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نمای کلی بازار:
شاخص ها
عنوان

واحد

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

شاخص کل

670,001

()4

7077

شاخص کل هم وزن

68,,81

()61

()70,7

فرابورس

6,,67

6

7071

حجم معامالت(میلیون سهم)
بازار

حجم امروز

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

بورس اوراق بهادار تهران

6,,,0

()61

(),

فرابورس ایران

,,6

,6

,,

جمع

6,867

6,

7010

ارزش معامالت بورس(میلیارد تومان)
نوع معامله

ارزش معامالت روز

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

معامالت عادی سهام در بورس

,,1

664

604

671

)(80

)(44

16,

,40

14

معامالت عمده ،بلوکی ،اوراق
مشارکت و صندوق سرمایه گذاری

جمع

ارزش معامالت فرابورس(میلیارد تومان)
نوع معامله

ارزش معامالت روز

تغییر نسبت به روز
گذشته

درصد تغییر نسبت به روز
گذشته

معامالت عادی سهام در فرابورس

,7

)(4

)(60

معامالت عمده ،بلوکی

7007

)(70,8

)(,8

اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

,,6

4

6

جمع

,04

7077

7077
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ارزش معامالت بازارها(میلیارد تومان)
بازار

ارزش معامالت

درصد

بورس اوراق بهادار تهران

16,

,4

فرابورس ایران

,76

01

کل

86,

677

ارزش معامالت
بورس
74.97%

فرابورس
25.63%

معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس

معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورس
نام اوراق

نماد

ارزش تقریبی
(میلیارد ریال)

نام اوراق

نماد

ارزش تقریبی
(میلیارد ریال)

سایپا

خساپا

,,1

صندوق سر .اعتماد آفرین
پارسیان

اعتماد

1

مشارکت شهرداری مشهد-
6ماهه

مشهد2509

,,7

صندوق سر .آرمان آتی کوثر

آکورد

6

بانک صادرات ایران

وبصادر9

41

ملی مس صنایع ایران

فملی

,4

بانک ملت

وبملت

66
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تاثیر در شاخص فرابورس ایران

تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران
نام اوراق

نماد

تاثیر

نام اوراق

نماد

تاثیر

پتروشیمی

پارس

6,8

پتروشیمی زاگرس

زاگرس

6

ملی صنایع مس ایران

فملی

()676

فوالد هرمزگان جنوب

هرمز

()7008

مخابرات ایران

اخابر

()16

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

میدکو

()7001

توسعه معاون و فلزات

ومعادن

,,

شرکت آهن و فوالد ارفع

ارفع

()700

پتروشیمی خارک

شخارک

()40

پاالیش نفت الوان

شاوان

()706,

نقشه بازار:
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کلیت بازار:
شروع مثبت اما پایانی متعادل
در شروع بازار و طبق پیش بینی با برگشت قیمت و نوسانات مثبت گروه معدنی به لیدری نماد کچاد مواجه شدیم که از
کاهش چشمگیر فروشندگان در قیمت های کنونی و افزایش تقاضا در سطوح حمایتی حال حاضر حکایت داشت اما در اواخر
بازار و با افزایش عرضه ها در اکثر گروه ها از جمله گروه مذکور ,متعادل شدن و حتی منفی شدن آنها را نظاره گر شدیم در
انسو و درگروه کم فروغ فلزی ,نماد فخاس با ادام ه صف خرید و نمادهای کوچک فجر و فروس با ادامه صف فروش دنبال
شدند ,سایر هم گروه ها نیز اکثرا معامالتی متعادل و منفی را تجربه کردند اما در نیمه دوم بازار و با افزایش عرضه ها نمادهای
فباهنر ,کاوه ,فایرا و فملی تا آستانه صف فروش شدن پیش رفتند.
در گروه های پتروش یمی ,پاالیشگاهی و روانکارها که شروعی اکثرا متعادل و مثبت داشتند ,به جز دادوستدهای هیجانی نماد
تازه وارد پارس ,صف خرید نمادهای شکربن ,شفارس و شدوص ,معامالت مثبت نمادهای شغدیر ,زاگرس ,شاوان و شسپا و
صف فروش نمادهای شکلر ,شخارک ,شنفت ,شیراز و شسینا جلب توجه می کرد ,در پایان دادوستدهای امروز نیز شاخص کل
تحت تاثیر معامالت منفی نمادهای فملی ,اخابر و پارسان با افت اندک حدود  4واحدی در ارتفاع  670٫0هزار واحدی آرام
گرفت که در این بین نمادهای پارس ,کگل ,وامید و ومعادن بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل ایجاد کردند.
طبق پیش بینی و با گذشت زمان دادوستدها ,حجم عرضه ها در گروه خودرویی نسبت به روز گذشته افزایش یافت تا جایی
که به جز نوسانات منفی برخی نمادها نظیر ختوقا ,خمحرکه ,خمحور ,ختور و خودرو ,نمادهای ختراک و خموتور با صف
فروش مواجه شدند این در حالی بود که صف خرید نمادهای خاذین ,خزر ,خکمک ,خریخت ,خفنر و خپویش و در اواخر بازار
نماد خساپا ,جلب توجه می کرد ,نماد ورنا نیز پس از برگزاری مجمع فوق العاده تصویب افزایش سرمایه  66درصدی )  67۱از
محل مطالبات و آورده نقدی و  ,6۱از محل سود انباشته) با رشد حدود  0درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت .مدیرعامل
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با اشاره به سابقه سایپا در انتشار دو صکوک مرابحه و اجاره  8,7میلیارد تومانی,
گفت :طبق برنامه ,قراراست طی سه روز کاری هفته آینده پذیره نویسی  617میلیارد تومانی صکوک اجاره سایپا در بورس
تهران انجام شود.وی ادامه داد :این اوراق با سر رسید  4ساله  ,دارای سود  68درصدی و با پرداخت اجاره سه ماهه است که با
هذف خرید خط مونتاژ جدید پراید ,خط پرس و قالب ابزار ,ماشین آالت و تجهیزات خط رنگ قدیم و جیگ و فیکسچرهای
تولیدی از سایپا) و اجاره به شرط تملیک پذیره نویسی می شود.ضامن اوراق بانک ملت بوده و تامین سرمایه بانک ملت نیز
مسئول بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی است.
درگروه های سرمایه گذاری و واسطه گری های مالی که معامالتی اکثرا متعادل و منفی در جریان بود ,نمادهای کاال ,4واعتبار
و وبیمه با صف خرید به کار خود پایان دادند و رییس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد :هفته گذشته جلسهای با وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح درباره واگذاری بنگاههای اقتصادی داشتیم که اقدام های اجرایی آن بزودی در چند ماه آینده آغاز
میشود.
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گروه آی تی و انفورماتیک اکثرا متعادل با گرایش منفی سپری شدند که در این بین صف خرید نماد افرا و معامالت مثبت نماد
مرقام قابل توجه بود.
در گروه کوچک و متعادل زراعت و خدمات وابسته ,با افزایش حجم عرضه ها در نماد تازه وارد زقیام پس از رشد  67۱آن از
زمان عرضه اولیه ,مواجه بودیک که با توجه به توقف نماد (در پایان معامالت برای برگزاری مجمع عادی سالیانه تقسیم سود),
افزایش حجم عرضه ها امری منطقی جلوه می داد .در پایان معامالت نمادهای گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ,پست بانک
ایران(وپست) ,سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری(وصندوق) ,بانک اقتصاد نوین(ونوین) ,بانک صادرات ایران(وبصادر),
بانک مل ت(وبملت) ,هلدینگ دارو پخش(وپخش) ,بانک سینا(وسینا) ,بانک کار آفرین(وکار) ,کشت و صنعت پیاذر(غاذر) ,ایران
خودرو دیزل(خاور) ,تولیدی کاشی تکسرام(کترام) ,تامین ماسه ریخته گری(کماسه) ,بانک انصار(وانصار) ,حمل و نقل بین
المللی خلیج فارس(حفارس) ,حفاری شمال(حفاری) ,کارخانجات نساجی بروجرد(نبروج) ,آلومینیوم ایران(فایرا),کارخانجات
ایران مرینوس(نمرینو) ,بانک پارسیان (وپارس) ,تولید فیبر ایران(چفیبر) ,پاالیش نفت تبریز(شبریز) ,کارخانجات پارس
الکتریک(لپارس) ,بانک تجارت(وتجارت) جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه تصویب صورت های مالی متوقف شدند.
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس خودرو
مجمع شرکت پارس خودرو در ساعت  1صبح روز  6610/74/,1در محل سالن هگمتانه هتل المپیک تهران با حضور 87
درصد سهامداران تشکیل گردید .در ابتدای جلسه مدیرعامل شرکت ,آقای محمدی به ارائه ی توضیحاتی در خصوص وضعیت
عملیاتی و مالی شرکت در سال  11پرداخت که مهم ترین نکات آن در زیر آورده شده است:
تیراژ تولید پارس خودرو در سال  11با رشد  ,6درصدی نسبت به سال  1,به  ,4,هزار دستگاه افزایش یافت که این امر
ناشی از افزایش تولید خانواده برلیانس و رنو محقق شده است.مقدار فروش هم متناسب با افزایش تولید در سال  11با رشد ,7
درصدی نسبت به سال  1,به  ,47هزار دستگاه افزایش یافت.
در حالیکه در سال  1,حدود نیمی از تیراژ تولید و فروش شرکت به محصوالت کارمزدی خانواده پراید اختصاص داشت در
سال  11این نسبت به  64درصد کاهش یافته است.همچنین با توجه به اینکه  11درصد مبلغ فروش خپارس در سال  11به
گروه رنو اختصاص دارد ,در مورد تحریم ها عنوان گردید که رنو قصد عدم همکاری با پارس خودرو را ندارد اما ممکن است در
سطح همکاری با تغییراتی مواجه شود .با این حال شرکت حداکثر سفارش گذاری را تا قبل از  1آگوست (آغاز زمان تحریم
های مربوط به خودرو) انجام داده است.
مبلغ فروش شرکت در سال  11با رشد  ,4درصدی نسبت به سال  1,به  10هزارمیلیارد ریال افزایش یافته است که افزایش
 ,8درصدی بهای تمام شده موجب شده سود ناخالص نسبت به سال  1,تنها  ,,درصد رشد نماید.
در سال  11شرکت توانست خط تولید وانت ریچ و ون هایس را راه اندازی کند که به دلیل ماهیت تجاری وانت ریچ و افزایش
هزینه تولید آن برای پارس خودرو با نظر سهامدار اصلی یعنی شرکت سایپا بهره برداری از خط تولید این خودرو برای سال 10
به شرکت زامیاد واگذار شد.
همچنین در این سال شرکت جهت تولید پلت فرم جدید  SP7و  SP677حدود  48میلیارد تومان هزینه کرده است که با
توجه به توقف برنامه  SP7از سوی سایپا حسابرس در بند  0گزارش خود پیشنهاد بازیافت این هزینه ها را داده بود که
مدیرعامل عنوان کرد ,حدود  67میلیارد تومان این هزینه به پروژه  SP677اختصاص دارد که در سال  10امیدواریم به بهره
برداری برسد.
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در سال  11مدیران مالی و اجرای پارس خودرو پیش بینی کرده بودند که به سود خالص  87میلیارد تومانی دست یباند که
عواملی مانند افزایش نرخ ارز ,اضافه شدن هزینه حق لیسانس محصوالت رنو و تغییر رویه ثبت حسابداری مالیاتی سنواتی
موجب شد سود خالص شرکت در پایان به  60میلیارد تومان کاهش یابد.
شرکت در سال  11توانست تاثیر منفی افزایش نرخ ارز در فصل زمستان را تا حدودی تعدیل کند و در سال جاری با توجه به
قرارگرفتن خودرو در اولویت گروه یک ارزی ,دالر را به نرخ  4,77تومان و یورو را به نرخ  ,,77تومان دریافت میکند.
در سال  11شرکت سایپا بر طبق مفاد قراردادی که با شرکت رنو فرانسه داشت شرکت های زیرمجموعه خود را به پرداخت
حق لیسانس به این شرکت وادار کرده است که پارس خودرو برای خانواده  L17از سال  16دیگر هزینه ای پرداخت نمیکند,
اما برای خانواده ساندرو به ازای هر دستگاه  667یورو باید پرداخت شود که این نرخ تا پایان تولید این گروه محصول ثابت
است .همچنین شرکت هزینه لیسانس برای سال های  14و  1,را ( 16میلیارد تومان) به حساب سایپا منظور کرده است که
در بند  67گزارش حسابرس به آن اشاره شده است.
در مورد تغییر رویه ثبت حسابداری مالیات سنواتی هم باید گفت که در سال  11مقرر شده در هر سالی که این هزینه ها
قطعی گردد شناسایی شود که این رخداد در سال مذکور موجب شده تا هزینه مالیاتی سنواتی سال های  14و  ( 1,حدود 6,
میلیارد تومان) در این سال شناسایی گردد.
همچنی ن در مورد شرکت های طیف سایپا و سنان شیمی که در سال  11زیان ده بودند عنوان شد برای سال مالی  10با توجه
به تغییرات ساختاری که در این دو شرکت بوجود آمده میتوان انتظار سودآوری چشمگیر از آنها داشت.
خپارس توانسته است درآمد فروش اقساطی خود را که در سال  1,تنها  8میلیارد تومان بود ,برای سال  11به  17میلیارد
تومان افزایش دهد که عمدتا مربوط به خانواده برلیانس بوده است .برای سه ماهه نخست امسال اما با توجه به شرایط بوجود
آمده در بازار فروش اقساطی به شدت کاهش یافته و عمده فروش به صورت نقدی انجام میشود.
اخبار تاثیرگذار
اتخاذ تصمیمات جدید برای نرخ سود بینبانکی
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از تغییر نرخ سود بین بانکی خبر داد و گفت :روز گذشته درباره نرخ سود
بین بانکی تصمیماتی گرفته شد و این نرخ تغییر کرد.
حسین سلیمی ,اظهار داشت :این تغییر بر نرخ سود بانکی نیز اثرگذار خواهد بود.وی ادامه داد :هدف بانک مرکزی جمع کردن
نقدینگی است و باید این نقدینگی به سمت بانکها بازگردد .نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان
اینکه راهی جز تغییر نرخ سود بانکی وجود ندارد ,تاکید کرد :اگر نرخ سود بانکی پایین نگه داشته شود نقدینگی خارج شده از
بانکها به سمت بازارهای دیگر مانند سکه و ارز میرود و تورمی که در اثر این نقدینگی ایجاد میشود مشکلزا خواهد بود.
عضو هیئت مدیره بانک خاورمیانه در پاسخ به این سوال که آیا باال بردن نرخ سود بانکی مشکالتی را برای بانکها ایجاد نخواهد
کرد؟ گفت :این تصمیم در حال حاضر گریزناپذیر است ,باید نقدینگی به سمت بانکها بازگردد و دولت از روشهای دیگری
مشکالت بانکها را حل کند.
براساس تصمیم شورای پول و اعتبار بانک مرکزی شهریور ماه سال گذشته بخشنامه هشت بندی الزامات سود بانکی را ابالغ
کرد که بر اساس آن تمامی بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند نرخ سود سپردههای کوتاه مدت عادی(روزشمار) را 67
درصد و سپردههای مدت دار یکساله را حداکثر  6,درصد در نظر بگیرند.
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بر اساس اعالم بانک مرکزی میانگین نرخ سود بین بانکی در سال  11معادل  68011درصد بوده است .بازار بین بانکی در سال
 11نسبت به سال  1,از رشد قابل توجهی برخوردار و تعداد معامالت با  660,6درصد افزایش و حجم معامالت با رشد بیش از
 671درصدی همراه شد.
بررسی عملکرد کلی بازار بین بانکی ریالی در سال  6611نشان میدهد که در مجموع  68هزار و  676فقره معامله به ارزش
 147,,187میلیارد ریال با محدوده نرخ  61تا  ,,درصد و با میانگین نرخ  68011درصد انجام شده است.
صکوک  ۰۹۳میلیارد تومانی سایپا آماده پذیره نویسی شد
غالمرضا ابوترابی مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با اشاره به سابقه سایپا در انتشار دو صکوک مرابحه و
اجاره  8,7میلیارد تومانی ,گفت :طبق برنامه ,قراراست طی سه روز کاری هفته آینده پذیره نویسی  617میلیارد تومانی
صکوک اجاره سایپا در بورس تهران انجام شود.
وی ادامه داد :این اوراق با سر رسید  4ساله  ,دارای سود  68درصدی و با پرداخت اجاره سه ماهه است که با هذف خرید خط
مونتاژ جدید پراید ,خط پرس و قالب ابزار ,ماشین آالت و تجهیزات خط رنگ قدیم و جیگ و فیکسچرهای تولیدی از سایپا) و
اجاره به شرط تملیک پذیره نویسی می شود.
به گفته ابوترابی ,ضامن اوراق بانک ملت بوده و تامین سرمایه بانک ملت نیز مسئول بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی است.
پیش از این شرکت سایپا دو بار از طریق انتشار در بازار سرمایه مجموعاً با حجم  8,77میلیارد ریال تامین مالی شده که این
اوراق در نمادهای ” صایپا ″1786و ” صایپا ″6466در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در حال معامله است.

کدال

کچاد و رشد  ۲99درصدی سود سه ماهه
معدنی و صنعتی چادرملو سود هر سهم سه ماهه اول سال جاری را با رشد  6,,درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته
مبلغ  64,ریال اعالم نموده است .فروش شرکت در این دوره با افزایش  664درصدی مبلغ  6,,84,میلیارد ریال و بهای تمام
شده نیز با رشد  6,6درصدی ( )8,864میلیارد ریال گزارش شده که نهایتا سود ناخالص را با رشد  10درصدی همراه ساخته
است .حاشیه سود ناخالص شرکت از حدود  64درصد در سه ماهه سال قبل به  66درصد در سه ماهه سال جاری رسیده است.
حدود  66درصد از مبلغ فروش سه ماهه از محل فروش حدود  61,هزار تن فوالد صورت گرفته و این در حالی است که
شرکت در کل سال  11حدود  614هزار تن فوالد فروش داشته است .همچنین شرکت برآورد نموده که در سال جاری 877
هزار تن شمش فوالد و  ,77هزار تن شمش اسفنجی به فروش برساند که با توجه به پوشش  ,4درصدی آن تحقق کامل
فروش تناژ فروش شمش فوالد دور از ذهن نیست .باقی محصوالت شرکت نیز از لحاظ مبلغ فروش با رشد مواجه شدند .به
طوریکه محصوالت کنسانتره آهن ,سنگ دانه بندی و گندله به ترتیب با افزایش حدود  47و 44و  41درصدی نسبت به سه
ماهه سال قبل همراه بوده که عمدتا ناشی از افزایش متوسط نرخ فروش بوده است .نرخ فروش کنسانتره با رشد  ,4درصدی
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نسبت به سال قبل  677تومان به ازای هر کیلو در سه ماهه سال جاری فروش رفته و  ,1درصد بودجه مقداری سال جاری را
پوشش داده است .همچنین محصول گندله نیز با رشد  ,,درصدی با متوسط نرخ  41,تومان به ازای هر کیلو فروش رفته و از
لحاظ مقدار فروش  61درصد بودجه را محقق ساخته است .در بحث بهای تمام شده نیز سه ماهه حدود  661میلیارد تومان
هزینه حق انتفاع پرداخت شده که معادل  6,درصد مبلغ پرداختی برای کل سال  11است که همزمان با رشد مبلغ فروش
شرکت این بخش از بهای تمام شده نیز با رشد همراه شده است .درآمد سرمایه گذاری ها نیز با رشد  ,01درصدی نسبت به
سه ماهه سال قبل حدود  068میلیارد ریال گزارش شده است.

نماد

گزارش های کدال

خودرو

در صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده زیان  041ریالی را داشته و در سود اصلی
نیز  ,0ریال سود محقق کرده است.

رمپنا

در گزارش تلفیقی 6,ماهه حسابرسی شده در سود تلفیقی  681,ریال به ازای هر
سهم و در سود اصلی  0,8ریال محقق کرده است .

اوان

هم گزارش  6ماهه داده است و رشد  ۱644سود عملیاتی نسبت به مدت مشابه و رشد  ۱661در
سود خالص نشان از عملکرد خاص او دارد سهم در  6ماهه  66,ریال سود به ازای هر سهم محقق
کرده است.

شپاس

در  6ماهه اول عملکرد بدی نداشته است هر چند هنوز با دوران خوب خود کمی فاصله دارد ولی
به هر حال در فروش  ,140میلیارد ریال  ,در سود عملیاتی  440و در سود خالص  666میلیارد
ریال سود محقق کرده است که به ازای هر سهم  661ریال محقق شده است  .رشد  ۱,,سود
عملیاتی نسبت به مدت مشابه و کنترل هزینه های مالی و رشد  ۱41سود خالص از نکات خوب
گزارش شپاس است

دالبر

گزارش  6ماهه داده است که موفق شده  666ریال محقق کند و  ۱67بیش از  6ماهه قبل است
 .نکته جالب این است که سهم در  6,ماه  6476ریال محقق کرد .در  1ماهه  670,ریال محقق
کرد  ,که مانند  6ماهه چهارم بوده است.

دقاضی

6067ریال در گزارش  6ماهه خود فروش داشته که  ۱,0از مدت مشابه قبل بیشتر است در مورد
دقاضی سهم کمی مقطعی و فصلی عمل میکند  .از همین رو این گزارش را به کل سال نباید
تعمیم داد.

