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بازار در یک نگاه
مقدار

تغییر

درصد تغییر

شرح

96028

566

%0.59

حجم معامالت (میلیون سهم)

735

49

%7

ارزش معامالت (میلیارد ریال)

1896

146

%8

شاخص فرابورس

1081

4

%0.34

حجم معامالت (میلیون سهم)

233

48

%17

ارزش معامالت (میلیارد ریال)

13914

4877

%54

شاخص بورس

روند شاخص بورس طی معامالت امروز

روند شاخص فرابورس طی معامالت امروز

بیشترین تاثیر نمادها بر شاخص بورس

بیشترین تاثیر نمادها بر شاخص فرا بورس

بیشترین حجم معامالت

بیشترین ارزش معامالت
ارزش معامالت

حجم معامالت

(میلیارد ریال)

(میلیون سهم)

خکاوه

126

113

سایپا دیزل

سرمایهگذاری شفا دارو

شفا

115

28

تامین سرمایه امید

گروه صنایع کاغذ پارس

چکاپا

90

24

زامیاد

نماد

نام شرکت
سایپا دیزل

نام شرکت

ارزش معامالت

حجم معامالت

(میلیارد ریال)

(میلیون سهم)

126

113

امید

31

38

خزامیا

27

نماد
خکاوه

پرحجم ترین صف خرید

پرحجم ترین صف فروش

ارزش معامالت

حجم صف خرید

(میلیارد ریال)

(میلیون سهم)

سیمان باقران

سباقر

0.4

9

زامیاد

سرمایهگذاری توکا فوالد

وتوکا

1.4

7

سایپا دیزل

خکاوه

ثزاگرس

0.2

4

رینگ سازی مشهد

خرینگ

نماد

سرمایهگذاریتوسعهعمرانزاگرس

نماد

32

نماد

ارزش معامالت

حجم صف فروش

(میلیارد ریال)

(میلیون سهم)

خزامیا

27

23

126

4

10

1.2

نماد
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شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت امروز با کاهش  566واحدی به رقم  96028واحد رسید .شاخص کل فرابورس نیز با کاهش
 4واحدی به رقم  1081واحد رسید .همچنین بازار امروز شاهد افزایش  8درصدی در ارزش معامالت بورس اوراق بهادار بود.

•

خودرو و ساخت قطعات :
پس از شفاف سازی شرکت خکاوه و خبر مثبت مبنی بر بررسی کارشناسی طرح کلید به کلید رئیس جمهور به فشار عرضه در این نماد افزوده
شده و از صف خرید به محدوده ی منفی کشیده شد که پیشخور شدن قیمت ها با استفاده از اطالعات نهانی و شایعات را نشان میداد.

•

فلزی و معدنی :
امروز قرار بود  50درصد کروی در قیمت  6614ریال عرضه شود که در اواخر بازار کاما بعنوان خریدار طی شفاف سازی انصراف خود را از خرید

بلوک کروی اعالم کرد و به این ترتیب بلوک کروی بی خریدار ماند و با فشار فروش همراه شد .وزارت صنعت ،معدن و تجارت ممنوعیت
هرگونه افزایش قیمت فوالد را تا پایان خرداد  97اعالم کرد که باعث افزایش فشار فروش بر گروه فوالدی شد.
•

انبوه سازی :
نماد ثاژن پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه تقسیم سود  230ریالی با رشد حدود  7درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت.

•

شیمیایی:
نماد تازه عرضه اولیه شده شفا امروز تا کف قیمتی پیش رفت و تنها خریدهای حقوقی مانع از وجود صف فروش در آن شد.

از بازار چه خبر
•

دومین جلسه محرمانه جامعه حسابداران رسمی برای
جمع بندی "های وب"

منتظر دریافت نظر این نهاد حرفه ایی حسابداری بوده تا بعد از بررسی
جوانب و اعالم مواضع رسمی و شفاف سازی ،در مورد بازگشایی "های
وب" که از  22آذر با توقف نماد روبرو است ،تصمیم گیری کند .با این

دومین جلسه کار گروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی ایران
در مورد صورت های مالی "های وب" امروز برگزار و نتیجه نهایی به
سازمان بورس اعالم می شود.
در پی استعالم  10بهمن سازمان بورس از جامعه حسابداران رسمی
ایران و اعالم رای در مورد صورت های مالی سال های  94و  95و 6
ماهه سال جاری "های وب" که در  300صفحه و  8سئوال و ابهام
ارایه شده  ،عصر سه شنبه جلسه ایی برگزار اما به منتج به رای نهایی
نشد .در این رابطه جدیدترین پیگیری های بورس پرس نشان می دهد،

اوصاف باید منتظر رای نهایی جامعه حسابداران رسمی ایران بود که به
گفته محمود علوی دبیرکل آن حداکثر تا  20اسفند ( امروز ) مشخص
خواهد شد .در وهله بعد هم باید چشم انتظار سازمان بورس در مورد
ابهامات و زمان بازگشایی نماد بود که به نظر می رسد با بازگشایی نماد
درروزهای پایانی سال همراه باشد.

•

منتظر

یکی

از

بزرگترین

واگذاری

ها

باشید1۰/هزارمیلیارد مازاد دارایی بانکها

اعضاء کار گروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی ایران با تاکید

مشاور وزیر اقتصاد ضمن اعالم واگذاری  10هزار میلیارد تومانی مازاد

بر محرمانه بودن تصمیمات و اعالم نتیجه صرفا" به سازمان بورس ،

دارایی بانک ها  ،از اجرایی شدن یکی از بزرگترین واگذاریهای دولت

بعداز ظهر امروز دومین جلسه را تشکیل می دهند تا رای نهایی را

در چند روز آینده خبر داد.

صادر و به نهاد ناظر بازار سرمایه اعالم می کنند .سازمان بورس هم
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مسعود کرباسیان در آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت با بیان

حاضر شاهد هستیم که فشار دولت بر قیمت ها روزانه افزایش پیدا می

اینکه تا قبل از دولت یازدهم سهام عدالت در بالتکلیفی به سر میبرد،

کند .با توجه به اینکه با نا امنی در بازار کسب و کار مواجه هستیم،

گفت :سامانه سهام عدالت از سال قبل آغاز به کار کرده و سود سهام

این عدم اطمینان باعث می شود بخشی از نقدینگی به دالر تبدیل

عدالت به عنوان نشانه این ساماندهی در دو مرحله به مردم پرداخت

شود .این نماینده مجلس گفت :هر چه سطح عمومی قیمت ها و حجم

شده است .وی با تاکید بر اینکه نباید سهام عدالت را به سود سهام

تورم را ثابت نگه داریم باد بادکنک به سمت بازارهایی چون ارز و سکه

عدالت تقلیل داد چرا که امروز ارزش سهام عدالت حدود  2.5میلیون

می رود ،بنابراین اولین کاری که در بازار داخلی باید صورت گیرد این

تومان است،افزود :سهام واحدهای سهام عدالت از بین شرکتهای

است که نقدینگی به سمت بازار سرمایه ،بازار مسکن و تولید ناخالص

سودده ایجاد شده،اصل سهام عدالت دارای ارزش زیادی است و دولت

ملی هدایت شود .با اقدامات اخیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار

به دنبال امکان استفاده از اصل خود سهام از طریق ارائه الیحه به

ارز،نوع ارز معامالتی از دالر به یورو تغییر کرد ،چرا که یورو در طول

مجلس است .این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون سود سهام عدالت

سالهای گذشته بالغ بر  2.4تغییر قیمت داشته اما دالر شاهد تغییراتی

دهکهای پایین جامعه پرداخت شده،گفت :به مرور سود سهام عدالت

بالغ بر 3.8بوده است .آقاپورعلیشاهی افزود :با تمام اقداماتی که دولت

در حال پرداخت است و امیدواریم تا پایان سال مراحل پرداخت سود

انجام داده اما تنش های منطقه ای ،افزایش تقاضای دالر درسه ماهه

سهام عدالت تکمیل شود.برای مردمیسازی اقتصاد واگذاری در دستور

چهارم سال به مناسبت سال نو میالدی ،خروج ارز از اربیل عراق و

کار دولت قرار گرفته هر چند در دولتهای قبل بیشتر واگذاریها در

ایجاد محدودیت در  FATFدست به دست هم می دهد که قیمت ارز

قالب رد دیون انجام شده بود .کرباسیان گفت :سهم واگذاری به بخش

متالطم شود.از همه مردم می خواهیم تالطم بازار ارز را تشدید نکنند

خصوصی واقعی حدود  70درصد بوده و در چند روز آینده یکی از

به عبارتی باعث افزایش تقاضای ارز نشوند ،تشدید این فضا شاید در

بزرگترین واگذاریها اجرایی خواهد شد.انجام واگذاری از وظایف وزارت

کوتاه مدت سودی حاصل کند اما در میان مدت هم به آنها و هم به

اقتصاد بوده که از طریق سامان بورس و سازمان خصوصیسازی انجام

کشور لطمه وارد می شود .وی با اشاره به آمارهای غیر رسمی از میزان

میشود.از دیگر سیاستهای وزارت اقتصاد حجم بنگاهداری غیرمرتبط

دالر در ایران گفت :طبق آمارهای غیر رسمی  20میلیارد دالر ارز

و فروش مازاد داراییهای بانکهاست که تاکنون  10هزار میلیارد تومان

خانگی وجوددارد که اگر وارد بازار تولید ناخالص داخلی شود منجر به

از طریق روشهای قانونی واگذار شده است.

اشتغال آفرینی می شود .تالش داریم فرهنگی جا بیفتد که چرخ

•

آمار نماینده مجلس از وجود  2۰میلیارد دالر ارز
خانگی

اقتصادی به نفع تولید ناخالص داخلی  GDPو ایجاد ارزش افزود واقعی
بچرخد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بادکنکی خواندن بازار ارز و وجود
 20میلیارد دالر ارز خانگی ،از مردم درخواست کرد باافزایش تقاضای
دالر بر تالطم این باراز نیفزایند.
معصومه آقاپور علیشاهی با اشاره به التهاب بازار ارز در روزهای اخیر با
وجود ورود بانک مرکزی به خانه ملت گفت :برای بررسی مشکالت
بازار ارز باید با ساز وکار این بازار آشنایی داشته باشیم تا از عهده
ارزیابی آن برآییم.اگر بازار ارز را مانند بادکنک بدانیم،میزان باد داخل
آن حکم حجم نقدینگی در جامعه را دارد ،بنابراین هر اندازه حجم
نقدینگی افزایش یابد ،بادکنک بزرگتر می شود .وی ادامه داد :از سوی
دیگر افزایش قیمت ها در واقع سطح روی بادکنک است و زمانی که
دولت به سطح بادکنک فشار وارد کند ،بخش از بادکنک جمع و بخش
دیگر متورم می شود اما حجم داخل بادکنک کاهش نمی باید ،در حال
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