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تاثیر عوامل روانی در بورس

افزایش داشته است .همچنین از ابتدای سال 96
تا مورخ  18بهمنماه ،شاخص کل با  27/3درصد
افزایش به رقم  98300واحد رسید و شاخص کل
هم وزن با  12درصد افزایش عدد  17607واحد
را تجربه کرد .صنعت «فلزات اساســی» با 40/6
درصد و  32/3درصد بیشترین ارزش و بیشترین
حجم معامالت را به خود اختصاص دادند .بر این
اساس در  30روز منتهی به  11بهمنماه ،1396
«محصوالت چوبی » با بازدهی مثبت 38/6درصد،
در صدر صنایع بورسی قرار گرفت .در مدت مشابه
صنعت «ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی» با
افت  14/7درصدی بیشترین افت را تجربه کرد.
همچنین در محاسبه شاخص کل بورس تهران
با برخی از شاخص بورسهای بینالمللی نسبت
به پایان هفته گذشــته ،شــاخص بورس تهران

( )TEDPIXبا رشــد  0/2درصدی بیشترین
بازدهی و شــاخص بورس هنگکنگHANG
 ) )SENGبا افت  7/8درصدی کمترین بازدهی
را به خود اختصاص دادهاند .عالوه بر موارد فوق،
بازدهی بورس تهران ،فرابــورس ایران ،نرخ ارز و
طال به صورت هفتگی و ماهانه در اختیار خواننده
قرار دارد .صنایع و شرکتهای با بیشترین تاثیر بر
شــاخص ،معامالت به تفکیک صنایع ،ریسک و
بازدهی صنایع نیز از دیگر اطالعات ارائهشده در
این گزارش است.
  موج تازه عرضهها
افزون بر این ،ســیدجعفر ســبحانی ،درباره
واگذاری سهم دولتی دو بیمه آسیا و البرز ،اظهار
داشت :سهم دولتی این شرکتها که چند روز
پیش در بورس عرضه شد چند خریدار داشتند

بینالملل

رشد آرام بورسهای آسیایی
اکثــر بورسهــای آســیایی در
معامالت روز دوشنبه افزایش یافتند،
اما تحلیلگران نسبت به فرار سرمایه
آتی از بازارهای مالی هشــدار دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،پس
از ســال پرفروغ  ۲۰۱۷و شروع خوب
در ژانویه  ۲۰۱۸که طی آن باالترین
رکوردهای چندین سال اخیر به ثبت
رسید ،سرمایهگذاران در ماه جاری با
گامهایی آهسته به بازار باز میگردند
زیرا صورت درآمدهای خوب و افزایش
نرخ تورم باعــث افزایش هزینههای
استقراض شــده است .بازار سهام که
ســالها از سیاستهای محرک مالی
حمایت شده است با به پایان رسیدن
عصر پول ارزان ،اکنون قرمزپوش شده
ت اما امروز ،معامالت شروع آرامی
اس 
داشتند .شاخص «هانگ سنگ» که
هفته گذشته بیش از  ۹درصد ارزش
خود را از دست داده بود با  0/5درصد
افزایش به  29640/01واحد رسید .در
چین شاخص «شانگهای کامپوزیت»
با  0/3درصد افزایــش به 3138/58
واحد رســید و بورس ســنگاپور 0/1
درصد افزایش یافــت .پس از دعوت
رهبــر کرهشــمالی از رییسجمهور
کرهجنوبی برای شــرکت در نشستی

در پیونگیانگ و بروز نشانههای بهبود
در روابــط کرهجنوبی و شــمالی در
خالل بازیهای المپیک زمســتانی
پیونگچانگ ،شــاخص «کســپی»
کرهجنوبی 0/9 ،درصد افزایش یافت.
در حالی که شاخص «نیک کی »۲۲۵
بورس توکیو به دلیل تعطیالت عمومی
فعالیتی نداشــت ،بورس تایوان 0/6
درصد و بــورس فیلیپین  0/1درصد
افزایــش یافتند اما بورس ســیدنی
استرالیا  0/4درصد کاهش یافت .این
افزایشهــا پس از آن رخ داد که روند
رو به رشد بورسهای والاستریتی در
روز جمعه باعث افزایش هر سه شاخص
مهــم (اس اند پــی  ،۵۰۰داوجونز و
نزدک) شــد .نگاهها اکنون به انتشار
آمار نرخ تورم آمریکا در هفته جاری
دوخته شده است که به عقیده ناظران
بازار برای تحوالت آتی کلیدی خواهد
بود .دیگر خبرهای اقتصادی آسیا شامل
انتشار شاخص بهای مصرفکننده در
هند ،انتشار نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی در ســنگاپور و مالزی در روز
چهارشنبه ،نرخ رشد بیکاری در استرالیا
 ،نرخ تــورم در اندونزی و نرخ تعادل
تجاری در هند خواهد بود .در استرالیا،
رییس جدید بانک مرکزی این کشور،

فیلیپ لو ،در پارلمان شهادت خواهد
داد و رسما فعالیت خود را آغاز میکند.
در چین ،سال نوی میالدی که سال
سگ خواهد بود آغاز میشود و دیگر
کشورهای آسیایی مثل هنگ کنگ،
تایوان ،ســنگاپو ،مالــزی و اندونزی
هم ســال نو را همراه با چین جشن
خواهند گرفت .به این ترتیب بازارهای
اصلی ســرزمین چین از  15فوریه تا
 21فوریه تعطیــل خواهند بود (26
بهمن تا  2اســفند) .گرنت ساموئل،
مدیر ســرمایهگذاری اســتفان میلر
در این خصوص اشــاره داشت :وقتی
معامــات روز جمعــه را با معامالت
روزگذشــته در بازارهای آســیایی و
آتی در آمریکا مقایســه میکنیم به
این نتیجه میرسیم که شاخصها با
اینکه تمایل به شروع فعالیت در روند
مثبت دارند اما هنوز سرگیجه دارند
و هم اکنون بهترین زمان اســتفاده
از این ســرگیجه شــاخصها و آغاز
سرمایهگذاری اســت .سرمایهگذاران
در انتظار نرخ مصرفکننده در آمریکا
در روز چهارشــنبه هســتند .در این
بین ،آمریکا برنامه هزینهکرد 1500
میلیــارد دالری را بــرای تجهیز و به
روزرسانی زیرساختهای خود منتشر

خواهــد کرد و به این ترتیب میتواند
قیمت کامودیتیها و سهام مربوط به
آنها را افزایش دهد .از طرفی ،کاهش
تب و تاب تنشهای کرهشــمالی که
در بازیهای المپیک زمستانی 2018
پیونگ چانگ شــکل دیگری به خود
گرفت ،موجب بازگشــت آرامش به
بازارها شده است .مایک پنس ،معاون
رییسجمهور آمریکا در راه بازگشت از
سئول تاکید کرد هیچ اختالفی میان
آمریکا و متحدانش ،کرهجنوبی و ژاپن،
در قبال کرهشمالی وجود ندارد و گفته
است آماده مذاکره با کرهشمالی است.
علیرغم شروع مثبت بازارهای سهام و
افزایش بهای نفت ،سهام شرکتهای
انرژی باز هم به دلیل افزایش تولیدات
آمریــکا کاهش یافت .نفت «وســت
تگزاس اینترمدییت» با  ۵۰ســنت
افزایش به  59/70دالر در هر بشــکه
رسید و نفت برنت با  ۴۴سنت افزایش
به  63/23دالر در هر بشکه رسید .در
بازار ارز ،ارزش دالر در برابر ین باز هم
کاهش یافت و هر دالر از  108/78ین
به  108/71ین رسید ،یورو و پوند نیز به
دلیل انتظار برای هزینههای استقراض
باالتر در اروپا و انگلیس افزایش یافتند.
هر یورو از  1/2249دالر به 1/2277
دالر رسید و هر پوند از  1/3828دالر
به  1/3838دالر رسید.

نگاه

تاثیر بازارپذیری اوراق بدهی در کاهش هزینههای مالی
مدیر سابق ابزارهای نوین مالی
فرابورس ،بازارپذیری اوراق بدهی
را منجر به کشف نرخ آن و کاهش
هزینههــای مالــی پیمانکاران در
همکاری با دولت دانست .به گزارش
ســنا ،علیرضا توکلی اظهارداشت:
بازارپذیــر شــدن اوراق بدهی به
کشف نرخ آن و کاهش هزینههای
مالی پیمانکارانی که به جای طلب
خود این اوراق را از دولت گرفتهاند،
به شــدت کمک خواهــد کرد و
امیدواریم در سنوات آتی هم هرچه
اوراق توسط دولت منتشر میشود،
بالفاصله در بورسها پذیرش شود
تا مشکالت پیمانکاران و دارندگان
کاهش یابد .این کارشــناس بازار
ســرمایه افزود :اخیرا وزیر اقتصاد
از اوراقــی که در دو ســال اخیر

منتشر شــده و به دالیل مختلف
وارد بازار نشده است ،حمایت کرد
تــا بازارپذیر شــوند و این اقدامی
قابل تحســین از سوی یک مقام
ارشد اجرایی بود .به گفته توکلی،
دولت اســتراتژی بزرگتر کردن
بازار اوراق بدهی را در دستور کار
قرار داده و در چشماندازی که در
خصوص ایــن بازار در افق ۱۴۰۴
ترســیم شده ،ســهم این بازار از
کل بــازار بدهی باید تا  ۳۰درصد
افزایش یابد؛ ســهمی که در حال
حاضــر در حدود ۷درصد اســت.
مدیر ســابق ابزارهای نوین مالی
فرابورس خاطرنشان کرد :با بزرگ
شدن بازار اوراق بدهی ،فضا برای
بخش خصوصــی نیز بازتر خواهد
شــد و بخش خصوصی میتواند

نســبت به تامین مالی از این بازار
اقدام کند؛ به خصوص در شرایط
فعلی که نرخ موثر سود در این بازار
به ارقام حدود ۱۶درصد رســیده
اســت .وی در ادامه ،در پاسخ به
ســوالی در خصوص میزان عرضه
اوراق بدهی و دغدغههایی که در
خصوص عرضه بیــش از ظرفیت
بازار ســرمایه وجــود دارد ،گفت:
اعتقــاد دارم بورس خیلی بیش از
میزان فعلی برای جذب این اوراق
ظرفیت دارد و بــا توجه به اینکه
صندوقهای سرمایهگذاری بزرگی
را در کشور داریم ،اینها به راحتی
میتوانند ایــن اوراق را خریداری
کنند .توکلی کاشی با بیان اینکه
بعضا صندوقهای ســرمایهگذاری
قســمتی از منابع خود را در قالب
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روز سبز تاالر شیشهای

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

منتشر میشود .در این گزارش روند شاخصهای
اصلی ،ارزش بازار ،حجم و ارزش معامالت ،بازدهی
بورس بر حسب ریال ،دالر و یورو در بازههای زمانی
متفاوت بررسی میشود .در هفته منتهی به 18
بهمنماه ،شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
در پایان معامالت روز چهارشنبه مورخ  18بهمن
 1396به عدد  98300واحد رسید که در مقایسه
با پایان هفته گذشــته  166واحد افزایش داشته
است .در این هفته حجم معامالت  5437میلیون
ســهم و ارزش آن  12694میلیارد ریال بوده که
حجم و ارزش معامالت نسبت به هفته گذشته به
ترتیب  29درصد و  28درصد افزایش داشته است.
ارزش بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت
این هفته به عدد  3923820میلیارد ریال رسید
که در مقایســه با پایان هفته گذشته  0/2درصد

رقم

واحد

وقايعنگار بورس

Sena

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد:
روند کاهش شاخص بورس متاثر از عوامل روانی
و فضای سیاســی اســت .به گزارش خانه ملت،
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص نوســانات
شــاخص بورس گفت :چند عامــل در تغییرات
شاخص بورس کشور در مدت اخیر تاثیرگذار بوده
که میتوان به افزایش قیمت جهانی نفت که در
پیشبینی رشد درآمدهای کشور موثر است ،اشاره
کرد .رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:
قیمت فلزات اساسی مانند سنگآهن ،مس و فوالد
در حال بازگشت به نرخهای قبل از رکود جهانی و
منطقهای در اقتصاد بوده که این موضوع در رشد
درآمدهای کشور تاثیرگذار است .نماینده مردم
کرمان و راور در مجلس دهم تصریح کرد :باید توجه
داشتپیشبینیمیشوددرسالآینده ۱۵میلیارد
دالر محصوالت پتروشیمی به فروش میرسد که به
طور طبیعی در سودآوری شرکتهای بورسی که
براساس قیمتهای جهانی فعالیت دارند ،تاثیرگذار
است .پورابراهیمی داورانی اضافه کرد :قیمت سهام
برخی شرکتهای معدنی با توجه به افزایش نرخ
جهانیبرخیمحصوالت،باافزایشروبهروبودهالبته
در هفته گذشته شاخص بورس با روند کاهشی نیز
روبهرو بوده که بخشی از آن متاثر از عوامل روانی
و فضای سیاسی بود .وی با بیان اینکه پیشبینی
میشــود شاخص بورس به باالی رقم  ۱۰۰هزار
واحد برســد ،ادامه داد :اینکه تغییرات قیمت ارز
روی نرخ کاالهای شرکتها تاثیرگذار است یک
موضوعبدیهیمحسوبمیشود.رییسکمیسیون
اقتصادی مجلس یادآور شد :برای تمامی صنایع
تغییر قیمت دارایی پایه ،ناشی از تغییر قیمت دالر،
صورتخواهدگرفت،همچنینبرایصنایعیمانند
پتروشیمی و سنگآهن که رشد قیمت جهانی در
افزایش سودآوری این صنایع نقش دارد ،سودآوری
با رشد مضاعف همراه خواهد شد.
 روند معامالت تاالر
از سوی دیگر ،گزارش بررسی بازارها ،نمایی از
کل بازار اوراق بهادار کشور و وضعیت بورسهای
شناختهشده را نشان میدهد که به صورت هفتگی

آمار بازار

شاخص کل

عنوان شاخص

مقدار

تغيير

درصد

بیشترین

کمترین

ذرهبین بازار

سپرده به بانکها بردهاند گفت :این
ظرفیت اگر برای خرید اوراق دولتی
استفاده شود ،ظرفیت بسیار خوبی
است .وی در ادامه در پاسخ به این
ســوال که پایبندی به رعایت نرخ
ســود تا چه حد از سوی بانکها
وجود دارد ،گفت :اگر بانک مرکزی
نسبت به اجرای ابالغیهای که در
شهریور صادر کرد نظارت بیشتری
داشته باشد قطعا بانکها هم تخلف
نمیکنند و نرخهای خود را محدود
نگه میدارند .مدیر سابق ابزارهای
س افزود :مشکلی
نوین مالی فرابور 
که وجود دارد این است که گاهی
نرخ ســود توســط برخی بانکها
رعایت نمیشــود؛ گمانها هم بر
این است که بانک مرکزی خطوط
اعتباری را به اندازه کافی به بانکها
نمیدهد و همین باعث میشــود
نرخها در بازار افزایش پیدا کند.

ولی هر یک برای خرید شرکت نقایصی در پرونده
داشتند به همین دلیل عرضه مناسبی نداشتیم
اما از آنجاکه میدانستیم این شرکتها مشتری
دارند دوباره برای عرضــه آنها در بورس آگهی
دادیم .ســازمان خصوصیسازی بار دیگر سهام
دولتی دو شرکت بیمه البرز و آسیا را برای عرضه
در بــورس آگهی کرده که به این ترتیب حدود
۱۷درصد از سهم دولتی بیمه البرز و ۱۸درصد از
سهم دولتی بیمه آسیا در بورس عرضه میشود.
سیدجعفر سبحانی ،درباره واگذاری سهم دولتی
دو بیمه آسیا و البرز ،اظهار داشت :سهم دولتی
این شرکتها که چند روزپیش در بورس عرضه
شد چند خریدار داشتند ولی هر یک برای خرید
شرکت نقایصی در پرونده داشتند به همین دلیل
عرضه مناسبی نداشتیم اما از آنجاکه میدانستیم
این شرکتها مشتری دارند دوباره برای عرضه
آنها در بورس آگهی دادیم .وی ادامه داد17/34 :
درصد از ســهام بیمه البرز به ارزش  ۸۸میلیارد
تومان و همچنین  18/84درصد بیمه آســیا به
ارزش  ۸۳میلیارد تومان در  ۱۲اســفند ماه در
بورس عرضه خواهد شــد .امیدواریم که برای
این دو شرکت عرضههای موفقی داشته باشیم.
مشاور رییس سازمان خصوصیسازی ،درباره دیگر
عرضهها در روزهای پیش رو گفت ۴۰ :درصد از
شرکت «مدیریت نیروی برق لوشان» به ارزش
دو میلیارد تومان به مزایده گذاشته خواهد شد.
همچنین شرکت «تولید نیروی برق لوشان» به
ارزش  ۳۷۰میلیــارد تومان به بخش خصوصی
واگذار میشود .سبحانی افزود« :تولید نیروی برق
شاهرود»« ،تولید برق آذربایجان»« ،سرمایهگذاری
گسترش و توسعه صنعت» به ترتیب با قیمت پایه
 ۵۰۰میلیــارد تومان ۲۲۳ ،میلیارد تومان و ۶۰
میلیارد تومان به مزایده گذاشته میشوند .وی
اضافه کرد ۳۸ :درصد از شرکت «هلیکوپتری»،
 ۱۳درصد از «ایران پتروشــیمی فیروزکوه» و
 2/5درصد از «شــرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی» از جمله شرکتهایی هستند که ۲۴
بهمنماه واگذار خواهند شد.

گروه بورس -معامالت روز گذشــته بازار سهام با رشد  ۱۴۱واحدی
شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به  ۹۷هزار و  ۹۲۴واحد به پایان
رسید .در حالی که نماگر تاالر شیشهای در ابتدای هفته با افت مواجه شده
بود اما روز گذشــته در سومین روز داد و ستدهای هفته جاری ،با اندکی
رونق در خرید و فروش سهام به مرز  ۹۸هزار واحد نزدیک شد .بر اساس
آمارهای بورس ،روز گذشته شاخصهای بورس با نوسان مواجه شدند .بر
این اساس شاخص کل با  ۱۴۲واحد رشد معادل  0/15درصد به  ۹۷هزار
و  ۹۲۴واحد ،شاخص قیمت «وزنی  -ارزشی» با  ۴۵واحد افزایش معادل
 0/15درصد به  ۳۱هزار و  ۲۷۳واحد ،شاخص کل «هم وزن» با  ۷۹واحد
رشد معادل  0/45درصد به  ۱۷هزار و  ۶۳۰واحد ،شاخص قیمت «هم وزن»
با  ۵۹واحد افزایش ،معادل 0/45درصد به  ۱۳هزار و  ۲۴۸واحد ،شاخص
آزاد شناور با  ۳۶۶واحد رشد ،معادل  0/35درصد به  ۱۰۵هزار و  ۲۶۸واحد،
شــاخص بازار اول با  ۲۱۵واحد افزایش معادل  0/31درصد به  ۶۹هزار و
 ۴۸۲واحد و شاخص بازار دوم با ( )۳۰۰واحد افت معادل (  )0/14درصد،
ی دیگر روز گذشته  ۵نماد «خساپا
به  ۲۰۸هزار و  ۹۳۱واحد رسید .از سو 
با  ۵۴واحد ،فملی با  ۳۹واحد ،خودرو با  ۳۲واحد ،پارســان با  ۲۸واحد و
خپارس با  ۲۳واحد» بیشترین تاثیر مثبت و  ۲نماد «جم با ( )۶۴و همراه
با ( )۲۰واحد» بیشــترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس از خود بر جای
گذاشتند .این گزارش میافزاید ،روز گذشته شاخص صنایع بازار با روندی
نوسانی مواجه شدند به طوری که «وسایل ارتباطی با  ۸۳واحد رشد معادل
 4/53درصد به یک هزار و  ۹۱۵واحد ،خودرو با  ۶۷۴واحد افزایش معادل
 4/07درصد به  ۱۷هزار و  ۲۵۱واحد ،محصوالت کاغذ با  ۲۶۲واحد رشد
معادل  2/43درصد به  ۱۱هزار و  ۶۳واحد ،محصوالت چوبی با  ۱۱۸۰واحد
افزایش ،معادل  1/55درصد به  ۷۷هزار و  ۱۶۵واحد ،کاشــی و سرامیک
با  ۲۳واحد رشــد معادل  1/35درصد به یک هزار و  ۷۹۹واحد ،زراعت با
( )۶۷واحد افت معادل ( )1/13درصد به  ۵هزار و  ۹۱۱واحد و زغال سنگ
با ( )۱۹واحد افت معادل ( )1/13درصد به یک هزار و  ۷۱۲واحد» رسید.
در عین حال نگاهی به آمارهای معامالتی روز گذشته بازار سهام مشخص
میکند :قیمت سهام نمادهای «وساپا ،ورنا ،خساپا ،شوینده ،خکاوه ،خوساز
و شپترو» با رشــد قیمت بین « 4/78تا  »7/49درصد بیشترین افزایش
قیمت و نمادهای «تکشا ،خشرق ،البسا ،پدرخش ،حتاید ،شلعاب و کگاز»
با کاهش قیمت بین « 3/91تا  »2/07درصد بیشترین کاهش قیمت را در
بازار سهام رقم زدند .بر این اساس در پایان معامالت روز گذشته بورس ،در
 ۶۶هــزار و  ۳۹۳نوبت معامالتی ۸۱۹ ،میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش
 ۱۵۳میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار نیز به  ۳۹۰هزار و
 ۸۸۷میلیارد تومان رسید.

