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شاخص كل

شاخصها از نگاه آمار

شاخص آزاد شناور

گروه بورس -رعایت استانداردهای
حاکمیتشرکتیوشفافیتعملکردهای
مالی از وظایف بنیادی شــرکتهای
بورس اســت .روحاله حســینیمقدم
معاون شرکت بورس اوراق بهادار تهران
در نشســت خبری عرضه اولیه سهام
پتروشیمی پارس در بورس تهران اظهار
داشــت :ورود این شرکت پتروشیمی
باعث شــد تا بیش از  ۱۴هزار میلیارد
تومان به ارزش بازار سهام اضافه شود
که این عدد ظرفیتهای پتروشیمی
پارس را مشخص میکند .وی در ادامه
افزود :انتظار بورس ،ســرمایهگذاران و
سهامداران از مدیران شرکت پتروشیمی
پارس رعایت حداکثر شفافیت و انتشار
به موقع اطالعات مالی با درجه اتکایی
باالست .حسینیمقدم درباره وضعیت
آینده سهام شرکت پتروشیمی پارس
گفت :حفظ نقدشوندگی و ارتقای آن
یکی از وظایــف و تعهدات هلدینگ
خلیجفارس به عنوان سهامدار شرکت
در روزهای بعد از عرضه اولیه اســت
و باید گردش مناسبی برای سهام این
شــرکت در بورس صورت بگیرد .وی
افزود :عرضه در بورس مســوولیتی را
برای مدیران این شرکت ایجاد میکند.
نقدینگی که ایجاد میشود به افزایش
ارزش بازار کمک میکند .سهامداران
عمده این شــرکت با عرضه سهام در
بورس بیشتر متوجه خواهند شد که
حفاظت و صیانت از سرمایهگذاران خرد
یعنی چه .ما از سهامدار عمده درخواست
کردیم با توجه به گزارش حسابرس سود
را تا جایی که میشود نگه دارد و باقی
را توزیع کند که قبول کردند البته این
به تصمیم مجمع بستگی دارد .انتظار
ما از شرکت این است که دستورالعمل

تغيير

آمار بازار
نوع

حجم معامالت
ارزش معامالت
تعداد معامالت
ارزش بازار
شاخص کل

درصد

بیشترین

کمترین

ذرهبین بازار

سقوط شاخص تاالر شیشهای

ناشران باید همیشه شفاف باشند

طرح خرید مواد خام از خارج در جهت
حفظ تولیدات و ســودآوری ســهام
شــرکت نهایی شده است .مدیرعامل
شرکت پتروشــیمی نیز در خصوص
برنامههای شــرکت بــرای مقابله با
تحریمهــای احتمالی آمریکا با هدف
پوشش ریسک و عدم کاهش سودآوری
شــرکت در بورس ،اظهار داشــت :بر
اساس پیشبینیهای صورت گرفته و
شناساییریسکهایمتفاوتتحریمها،
خریــد مواد خام بــرای چرخه تولید
محصوالت برای سه سال آینده قطعی

شــده و به صورت کلی تا شش سال
آینده مواد مورد نیاز پتروشیمی پارس
از خارج از کشور خریداری شده است.
وی در ادامه افزود :پتروشیمی پارس
ســهم  ۴۰درصدی از تولیدات LPG
را در کشــور در اختیار دارد که توازن
بازدهی مناسبی را برای شرکت شکل
داده است .حسنی درباره حجم جذب
ســرمایه با عرضه  ۱۰درصدی سهام
شــرکت که  ۱۴هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان را شامل میشود گفت :عرضه
سهام پتروشیمی پارس در بازار سهام

بینالملل

انتشار صکوک  ۱۵۰۰میلیارد روپیه در اندونزی
منابع حاصل از انتشار اوراق قرضه
سبز  SMIجهت تامین مالی چندین
پروژه از قبیل توسعه خط ریلی مترو،
نیروگاههای برقآبی ،تســویه آب و
انرژیهای تجدیدپذیر در سراســر
اندونزی مورد اســتفاده قرار خواهد
گرفت .به گــزارش مدیریت دارایی

مرکزی ،شــرکت دولتی  SMIکه
در حــوزه تامین مالــی پروژههای
زیرســاختی در اندونــزی فعالیت
میکند ،روز گذشته اقدام به عرضه
عمومی اوراق قرضه ســبز (با حجم
پانصــد میلیارد روپیــه) و صکوک
مضاربه (با حجم هزار میلیارد روپیه)

در بورس اوراق بهادار اندونزی کرد.
همچنین ،منابع حاصل از انتشــار
ایــن صکوک که از نــوع مضاربه و
دارای نرخ شناور است ،صرف تامین
مالی پروژههای زیرساختی سازگار
با شــریعت از قبیل پــروژه انتقال
برق و ســاخت واگنهــای قطار در

این کشــور خواهد شد .شایان ذکر
اســت دولت اندونزی اوایل ســال
 ۲۰۱۸صکوک ســبز بینالمللی به
ارزش  1/25میلیارد دالر منتشــر
کرد که منابــع حاصل از آن صرف
تامین مالی پروژههایی در حوزههای
انرژیهای تجدیدپذیر ،گردشگری
سبز و مدیریت پســماندها در این
کشور شد.

فرابورس

افت  ۱۲واحدی آیفکس
گروه بورس -معامالت روز گذشته
فرابورس با کاهش  ۱۲واحدی آیفکس
به پایان رسید .آخرین روز کاری این
هفته در فرابورس با دســت بهدست
شــدن بیش از  ۳۷۹میلیون سهم به
ارزش بیــش از  ۶۹۴میلیارد ریال در
 ۱۰۷هزار و  ۶۳۵نوبت معامالتی در
مجموع دو بــازار اول و دوم فرابورس
به پایان رسید و نماد ذوب متعلق به
شــرکت سهامی ذوبآهن اصفهان با
مبادله  ۱۴۰میلیون ســهم به ارزش
 ۱۷۳میلیارد ریــال باالترین میزان
حجم و ارزش معامالت را در مجموع
این دو بازار به خود اختصاص داد .بر
اساس این گزارش ،حجم کل معامالت
در بازارهای 9گانه فرابورس به بیش از
 ۵۴۵میلیون ورقه به ارزش  ۲هزار و
 ۶۵۳میلیارد ریال رســید و شاخص
کل نیز افت نزدیک به  ۱۲واحدی را
تجربه کرد .بررسی نمادهای اثرگذار
بر آیفکس نشــان میدهد نمادهای

«هرمز»« ،زاگرس» و «ذوب» با تاثیر
منفی تا ســقف حداکثر  ۳/۳واحدی
بر افت شــاخص کل سهیم بودند .در
مقابــل دو نماد «مارون» و «ارفع» تا
نزدیــک حداکثر  ۲واحد تاثیر مثبت
بر این نماگر به جا گذاشــته و مانع از
افت بیشتر آن شدند .روز گذشته نماد
«زبینا» متعلق به شرکت کشاورزی و
دامپروری بینالود نیشــابور که دیروز
شــاهد عرضه اولیــه آن در بازار دوم
فرابورس بودیم ،با نزدیک به  ۵درصد
افزایش قیمت دومین نمادی بود که
بیشترین رشد قیمت روزانه را به ثبت
رســاند و در تابلو نمادهای پربازدید
فرابورســی نیز پس از نماد «ذوب»،
نماد شــرکت پتروشــیمی غدیر که
هفته گذشته در بازار اول عرضه اولیه
شده بود ،پربینندهترین نماد معامالتی
شناخته شــد .در این نماد «شغدیر»
همچنین افزون بر  ۸۱میلیون سهم
به ارزش بیش از  163/5میلیارد ریال

کف بازار

کشف قیمت  ۲۴۰۰۰ریالی پتروشیمی پارس

تعداد  ۳۰۰میلیون سهم معادل  ۵درصد از سهام شرکت پتروشیمی پارس
با نماد «پارس» به روش ثبت ســفارش روز گذشته در بورس تهران عرضه و با
قیمت  ۲۴۰۰۰ریال کشف قیمت شد .با عرضه اولیه این شرکت در بورس تهران
تعداد شرکتهای فعال در بورس به  ۳۲۶شرکت رسید و به ارزش بازار ۱۴۴۰۰۰
میلیارد ریال افزوده شد.
شرکت «پارس» به عنوان پانصد و بیست و دومین شرکت پذیرفته شده در
بورس تهران است و در عرضه اولیه امروز ،حدود  ۱۸۲هزار کد معامالتی اقدام به
خرید کردند و تعداد حداکثر  ۱۸۹۸سهم به هر کد معامالتی حقیقی و حقوقی
تخصیص یافت .الزم به ذکر است روز گذشته تعداد  ۳۰۰میلیون سهم معادل
 ۵درصد از ســهام شرکت پتروشیمی پارس به عنوان پانصد و بیست و دومین
شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست
شرکتهای پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش «محصوالت
شــیمیایی» و گروه و طبقه «تولید مواد شیمیایی پایه بجز کود» در فهرست
نرخهای بازار دوم و در نماد «پارس » به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت
عرضه شد.

1000137
9302521
259968
414119

ميليون سهم
ميليون ريال
معامله
ميليارد ريال

وقایعنگار بورس

معاون بورس اوراق بهادار تهران:

افشای اطالعات را خوب بدهند و همه
گزارشهــا را به موقع اطالعرســانی
کنند .بعد از عرضه اولیه چون شرکت
بزرگ اســت امکان دارد گردش سهم
زیادی نداشته باشد اما هلدینگ قول
بازارگردانی را داده است.
  روشهای پوشــش ریسک
سهامداران
همچنین در این نشســت خبری،
مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس
اعالم کرد :با برنامهریزیهای صورت
گرفته برای ســه تا شش سال آینده

رقم

واحد

مورد معامله قــرار گرفت و این نماد
پس از «ذوب» بیشترین حجم و ارزش
معامالت را به خود اختصاص داد .در
این میان مجمع عمومی عادی ساالنه
صاحبان سهام مربوط به شرکتهای
ذوبآهــن اصفهان ،ســرمایهگذاری
تدبیرگران فارس و خوزستان و آتیه
دادهپرداز یکشنبه هفته آتی  ۲۴تیرماه
برگزار خواهد شــد از این رو نماد این
شرکتها در پایان معامالت روز گذشته
متوقف شد .روز گذشته در مجموع سه
تابلوی الف ،ب و ج بازار پایه نیز نزدیک
به  ۱۵۵میلیون سهم به ارزش ۱۸۴
میلیارد و  ۸۹۰میلیون ریال جابهجا
شد که نماد «فاهواز» متعلق به شرکت
نورد و لوله اهواز با معامله بیش از ۱۵
میلیون سهم بیشترین حجم معامالتی
را به خود اختصاص داد .صندوقهای
سرمایهگذاری قابل معامله ( )ETFنیز
روز گذشته میزبان معامله بیش از ۱۰
میلیون ورقه به ارزش  ۲۰۱میلیارد و

 ۸۳۰میلیون ریال بود و نماد «اعتماد»
در صدر این بازار به لحاظ ثبت باالترین
میزان حجم و ارزش معامالت ایستاد.
از ســوی دیگر در بازار اوراق با درآمد
ثابت روز گذشته یک میلیون و ۶۷۰
هزار ورقه به ارزش بیش از یک هزار
و  ۵۲۵میلیارد ریال میان معاملهگران
دستبهدست شد و تغییر مالکیت بیش
از  ۱۱۳هــزار ورقه به ارزش افزون بر
 ۸۷میلیارد ریال منجر به صدرنشینی
«اخزا »۶۲۲در این بازار شد .بررسی
آمار معامالت در تابلوی تســهیالت
مسکن نیز نشان میدهد روز گذشته
بیش از  ۶۸هزار ورقه بهادار به ارزش
 ۴۷میلیــارد و  ۹۱۰میلیون ریال در
معامالت مربوط به این تابلو جابهجا
شده است که تسه خرداد  ۹۷ضمن
آنکه با بیشترین استقبال روبهرو شد
حداکثر قیمت معامالتی را نیز آن خود
کرد .الزم به ذکر است اوراق تسهیالت
مسکن روز گذشته از حداقل و حداکثر
قیمتی  ۵۸۰هزار و  ۷۰۸هزار ریالی
برخوردار بودند.
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اعالم شرایط واگذاری  ۱۰۰سهام یک شرکت

 ۱۰۰درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در حالی در روز
دوم مرداد امسال از طریق مزایده واگذار میشود که تسهیالت خاصی برای این
واگذاری اعالم شده است .به گزارش ایبِنا ،بر اساس اعالم سازمان خصوصیسازی،
 ۱۰۰درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان شامل  ۳میلیارد و
 ۱۸۲میلیون و  ۳۰۷هزار سهم این شرکت در حالی در روز دوم مرداد امسال از
طریق مزایده واگذار میشود که حصه نقدی این معامله یک هزار میلیارد ریال
تعیین شده است و متقاضیان در صورت برنده شدن در مزایده این شرکت که به
صورت اقساط  ۹ساله واگذار میشود ،از دو سال تنفس در پرداخت اولین قسط
خود برخوردار خواهند شد .این گزارش میافزاید :صددرصد سهام شرکت کشت
و صنعت و دامپروری مغان برای این مزایده به قیمت پایه هر سهم  ۵هزار و ۵۳۴
ریال و ارزش کل پایه  ۱۷هزار و  ۶۱۰میلیارد و  ۸۸۶میلیون و  ۹۳۸هزار ریال
قیمتگذاری و سپرده شرکت در این واگذاری نیز  ۵۲۸میلیارد و  ۳۲۶میلیون و
 ۶۰۸هزار و  ۱۴۰ریال تعیین شده است .گفتنی است انجام عملیات کشاورزی
و دامداری و ایجاد صنایع و فرآوردههای کشاورزی و دامی مهمترین فعالیتهای
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را تشکیل میدهند.

به میزان  ۷۲۰میلیارد تومان سرمایه را
وارد چرخه نقدینگی شرکت میکند و
این سرمایه در جهت تولید برای تامین
صنایع داخل کشور ســرمایهگذاری
میشود .مدیرعامل شرکت پتروشیمی
پارس در نشست خبری عرضه سهام در
بورس ادامه داد :استراتژی شرکت بر این
مبنا تعیین شده که ارزش سهام شرکت
به بیش از  ۲۰هزار میلیارد تومان در
آیندهای نزدیک برســد .حســنی در
پایان نشست خبری عرضه اولیه سهام
پتروشیمی پارس در بورس تهران اظهار

داشت :حفظ نقش سودآفرینی یکی از
اهداف اصلی شرکت تعریف شده است.
همچنین حسینی مدیر برنامهریزی این
شرکت در پاسخ به سوالی درباره درآمد
و ارزشگذاری این شرکت با دالر ۴۲۰۰
تومانی گفت :ما دالر آزاد فعال نداریم
و بر مبنای دالر  ۴۲۰۰تومانی شرکت
را ارزشگذاری کردیم اگر به هر دلیلی
دالر  ۴۲۰۰تومانی نباشــد با توجه به
قیمت جدید دالر ،شرکت ارزشگذاری
میشود و آن سود با سهامداران قسمت
خواهد شد .وی درباره تشکیل مجمع
سهامداران شرکت پتروشیمی پارس نیز
گفت :ما یک تا دو هفته بعد از مجمع
سود سهام را نقدا پرداخت میکنیم.
حسینی درباره عرضه دوباره سهام در
ماههای آینده تاکید کرد :فعال برنامهای
برای عرضه پنج درصد دوم سهام نداریم.
این موضوع با تعاملمان با بورس ارتباط
دارد ولی سهامداران عمده تمایلی به
عرضه ندارند .وی با اشاره به نقش مهم
جایگاه بورس در اقتصاد گفت :با عرضه
سهام شرکتهای خوب پول مردم به
جای اینکه در سرمایهگذاریهای کاذب
مثل خرید ارز وارد شود میتواند وارد
بورس شود .میزان عرضه ما حدود ۱۴
هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان است و مزیت
ورود ما به بــورس پی بردن به ارزش
واقعی شرکتمان است .ما مایل هستیم
از مزایای بورس استفاده کنیم .البته با
بورسی شدن مسوولیت ما نسبت به
سهامدارمان بیشتر خواهد شد و باعث
خواهد شد که در جهت ارزشافزایی
پیش رویم تا اعتمادهایی که به وجود
آمده از بین نرود .پیشبینی میکنیم با
ورود شرکت به بورس ارزش عرضه ما به
 ۲۰هزار میلیارد تومان برسد.

گروه بورس -شاخص کل بورس در آخرین روز معامالتی هفته با بیش
از  ۱۳۰۰واحد ریزش به  ۱۰۹هزار و  ۵۰۵واحد رسید .ثبت یک هفته
معامالتی منفی در بورس به همان میزان برای سهامداران غافلگیرکننده
بود که رشــدهای بیش از  ۱۰۰۰واحدی شاخص در چند هفته اخیر
شکل گرفته بود .بر اساس آمارهای معامالتی ،روز گذشته شاخصهای
بورس به طور میانگین بیش از یک درصد را به ثبت رساندند به طوری
که شاخص کل با ( )۱۳۴۳واحد ریزش شدید معادل ( )1/21درصد به
 ۱۰۹هزار  ۵۰۵واحد ،شاخص قیمت «وزنی  -ارزشی» با ( )۴۰۶واحد
افت معادل ( )1/21درصد به  ۳۳هزار  ۹۷واحد ،شاخص کل «هموزن»
با ( )۱۹۵واحد کاهش معادل ( )1/06درصد به  ۱۸هزار و  ۳۳۲واحد،
ت معادل ( )1/06درصد
شــاخص قیمت «هم وزن» با ( )۱۴۰واحد اف 
به  ۱۳هزار و  ۱۷۵واحد ،شــاخص آزاد شناور با ( )۲۰۰۱واحد ریزش
معادل ( )1/65درصد به  ۱۱۹هزار و  ۲۰۲واحد ،شــاخص بازار اول با
( )۱۲۹۷واحــد ریزش معادل ( )1/59درصد به  ۸۰هزار و  ۳۲واحد و
شاخص بازار دوم با ( )۱۰۹۲واحد رشد معادل ( )0/49درصد ،به ۲۲۱
هزار و  ۱۹۶واحد رسید .از سوی دیگر روز گذشته هفت نماد «فملی با
( )۵۷۸واحد ،فوالد با ( )۱۶۱واحد ،فارس با ( )۸۱واحد ،فخوز با ()۶۶
واحد ،کچاد با ( )۶۰واحد و کگل با ( )۴۹واحد و وامید با ( )۴۲واحد»
کاهش بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس بر جا گذاشتند .این
گزارش میافزاید روز گذشته همه شاخصهای صنایع تاالر شیشهای با
کاهش شدید مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «اداره بازارهای
مالی با ( )۲واحد کاهش معادل ( )2/36درصد به  ۸۹واحد ،زغالسنگ با
( )۴۳واحد ریزش معادل ( )2/64درصد به هزار و  ۶۱۳واحد ،زراعت با
( )۱۵۹واحد افت معادل ( )2/78درصد به  ۵هزار و  ۵۵۸واحد ،انتشار و
چاپ با ( )۸۷۶۵واحد سقوط معادل ( )3/71درصد به  ۲۲۷هزار و ۸۰۳
واحد ،محصوالت چوبی با ( )۳۶۱۳واحد افت ،معادل ( )4/15درصد به
 ۸۳هزار و  ۴۰۹واحد ،سایر معادن با ( )۴۶۰واحد کاهش معادل ()4/25
درصد به  ۱۰هزار و  ۳۵۸واحد ،فلزات اساســی با ( )۳۶۴۴واحد افت
معادل ( )4/59درصد به  ۷۵هزار و  ۷۰۸واحد» رســید .در عین حال،
نگاهی به آمارهای معامالتی روز گذشــته بازار سهام مشخص میکند
قیمت سهام نمادهای «غشاذر ،ساراب ،غشصفا ،پتایر ،رکیش ،مداران
و پاکشــو» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «فملی ،کبافق ،داسوه،
کاما ،فاسیمین ،فرآور و کروی» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام
ب در پایان معامالت روز گذشته بورس ،در ۱۴۷
رقم زدند .به این ترتی 
هــزار و  ۳۶۴نوبت معامالتی ۹۴۶ ،میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش
 ۴۷۵میلیارد تومان در بورس معامله شــد و ارزش بازار به  ۴۱۴هزار و
 ۱۹۷میلیارد تومان رسید.

