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شاخصها از نگاه آمار
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شاخص آزاد شناور

آمار بازار
نوع

حجم معامالت
ارزش معامالت
تعداد معامالت
ارزش بازار
شاخص کل

عنوان شاخص

مقدار

تغيير

درصد

بیشترین

کمترین

ذرهبین بازار

جهش  500واحدی شاخص

افق تعامل تازه بازار سرمایه ایران و چین

دورههای آموزشــی در هر دو کشور با
تشکیل یک کارگروه مشترک ،تبادل
نظر و تجربه بورس کاال و انرژی ایران
با چهار بــورس کاالی چین با هدف
واردات و صادرات کاالهای دو کشــور،
انتشار اوراق بینالمللی ایران در چین
با هدف جذب سرمایهگذاران خارجی
و قرار گرفتــن نهادهای مالی ایران از
جمله بورسها ،شرکت سپردهگذاری
مرکزی و همچنین مرکز مالی ایران در
کارگروههای مرتبط با طرح جاده ابرشیم
اشاره شده است .رییس سازمان بورس و
اوراق بهادار با بیان اینکه بورس کاالیی
چین از نظــر رتبه یکی از بزرگترین
بورسهای کاالیی جهان محســوب
میشــود و قطعا با این سند همکاری
بستر توســعه بورس کاالی ایران نیز
هموارتر میشود ،افزود :همچنین توافق
شد تا طرف چینی در حوزههای فناوری
اطالعات و توســعه نرمافزارهای مالی
( )fintechبا ایران همکاری و تبادل
تجربه داشــته باشد و از آنجا که چین
تجربه موفقی نیز در خصوص ســهام
عدالت دارد مقرر شــد طرفین در این
خصوص تعامالت نزدیکی داشته باشند.
  شرط بازگشــایی نمادهای
متوقفبانکی
از سوی دیگر ،رییس سازمان بورس
اعالم کرد :در پایان سال  96نماد  3بانک
که برای سرمایهگذاران مه م بود ،باز شد
و در حال حاضر نماد متوقف شده دو
بانک باقی مانده بــا اخذ صورتهای

مالی و شــفاف شدن آنها به زودی باز
میشــود .شــاپور محمدی ،در رابطه
با تامیــن مالی پروژههای نفتی اظهار
داشت :ســازمان بورس با وزارت نفت
در این خصوص بیش از یک ســال و
نیم برای انتشــار اوراق مذاکره کرده و
این موضوع در حال عملیاتی شــدن
اســت .وی افزود :در خصوص عرضه
محصوالت نفتی و حتی نفت خام در
بورس انرژی هم کارهای خوبی انجام
گرفته که خوشبختانه در فاز اجرایی
برخی مشتقات و فرآوردههای نفتی در
حال عرضه هستند و عموم میتوانند از
اوراقی که مربوط به سلف محصوالت
نفتی است ،برای ســرمایهگذاری در
پروژههای نفتی استفاده کنند.
 تکلیف صندوق پروژه نفتی
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با
بیان اینکه در مورد صندوق پروژه نفتی
نیز با وزارت نفت مذاکراتی انجام شده
است ،گفت :برنامههایی در این خصوص
تنظیم شده و امیدواریم که ظرف چند
ماه آینده موضوع اجرایی شود .محمدی
با بیان اینکــه به لحاظ گردش خزانه
با دیوان محاســبات و وزارت نفت در
خصوص نفت خام صحبتهایی انجام
دادیــم و امیدواریم بتوانیم بعد از حل
این مساله که باید از طریق سپردهگذاری
مرکزی تسویه وجوه مربوط به نفت خام
انجام شود ،این کاال را در بورس انرژی
عرضه کنیم.
  تامین مالی پروژهها

رییس ســازمان بــورس و اوراق
بهادار همچنین درباره تامین مالی
پروژههایی که با بازگشت تحریمها
به مشکل خوردهاند ،گفت :سازمان
بورس با توجه به ابزارهای مختلفی
مانند اوراق مشارکت ،جعاله ،اجاره،
وکالــت و  . . .کــه در اختیار دارد،
این امکان را دارد که هر نوع تامین
مالــی را انجام دهــد .اما مهمترین
چیزی که در تامین مالی باید مورد
توجه قرار گیرد ،نــرخ تامین مالی
است که با افزایش یک تا دو درصد
میتوان برای جذب سرمایه از جامعه
جذابیت ایجاد کرد .وی اضافه کرد:
ایــن کار کمک میکند که مردم به
صورت واقعی در اقتصاد مشــارکت
داشته باشند و از منابعی که با رشد
احتمالی قیمت نفت ایجاد میشود،
در سرمایهگذاری خود استفاده کنند
امــا از طرفی وزارت نفــت نیز باید
ارزانتریــن نــرخ را در تامین مالی
انتخاب کند بنابراین این امکان وجود
دارد که نقطهای مورد توافق طرفین
که جذابیت هم داشته باشد ،در نظر
گرفته شود.
 اتفاق تاریخی
محمدی در ادامه درباره موضوع
نمادهای بســته در بــورس اظهار
داشــت :موضوعی که یک مســاله
تاریخی در کشور ما بود و حتی یک
سال و نیم پیش به حدود  ۷۰نماد
بسته رســیده بودیم ،برای همیشه

تحلیل

ارزیابی افشا و انتشار اطالعات ناشران بورسی
گروه بورس -یــک گزارش آماری
از اطالعیههای قابل انتشار در سامانه
کدال به تفکیک زمانهای سررســید
ارائه اطالعات در چهار ســال گذشته
نشان میدهد که شفافیت گزارشگری
ناشران بهبود یافته است .یکی از ابعاد
بسیار مهم در شفافیت اطالعات ،افشای
به موقع آن است .در این راستا ناشرانی
که به صورت پذیرفتهشده یا درجشده
وارد بازار ســرمایه کشــور میشوند،
مطابق با دســتورالعملهای موجود
موظف هســتند در بازههــای زمانی
مشخص نســبت به افشای اطالعات
خود اقدام کنند .سازمان بورس و اوراق

بهادار در کنار رســیدگی به تخلفات
ناشــران متخلف ،از پاییز  ۹۶پس از
عملیاتی شدن دســتورالعمل جدید
افشای اطالعات ،موارد مرتبط با بازههای
زمانی قانونی و نیز موارد تاخیر در افشای
اطالعات برای ذینفعان ناشر مورد نظر
(مدیر مالی ،مدیرعامل و اعضای هیات
مدیره) در قالب پیامک ارسال میشود
که نقش بسزایی در کاهش چشمگیر
تاخیر در افشای اطالعات داشته است.
افزون بر این درصد افشای اطالعات به
موقع از  ۳۲درصد در فروردین ۱۳۹۳
به  ۸۶درصد در اسفند  ۱۳۹۶افزایش
یافته است که نشانگر اهتمام سازمان

بورس و ناشــران بر افزایش شفافیت
در بازار ســرمایه است .همچنین در
خصوص عدم انتشــار اطالعات از ۴۴
درصد در فروردین  ۱۳۹۶به  ۵درصد
در اســفند  ۱۳۹۶کاهش یافته است.
از ســویی دیگ ر در اسفندماه  ۱۳۹۶از
 ۴۸۷اطالعیه قابل انتشار ۸۶ ،درصد
به موقع و بدون تاخیر منتشر شدهاند
و  ۱۴درصد باقی مانده نیز با میانگین
تاخیر سه روز منتشر شدهاند که نشانگر
تعهد ناشران در ارائه به موقع اطالعات
است .چنانچه اطالعات موجود نشان
میده د در دو مقطع زمانی تغییر رفتار
ناشران در انتشار به موقع اطالعات قابل

مالحظه است .مقطع اول در تیر و مرداد
سال  ۱۳۹۵که انتشار به موقع اطالعات
به سطح حدود  ۱۵درصد افت داشت
و با تمهیدات سازمان بورس مبنی بر
معرفی متخلفان به مراجع ذیصالح
پیگیری تخلفات در ماههای بعد از آن
رشد چشــمگیری در افشای به موقع
اطالعات رخ داده اســت .مقطع زمانی
دوم مربوط به پاییز سال  ۱۳۹۶است
که دستورالعمل جدید افشای اطالعات
به ناشران اعالم شد و پیگیریهای الزم
برای رعایت آن انجام شد و همانطور که
در ابتدای گزارش اشاره شد ،موعدهای
افشــای اطالعات به ذینفعان ناشــر
اطالعرسانی شد تا از این طریق تعهد
ناشر به افشای به موقع افزایش یابد.

بینالملل

رشد بورسهای دنیا بعد از دیدار ترامپ و اون
با افزایش امیدواری نسبت به حل
و فصل بحران در شــبهجزیره کره،
بازارهای ســهام در جهان افزایش
یافتند و دالر به باالترین سطح سه
هفته اخیر رسید .به گزارش رویترز،
ارزش دالر در برابر ارز امن ین ژاپن
افزایــش یافت و وون کره جنوبی با
 0/2درصد افزایش به باالترین سطح
دو هفته اخیر رسید .در والاستریت،
شاخص «اس اند پی  »۵۰۰به میزان

 0/02درصد و شــاخص «داوجونز»
 0/06درصــد افزایــش یافتند .در
بورسهای آســیایی نیز شــاخص
«نیک کی  0/3 »۲۲۵درصد باالتر
رفت .شــاخص «ام اس ســی آی»
بورسهای منطقه آسیا -اقیانوسیه
به جز ژاپن در محدوده قرمز و سبز
در نوســان بو د اما در نهایت با 0/1
درصد افزایش بســته شد .شاخص
«کســپی» کره جنوبی  0/2درصد

کاهش یافت اما شاخص «شانگهای
کامپوزیت» چین توانست زیانهای
معامالت اولیه را جبران و رشد 0/8
درصدی را به ثبت رساند .در استرالیا
نیز شاخصها اندکی افزایش یافتند.
از ســویی دیگر تحلیلگران موسسه
«ســیتی» در یادداشتی نوشتند :به
نظر میرسد سهامداران تا مشخص
شدن مســیر تحوالت این هفته در
معامالت خود تامــل خواهند کرد.

1000107
2467009
72935
376525

ميليون سهم
ميليون ريال
معامله
ميليارد ريال

وقایع نگار بورس

رییس سازمان بورس جزییات را تشریح کرد :

گروه بورس -در شرایطی که بورس
ایران از ارتباط بــا بورسهای دنیا به
خصــوص بازارهای معتبر رنج میبرد
اما سفر هفته گذشته حسن روحانی
به چین افقهای تــازهای را برای بازار
ســرمایه به وجود آورده است و ظاهرا
توافقهــای جدیتری بــا این بورس
معتبر شکل گرفته است .بر اساس این
گزارش ،در جریان سفر رییسجمهور
به چین و با هدف توسعه بیش از پیش
مناسبات دوجانبه ،تفاهمنامه فیمابین
ســازمان بورس و اوراق بهادار ایران و
کمیســیون قانونگذاری اوراق بهادار
چین برای همکاری متقابل و کمک فنی
امضا شد .رییس سازمان بورس و اوراق
بهادار در خصوص این سند همکاری
که توســط وزیر اقتصاد کشورمان با
طرف چینی به امضا رسید اظهار داشت:
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان
نهاد ناظر و قانونگذار بازار سرمایه ایران
همواره همکاری با سازمانها و نهادهای
ذیصــاح و ارتقای تعامالت ســازنده
بینالمللی را در دســتور کار خود قرار
داده و بر این اســاس ســند همکاری
مســتقیم و نزدیک بازار سرمایه ایران
و چیــن به امضای وزیر امور اقتصادی
و دارایی رسید .شاپور محمدی با اشاره
به جزییات این سند همکاری عنوان
کرد :این سازمان طی سالهای گذشته
ارتباطــات موفق و موثری با نهاد ناظر
بازار سرمایه چین برقرار کرده و برای
رسمیتبخشی به این تعامالت سند
ی بازار سرمایه ایران و چین که
همکار 
در واقع یکی از چند سند مشترک بین
این دو کشور است ،توسط وزیر محترم
امور اقتصادی و دارایی ،دکتر مسعود
کرباسیان امضا شد.
  جزییات توافق
دبیر شورای عالی بورس افزود :این
سند همکاری پس از انجام مذاکرات
و دریافت تفاهمنامه همکاری متقابل
از همتای چینی یعنی «کمیســیون
قانونگذاری اوراق بهادار چین مورد تایید
طرفین قرار گرفت و فصل جدیدی از
همکاریهای بازار سرمایه ایران و چین
را رقم زد .محمدی با اشاره به جزییات
این سند همکاری عنوان کرد :در این
تفاهمنامه بــه حوزههای مختلفی از
جمله اتصال مرکز «پژوهش ،توسعه
و مطالعات اســامی» سازمان بورس
به مرکز پژوهش نهاد ناظر بازار سرمایه
چین ،توسعه ابزارهای مالی اسالمی و
انتقال تجربــه و دانش ایران به چین،
انجام مطالعات تطبیقــی و برگزاری

رقم

واحد

رابرت کارنل کارشــناس اقتصادی
بانک «ای ان جــی» نیز گفت :روز
گذشته فرصتی برای دیداری تاریخی
پیش آمده است که میتواند منجر به
خاتمه جنگ کره شــود و همچنین
حرکتی احتمالی به سمت خلع سالح
هستهای شبه جزیره کره باشد .این
تحوالت خوب است اما شما چگونه
میتوانیــد از آنها پولی به دســت
آورید؟ پاسخهای کوتاهمدت احتماال
ارزش امتحان کردن را ندارند.

حل شــد و در حال حاضــر تعداد
نمادهای بسته در بورس و فرابورس
در مجموع کمتر از  ۱۵عدد اســت.
وی ادامــه داد :البتــه نمادهایی را
نمادهای بســته مینامیم که بیش
از  ۱۰روز بســته باشــند چــرا که
بسیاری از شرکتها ممکن است به
دلیل مسایلی چون تشکیل مجمع
یا تحــوالت مدیریتی در مدتهای

کوتاهــی کمتر از  ۱۰روز بســته و
دوباره باز شوند؛ بنابراین زمانی که
صحبت از نماد بسته میکنیم ،باید
شرکتهایی را در نظر داشته باشیم
که مشــکالت حقوقی یــا تحوالت
شرکتی دارند.
 بازگشایی نمادها
رییس ســازمان بــورس و اوراق
بهادار بــا بیان اینکه در حال حاضر
نماد اکثر بانکها باز شده ،گفت :در
پایان سال  ۱۳۹۶سه نماد بانکی که
م بود،
برای سرمایهگذاران بسیار مه 
باز شــد و امیدواریم یک یا دو بانک
باقی مانده که نماد آنها هنوز بسته
است ،با اخذ صورتهای مالی از این
بانکها به زودی باز شود .همچنین
در مورد سایر نمادها هم که مشکالت
حقوقــی و قضایی دارند ،پیگیریها
در حــال انجام اســت و امیدواریم
بتوانیم مشــکل آنها را نیز به زودی
حل کنیم.
 آخرین وضعیت سهامداران
کنتورسازی
محمدی همچنین درباره آخرین
وضعیت ســهامداران کنتورسازی نیز
اظهار داشــت :حــدود  ۶۰۰۰نفر از
سهامداران کنتورسازی خارج از ساعت
سهام خود را واگذار کردهاند ،بنابراین
آنهایی که نیــاز به نقدینگی ضروری
داشتهاند ،کارشان انجام شده و امیدواریم
بتوانیم فراخوانهــای دیگری را برای
کنتورسازی انجام دهیم .البته پیگیری
قضایی نیز ادامه خواهد داشت تا بتوانیم
خسارتهایی که برای سهامداران ایجاد
شده ،را از طریق مراجع قضایی وصول
کرده و به سهامداران بازگردانیم.

گروه بورس -معامالت بازار ســهام در روز گذشته با افزایش ۱۰۳
واحدی شــاخص کل و رسیدن این متغیر به  ۹۶هزار و  ۳۷۸واحد به
پایان رسید .آمارهای داد و ستدهای تاالر شیشهای نشان میدهد روز
گذشته در بازار سهام همه شاخصهای بورس با افزایش همراه شدند و
به صورت میانگین نیم درصد رشد را تجربه کردند .بر اساس آمارهای
معامالتی ،روز گذشته همه شاخصهای بورس با افزایش مواجه شدند
به طوری که شــاخص کل با  ۵۳۱واحد رشــد معادل  0/55درصد به
 ۹۶هزار  ۳۷۸واحد ،شــاخص قیمت «وزنی  -ارزشــی» با  ۱۶۴واحد
افزایش معادل  0/55درصد به  ۲۹هزار  ۸۸۸واحد ،شــاخص کل «هم
وزن» با  ۱۰۳واحد رشد معادل  0/59درصد به  ۱۷هزار و  ۵۵۰واحد،
شاخص قیمت «هم وزن» با  ۷۵واحد افزایش ،معادل  0/59درصد به
 ۱۲هزار و  ۷۹۱واحد ،شــاخص آزاد شناور با  ۹۳۶واحد رشد ،معادل
 0/89درصد به  ۱۰۶هزار و  ۲۳۳واحد ،شاخص بازار اول با  ۵۵۷واحد
افزایش معادل  0/81درصد به  ۶۹هزار و  ۴۹۰واحد و شــاخص بازار
دوم با  ۱۶۸واحد رشد معادل  0/08درصد ،به  ۱۹۹هزار و  ۷۲۲واحد
رســید .از سوی دیگر روز گذشته  ۵نماد «فوالد با  ۱۶۱واحد ،فخوز با
 ۷۵واحد ،کگل با  ۷۲واحد ،فملی با  ۷۰واحد ،و ومعادن با  ۳۵واحد»
بیشــترین تاثیر مثبت و  ۲نماد «وامید با ( )۳۹واحد و فارس با ()۳۳
واحد» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.
این گزارش میافزاید ،روز گذشــته نیز اکثر شاخصهای صنایع تاالر
شیشهای با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصوالت
چوبی با  ۳۷۹۸واحد صعود معادل  4/98درصد به  ۸۰هزار و  ۹واحد،
الســتیک با  ۴۹۹واحد افزایش معادل  2/67درصد به  ۱۹هزار و ۲۱۲
واحــد ،غذایی به جز قند بــا  ۷۸واحد صعود معادل  2/30درصد به ۳
هزار و  ۴۹۶واحد ،محصوالت فلزی با  ۴۸۷واحد رشــد معادل 2/29
درصد به  ۲۱هزارو  ۸۲۷واحد ،فلزات اساســی با  ۱۳۸۱واحد سقوط،
معادل  2/13درصد به  ۶۶هزار و  ۱۱۷واحد ،اداره بازارهای مالی با یک
واحد رشــد معادل  1/87درصد به  ۷۵واحد ،انتشار و چاپ با ()۸۹۵۲
واحد ریزش معادل ( )4/35درصد به  ۱۹۶هزار و  ۷۳۹واحد رسید .در
عین حال نگاهی به آمارهای معامالتی روز گذشته بازار سهام مشخص
میکند قیمت سهام نمادهای «شکربن ،فلوله ،خموتور ،غبشهر ،دجابر،
چفیبر و سپ» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «سبجنو ،پدرخش،
چافســت ،وتوس ،ثاباد ،حتوکا و قنقش» بیشترین کاهش قیمت را در
بازار سهام رقم زدند .در پایان معامالت روز گذشته بورس ،در  ۹۸هزار
و  ۴۱۶نوبت معامالتی ،بیش از  ۸۲۱میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش
 ۲۲۳میلیــارد تومان در بورس معامله شــد و ارزش بازار نیز با اندکی
کاهش به  ۳۷۴هزار و  ۸۹۵میلیارد تومان رسید.

