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حجم معامالت
ارزش معامالت
تعداد معامالت
ارزش بازار

193381/20 193720/60

 آنالین شدن قراردادهای اختیار
معامله در فرابورس
در مقطع فعلی انجام معامله ،تسویه
معامالت ،نگهداری اطالعات رجیستری
معامالت در سامانه واچار انجام میشود
و قرار است ارتباط سامانه با سامانههای
موجود در فرابورس ایران و بازار سرمایه
متصل و برقرار شود .پیشبینی میشود
اجرایی شدن کامل قراردادهای اختیار
معامله به عنوان ابزار پوشش ریسک
مورد اســتقبال ســرمایهگذاران قرار
گیرد.
  اصالح دســتورالعمل توقف و
بازگشایی نمادها
نحــوه توقــف و بازگشــایی نماد
شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه
یکی از مسایل مهمی است که از گذشته
تا کنون مطرح بوده اســت .از این پس
اصل بر این است که نماد طی  ۶۰تا ۹۰
دقیقه بازگشایی شود ،بر این اساس ،در
شرایطی که اطالعات توسط ناشران اوراق
بهادار ارائه شود نمادی بیش از  ۹۰دقیقه
متوقف نخواهد ماند.
 راهاندازی صندوق تثبیت بازار
سرمایه
این صندوق در راســتای اجرای ماده
 ۲۸قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و
ارتقای نظام مالی کشور ،با مجوز سازمان
بورسبهمنظورکنترلیاکاهشمخاطرات
سامانهاییافرادستگاهیبازارسرمایهکشور
درشرایطوقوعبحرانهایمالیواقتصادی
واجرایسیاستهایعمومیحاکمیتیدر
شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه
شــرایط رقابت منصفانه در حــوزه بازار
سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت
سازمان بورس و اوراق بهادار با شخصیت
حقوقی مستقل و غیردولتی نزد اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
ثبت شده است.

رشد  ۸۰۰۰میلیارد تومان ارزش بازار سهام
ارزش بازار سهام در ماه دوم پاییز
با رشــد هفت هــزار و  ۹۵۲میلیارد
تومانی بــه  ۳۵۴هزار و  ۲۰۵میلیارد
تومان رسید .به گزارش ایبِنا ،بر اساس
اطالعات و آمار منتشــر شده از سوی
بورس تهران ،ارزش کل بازار ســهام
در آبانماه امســال با هفــت هزار و
 ۹۵۲میلیارد تومــان به  ۳۵۴هزار و
 ۲۷۲میلیارد تومان رســید .بر اساس
این گــزارش ،در دوره یک ماهه فوق
سرمایه  ۳۲۶شــرکت بورسی۱۴۸ ،
هزار میلیارد تومان ،ســود پیشبینی
شده  ۴۵هزار میلیارد تومان و متوسط
 P/Eبازار  6/78مرتبه بوده است .این
گزارش میافزاید :ارزش کل بازار سهام
در نخستین ماه پاییز امسال هم ۳۴۶
هزار و  ۳۳۸میلیارد تومان ،ســرمایه
 ۳۲۷شرکت  ۱۴۷هزار میلیارد تومان،
سود پیشبینی شده  ۴۵هزار میلیارد
تومان و متوسط  P/Eبازار  6/63مرتبه
بوده اســت .در عین حال ،ارزش کل
بازار ســرمایه در ششمین ماه امسال
هم  ۳۳۹هزار و  ۳۵۶میلیارد تومان،
سرمایه  ۳۲۷شرکت  ۱۴۲هزار میلیارد
تومان ،سود پیشبینی شده  ۴۲هزار

میلیارد تومان و متوســط  P/Eبازار
 6/96مرتبــه بوده اســت .همچنین
ارزش کل بــازار ســهام در پنجمین
ماه امســال  ۳۲۵هزار و  ۴۴میلیارد
تومان ،سرمایه  ۳۲۵شرکت  ۱۴۱هزار
میلیارد تومان ،سود پیشبینی شده
 ۴۳هزار میلیارد تومان و متوسط P/E
بازار  6/53مرتبه بوده است .از سویی
دیگر ،ارزش کل بازار سهام در تیرماه
گذشته نیز  ۳۲۴هزار و  ۸۶۱میلیارد
تومان ،سرمایه  ۳۲۵شرکت  ۱۴۰هزار
میلیارد تومان ،سود پیشبینی شده ۴۲
هزار میلیارد تومان ،متوسط  P/Eبازار
 6/7مرتبه ،ســود (زیان) تحقق یافته
 ۸۳۵۶میلیارد تومان و ســود نقدی
تقسیم شــده و درصد آن به ترتیب
 ۶۲۵۹میلیــارد تومان و  67/7درصد
بوده اســت .این گــزارش میافزاید:
ارزش کل بازار ســهام در سومین ماه
امسال  ۳۲۰هزار و  ۱۳۸میلیارد تومان،
سرمایه  ۳۲۴شرکت  ۱۳۹هزار میلیارد
تومان ،سود پیشبینی شده  ۳۹هزار
میلیارد تومان ،متوسط  P/Eبازار6/98
مرتبه ،سود (زیان) تحقق یافته ۲۹۶۳
میلیارد تومان و ســود نقدی تقسیم

شــده و درصد آن بــه ترتیب ۲۲۴۴
میلیــارد تومــان و  73/3درصد بوده
است .بر اســاس این گزارش ،ارزش
کل بازار ســهام در دومین ماه امسال
نیز  ۳۳۵هزار و  ۹۴۵میلیارد تومان،
سرمایه  ۳۲۵شرکت  ۱۳۸هزار میلیارد
تومان ،سود پیشبینی شده  ۴۱هزار
میلیارد تومان ،متوسط  P/Eبازار7/16
مرتبه ،سود (زیان) تحقق یافته ۹۲۱۹
میلیارد تومان و سود نقدی تقسیم شده
و درصد آن به ترتیب  ۷۸۶۶میلیارد
تومان و  ۸۵درصد بوده است .همچنین
ارزش کل بــازار ســهام در فروردین
امســال  ۳۲۸هــزار و  ۳۴۱میلیارد
تومان ،سرمایه  ۳۲۵شرکت  ۱۳۸هزار
میلیارد تومان ،سود پیشبینی شده
 ۴۱هزار میلیارد تومان ،متوسط P/E
بازار  6/96مرتبه ،سود (زیان) تحقق
یافته  ۴۸۷میلیارد تومان و سود نقدی
تقسیم شــده و درصد آن به ترتیب
 ۱۹۰میلیارد تومان و  38/9درصد بوده
است .بر پایه این گزارش ،نسبت قیمت
به درآمــد «price-to-earnings
 »ratioیا نسبت « »P/Eکه نسبت
قیمت به درآمد هر سهم است ،یکی از

ميليون سهم
ميليون ريال
معامله
ميليارد ريال

دومین روز متوالی افت نماگر تاالر

بررسی کارنامه دولت در توسعه بازار سرمایه

اقدامــات و دســتاوردهای دولت
دوازدهم در صد روز اخیر در حوزه بازار
سرمایه تاحدودی زمینهساز شفافتر
شدن این بازار شــده است .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی دولت ،هدف اصلی
ل سرمایه و
بازار سرمایه تسهیل تشکی 
ایجاد بســترهای قانونی و اجرایی الزم
برای ســرعت بخشــیدن به معامالت
داراییها در این بازار اســت .از سویی
دیگر ،وجــود بازاری کارا بــا ابزارهای
مالی متنوع موجب شفافیت متغیرهای
اصلی اقتصاد میشود .در همین حال،
نظام تعیین قیمت وجوه و ســرمایه،
انتشار و تقارن اطالعات ،توزیع ریسک
و نزدیک شــدن به شرایط بازار رقابتی
از کارکردهای مهم بازار سرمایه است.
همچنین حفظ نقدینگــی صاحبان
منابع ،کشف قیمت و تخصیص بهینه
منابع نیز یکی از مهمترین کارکردهای
این بازار بهشمار میرود .هرچه ابزارهای
مالی مورد استفاده در این بازار از تنوع
بیشــتری برخوردار باشند که بتوانند
به اهداف ،ســلیقهها و روحیات متنوع
صاحبان پسانــداز و متقاضیان وجوه
پاسخ مثبت دهند ،زمینه مشارکت افراد
بیشتریفراهمشدهوموجبرونقبیشتر
اقتصاد خواهد شد.
 در مسیر تکامل
در سالهای اخیر بازار سرمای ه کشور
تکامل یافته به طــوری که بخشهای
اجرایی و نظارتی بازار سرمایه شکل گرفته
و در حال تکامل هستند ،نهادهای مالی
جدیدهمچونشرکتهایتامینسرمایه،
صندوقهای سرمایهگذاری ،شرکتهای
مشــاور ســرمایهگذاری و شرکتهای
پردازشگر اطالعات مالی تاسیس شدهاند،
ابزارهای مالی جدید همچون اوراق اجاره،
مرابحه ،قرضالحسنه ،استصناع و مضاربه
و اوراق مشــارکت رهنی برای انتشار و
معامله در بازار ســرمایه طراحی شده،
معامله قراردادهای آتی آغاز شده و در حال
توسعه به انواع کاالها و سهام است .از این
روی انتظار میرود شاهد تغییرات وسیعی
در توسعه بازارهای مالی کشور باشیم .از
مشکالت پیشروی بازار سرمایه همزمان
با استقرار دولت دوازدهم عدم اصالح قانون
تجارت ،عدم تعیین تکلیف حضور سهام
عدالتدربازارسرمایه،بستهبودنبسیاری
از نمادها «بهخصوص نمادهای بانکی» و
عدم حضور پررنگ بخش خارجی در بازار
سرمایه ایران است.
 مهمتریــن اقدامــات و
دستاوردها
بر اساس بررسیهای صورت پذیرفته،
روند ماهانــه نرخ بازده تا سررســید
« »YTMاوراق تامیــن مالی موجود

799836
1899267
56663
3627236

واحد

وقایعنگار بورس

از اصالحات بنیادی تا رونق دا دوستدها:

در بــورس و فرابورس نشــان میدهد
که روند نســبتا هموار نرخ بازده که از
ابتدای سال  ۱۳۹۶آغاز شده ،در پایان
تابستان دستخوش تغییرات جدی شده
و در شــهریورماه به شدت نزولی شده
است .در مقابل میانگین نرخ بازده اوراق
تامین مالی در شهریورماه برابر با 20/4
درصد بوده اســت .این نرخ برای اوراق
کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب 19/9
درصد و  20/8درصد بوده اســت .ابالغ
تدابیر هشتگانه بانک مرکزی به نظام
بانکی جهت کاهش نرخ ســود بانکی،
اصلیترین متغیری بوده است که نرخ
بازده در بــازار اوراق تامین مالی را در
شهریورماه کاهش داده است .همچنین
با توجه به جامعیت این بخشــنامه «با
احتساب عملکرد صندوقهای با درآمد
ثابت» به نظر میرسد که نرخ بازده در
تمامی بازارهای جانشین اوراق تامین
مالی «با ریسک صفر» کاهش یافته و
همین موضوع نرخ بازده را در این بازار
کاهش داده است.
  کاهش نرخ بازده در بازار اوراق
تامین مالی
در کنار کاهــش کلی نرخ بازده در
بازار اوراق تامین مالی ،ساختار این نرخ
نیز دستخوش تغییراتی شده به شکلی
کــه نرخ بــازده اوراق کوتاهمدت برای
نخستین بار پایینتر از اوراق بلندمدت
قرار گرفته اســت .به نظر میرسد که
جدیدالورود بــودن اوراق کوتاهمدت و
نرخگذاری اولیه آنها در کنار چسبندگی
نرخ اوراق بلندمدت ،اصلیترین علت این
مساله بوده است و این اوراق میتوانند
در ماههای آتی پیشران کاهش نرخ بازده
باشــند .کاهش نرخ بازده در بازار اوراق
تامین مالــی میتواند به عنوان اتفاقی
مثبت تلقی شود که با توجه به مشکالت
نظامبانکیووجودتنگناینقدینگیبرای
بنگاهها ،منابع موجود را به تامین مالی
مستقیم و سرمایهگذاری در بنگاههای
بخش خصوصی سوق دهد .همچنین
از مهمتریــن تصمیمات اتخاذ شــده
توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در
راستای ایجاد سازگاری بین سیاستهای
بانک مرکزی و ســازمان در خصوص
کاهش نرخ تامین مالی ،میتوان به مورد
صندوقهای ســرمایهگذاری مشترک
اشــاره کرد .از جملــه این تصمیمات
کاهش میزان سپردهگذاری صندوقها
در بانکها از  ۶۰درصد ارزش صندوق به
 ۵۰درصد ،ممنوعیت تضمین نرخ سود
در صندوقها ،الزام به رعایت نرخهای
مصوب شــورای پول و اعتبار و حذف
کارمزد مدیریت نسبت به سپردهگذاری
مازاد نسبت به  ۵۰درصد است.

رقم

آمار بازار

  کاهش کارمزدهای معامالت
یکی از اقدامات سازمان بورس برای
جذابیت بیشتر معامالت الگوریتمی و
معامالت پربسامد و همچنین افزایش
حجم دا دوستد ،کاهش کارمزدها بود و
پیــرو آن بورسها نیز همین رویکرد را
اتخاذ کردند که کاهش کارمزد معامالت
بورسها و کارگزاران بنا به پیشنهاد خود
آنها در هیاتمدیره ســازمان بورس به
تصویبرسید.همچنینکارمزدمعامالت
سهام و حق تقدم سهام در بورس تهران
و کارمــزد معامــات  ETFدر بورس
تهران و فرابورس ،بدون احتساب مالیات
 0/01015بود که با  7/5درصد کاهش
به عدد 0/00939رسید .کارمزد معامالت
سهام و حق تقدم سهام در فرابورس هم
 0/00985بود که با  5/7درصد کاهش
به عدد  0/00929رســید .کارمزد بازار
گردانها نیز در خصوص معامالت سهام
و حق تقدم بورس تهران 0/001735بود
که به عدد 0/00148رسید و 14/8درصد
کاهش یافت .کارمزد بازار گردانها نیز در
خصوصمعامالتسهاموحقتقدمسهام
فرابورس از  0/001435به 0/001379
کاهش پیدا کرده است.
ساماندهی معامالت اوراق بدهی
ساماندهی اوراق بدهی به عنوان یکی
دیگر از اقدامات سازمان بورس بوده که در
چند ماه اخیر انجام شده است .دا دوستد
این اوراق که به شکل غیررسمی و با روابط
غیرمرسوم شکل میگرفت به بازار رسمی
سوق داده شد و مطابق بند ب ماده ۳۶
قانوناحکامدایمیبرنامههایتوسعهکشور
معامالت اوراق بهادار خارج از بازار سرمایه
فاقد اعتبار است .جلوگیری از معامالت
غیررسمی این اوراق به کاهش نرخ تامین
مالی کمک خواهد کرد و اقدامات سازمان
بورس مکمل اقدامات بانک مرکزی در
کاهش نرخ سود بانکی است.
آمار

ابزارهای مهم برای ارزشگذاری سهام
شرکتهاســت .این نسبت به صورت
نســبت قیمت بازار برحسب سهمی
که بر درآمد سالیانه هر سهم تقسیم
شده ،به دست میآید .نسبت قیمت
به درآمد ســهم بیانگر آن اســت که
قیمت سهام شرکت ،چند برابر میزان
سود نقدی که شــرکت به هر سهم
خــود تخصیص میدهــد .به عبارت
دیگر ،این نسبت نشان میدهد که آیا
قیمت سهام به نسبت سودی که بین
سهامدارانش توزیع میکند ،ارزش دارد.
سرمایهگذاران بازار سهام معموال از P/E
به عنوان ابزار نمایش ارزش شــرکت
یاد میکنند .این نســبت ،رایجترین
نســبتی اســت که در بازار سرمایه،
برای سرمایهگذاران دوراندیش دارای
اهمیت بســیار زیاد است .همچنین
علت محبوبیت این نسبت ،توانایی آن
در بیان ارزش بازار و سود هر سهم به
زبان یک عدد ریاضی است و هدف این
نسبت بیان رابطه قیمتی است که یک
سرمایهگذار بر اساس چشمانداز آینده
شرکت ،برای ســود پیشبینی شده
هر سهم میپردازد و انتظار دارد تا به
بهرهوری برسد.

 موسسات رتبهبندی
رتبهبندی اعتبــاری یا اصطالحا
 Credit Ratingعبــارت اســت
از نظر موسســه رتبهبندی در مورد
کیفیت اعتباری ناشــر یا یک تعهد
مالی مشــخص که میتواند در قالب
یک عدد یــا حرف بیان شــود .این
رتبهها در حقیقت ابزار مدیریت ریسک
ســرمایهگذاران و نهادهای اعتباری
محسوب میشــوند و نقش بسزایی
در این زمینه ایفا میکنند .بســیاری
از ســرمایهگذاران بر اساس این نظر،

در خصوص احتمال بازگشت یا عدم
بازگشت سرمایه خود ،تصمیمگیری
میکنند .در این خصوص حدود سه
موسسه رتبهبندی با شرکای خارجی
فعالیت میکنند و دارای مجوز هستند.
ضمن اینکه تعــدادی دیگری از این
شرکتها نیز درخواست خود را ارائه
داده که پیشبینی میشــود تا پایان
سال مجوزهای الزم به این شرکتها
داده شود.
 راهکارهــای کوتا همدت و
میانمدت
هماهنگی کامل میان ارکان بازار
سرمایه و ســایر دستگاههای ذیربط
ازجمله بانک مرکزی ،بیمه مرکزی و
همچنین وزارتخانههایی مانند نفت،
کشاورزی ،صنعت ،معدن ،تجارت و
نیرو بــه منظور کاهش تبعات منفی
تصمیمهای کالن اقتصادی ،پیگیری
و تصویب اصالحیــه قانون تجارت،
ورود ســهام عدالت به بازار سرمایه
و عضویت در نهادهــای بینالمللی،
به ویــژه تکمیل مراحــل عضویت
ســازمان بــورس و اوراق بهادار در
سازمان کمیسیونهای اوراق بهادار
« »IOSCOو فدراســیون جهانی
بورسها « »WFEاز جمله مهمترین
راهکارهای دولت دوازدهم برای بهبود
در این حوزه است.

گروه بورس -معامالت بورس تهران برای دومین روز متوالی در
هفته جاری با کاهش شــاخص همراه شــد به طوری که نماگر تاالر
شیشهای با  ۱۵واحد افت به  ۹۰هزار و  ۹۳۶واحد رسید .سهامداران
در حالی دومین روز معامالتی را در بورس به پایان رساندند که شاخص
کل بورس با  ۱۵واحد افت در کانال  ۹۰هزار واحد باقی ماند .بر اساس
این گزارش آمارها نشان میدهد که شاخص کل با ( )۱۵واحد افت به
 ۹۰هزار و  ۹۳۶واحد ،شاخص قیمت «وزنی  -ارزشی» با ( )4/90واحد
رشد به  ۲۹هزار و  ۱۴۶واحد ،شاخص آزاد شناور با  ۸۰واحد صعود
به  ۹۸هزار و  ۴۸۷واحد ،شاخص بازار اول با  ۲۹واحد افزایش به ۶۵
هزار و  ۶۴۵واحد ،شــاخص بازار دوم با ( )۲۴۶واحد کاهش به ۱۹۳
هزار و  ۳۸۱واحد ،شاخص کل هموزن با ( )۲۱واحد افت به  ۱۷هزار
و  ۶۲۵واحد و شاخص قیمت هم وزن با ( )۱۶واحد رشد به  ۱۳هزار
و  ۲۹۱واحد رســید .افزون بر این ،در روز گذشته سه نماد «فملی با
 ۶۹واحد ،ومعادن با  ۲۱واحد ،و فوالد با  ۱۶واحد» بیشــترین تاثیر
مثبت و چهار نماد «فارس با ( )۲۷واحد ،رمپنا با ( )۲۷واحد ،وســاپا
با ( )۲۲واحد و شبریز با ( )۱۶واحد» تاثیر منفی بیشترین فشار را بر
کاهش شاخص وارد کردند .این گزارش اضافه میکند شاخص صنایع
روز گذشــته با رشد دو شــاخص و افت پنج شاخص همراه بودند به
طوری که شاخصهای «زغال سنگ با  ۶۷واحد معادل  4/81درصد
بــه یک هزار و  ۴۶۷واحد و کانی غیرفلزی با  ۲۵واحد معادل 1/14
درصد به دو هزار و  ۲۴۴واحد» با رشــد و شــاخصهای «کاشی و
سرامیک با ( )۲۵واحد معادل ( )1/19درصد به دو هزار و  ۱۵۹واحد،
فنی و مهندســی با ( )۱۱واحد معادل ( )1/46درصد به  ۷۴۰واحد،
محصوالت فلزی با ( )۳۷۸واحد معادل ( )1/49درصد به  ۲۵هزار و
 ۱۰واحد ،الستیک با ( )۳۵۳واحد معادل ( )2/44درصد به  ۲۱هزار
و  ۳۹۸واحد و محصوالت کاغذ با ( )۳۷۸واحد معادل ( )2/94درصد
به  ۱۲هزار و  ۵۰۵واحد» با ریزش مواجه شدند .از سویی دیگر آمار
رشد و کاهش قیمت سهمها حاکی از آن است که روز گذشته قیمت
نمادهــای «فایرا ،وبیمه ،کطبس ،دعبید ،وتوصــا ،تکمبا و کفرا» با
افزایش  4/44تا  4/9درصدی بیشترین رشد را شکل دادند .در سویی
دیگر نمادهای «وســاپا ،سرود ،خزر ،رتکو ،مرقام ،غسالم و چکاران»
با کاهش قیمت بین  3/74تا  9/08درصد بیشترین کاهش قیمت را
برای ســهامداران خود در تاالر شیشهای شکل دادند .از سویی دیگر
در دادوســتدهای امروز ،نماد معامالتی «سرمایهگذاری سایپا» باز و
نماد شرکت «سرمایهگذاری صنعت بیمه» متوقف شد .به این ترتیب
در پایان معامالت روز گذشته بورس در  ۵۶هزار و  ۶۶۳دفعه۷۹۹ ،
میلیون سهم به ارزش  ۱۸۹میلیارد ریال در تاالر معامله شد و ارزش
بازار نیز با اندکی افت به  ۳۶۲هزار و  ۷۲۳میلیارد تومان رسید.

