۲۰۱۶به ۲۰۸

ميليارد لير تركيه رسيد .از سويي ديگر
در پايان ســال گذشته اندازه پرتفوي
سرمايهگذاران داخلي از  90/3ميليارد
دالر به  110/8بيليون دالر رســيد و
رشــد  22/7درصدي را در  ۹ماه اخير
به ثبت رساند.
 نقش ويژه آمريكاييها
افزون بر اين تا پايان سپتامبر گذشته
ســرمايهگذاران آمريكايي بيشترين
ســهم حضور در بازار اســتانبول را از
نظر حجــم معامالت و حجم كدهاي
معامالتي داشــتند .همچنين ارزش
پرتفوي سهامداران آمريكايي در بورس
استانبول در پايان سال گذشته ميالدي
به رقم  48/5ميليارد لير رسيد در حالي
كه طي ماههاي ژانويه تا سپتامبر۲۰۱۷
ارزش پرتفوي اين دسته از سهامداران

افزايش ارزش معامالت فرابورس
گروه بورس -دادوستدهاي فرابورس
با افزايش حجم و ارزش معامالت همراه
شــد به طوري كه  ۳۰۹ميليون ورقه به
ارزش بيش از دو هــزار و  ۴۲۴ميليارد
ريال در مجموع بازار مبادله شد كه اين
ميزان در  ۴۱هزار بار بود .همچنين ديروز
در مجموع بازارهاي اول و دوم نيز شاهد
جابهجايي نزديك به  ۱۰۱ميليون سهم
به ارزش بيش از  ۳۱۷ميليارد ريال بود.
از سويي ديگر بررسي معامالت در اين دو
بازار نشــان ميدهد دو نماد از گروههاي
«فلزات اساسي و استخراج زغالسنگ»
به نامهاي «وفرآوري زغالسنگ پرورده»

باالترين حجــم و ارزش معامالت را در
اختيار گرفتند و در عين حال نماد «ذوب»
همچنين در صدر نمادهــاي پربازديد
فرابورسي قرار گرفت .افزون بر اين در حالي
نمادهاي «كپرور»« ،حسينا» و «كشرق»
باالترين رشد قيمتي را به ثبت رساندند
كه در سمت مقابل نمادهاي «فزرين»،
«غفارس»« ،غپآذر» و «ثتران» تا سطح
حداكثر چهار واحد افت قيمتي را تجربه
كردند .همچنيــن در مجموع تابلوهاي
معامالتي بازارپايه نيز شاهد نقل و انتقال
 ۲۰۱ميليون سهم به ارزش ۳۰۱ميليارد
ريال بوديم .تابلوي اوراق تسهيالت مسكن

حجم معامالت
ارزش معامالت
تعداد معامالت
ارزش بازار

نيز ميزبان نقل و انتقال نزديك به ۶۴هزار
ورقه تسه به ارزش  ۴۹ميليارد ريال بود و
نماد «تسه» مردادماه ۹۶باالترين حجم و
نمادتسهمهر ۹۶بيشترينارزشمعامالت
را در اين تابلو به خود اختصاص دادند.
  بازار اوراق با درآمد ثابت
نگاهي به بــازار اوراق با درآمد ثابت
نيز نشان ميدهد سرمايهگذاران در اين
بازار ميزبــان جابهجايي يك ميليون و
 ۷۳۰هزار ورقه به ارزش يكهزار و ۶۹۶
ميليارد ريال بودند و اسناد خزانه اسالمي
در نماد «ســخاب »۳باالترين حجم و
ارزش معامالتي را در اين بازار تجربه كرد.

891505
1975048
50166
350681

واحد

ميليون سهم
ميليون ريال
معامله
ميليارد ريال

وقايعنگار بورس

رنگ شاخص سبز شد
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رييس سازمان بورس:

صنعت كارگزاري در بازار سرمايه ايران به عنوان يكي از اركان
اصلي دادوستدها هميشه نقش فعالي را براي سرمايهگذاران
ايفا ميكند .در چند سال گذشته ،مجوز تازهاي براي تاسيس
كارگزاري از سوي سازمان بورس صادر نشده است .از يكسو
منفعل بودن بخشي از كارگزاريهاي فعلي كه سهم آنها براساس
آمارها حتي يك درصد از معامالت را شامل نميشود و در سويي
ديگر ريسكهاي موجود باعث شده تا مجوزهاي ديگري صادر
نشــود .در همين ارتباط روز گذشــته رييس سازمان بورس
اظهار داشت :با وجود بيش از  ۱۰۰كارگزاري در بازار سرمايه،
ديگر مجوز تاسيس كارگزاري صادر نميشود .شاپورمحمدي
در پاسخ به اين سوال كه آيا صنعت كارگزاري در ايران نبايد
رقابتي شود به ايسنا گفت :تعداد  ۱۰۸كارگزاري كه در ايران
وجود دارد كافي است و با افزايش شعب آنها بايد اين رقابت به
وجود آيد .وي در ادامه در پاسخ به اينكه پس اگر كسي بخواهد
خارج از سيستم كارگزاريهاي موجود ،وارد صنعت كارگزاري
شود ،تكليف چيست ،اظهار داشت :دنيا به سمت آنالين شدن
معامالت حركــت ميكند و صنعت كارگزاري از لحاظ تنوع
در سرويسها ميتوانند به شكلهاي مختلف خدمترساني
كند .رييس ســازمان بورس درباره اينكه آيا اين صنعت براي
افراد مختلف جذابيت دارد يا خير بايد گفت :با توجه به اينكه
حجم معامالت در ايران نســبتا پايين است ،كارگزاريهاي
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آمار بازار

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس مطرح كرد؛

عامل اصلي هدايت نقدينگي به بازار سرمايه

كمريسك شــدن ســرمايهگذاري در بورس باعث سوق
نقدينگي به بازار سرمايه ميشود .به گزارش خانه ملت ،رحيم
زارع درخصوص وضعيت بازار سرمايه در چند مدت اخير گفت:
در هفته گذشته شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق
بهادار تهران در مجموع رشد اندكي داشت كه متاثر از عوامل
اقتصادي و حتي برخي اخبار سياسي بينالمللي بوده است.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس افزود :در روز يكشنبه
شاخص بورس با كاهش روبهرو شد و سطح معامالت كمحجم
بود و اين در حالي است كه بايد وضعيت بازار سرمايه با تحول
روبهرو شود .همچنين نماينده مردم آباده ،بوانات و خرمبيد در
مجلس ادامه داد :قيمت نفت ،نرخ ارز ،اخبار سياسي و افزايش
صادرات از عواملي است كه بازار سرمايه كشور و شاخص بورس
را تحت تاثير قرار ميدهد .زارع با تاكيد بر تقويت شركتهاي
توليدي بورسي گفت :اگر برنامهريزي مناسبي در بازار وجود
داشته باشد و سرمايهگذاران اين اطمينان را داشته باشند كه
در درازمدت سرمايهگذاري در بورس كمريسك خواهد بود به
صورت بديهي روند هدايت نقدينگي به اين بازار تسريع ميشود.
وي در ادامه تصريح كرد :افزايش قيمت جهاني برخي كاالها در
وضعيت شاخص بورس ايران نيز تاثيرگذار بود و باعث شد در
هفته گذشته شاخص بورس با افت روبهرو نشود اما بايد پذيرفت
اتفاق

خاصي درباره خدماترساني به فعاالن
در جهت انجام معامالت وجود ندارد،
اضافه كرد :ارتباط آنالين سامانه اصلي
معامالتــي بورس با تــاالر منطقهاي
كرمانشــاه و بســترهاي اينترنتي در
ايــن تاالر در وضعيت پايدار قرار دارد
و معاملهگــران و كارگزاريها همانند
هميشــه در خريد و فروش ســهام
مشــاركت دارند .افزون بر اين دفتري
درخصوص جايگاه تــاالر منطقهاي
بورس كرمانشاه در ميان ساير تاالرهاي
منطقهاي در كشور اظهار داشت :تاالر
بورس اين استان در بين همه تاالرهاي
منطقهاي كشور ،در رتبه سيزدهم از
نظر حجــم ،ارزش و تعداد معامالت
قرار دارد.
بينالملل

با رشد  19/7ميليارد لير به عدد ۶۸۳
ميليارد لير رسيده است .در مقابل در
همين مدت زماني «ژانويه تا سپتامبر
 »۲۰۱۷تعداد سرمايهگذاران خارجي در
بورس استانبول با رشد  ۳۵درصدي از
يك هزار و  ۲۴۴ســرمايهگذار به يك
هزار و  ۲۷۹نفر رسيد .از سويي ديگر
آمارها نشان ميدهد انگلستان به عنوان
دومين كشــوري كه بيشترين تعداد
ســهامدار را در بازار استانبول دارد ،با
 ۴۲۶سهامدار به ارزش پرتفويي برابر
با  ۳۰ميليارد لير همراه شــد ،بعد از
آن لوكزامبورگ سومين كشور با تعداد
سرمايهگذاري بالغ بر  ۲۸۹سرمايهگذار،
ارزش پرتفويي برابر با  14/7ميليارد لير
و ايرلند با  ۱۷۳سرمايهگذار ،پرتفويي به
ارزش  14/7ميليارد لير را در اين بازار
به ثبت رساندند.
كف بازار

معامالت در صندوقهاي سرمايهگذاري
قابل معامله نيز با دادوستد پنج ميليون
ورقه به ارزش حــدود  ۶۰ميليارد ريال
انجاميد .صندوق اعتمادآفرين پارسيان در
صدر ETFها قرار گرفت.
  كاهش  2واحدي آيفكس
در نهايت شــاخص كل فرابورس در
پايان معامالت ديروز به افت نزديك به دو
واحدي تن داد تا به اين ترتيب آيفكس در
نزديكيارتفاع ۹۸۸واحديبايستد.گفتني
اســت چهار نماد «مارون»« ،ميدكو»،
«شراز» و «ارفع» در حالي باالترين تاثير
منفي بر شاخص فرابورس را تا حدود دو
واحد رقم زدند.

اين روند رشد شاخص قابل قبول نيست چراكه رونق بازار سرمايه
يكي از اولويتهاي اقتصادي است .زارع افزود :باال رفتن قيمت
نفت باعث رشد درآمدهاي ارزي ميشود كه به طور طبيعي اين
موضوع مولفههاي ديگر اقتصادي كشور مانند شاخص بورس را
تحتتاثيرقرارميدهد.سخنگويكميسيوناقتصاديمجلس
يادآور شد :احتمال افزايش صادرات محصوالت پتروشيمي و
رونق مبادالت تجاري با كشــور تركيه در رشد قيمت سهام
شركتهاي بورسي تاثيرگذار است .همچنين عضو كميسيون
اقتصادي مجلس گفت :با انتشار اوراق مشاركت ارزي -ريالي
ميتوان بخشي از منابع مالي الزم براي اجراي پروژهها را تامين
كرد .شهاب نادري درخصوص انتشار اوراق ارزي گفت :اينكه
بــراي انجام پروژههاي مختلف نياز به منابع مالي وجود دارد،
يك موضوع كامال بديهي اســت و ميتوان بخشــي از منابع
مالي يادشده را از طريق انتشار اوراق ارزي به دست آورد .عضو
كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد :با توجه به اينكه در برنامه
ششم توسعه كشور نيل به نرخ رشد اقتصادي هشت درصدي
مدنظر است؛ بنابراين بايد از تمامي ظرفيتهاي اقتصادي براي
انجام اين مهم استفاده شود .اين نماينده در ادامه داد :استفاده
از ابزارهاي نوين مالي مانند انتشار اوراق مشاركت ارزي -ريالي
بايد با لحاظ مقررات اسالمي و قانوني باشد.

گروه بورس -معامالت بورس پس از دو روز افت ،ديروز با رشد ۸۷واحدي
شاخص كل ،فضاي دادوستدها را تغيير داد .فعاليت سهامداران در سومين روز
معامالتي هفته در تاالر شيشهاي باعث شد شاخص كل با ۸۷واحد افزايش به
 ۸۷هزار و ۸۳۲واحد برسد .براساس اين گزارش در روزي كه همه شاخصهاي
معامالتي در بورس با رشد مواجه شدند ،ارزش بازار نيز با اندكي رشد نسبت به
روز قبل به  ۳۵۰هزار و  ۶۸۱ميليارد تومان دست پيدا كرد.
  تحركنماگرها
آمار نشان ميدهد ديروز پس از پايان معامالت بازار سهام ،شاخص قيمت
وزني با  ۲۸واحد افزايش به  ۲۸هزار و  ۱۸۷واحد ،شاخص هموزن با  ۹واحد
رشد به ۱۷هزار و ۵۲۱واحد ،شاخص قيمت هموزن با هفت واحد صعود به۱۳
هزار و  ۲۳۵واحد ،شاخص آزاد شناور با  ۱۳۵واحد افزايش به  ۹۴هزار و ۵۵۵
واحد ،شاخص بازار اول با  ۸۱واحد صعود به  ۶۱هزار و  ۳۷۵واحد و شاخص
بازار دوم با  ۸۶واحد به  ۱۹۲هزار و  ۴۰۱واحد ترسيم دقيقي از اوضاع و احوال
بورس را نشان دادند .اين گزارش ميافزايد سهامداران ديروز نسبت به روزهاي
گذشته تحرك قابل اعتنايي در خريد و فروش سهام از خود نشان دادند به
گونهاي كه در  ۵۰هزار و  ۱۶۶نوبت معامالتي بيش از  ۸۹۰ميليون سهم به
ارزش  ۱۹۷ميليارد تومان در تاالرهاي معامالتي ،سهام جابهجا شد تا حتي
تابلوهاي آماري بورس نيز با اعداد تازهتري از مبادالت مواجه شوند.
  تاثير در شاخص
در سويي ديگر ديروز پنج نماد «فوالد» با  ۷۸واحد« ،شپنا» با  ۲۵واحد،
«خپارس» با  ۱۷واحد« ،خودرو» با  ۱۴واحد و «فارس» با  ۱۳واحد بيشترين
تاثير مثبت و دو نماد «فخوز» با ۱۵واحد و «وغدير» با ۱۰واحد افت بيشترين
تاثيرمنفيرابرشاخصبورسداشتند.همچنينفرآيندجزييخريدوفروشها
مشخص كرد كه شركتهاي «ماشينسازي اراك ،سايپا ،ايرانخودرو ،پااليش
نفت بندرعباس ،بانك ملت ،ســراميكهاي صنعتي اردكان و فوالد مباركه
اصفهان» از جمله ســهمهايي بودند كه سهامداران توجه زيادي به آنها در
معامالت ديروز بورس نشان دادند.
  توقف و بازگشايي نمادها
گفتني است با اعالم ناظر بازار ديروز نمادهاي «شكلر ،دجابر ،سشمال و
غمارگح» باز و دو نماد معامالتي «شپديس و ولغدر» متوقف شدند .در سويي
ديگر شاخصهاي صنعتي گروههاي «زغالسنگ ،انتشار و چاپ ،ساير مالي،
خودرو و فلزات اساســي» در معامالت سومين روز كاري بورس با رشدهاي
زيادي مواجه شدند و در مقابل دو شاخص «قند و شكر و محصوالت كاغذ»
با افت كار خود را به پايان رساندند.
  بيشترينوكمترين قيمتها
در همين حال تابلوهاي قيمتي نيز اعداد و نمادهاي متفاوتي را از جهت
بيشترينافزايشوكاهشقيمتنشانميدهندبهطوريكهسهنماد«سغرب،
وليز و بكام» با چهار درصد رشد ،بيشترين افزايش قيمت و چهار نماد «بكاب،
پسهند ،خموتور و كبورس» با چهار درصد افت ،بيشترين كاهش قيمت را
براي معاملهگران به وجود آوردند.

