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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

 درصد تغییر نسبت به روز گذشته تغییر نسبت به روز گذشته واحد عنوان

 3 2,0,2 841,221 شاخص کل

 0513 800 81,111 شاخص کل هم وزن

 3 12 8,2,3 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

 گذشته درصد تغییر نسبت به روز تغییر نسبت به روز گذشته حجم امروز بازار

 21 1,2 4,113 بورس اوراق بهادار تهران

 28 ,30 8,023 فرابورس ایران

 22 8,404 3,1,3 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

 درصد تغییر نسبت به روز گذشته تغییر نسبت به روز گذشته ارزش معامالت روز نوع معامله

 8, 314 81, معامالت عادی سهام در بورس

عمده، بلوکی، اوراق  مالتامع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
23 (841) (,4) 

 33 ,41 31, جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

درصد تغییر نسبت به روز 

 گذشته

 41 ,88 1,2 معامالت عادی سهام در فرابورس

 (,1) (33) 3 وکی مالت عمده، بلامع

 (888) 0580 0508 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 83 13 1,1 جمع
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 معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس بازار بورسمعامالت عمده و بلوکی مهم در 

 نماد نام اوراق
 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(
 نماد نام اوراق

 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(
هلدينگ صنايع  معدني 

 خاورميانه
 81 ارفع شرکت آهن و فوالد ارفع 602 2ميدكو

 بانك تجارت
 62 2وتجارت

ص.س.اعتماد آفرین 

 نپارسیا
 ,8 اعتماد

اجاره 

 درصد22ماهه3پترواميدآسيا
 3 کاریس ص.س.سپهر کاریزما 26 صاميا

 8 اکورد ص.س.آرمان آتی 62 2خساپا سايپا

    62 2بترانس ترانسفو  ايران

 

 

64.14% 

98.26% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 34 31, بورس اوراق بهادار تهران

 31 1,1 فرابورس ایران

 800 8133 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 رتاثی نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 , مارون پتروشیمی مارون 2,3 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 8 زاگرس پتروشیمی زاگرس 243 فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 1 میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 412 فملی ملی صنایع مس ایران

 2 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 412 پارس پتروشیمی پارس

 3 هرمز فوالد هرمزگان جنوب 421 کگل معدنی و صنعتی گل گهر

 

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 بازار حساس به بسته ارزی

با نزدیک شدن به موعد اعالم سیاست ارزی جدید, بازار مجددا به گروه های معدنی فلزی شیمیایی و پاالیشی توجه داشت و 

واحدی شاخص کل و نزدیکی به  2000رشد بیش از معامالت اکثر نمادهای مطرح در دقایق ابتدایی با صف خرید همراه شد. 

 .واحدی در دقایق ابتدایی بازار نیز از دیگر موارد جالب توجه بازار امروز بود 830000سطح 

در گروه محصوالت شیمیایی معامالت نمادهای پارس, فارس, شاراک, شخارک, تاپیکو, جم, پارسان, با صف خرید پرحجم 

 .روبرو بودند

درصدی و متوقف شد و ونفت  40ده های نفتی شاهد رشد و تشکیل صف خرید اکثر نمادها بودیم. نماد شبندر در گروه فراور

درصدی های بورسی شد و به منظور کنفرانس متوقف شد. شراز  10از معدود نمادهای متعادل گروه بود. شبریز نیز از اولین 

 .شتدرصدی و صف خرید سنگین بازگ 80نیز از شفاف سازی با رشد 

در گروه فلزات اساسی نیز همسو با جو مثبت بازار معامالت اکثر نمادها با رشد و تشکیل صف خرید همراه بودند. معامالت 

 .نمادهای فوالد, فملی, کاوه, ذوب, فخوز با صف خرید پرحجم همراه بود

ه صف خرید رسید هر چند نوتانست در گروه خدمات فنی و مهندسی تک نماد رمپنا امروز نیز با رشد قیمتی مواجه بود و ب

 .صف تقاضا را تا پایان معامالت حفظ نماید

 .در گروه متعادل محصوالت دارویی ادامه رشد و صف خرید مقطعی نماد ریشمک جالب توجه بود

سیاسی در  در گروه خودرویی معامالت متعادل و مثبت بود. ادامه گمانی زنی ها در رسانه ها در رابطه با احتمال بهبود روابط

 .کنار جو مثبت بازار, معامالت بهتری نسبت به روز گذشته برای این گروه در پی داشت

در رایانه ای ها و اطالعاتی ها معامالتی متعادل و بدون هیجان در جریان بود و البته در ساعات پایانی شاهد شدت عرضه و 

وب بودیم. _های#سازمان در رابطه با پرونده عجیب نماد عقب نشینی نمادها بودیم. روز گذشته شاهد شفاف سازی از طرف 

گفتنی است پس از چند ماه توقف نماد و بررسی دقیق و تاریخی سوابق نماد, موضوع مجددا به مرجع دیگری به منظور صدور 

 .رای ارجاع شده و همچنان بازگشایی این نماد در هاله ای از ابهام می باشد

تلف, هیچ یک از نمادها تا کنون بهره ای از رشد بازار نبرده اند, معامالتی کم حجم و منفی در در گروه بانک که به دالیل مخ

جریان بود. تک نماد مثبت این گروه نماد دی بود و در این گروه توقف طوالنی مدت نمادهای وپاسار و سمایه نیز از دیگر 

 .موارد قابل توجه می باشد
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عرضه نیز تا نسبت به دیگر گروه های مورد توجه از قدرت کمتری برخوردار و البته طرف  در گروه معدنی به صورت کلی تقاضا

 .کاما از نمادهای مورد توجه بازار در این گروه بودندحدودی قوی تری بود. کچاد کگل ,ومعادن, کنور و 

 .اکثر نمادها متعادل دنبال شد در گروه سیمانی و انبوه سازی, امروز نیز معامالت رونق چندانی نداشت و داد و ستدها در

در گروه قند و شکر برخالف روز گشذته معامالت اکثر نمادها در محدوده های منفی پیگیری شد. در محصوالت غذایی نیز 

 .معامالت در فضایی اصالحی در جریان بود. غدام و غچین از نمادهای مورد توجه این گروه بودند

بازار ثانویه و برداشت متفاوت سرمایه گذران, افزایش نسبی عرضه در گروه های ارز محور  با رسانه ای شدن بخشی از ساز و کار

را در اواسط بازار شاهد بودیم. حساسیت بازار به انتشار اخبار مربوط به سیاست ارزی به حدی باالست که شایعات تایید نشده 

اد کرده است. به نظر می رسد قبل از اعالم رسمی جزییات در مورد بسته ارزی جدید, نوساناتی شدید را در اکثر نمادهای ایج

سیاست جدید نمی توان در رابطه با چند و چون تخصیص ارز صنایع صادرات محور به بازار ثانویه اظهار نظر دقیق نمود. شکل 

 .گیری مجدد صف خرید اما در اکثر نمادهای عرضه شده حاکی از قدرت مناسب طرف تقاضا در بازار بود

 

 بار تاثیر گذاراخ

 دوشنبه؛ رونمایی از بسته جدید ارزی

 خبرگزاری خبرنگار با اختصاصی گفتگوی در  اسحاق جهانگیری پس از جلسه شورای عالی اقتصادی با حضور سران سه قوه

در مهور امریکا تحریم های سه ماهه شروع می شود و شرایط جدیدی ج رئیس اعالم با آینده روزهای در: افزود صداوسیما

 .اقتصاد کشور پیش آمده که نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست های قبلی بوده است

وی گفت: سیاست های بانک مرکزی برای بخش ارز کشور در جلسه امروز مورد بحث و تایید سران سه قوه و اعضای جلسه 

 .قرار گرفت
 

کاالهای اساسی که مورد نیاز مردم و جامعه با نرخ رسمی  آقای جهانگیری افزود: عمدتا جهت گیری سیاست ها این است که

بانک مرکزی است به وفور در کشور تامین شود و دستگاه های اجرایی تا مرحله نهایی بر نحوه تامین واردات و عرضه آن در 

 .بازار نظارت داشته باشند که این امر مورد تایید سران سه قوه قرار گرفت

 

صادی که در بخش صادارت و واردات فعالیت می کنند و افرادی که برای بخشی از کارهای ضروری وی گفت: برای فعاالن اقت

 .شان به ارز نیاز دارند, تسهیالتی فراهم شد که بتوانند در بازار, ارز مورد نیاز خود را تامین و در نتیجه راحت تر فعالیت کنند

 . در جلسه فردا یکشنبه هیأت دولت نهایی خواهد شد معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: جزئیات این سیاست ها

وی گفت: کلیات مباحث ذکر شده امروز مورد تصویب قرار گرفت و جزئیات آن در جلسه فردا به بحث گذاشته و تصویب می 

 .شود
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عملیاتی خواهد آقای جهانگیری افزود: همچنین روز دوشنبه با مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی و اعالم به مردم این مصوبات 

 .شد

معاون اول رئیس جمهور گفت: در این جلسه رئیس قوه قضاییه پیشنهادی را در خصوص رسیدگی سریع تر به پرونده های 

 .مفسدان اقتصادی ارائه کرد که بر اساس آن سرعت عمل بیشتر و زمان رسیدگی به این پرونده ها کوتاه تر شود

ی عالی اقتصادی این موارد هم نهایی شود و قوه قضاییه زمان کوتاه تری برای وی افزود: قرار شد در جلسه آینده شورا

 .رسیدگی با پرونده های مفسدان اقتصادی در نظر بگیرد

 جزییات بسته جدید ارزی دولت اعالم شد

وی افراد مختلف تیرماه, اظهارنظرهای بسیاری در خصوص نحوه سازوکار آن از س 83پس از شروع به کار بازار دوم ارز از تاریخ 

در رسانه ها منعکس شده است. در روزهای اخیر نیز یکی از اعضای اتاق بازرگانی نسبت به وجود ابهامات در این بازار 

 مطرح کرده است. …موضوعاتی چون کنترلی بودن نرخ ها, دریافت مالیات و 

 پاسخ به همه ابهامات بازار دوم ارز

که فهرست  –ه کار خود را آغاز کرده است, محلی برای فروش ارز صادرات کاالهای غیرعمده تیرما 83بازار دوم ارز که از تاریخ 

است. تمامی  3و خرید ارز جهت واردات کاالهای با اولویت  –آنها از سوی وزارت صنعت, معدن و تجارت مشخص شده 

 گیرد. معامالت در این بازار به نرخ توافقی صورت می

 ومهای معامله در بازار د روش

ها در این بازار هم با واسطه صرافی و هم بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده قابل انجام است. در روش اول,  معامله

کند و در طرف مقابل,  صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما از طریق سامانه جامع تجارت اقدام می

, به خرید ارز با نرخ اعالمی 3ید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت های خر صراف با توجه به درخواست

کند. از سوی دیگر, صراف باید به فروش ارز خریداری  اقدام می –که هیچ گونه محدودیتی روی آن وجود ندارد  –صادرکننده 

اقدام کند. در این فرایند نیز واردکننده   3شده به متقاضی خرید ارز )واردکننده( برای واردات ثبت سفارش شده اولویت 

که دسترسی به آن از طریق سامانه جامع تجارت برای  –فارش مشخص را در سامانه نیما درخواست خرید ارز برای یک ثبت س

توانند پیشنهادهای خود را برای هر درخواست خرید ارز ارائه دهند. در  ها می کند و صرافی ثبت می –واردکنندگان مهیاست 

 شود. تعیین میفروش ارز برای واردات نیز نرخ بر اساس پیشنهاد صراف و تأیید واردکننده 

روش دوم که خرید و فروش ارز بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده است, صادرکننده ارز خود را به صورت توافقی به 

فروشد. واردکننده با ارائه اطالعات پروانه صادراتی به بانک عامل, درخواست واگذاری پروانه جهت تأمین ارز یک  واردکننده می

کند و پس از تأیید صادرکننده مبنی بر واگذاری پروانه از طریق سامانه جامع تجارت, معامله  ثبت می ثبت سفارش مشخص را

 شود. منعقد می
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 چگونگی دسترسی بازیگران به بازار دوم

ع به بازار دوم ارز, از طریق سامانه جام –اعم از صادرکننده و واردکننده  –همان طور که گفته شد, دسترسی همه بازرگانان 

تجارت برقرار شده است. راهنمای تفصیلی فرایندهای معامله ارز برای بازرگانان در سامانه جامع تجارت قرار دارد. همچنین 

 های عامل از طریق پرتال ارزی به این سامانه دسترسی دارند. ها از طریق سامانه سنا و بانک صرافی

 ساختار تعیین نرخ ارز

گونه محدودیتی در نرخ توافقی میان صادرکننده و صرافی, صرافی و واردکننده و همچنین شود در بازار دوم هیچ  تأکید می

صادرکننده و واردکننده وجود ندارد. این بازار تنها بستری برای شفافیت بیشتر معامالت و دستیابی به نرخ رقابتی و مناسب 

 است.

 ها مالیات و سایر هزینه

کند. صادرکننده به دلیل عرضه درآمد ارزی خود  ر صادرکننده و واردکننده تحمیل نمیبازار دوم ارز هیچ گونه هزینه اضافی ب

های انتقال آن پرداخت  ای جز معادل ریالی ارز و هزینه شود. همچنین واردکننده هزینه در بازار دوم, متحمل هیچ مالیاتی نمی

 کند. نمی

 رمایهها در صورت عدم افزایش س درصد مالیات بیشتر از بانک ۳اخذ 

حمیدرضا فوالدگر درباره موضوع افزایش سرمایه بانک ها, گفت: در قانون رفع موانع تولید نحوه افزایش سرمایه بانک ها تشریح 

 .شده و باید مواد قانونی بصورت صحیح اجرا شوند

, افزود: براساس قانون اساسی مجلس شورای اسالمی 22رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 

قانون رفع موانع تولید, بانک ها از محل فروش اموال و امالک مازاد موظف به افزایش سرمایه شده اند؛ البته بانک های دولتی 

 .می توانستند از محل منابع دولتی و بانک های خصوصی به وسیله سهامداران نیز سرمایه خود را ارتقاء دهند

 برای افزایش سرمایه ندارند بانک های خصوصی و دولتی منعی

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی, با بیان اینکه بانک های خصوصی و دولتی منعی برای افزایش سرمایه ندارند, 

ادامه داد: قانون مربوط به افزایش سرمایه بانک ها یک مدت اجرا نشد؛ اما براساس قانون, بانک ها مکلف به افزایش سرمایه 

 .ند و وزارت اقتصاد در حال پیگیری انجام این مهم استشده ا

درصد مالیات بیشتر  3فوالدگر افزود: بانک ها در صورت عدم اجرای مواد قانونی مربوط به افزایش سرمایه, ملزم به پرداخت 

 .شوندمی شوند همچنین اعضای هیات مدیره بانک نمی توانند در بانک دیگری به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب 
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 باید با افزایش سرمایه بانک شرایط برای ارائه تسهیالت به بخش تولید فراهم شود

وی ادامه داد: بخشی از اموال و امالک مازاد بانک ها به فروش رفته و باید در ادامه این موضوع به صورت جدی انجام 

قانون اساسی مجلس شورای اسالمی, افزود: بانک  22رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل  .شود

اموال و امالک مازادخود عملکرد مناسبی نداشته اند در هر صورت باید   ها عنوان می کنند به دلیل رکود اقتصادی در فروش

 قیمت ها منطقی شود تا با افزایش سرمایه بانک شرایط برای ارائه تسهیالت به بخش تولید فراهم شود.

 

 شود / ارز حاصل از صادرات با نرخ دولتی باید به کشور برگردد ارز رفع می بی ثباتی

وزیر صنعت, معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دولت به دنبال تعزیراتی کردن بازار تولید و توزیع -پایگاه اطالع رسانی دولت

 .نیست, گفت: بی ثباتی موجود در بازار ارز در حال رفع شدن است

, محمد شریعتمداری در نشست ستاد تنظیم بازار استان کرمان افزود: با توجه به نوسات ارز, دولت در ابتدا به گزارش شاتا

تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفت که از تصمیمات اولیه بود . وی ادامه داد: دولت متناسب با شرایط روز تصمیماتی را در 

 .د خواهد کردحوزه اقتصاد می گیرد و نظام با ثبات ارزی را ایجا

شریعتمداری تاکید کرد: تالش دولت این است که بازار تولید و توزیع را دولتی و تعزیراتی نکند لیکن با تامین اعتبارات مورد 

نیاز, بزودی تشکیالت نظارت و بازرسی را در حوزه های استانی تقویت می کنیم و نظارت جدی تری بر تولید و توزیع انجام 

 .می گیرد

داشت: استانداران می توانند از نیروی اداری موجود برای نظارت و کمک به اتاق اصناف استفاده کنند و حقوق و وی اظهار

 .اضافه کار آنها به صورت کامل تامین و پرداخت می شود تا آرامش به بازار استان برگردد

ق نامه های بین المللی تالش کرده تا شریعتمداری گفت: در چندماه اخیر کشوری با اخالل گری درحوزه همکاری ها و تواف

عدم قطعیتی را در سیاست خارجی کشور ما پمپاژ کند و مشکالتی را ایجاد کند که در واقع تالش دشمنانه نظام سلطه علیه 

به کشور ایران است. وی با تاکید بر اینکه همه اقشار جامعه باید کمک کنند تا این بهمن بزرگتر نشود, بیان کرد: اگر افراد 

 .اندازه نیاز خرید کرده و پول خود را تبدیل به پول خارجی نکنند, این بهمن قوی تر نمی شود

وزیر صنعت, معدن و تجارت گفت: با بروز این اتفاق و شرایطی که پیش خواهد آمد, دولت باید در حوزه تولید و توزیع برنامه 

 .ت انجام شده استهای ویژه ای را داشته باشد که این برنامه ریزی ها در دول

شریعتمداری خاطرنشان کرد: در این دوره نه تنها عرضه ارز تغییر جدی پیدا نکرده بود بلکه در مواردی افزایش عرضه نیز 

داشته ایم و تقاضای فوق العاده ای نیز ایجاد نشده بود که بر روی قیمت ارز تاثیر بگذارد لیکن می توان به این نتیجه رسید که 

 .شده بر حوزه ارز, فشار اقتصادی نبوده و ناشی از عوامل برون زا بوده استفشار ایجاد 

 



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (41/50/4931گزارش روز بازار)

 

وی با تاکید بر اینکه در حوزه تولید و توزیع بای دنظامات را پایدار کنیم, گفت: در یک زمانی نیز با گرفتاری هایی در حوزه 

 .گردیم تولید مواجه شدیم که در مدت زمان کوتاهی به حل مشکالت اقتصادی کشور بر می

وزیر صنعت, معدن و تجارت عنوان کرد: تامین و توزیع کاالهای اساسی مردم مورد کنترل جدی دولت قرار می گیرد و در این 

حوزه هم کاالهای وارداتی و هم کاالهای تولید داخل مورد نظارت قرار خواهد گرفت و سایر کاالها نیز به تدریج به بازار ثانویه 

 .واگذار می شود

ت: هر کس با نرخ دولتی برای صادرات کاال اقدام کند باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بر گرداند زیرا در دنیا هیچ وی گف

کشوری در این مورد شوخی ندارد و ما نیزهم در این رابطه با کسی شوخی نداریم. شریعتمداری خاطرنشان کرد: با توجه به 

 .سوء استفاده کرده و مشکالتی را ایجاد کنند شرایط موجود نباید اجازه داد واحدهایی

وی یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه مکلف شده تمام امکانات مورد نیاز برای نظارت را در اختیار اتاق های اصناف قرار دهد 

 .کنندتا بازرسان صنفی بتوانند ساحت مقدس اصناف را از هر گونه حرف های نادرستی که درباره آنان می شود, پاک 

وزیر صنعت, معدن و تجارت درباره مشکالت ایجاد شده برای مطبوعات نیز گفت: در رابطه با محصوالت مرتبط با مطبوعات نیز 

کمیسیونی در تهران با مسئولیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل شده تا این حوزه را بررسی و رفع مشکل کند و دراین 

 .یت برخورد خواهد شدراستا نیز با هرگونه تخلف با جد

وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به انتقادی درباره فروشگاه های زنجیره ای گفت: این فروشگاه ها در گذشته به شکلی بی 

ثبات در کشور ایجاد می شد که با توجه به اهمیت موضوع, این روند اصالح شده و شکل گیری تمامی این فروشگاه ها باید بر 

 .تعیین شده انجام گیرداساس ضابطه های 

شریعتمداری اظهارداشت: به واحدهای بیمه ای و مالیاتی نیز تاکید شد که فشارهای خود بر واحدهای عرضه را کم کنند تا 

درصدی قیمت ها, گفت: نرخ تورم  80مشکالتی برای این واحدها ایجاد نشود. وی درباره مشکالت ایجاد شده برای اعمال رشد 

درصد بوده است و در شرایط کنونی استانداران متناسب با نرخ تورم انتظاری می توانند تصمیم گیرند که  80 انتظاری در کشور

 .این درصد چه میزان باشد

وزیر صنعت, معدن و تجارت اظهارداشت: در حوزه نان نیز تصمیم اتخاذ و اختیار به استانداران و فرمانداران واگذار شده است و 

 .نیز تصمیم گیری ها باید متکی به نرخ انتظاری باشدالبته در این حوزه 

وی در ادامه , آغاز عملیات اجرایی احداث کارخانه کنسانتره و گندله مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان و 

ندازی این واحدها افتتاح اولین کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن هماتیتی کشور در زرند را موجب تقدیر دانست و گفت: راه ا

 .در توسعه اشتغال نقش موثری دارد

شریعتمداری در بازدید خود از منطقه سیریز بیان کرد: خوشحال هستیم که در این منطقه کم برخوردار مقدمات توسعه 

کرمان ماه آینده اولین واحد به بهره برداری خواهد رسید. رئیس مجمع نمایندگان استان  3اقتصادی فراهم شده است و تا 

گفت: هزینه بیمه باالست و اصناف در حالی سهمیه بیمه ای ندارند, که اتباع بیگانه را بیمه می کنند و هر کدام از این اتباع 

 .نیز چندین نفر را تحت پوشش قرار می دهند


