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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:
اونس طال

366223

طال بازار تهران

0135444

گرم  32عیار

3430124

گرم  60عیار

3156304

شاخص کل20360234 :

سکه طرح قدیم

3344444

بیشترین20352 :

سکه طرح جدید

3314444

کمترین20230 :

نیم سکه

0334444

ربع سکه

6234444

سکه گرمی

3014444

نقره

30206

نفت

56202

ارزش معامالت:

 33142323میلیارد

حجم معامالت 5422416 :میلیون
تغییر0263 :
درصد تغییر4243 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص004 :
ارزش معامالت 60452244 :میلیارد
حجم معامالت 232262 :میلیون
تغییر6244 :

دالر مبادله ای

60533

دالر آزاد

10624

پوند انگلیس

06002

فرانک سویس

63503

یکصد ین ژاپن

61616

یورو

13040
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افزایش بیش از  63درصدی سپرده گذاری در بانکها در 7
ماهه ابتدایی امسال نسبت به اسفند ماه سال گذشته در
حالی اتفاق افتاده که مقایسه آن با تغییر  75درصدی در
همین دوره در سال قبل نسبت به سال  5775نشان می
دهد که از روند رشد سپرده گذاری ها حدود  55درصد
کمتر شده است.
این در حالی است که در اوایل امسال بانکها با تایید بانک
مرکزی درباره ساماندهی سودهای سپرده بانکی به توافق
رسیده و نرخ سود سپرده کوتاه مدت به  53درصد و بلند
مدت به حداکثر  66درصد رسید .با توجه به اینکه در اواخر
سال قبل ،بانکها به طور مخربی در حالت رقابت برای دریافت
سپرده های گرانقیمت بوده و با سودهای باال مشتریان
بیشتری جذب می کردند ،اجرای دستورالعمل جدید سود
سپرده نمی تواند در کند شدن رشد سرمایه گذاری در بانکها
در چند ماهه اول سال جاری بدون تاثیر باشد.
از سویی دیگر مانده سرمایه گذاری مدت دار در آذرماه
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد حدود 73
درصدی را به همراه داشت و در همین دوره در سال 5776
نسبت به سال  5775بیش از  7667درصد افزایش سپرده
گذاری وجود دارد .بر این اساس مقایسه دو دوره  7ماهه
امسال و سال گذشته با دوره های مشابه سال قبل بیانگر
کمتر شدن حدود  2درصد از رشد سرمایه گذاری در
بانکهاست.
بنابر آمارهای بانک مرکزی ،از رقم بیش از  666هزار میلیارد
تومانی سرمایه گذاری مدت دار در بانکها بالغ بر  622هزار
میلیارد تومان را سرمایه گذاری کوتاه مدت و بیش از 672
هزار میلیارد تومان را سرمایه گذاری بلند مدت و حدود 56
هزارمیلیارد تومان را بخش متفرقه تشکیل می دهد.
این در حالی است که از رشد سپرده های کوتاه مدت در 7
ماهه امسال نسبت به اسفند و آذر ماه سال گذشته که به
ترتیب  5762و  6267درصد بوده کاسته شده است چرا که
تغییر این سرمایه گذاری در آذرماه  5776نسبت به اسفند

نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

خودرو

6372

766223

ثباغ

6732

636676

وبصادر

373

36737

ثتران

6367

576326

فاذر

7377

776775

سمگا

7723

676577

ونفت

7575

736766

حکمت

5577

76577

تکمبا

5377

736363

قاسم

56336

66672

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

وغدیر

7366

76677

پترول

5776

5666

وصندوق

6732

67657

جم

3377

5657

فملی

5377

6766

مارون

76727

3677

همراه

67776

66636

میدکو

7777

3677

حکشتی

6727

57677

وزمین

6623

3677

اخبار بورسی:
گروه بانک:
روند معامالت نمادهای حاضر در این گروه منفی دنبال شد.
در نمادهای ونوین و وسینا شاهد روند معامالت مثبتی
بودیم.در اخبار مرتبط با این گروه:
به گزارش ایسنا ،مانده سرمایه گذاری مدت دار در ترازنامه
بانکها تا پایان آذرماه به بیش از  666هزار و  657میلیارد
تومان رسید که در مقایسه با رقم بالغ بر  776هزار
میلیاردی پایان سال قبل حدود 533هزار میلیارد تومان رشد
دارد  .در عین حال که مانده سرمایه گذاری در بانکها نسبت
به  676هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال  5775حدود 33
درضد افزایش یافته است.
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عزیز زاده در پاسخ به این سئوال که چه پیش بینی از انجام
این توصیه توسط کارخانه ها وجود دارد؟ توضیح داد:
برخالف خواسته  ،به نظر می رسد اکثر شرکت ها مجبور به
تعطیلی شوند .چون در صورت ادامه فعالیت با مشکالت
بیشتری مواجه خواهند شد و نقدینگی کنونی را هم از دست
خواهند داد .با این حال امید است شرایط کارخانه های
کاشی و سرامیک در آینده بهبود یابد.
براساس این گزارش ،در نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان
کاشی وسرامیک کشور به مدیران عامل کلیه شرکت های
عضو آمده است:
پیرو بحران به وجود آمده در صنعت کاشی و سرامیک و به
درخواست تولیدکنندگان کاشی وسرامیک کشور مبنی بر
توقف کارخانجات از  56اسفند  5777تا اردیبهشت ماه سال
 ،5777موضوع به صورت فوق العاده در هیات مدیره انجمن
در تاریخ  56بهمن  77مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و
با توجه به شرایط و دالیل:
 -5رکود شدید در ساخت و ساز  -6افت شدید فروش
داخلی و صادرات -7رسوب بیش از حد محصوالت در انبار
کارخانجات و انبار عاملین فروش  -7مشکل حمل و نقل و
تردد در ایام قبل و بعد از عید  -6نیمه تعطیلی بودن شبکه
توزیع در ایام قبل و بعد از عید  -2عدم جایگزینی سریع
بازارهای جدید صادراتی  -3جلوگیری از راکد ماندن سرمایه
شرکت ها  -7کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش  -7انجام
تعمیرات اساسی در خطوط تولید جهت ارتقاء سطح کیفی
محصوالت  -53تنظیم بازار از طریق مدیریت تولید
مصوب گردید با عنایت به موارد فوق و به منظور مدیریت
بحران به وجودآمده و برون رفت از وضعیت فعلی به کلیه
شرکت ها توصیه گردد در صورت صالحدید خطوط تولید
خود را از  56اسفند  77تا اول اردیبشهت  77متوقف
نمایند.

 5775حدود  7767درصد و نسبت به آذرماه سال 5775
بیش از  73درصد بوده است.
اما کاهش رشد سرمایه گذاری مدت دار بلند مدت نسبت به
کوتاه مدت کمتر است به گونه ای که در آذر ماه سال جاری
میزان این سپرده ها نسبت به پایان سال گذشته به 63
درصد رسیده در حالی که در همین دوره در سال 5776
نسبت به سال  5775میزان تغییر حدود  6767درصد بوده
است.
همچنین مانده سرمایه گذاری بلند مدت بانکها در آذر ماه
امسال نسبت به سال قبل حدود  7662درصد گزارش شد که
در مقایسه با پایان  7ماهه سال گذشته نسبت به دوره
مشابه سال  5775که  7662درصد بوده اندکی هم رشد
دارد.

اخبار مرتبط با گروه کاشی:
مدیر اجرائی انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی وسرامیک از
توصیه تعطیلی  76روزه انجمن به  563تولیدکننده به دلیل
مشکالت عدیده و موجودی  663میلیون مترمربع در انبارها
خبر داد.
بهنام عزیز زاده در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس ،با
اشاره به صدور نامه ایی در  57بهمن به  563کارخانه فعال
در صنعت کاشی وسرامیک کشور اظهار داشت :به دلیل
پابرجا بودن مشکالت مهم این صنعت از جمله مشکالت
بانکی و ارزی ،ادامه رکود ساخت و ساز و اعالم کاهش 63
درصدی توسط دولت ،افزایش موجودی انبارهای کارخانه ها
و عاملین فروش به بیش از  663میلیون متر مربع ،کاهش
صادرات و افت قیمت ها تصمیم گرفته شد تا به همه
کارخانه ها توصیه تعطیلی  76روزه داده شود.
وی ادامه داد :بنابراین کارخانه های فعال این صنعت از 56
اسفند سال جاری تا اول اردیبهشت سال آینده می توانند
اقدام به تعطیلی تولید کنند تا مشکالت شان بیشتر نشود.
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تعطیلی تولید کنند تا مشکالت شان بیشتر نشود .عزیز زاده
در پاسخ به این سئوال که چه پیش بینی از انجام این توصیه
توسط کارخانه ها وجود دارد؟ توضیح داد :برخالف خواسته ،
به نظر می رسد اکثر شرکت ها مجبور به تعطیلی شوند.
چون در صورت ادامه فعالیت با مشکالت بیشتری مواجه
خواهند شد و نقدینگی کنونی را هم از دست خواهند داد .با
این حال امید است شرایط کارخانه های کاشی و سرامیک
در آینده بهبود یابد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،به نقل از تسنیم ،طبق
الحاقیه پروانه اپراتور دوم ارتباطی که آبان ماه سال  77با
عنوان تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه به تصویب
رسیده "ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به میزان  65درصد کل
سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ الزماالجرا شدن
(قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند ".با چنین
دستورالعملی پایان مهلت ایرانسل عمال تیر ماه سال 77
میشد اما با توجه به اینکه مدیران ایرانسل معتقدند عرضه
 65درصد سهام مربوط به زمان برنده شدن "ترکسل" در
مزایده این اپراتور است و میگویند که این شرط بعد از
واگذاری اپراتور دوم به ایرانسل منتفی است .با این حال
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات
تیر ماه سال جاری در راستای حکم فوریتدار معاونت
نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور
برای واگذاری این میزان سهام ،شش ماه فرصت برای این
اپراتور در نظر گرفت تا شرایط خود را برای عرضه اعالم
کند.این فرجه زمانی نیز با پایان یافتن پاییز به انتها رسید و
عمال ایرانسل باید وضعیت خود را برای واگذاری در بورس
اعالم میکرد .حال با گذشت نزدیک به دو ماه از این موضوع
و همچنین با توجه به بازگشایی پرونده تخلف جدیدی علیه
این شرکت در کمیسیون اصل  73مجلس مبنی بر فروش
سهام خارج از بورس ،انتظار میرفت که روند واگذاری
بخشی از سهام این اپراتور با کندی مواجه یا حتی متوقف
شود .اما اکنون مستندات ایرانسل در کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات رادیویی بررسی شده و به نتیجه نهایی
رسیده است .دولت مقرر کرده تا واگذاری  65درصد سهام

سایر شرکتها:
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سود هر سهم شرکت
را بر اساس عملکرد واقعی  56ماهه منتهی به 73/37/77
خود مبلغ  263ریال اعالم نموده است که نسبت به سال
مالی مشابه قبل  72درصد کاهش یافته است  .سود حاصل
از سرمایه گذاری با افزایش  567درصدی نسبت به سال 76
مبلغ  22میلیارد تومان و همچنین سود عملیاتی شرکت نیز
مبلغ  77میلیارد تومان گزارش شده است که نسبت به سال
مالی قبل  72درصد کاهش یافته است .
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ در جدیدترین
گزارش  7ماهه خود سود هر سهم منتهی به 67/56/77
شرکت را مبلغ  527ریال اعالم نموده است که نسبت به
گزارش قبلی شرکت با کاهش  2درصدی گزارش شده است
شرکت در  7ماهه خود موفق شد  37درصد از پیش بینی
هایش را پوشش دهد و به ازای هر سهم  565ریال سود
کنار بگذارد  .همچنین شرکت اعالم نموده است تفاوت ناشی
از درامد سرمایه گذاری در صورت های مالی و پیش بینی
درامد هر سهم بر اساس عملکرد  7ماهه مبنی بر شناسایی
سود و سرمایه گذاری مصوب شده توسط مجمع شرکت ها
می باشد .

اخبار اقتصادی:

بهنام عزیز زاده در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس ،با
اشاره به صدور نامه ایی در  57بهمن به  563کارخانه فعال
در صنعت کاشی وسرامیک کشور اظهار داشت :به دلیل
پابرجا بودن مشکالت مهم این صنعت از جمله مشکالت
بانکی و ارزی ،ادامه رکود ساخت و ساز و اعالم کاهش 63
درصدی توسط دولت ،افزایش موجودی انبارهای کارخانه ها
و عاملین فروش به بیش از  663میلیون متر مربع ،کاهش
صادرات و افت قیمت ها تصمیم گرفته شد تا به همه
کارخانه ها توصیه تعطیلی  76روزه داده شود .وی ادامه داد:
بنابراین کارخانه های فعال این صنعت از  56اسفند سال
جاری تا اول اردیبهشت سال آینده می توانند اقدام به
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این اپراتور با در نظر گرفتن شرایط و مقررات سازمان بورس
و اوراق بهادار از سال آینده ( )77انجام شود.با این وجود از
سال آینده میتوانیم شاهد حضور کاالیی از جنس سیگنال
رادیویی در سبد سهام معاملهگران بورسی باشیم.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،جدیدترین تصمیمات
بانک مرکزی نشان می دهد که همه بانک ها مکلف شده اند
تمامی چکهای رمزدار را تنها تا ساعت  57هر روز کاری
وصول کنند .در این طرح بانک مرکزی به بانکها اعالم کرده
از این پس چکهای رمزدار را می توانند تا ساعت  57هر
روز کاری وصول کنند و در صورتی که دارنده چک رمزدار
دیرتر از زمان تعیین شده به شعبه مراجعه کند باید برای
وصول یک روز منتظر بماند .بنابراین در این طرح اگر
مشتری دیرتر از ساعت  57هر روز به شعبه بانک مورد نظر
مراجعه کند باید یک روز منتظر بماند و روز بعد و البته قبل
از ساعت  57با مراجعه به شعبه چک مورد نظر را وصول
کند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،در پی پذیره نویسی ماه
گذشته نخستین صندوق شاخصی قابل معامله در بورس
(فیروزه)،پذیره نویسی دومین نوع این صندوق به نام صندوق
سرمایهگذاری قابل معامله تجارت شاخصی کاردان از فردا تا
 53اسفند در بورس تهران انجام می شود .براساس این
گزارش ،از  533میلیون واحد هزار تومانی این صندوق 6
میلیون واحد به عنوان واحدهای ممتاز بوده و  77میلیون
واحد دیگر مورد پذیره نویسی عمومی قرار می گیرد.
مؤسسین صندوق شرکت تأمین سرمایه کاردان و بانک
تجارت بوده و مدیر و متولی آن به عهده تأمین سرمایه
کاردان و سرمایه گذاری آرمان آتی است.بازارگردانی آن هم
در اختیار شرکت تامین سرمایه نوین دارد.

گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

