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شماره 3826
وقايعنگار بورس

شاخص هم وزن

شاخص کل

هفته سرد تاالر شيشهاي

بورس در سرازيري

كاهش ( )۱۲درصدي در مقايسه با دوره مشابه سال
قبل روبهرو شد .در مقابل متوسط روزانه معامالت بازار
اول و دوم هم در اين دوره مالي هم با كاهش مواجه
شد بهطوريكه حجم معامالت به ۸۸۱ميليون سهم
و ارزش معامالت به  1/986ميليارد ريال رسيد كه با
( )۱۲و ( )9/6درصد كاهش در مقايسه با دوره  ۹ماهه
منتهي به آذرماه  ۹۵مواجه شد.

  بزرگان بازار سهام

سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
(سمات) ،اســامي بزرگترين شركتهاي بورسي
و فرابورســي از نظر تعداد سهامدار را در پايان آذر

سال  ۹۶معرفي كرد .سرمايهگذاري توسعه صنعتي
ايران با  ۲۳۹هزار و  ۲۶۷سهامدار درپايان آذر  ۹۶در
صدر بزرگترين شركت بورسي از نظر تعداد سهامدار
ايستاد و تامين ســرمايه اميد با  ۱۵۶هزار و ۸۵۲
سهامدار ،ايرانخودرو با  ۱۴۱هزار و  ۷۹۱سهامدار در
رتبههاي دوم و سوم قرار دارند .همچنين شركتهاي
توسعه معادن روي ايران ،سرمايهگذاري نور كوثر
ايرانيان ،سرمايهگذاري صنعت نفت ،سايپا ،بانك
انصار ،توسعه صنايع بهشهر و سرمايهگذاري گروه
توسعه ملي در مكانهاي سوم تا دهم بزرگترين
شركتهاي بورسي از نظر تعداد سهامدار هستند.

شرکت ملی گاز ایران
شرکتمجتمعگازپارسجنوبی

بريتانيا و ژاپن تغيير نكرده است چون
درآمدها به شدت افزايش يافته است.
فقط بازارهاي نوظهور و اياالت متحده
در ارزيابيها تغييري پيش آمده ،زيرا
قيمت سهام بيش از انتظارات افزايش
يافته است .جي پي مرگان معتقد است
كه تنها ســهام آمريكا افزايش داشته،
ســهام اين بازار توانســته گران شود.
بــه نظر او يك بازار كار ســالم اياالت
متحده؛ شرايط اعتباري آسان در اروپا و
اطالعاتي كه نشان ميدهد افزايش سود
سهام در ســال  ،2018از اين موضوع
حمايت ميكند كه فضاي بيشــتري
براي پيشــرفت در بازار سهام وجود

دارد .در حالي كه برخي از كارشناسان
با اين تحليل موافق نيستند .پيتر توگود،
مدير بخش اطالعات امبارك گروه در
گفتوگوي خود با سيانبيسي گفت:
در شــرايط فعلي بازار ،پيشنهادها و
معامالت كمي وجود دارد اما جي پي
ميگويد كه سال  ۲۰۱۸اقتصاد سالمتر
خواهد شد و به نظر ميرسد بازار نيز
رشدي را به همراه داشته باشد.
 نوسان آسيايي
از ســوي ديگر ،بازارهاي آســيايي
آخرين روز معامالتي هفته را در مسير
ناهمواري سپري كردند در حالي كه افت
شاخصها در ژاپن و افزايش شاخصها

نوع تضمین شرکت در مناقصه

تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات
تاریخ گشایش پاکات فنی
تاریخ گشایش پاکات مالی
آدرس و تلفن مناقصهگذار

در هنگكنگ به ثبت رســيد .افزايش
قيمت يورو در بازار ارز جهاني و همچنين
بيثباتي در بازار اوراق قرضه از ديگر عوامل
ايجادآشفتگيدربازارهايآسياييعنوان
شده است .قيمت سهام بازارهاي آسيايي
در هنگكنــگ و كرهجنوبــي بهتر از
ميانگين ديگر بازارها بوده است در حالي
كه افزايش قيمت ين ژاپن موجب شده
بازارهاي سهام توكيو زير خط ميانگين
قرار گيرند .از طرف ديگر ،سيگنالهاي
منتشرشده از سوي بانك مركزي اروپا
مبني بر تقويت زيربناهاي اقتصادي در
اين منطقه و حمايت از كشورها در مقابل
بحران موجب رشد قيمت يورو در بازار ارز
جهانيشد.

نوبت دوم

شرکت مجتمع گاز پارسجنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را
با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید:

شماره تقاضا و مناقصه
شرح اقالم درخواستی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

بر اساس اين گزارش ،موسسه اعتباري كوثر مركزي
با  ۴۸۳هزار و  ۵۸۲ســهامدار در صدر بزرگترين
شركتهاي فرابورسي از نظر تعداد سهامدار قرار دارد
و بانك سرمايه با  ۳۰۲هزار و  ۸۱۱سهامدار ،بانك
دي با  ۱۸۱هزار و  ۵۶سهامدار در ردههاي بعدي قرار
گرفتند.بانكمهراقتصاد،بانكقوامين،بيمهحكمت
صبا ،سرمايهگذاري توسعه و عمران استان كرمان،
سرمايهگذاري كشــاورزي ايران ،شركت اعتباري
ثامن و بانك حكمت ايرانيان نيز در مكانهاي سوم
تا دهم فهرست برترين شركتهاي فرابورسي از لحاظ
تعداد سهامدار ايستادند .الزم به ذكر است ،اين تعداد

بينالملل

ترديد سرمايهگذاران در بورسهاي جهان
به نظر جي پي ،مرگان يك بازار كار
سالم اياالت متحده؛ شرايط اعتباري
آســان در اروپا و اطالعاتي كه نشان
ميدهد افزايش ســود سهام در سال
 ،2018از اين موضوع حمايت ميكند
كه فضاي بيشــتري براي پيشــرفت
در بازار ســهام وجود دارد .به گزارش
خبرآنالين ،كارشــناس بــازار معتقد
است كه سهامداران تحت تاثير شرايط
فعلي بازار قرار نگيرند و در حال حاضر
شرايطي نيســت كه با فروش سهام
بتوانند ســود كنند .جــي پي مرگان
ميگويد :با وجود رقابتهاي شــديد،
ارزيابيها از ابتداي سال  2017در اروپا،

شماره مجوز1396 .4786 :

تقاضای شماره  O-9500830-YKمناقصه شماره 96/050
خریدPIPE:
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  1/134/903/250ریال میباشد
ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و یا ارائه
چک تضمین شده بانکی
1396/11/14
1396/11/28
1396/12/08
1396/12/29
استان بوشهر ،عسلویه ،منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،شرکت مجتمع گاز
پارسجنوبی فاز  2و  -3مدیریت بازرگانی -واحد خرید -تلفن07731312216 :

شمارهتلفنهای 07731312216و07731312223

مناقصهگرانمیتوانندجهتکسباطالعاتبیشتربهسایت WWW.SPGC.IRمراجعهویابا
تماس حاصل فرمایند.

روابطعمومیشرکتمجتمعگازپارسجنوبی

شرکت ملیگازایران
شرکتگازاستانخراسانرضوی
(سهامیخاص)

  آينده تاالر

فارس

هادی مومنی -هميشه اعداد حقايق را بهتر و
شفافتر از ايدهها و حرفهاي خوشبينانه در اقتصاد
بيانميكند.درحاليكههمگانتصورميكنندبورس
در بهترين وضعيت خود طي ماه و شايد سالهاي اخير
خود قرار دارد و رشد شاخص ركوردهاي تازهاي را شكل
داده است اما يك آمار مقايسهاي ساده از حجم و ارزش
معامالتبازارسهامدر 9ماهابتداييسال 96درمقايسه
با 9ماهابتداييسال 95مشخصميكنداوضاعنهتنها
در بورس مثبت و رو به رشد نيست بلكه در اين بازار و
براي اين دو پارامتر ارزشمند با ريزشهايي بيش از10
درصد مواجه هستيم .بر اساس اين گزارش ،آمار خريد
و فروش سهام در بورس براي دوره « ۹ماهه منتهي به
آذر ماه »۹۶نشان ميدهد كه حجم و ارزش معامالت
نسبت به دوره مشابه سال قبل « ۹ماهه منتهي به آذر
ماه »۹۵با كاهش مواجه شده است .آمار خريد و فروش
سهام در بورس براي دوره۹ماهه منتهي به آذر ماه۹۶
نشان ميدهد كه حجم معامالت نرمال با رسيدن به
 134/150ميليونسهمنسبتبهدورهمشابهسالقبل
با ( )۱۲درصد كاهش مواجه شده است .بر اساس اين
گزارش ،ارزش معامالت نرمال از ابتداي سال تا پايان
آذرماه سالجاري در مقايسه با دوره منتهي به آذرماه
ســال  ۹۵نيز با رسيدن به  316/391ميليارد ريال
همانند حجم معامالت با ( )۱۷درصد افت و كمرونق
بودن تاالر شيشــهاي را تاييد ميكند .در عين حال
جمع كل حجم دادوستدهاي بازار اول و دوم بورس
در اين دوره مالي با رسيدن به 158/515ميليون سهم
و ارزش معامالت نيز با رسيدن به  357/562ميليارد
ريال به ترتيب با ( )11/7درصد و ( )۱۰درصد كاهش
نسبت به دوره۹ماهه منتهي به ۳۰آذر ماه ۹۵روبهرو
شدهاند كه به روشني در عين حال كه شاهد رشدهاي
بيسابقه شاخص در بورس هستيم نشان ميدهد كه
اوضاع دروني بورس بر خالف ظاهر آن خيلي مساعد
و قابل قبول نيست .نگاهي به آمارهاي منتشر شده
نيز زواياي تازهتري از تصوير بورس در ســال  ۹۶در
مقايســه با سال  ۹۵را نشان ميدهد بهطوريكه در
بخش متوسط روزانه معامالت نرمال در پايان دوره ۹
ماهه منتهي به آذرماه  ۹۶حجم معامالت با رسيدن
به  ۷۹۵ميليون سهم به ارزش  1/758ميليارد ريال با

مقايسه آمار  ۹ماهه سالجاري با سال  95؛

سهامدار بورسي و فرابورسي بدون در نظر گرفتن
سهام وثيقه گروهي (كاركنان) است.

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول
شماره مجوز1396. 4724 :

جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد -بلوار خیام -نبش تقاطع
ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی -طبقه دوم -اتاق 212مراجعه و اسناد
مناقصه را دریافت نمایند.
-7آخرینمهلتبازگرداندناسنادمناقصه:ساعت 9صبحمورخ96/11/8
 -8از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
دعوت به عمل میآید به منظور اعالم آمادگی کتبی و دریافت اسناد مناقصه
بهنشانیفوقمراجعهنمایند.ضمناداشتنوارائهگواهینامهتاییدصالحیتایمنی
از وزارت کار و امور اجتماعی الزامی میباشد.
-9پیشنهادهایواصلهدرساعت 11مورخ 96/11/8درکمیسیونمربوطهبازو
خواندهمیشودوحضورپیشنهاددهندگانویایکنفرنمایندهمجازآنهاباهمراه
داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه افتتاح پاکات آزاد است.

 -1مناقصهگزار :شــرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در مشهد -بلوار
خیام -تقاطع ارشاد
 -2موضوع مناقصه :توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و
رگالتور در سطح ناحیه گازرسانی تایباد
 -3مدت پیمان :یک سال تقویمی
 -4مدت اعتبار پیشنهادها :از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر
شده تا مدت  3ماه میبایست معتبر باشد.
 -5مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 470 ,600 ,000 /-ریال میباشد
کهمیبایستبراساسیکیازتضامینقابلقبولوفقآییننامهتضمینمعامالت
دولتی به شماره /123402ت 50659هـ مورخ  94/9/22تهیه گردد.
 -6متقاضیان میتوانند از تاریخ  96/10/23الی  96/10/27ضمن واریز مبلغ
 600 ,000 /ریال به حســاب شــماره  IR 020170000002174531601004شایانذکراستدسترسیبهمتناینآگهیدرسایت WWW.nigc-khrz.irامکانپذیرنزد بانک ملی شعبه سجاد مشهد به نام شرکت گاز استان خراسان رضوی بودهودرصورتنیازبهکسباطالعاتبیشترباتلفن 37072213:تماسبگیرید.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

در پي مصوبه اخير سازمان بورس در خصوص الزام
شركتها به ارائه گزارش تفسيري مديريت ميتوان
انتظار داشــت كه از هفته آينده شركتها اقدام به
انتشارگزارشهامياندورهايكنند.عليرضاتاجبرمدير
عامل كارگزاري بانك ملت ،با بيان مطلب فوق درباره
شرايط فعلي بازار سرمايه به سنا ،گفت :در روزهاي
اخير ،ريســكهاي سياسي منجر به كمرنگ شدن
فاكتورهاي مثبت در بازار سرمايه شد .تاجبر با بيان
اينكه رشد قيمتهاي جهاني و افزايش نرخ دالر هنوز
اثر كامل خود را بر قيمت سهام اين دسته از شركتها
كامل نكرده است ،گفت :اعالم موضع رييسجمهور
اياالت متحده در هفته آينــده در خصوص برجام،
يكي از موارد مورد توجه بازار سرمايه است .اين فعال
بازار سرمايه خاطرنشان كرد :نشست اضطراري اخير
شوراي امنيت ،پيام و نتيجه مهمي در بر داشت و آن
عدم همراهي اعضاي شوراي امنيت با اياالت متحده
بود و ميتوان پيشبيني كرد حتي در صورت خروج
ترامپ از برجام ،شــركاي تجاري ايران در اروپا وي را
همراهي نخواهند كرد .تاجبــر ادامه داد :در صورت
وقوع بدبينانهترين حالت ،يعني خروج آمريكا از برجام،
احتماال خبر آن مقارن با انتشار گزارشهاي  9ماهه
باشــد و انتظار ميرود تا حد زيادي اثرات احتمالي
خبرهاي برجام خنثي شــود .وي با بيان اينكه بازار
سرمايه وارد مسير صعودي ميشود ،گفت :گروههاي
معدني ،فلزات اساسي ،پااليشگاه ،پتروشيمي و نيز
شركتهاي سرمايهگذاري وابسته به اين صنايع كه از
افزايش نرخهاي جهاني و دالر تاثير مثبت ميپذيرند،
با بازدهي مثبت مواجه ميشوند .مدير عامل كارگزاري
بانك ملت در پايان خاط رنشان كرد :هنوز كاهش نرخ
بهره اثر مشهودي بر بازار سرمايه نگذاشته اما شركتها
توانستنددرهمينمدتباتوجهبهرشدقيمتجهاني
كاموديتيهاعملكردمثبتترينسبتبهدورههايقبل
داشته باشند بنابراين ميتوان انتظار داشت تا پايان
سال اثر كاهش نرخ سود سپرده بانكي و رشد توليد و
سودآوري شركتها در بازار سرمايه منعكس شود.

بازگشت نوسان به بورس در هفته گذشته باز هم باعث شد حرارت
خريد و فروش سهم در اين بازار با افت همراه شود بهطوري كه هفته
گذشــته قيمت بيشتر سهمها در بازار ســهام ايران نوسان اندكي را
تجربه كرد .در عين حال هفته جاري بورس تهران ميتواند با مشخص
شدن ريسكهاي سياسي همچون موضوعات مربوط به برجام سمت و
سوي جديدي به خود گيرد .به گزارش ايسنا ،در پنج روز كاري بورس
تهران در هفته گذشــته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي  ۲۵۶واحد
افزايــش يافت و از تراز  ۹۵هــزار و  ۹۲۹تا  ۹۶هزار و  ۱۸۶باال رفت.
بورس تهران اين روزها با ريســكهاي سيستماتيك همراه است چرا
كه بسياري منتظر نظر آمريكا در مورد برجام هستند .تعليق تحريمها
يا اجراي مجدد آنها ميتواند روي تصميمات معاملهگران بازار سرمايه
تاثير داشته باشد و روند معامالت تاالر شيشهاي را به سمت و سويي
خاص ببرد .در هفتههاي گذشته دماسنج بازار سرمايه توانسته بود تا
كانال  ۹۸هزار واحدي باال رود بهطوريكه در روزهاي پياپي با رشــد
هزار واحدي مواجه ميشد .بسياري معتقد بودند رشد قيمتهاي جهاني
روي معامالت بورس تاثير گذاشــته و باعث كانالشكنيهاي شاخص
شده است .در عين حال نوسانات شاخص كل در هفته گذشته چندان
زياد نبود .در ماههاي گذشته قيمت فلزات اساسي از جمله مس و روي
افزايش قابل توجهي داشت و اين موضوع توانست روند معامالت گروه
فلزي را در بورس تهران رونق دهد .طي پنج روز كاري هفته گذشته
نيز ســهمهايي در گروه فلزات اساســي با افزايش قيمت روبهرو شد.
در ابتداي هفته گذشــته در گروه خودرو شاهد كاهش قيمت سهمها
بوديم اما در روز پاياني روند قيمت ســهمهاي خودرويي شاهد رشد
بو د بهطوريكه چند نماد پرمعامله اين گروه روي نوســانات دماسنج
بازار سرمايه تاثير بســزايي داشته است .شاخص آزاد شناور نيز طي
اين مدت  ۴۷۶واحد رشد كرد و رقم  ۱۰۳هزار و  ۴۷۳را تجربه كرد.
شاخص بازار اول نيز توانست از تراز  ۶۸هزار و  ۶۹واحدي تا رقم ۶۸
هزار و  ۲۲۸باال رود .همچنين شــاخص بازار دوم با رشد  ۶۷۳مواجه
شد .شاخص صنعت در اين مدت با رشد  ۱۵۸واحد تا رقم  ۸۴هزار و
 ۷۵۹باال رفت .شاخص كل بورس در پايان معامالت هفته منتهي به
 ۲۰ديماه  ۹۶نسبت به هفته قبل 0/3 ،درصد افزايش يافت و نماگر
تاالر شيشهاي نيز  ۲۵۷واحد رشد كرد .در پايان معامالت هفته منتهي
به  ۲۰ديماه  ،۹۶شــاخص كل با  ۲۵۷واحد افزايش نسبت به هفته
قبل ،به رقم  ۹۶۱۸۶واحد رسيد .بر اساس اين گزارش ،شاخص بازار
اول با  ۱۵۸واحد افزايش به رقم  ۶۸۲۲۸واحد بالغ شد و شاخص بازار
دوم بــا  ۲۳۵۰واحد افزايــش عدد  ۲۰۹۰۳۲واحد را تجربه كرد و به
ترتيب با  0/2و  1/1درصد افزايش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.
همچنين در پنج روز كاري هفته گذشــته ارزش كل معامالت اوراق
بهادار به  ۱۲۸۰۵ميليارد ريال بالغ شــد كه نسبت به هفته قبل ۱۸
درصد كاهش يافته اســت .در ضمن  ۵۳۶۸ميليون انواع اوراق بهادار
در بيش از  ۲۷۳هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب  ۲۳و
 ۳۴درصد كاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه كرد .اين در حالي
است كه  ۳۰ميليون واحد از صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله
در بورس تهران به ارزش كل بيش از  ۳۰۹ميليارد ريال مورد معامله
قرار گرفت و هر كدام به ترتيب با  ۲و يك درصد افزايش نســبت به
هفته گذشته همراه شد.

