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نمای کلی بازار:

3

روند تغییرات شاخص و شاخص هم وزن:

تاثیرگذارترین نمادها بر شاخص بورس و فرابورس:

گزیده ای از کدال امروز:

برای مشاهده صفحه اصلی کدال کلیک کنید
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قیمت جهانی فلزات ،شکر  ،اوره ،ارز و سکه

بازگشایی و توقف نماد:
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گزارش بازار:
گزارش روزانه :باالخره شیفت کاری و زمین مسابقه بورس عوض شد و طیف وسیعی از فعاالن بازار که
پیش از این عمدتأ در گروه بانکی و خودرویی مانور می دادند ،بسوی سهام کاالیی و صادرات محور ...
شیفت شدند .بنظر می رسد چند فاکتور مهم در تغییر رویکرد فعاالن بازار موثر بوده است -1 :افزایش
نسبی بهای نفت  -2افزایش بیش از  1000تومانی قیمت دالر در بازار( از ده هزار تومان قبلی به  11هزار
تومان فعلی)  -3افزایش محدود قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی  -4به کف قیمتی رسیدن اکثر
نمادهای کاالیی  -5درز اخبار از درون شرکتهای کاالیی و صادرات محور مبنی بر اینکه گزارشات و
صورتهای مالی خوبی ارائه خواهند داد( بطور مثال :درز خبر پوشش  1550تومانی سود هر سهم زاگرس
در عملکرد  9ماهه که هنوز به بازار اعالم نشده است).
بهرحال با تغییر رویکرد فعاالن بازار ،شاخص کل سهام در جریان معامالت امروز گامهای بلندتری در
مسیر صعودی با تمرکز بر سهام کاالمحور برداشت و به رشد بیش از  1درصدی دست یافت .تغییر
آرایش معاملهگران در بورس تهران در قالب بهبود چشمگیر تقاضا در سهام گروههایی کاالیی و فشار
عرضهها در سهام بانکی از ویژگیهای خاص معامالت امروز است که سیمای تازهای به بازار سهام داده
بود.
لذا از تغییر جبهه و سیمای جدید بازار ،سهام کاالیی در حال رشد قیمت هستند و جناح رقیب ،یعنی
گروههای بانکی و خودرویی با افول تقاضا و افت قیمت دستوپنجه نرم میکنند .این تغییر آرایش را با
مروری بر فهرست نمادهای موثر بر شاخص میتوان مالحظه کرد؛ جایی که نمادهای بزرگ گروههای
پتروشیمی ،فلزات و پاالیشی به حمایت از شاخص کل برآمدهاند و در نقطه مقابل ،نمادهای گروه بانکی
نظیر «وبملت» و «وبصادر» بیشترین فشار را بر نماگر بازار ثبت کردهاند.
دو محرک صعود کاالییها :به نظر میرسد تغییر آرایش معاملهگران ناشی از دو عامل اصلی بوده است.
از یک سو ،ثبات نسبی بازار جهانی و بهبود قیمت کاالهای پایه را باید در رشد تقاضای سهام وابسته
بورسی موثر دانست که در رشد بهای سهام اصطالحا کاالیی بازار اعم از پاالیشی ،پتروشیمی و فلزات
طی دو روز اخیر انعکاس پیدا کرده است .از سوی دیگر ،باید به نقش متغیرهای بنیادی نظیر کیفیت
سودآوری در تغییر آرایش بازار توجه داشت که در حال خودنمایی در معامالت گروههای مختلف است.
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به طور سنتی در روزهایی که بازار در معرض تقویت جریان اطالعات از مجرای انتشار گزارشهای
عملکرد است ،فعالیت معاملهگران در سهام بنیادی بازار قوت میگیرد و گروههایی که عمدتا مستعد
سفتهبازی هستند ،در این شرایط تحت فشار عرضه معامله میشوند .حال در شرایطی که گزارشهای
 9ماهه شرکتها به تدریج در حال انتشار است به نظر میرسد موعد موجهای سفتهبازی به پایان
رسیده و بازار بیشتر در جستوجوی عملکرد دست به انتخاب میزند .نکتهای که در این وضعیت حائز
اهمیت و دقت بیشتریست این است که اگر جریان اطالعات منجر به ثبت حرکتهای رو به رشد شده
باشد ،درز اطالعات نهانی شرکتها قبل از انتشار آن در فضای عمومی یک ایراد بسیار بزرگ برشمرده
میشود و باید هرچه زودتر فکری به حال این نقیصه آشکار و بر هم زننده تعادل روانی بازار کرد.
بسیاری بر این باورند که مدتهاست کارشناسان از انتشار گزارشهای 9ماهه امیدوارکننده در سهام
کاالیی خبر میدهند و این موضوع منجر به تقویت سمت تقاضا در نمادهای مرتبط شدهاست .این مهم
بدون درنظر گرفتن انتشار زودتر از موعد اطالعات از طریق کانالهای خاص نیز میتواند سهام
شرکتهای مربوطه را تحتالشعاع قرار دهد ولی این انتظار پس از انتشار گزارشهای آذرماه همواره
در میان اهالی بورسی بودهاست و حرکت هماهنگ و یکدست رشد قیمتها آن هم در یک روز خاص
را نمیتوان با فرض انتظارات توجیه کرد.
بانکها در معرض عرضههای سنگین :با چنین وضعیتی که در باال اشاره شد طبیعی است که بانکها و
خودروییها که احتماال برای فصل پاییز عملکرد مثبت را به بازار مخابره نکنند بیشتر در معرض عرضهها
قرار بگیرند .این دو گروه ،خاصه بانکیها تا روز گذشته پیوسته در مسیر صعود در حال حرکت بودند و
بیش از نیمی از جریان کل نقدینگی را تصاحب کرده بودند .با این حال از روز گذشته شاهد چرخش رو
به پایین قیمت در بانکها و تشدید آن در معامالت امروز هستیم .نمادهای اصلی گروه بانکی بورس
تهران امروز نه تنها زیر فشار عرضه در محدوده منفی قیمت قرار گرفتند بلکه با گذشت از ساعات
ابتدایی معامالت امروز ،رفتهرفته تا تجربه صف فروش پیش رفتند .عرضههای بیشتر سهامداران
حقیقی و بنابراین خروج سرمایههای خرد از دیگر ویژگیهای معامالت نمادهای این گروه در معامالت
امروز است.
فشار عرضه بر دوش سهام گروه خودرو نیز سنگینی میکند .اگرچه برخی از نمادهای این گروه نظیر
خودرو همچنان در محدوده مثبت معامله میشوند اما به ضعف بنیادی و کاهش شدید تولید
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خودروسازان در فقدان تقاضای موثر و افزایش فروش در نمادهای خودرویی قابل شناسایی است .با این
حال ،به نظر میرسد مساله افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها به تحرکات مثبت
معاملهگران در برخی از نمادهای این گروه نظیر «خودرو» انجامیده است.
سد قانونی در برابر هیجان تجدید ارزیابی داراییها؟  :بورس تهران در ماههای اخیر توجه ویژهای به
رشد ارزش دارایی شرکتها به دنبال موجهای تورمی سنگین و جهش نرخ ارز داشته است .به دنبال
این موضوع سهام شرکتهایی که قصد پردهبرداری از داراییهای خود را دارند مورد توجه قرار میگیرد.
در شرایط کنونی رویه قیمتی سهام با قوانین جدید معامالتی (بازگشایی نماد پس از ثبت افزایش
سرمایه) جالب توجه خواهد بود.
محورسازان ایرانخودرو را میتوان نخستین شرکتی دانست که مشمول قوانین جدید معامالتی در
رابطه با افزایش سرمایه میشود .بر اساس قوانین جدید ،سهام یک شرکت با افزایش سرمایه بیش از
 200درصدی از سهام جایزه تا زمان ثبت افزایش سرمایه بازگشایی نخواهد شد .مطابق با اطالعیه
منتشر شده در سامانه کدال« ،خوساز» افزایش سرمایه  348درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییها
را انجام داده است .آخرین قیمت پایانی این سهم پیش از برگزاری مجمع حدود  450تومان بود .بنابراین
قیمت تئوریک این سهم پس از انجام افزایش سرمایه به حدود  100تومان خواهد رسید.با ثبت افزایش
سرمایه تعداد سهام این شرکت به بیش از یک میلیارد و  120میلیون سهم خواهد رسید و با افزایش
تعداد ،قیمت سهام کاهش مییابد .در حالیکه افزایش سرمایه دستاویزی هیجانی برای موجهای
صعودی و داغ کردن قیمت سهام است در شرایط کنونی باید دید که برای چنین شرکت کوچکی
وضعیت قیمتی سهم پس از ثبت افزایش سرمایه و بازگشایی نماد چگونه خواهد بود .محورسازان
ایرانخودرو از جمله زیرمجموعههای ایرانخودرو است که در سالهای اخیر در مسیر زیان پیشروی
کرده است .این شرکت با زیان انباشته حدود  22میلیارد تومانی مواجه بود که بر این اساس با توجه به
سرمایه اسمی پیشین  25میلیارد تومانی ،مشمول ماده  141قانون تجارت شد و مجوز افزایش سرمایه
از تجدید ارزیابی داراییها را با معافیت مالیاتی دریافت کرد .رویه افزایش زیان در این شرکت مورد
توجه است و باید در انتظار عملکرد  9ماهه این شرکت بود .در مقابل رویه عملیاتی ضعیف و قانون
معامالتی جدید باید دید که آیا فعاالن بازار همچنان بهانهای برای داغ کردن قیمت سهم خواهند یافت
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یا خیر .عالوه بر این بازگشایی سهام این شرکت کوچک میتواند نمونهای از اثرگذاری قانون معامالتی
جدید برای افزایش سرمایهها در آینده باشد.
کارنامه امروز بازار :در پایان معامالت روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر از رشد قیمتها در نمادهایی
چون در پایان معامالت روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر از رشد نمادهای #پارس# ،فوالد# ،شپنا،
#فملی و #ومعادن و #تاپیکو با رشد حدود  1643واحدی مواجه شد .بهبود وضعیت بازارهای جهانی و
احتمال انتشار گزارش های مناسب عملکردی مجددا شرکت های بزرگ بازار را مورد توجه قرار داده
است.
اهم نمادهای تاثیر گذار در شاخص  :پارس  198واحد مثبت /فوالد  185واحد مثبت /شپنا  164واحد
مثبت /فملی  160واحد مثبت /ومعادن  139واحد مثبت /تاپیکو  137واحد مثبت /شتران  133واحد
مثبت
بیشترین حجم معامالت امروز :وپاسار  319میلیون سهم /وتجارت  241.7میلیون سهم /وبصادر 193.7
میلیون سهم /وبملت  188.7میلیون سهم /خساپا  143.7میلیون سهم.
اهم اخبار سیاسی و اقتصادی -1 :بازنگری  2دستور العمل مهم در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته
است .در این راستا معاون نظارت بر بورس ها و ناشران گفته اکنون در حال بازنگری دستور العمل نحوه
پذیرش ،افشا و معامالت بازار پایه هستیم و بازنگری کاملی در این رابطه صورت گرفته و این
دستورالعمل نهایی شده و در انتظار تصویب هیات مدیره است .موضوع بعدی که در مرحله کارشناسی
قرار دارد ،بحث بازنگری دستورالعمل پذیرش در بورس و فرابورس است .احتماال در ترکیب هیات های
پذیرش و همچنین فرایندهای مربوط به پذیرش بازنگری هایی انجام می شود .در این که چه شرکتی
می تواند در تابلوی فرابورس و چه شرکتی می تواند بر تابلوی بورس قرار بگیرد بازنگری می شود.
همچنین احتماال فرایند بازاریابی و معرفی شرکت تا عرضه اولیه مورد بازنگری قرار می گیرد.
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 -2کیانوش جهانپور ،سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته مبنای قیمتگذاری داروها با هدف
منطقیسازی قیمتها است که در این زمینه نه نظر کامل تولید کنندگان و نه نظر صد درصدی
مصرفکنندگان و سازمانهای بیمهگر تامین میشود .وجه عدالت در تعیین نرخگذاری داروها در حوزه
دارو محقق شده است و قیمتگذاری دارو که در کمیسیون قیمتگذاری در وزارت بهداشت و سازمان
غذا و دارو انجام میشود براساس ارز  4200تومان است.
-3جعفری دولتآبادی ،دادستان تهران گفته در پروندههای پتروشیمی که چند متهم بازداشتی دارد،
از مجوزهای بهرهبرداری سوء استفاده شد و کسی که مجوز بهرهبرداری داشت بدون اینکه کارخانه یا
مرکز تولیدی مرتبط با مواد پتروشیمی داشته باشد و به صرف داشتن گواهینامه بهرهبرداری ،از طریق
بورس کاال و با مراجعه به وزارت صمت مواد اولیه را به قیمت دولتی دریافت نموده و در بازار آزاد به
چند برابر قیمت مصوب فروخته است.
-4رییس کل گمرک با اشاره به مصوبه هیات وزیران برای ترخیص  13هزار خودروی مانده در
گمرک،گفته :بعد از ممنوعیت واردات خودروهای لوکس ،بیش از  12تا  13هزار نفر برای خرید خودرو،
پیش ثبتنام کرده بودند که به ناچار باید این خودروها تحویل مشتری شود .از سوی دیگر گمرک باید
 4200میلیارد تومان درآمد گمرکی
کسب میکرد که این درآمد معطل مانده بود .مجموع این دالیل موجب شد تا ترخیص خودروهای
باقیمانده در گمرک با مصوبه هیات وزیران عملیاتی شود .این مصوبه چهار ماه اعتبار دارد و
خودروهایی که تا تاریخ تصویب این مصوبه ،وارد کشور شده باشد ،مشمول هستند.
-5دانمارک از اعمال تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران خبر داده است .وزیر خارجه دانمارک میگوید که
اتحادیه اروپا روز سه شنبه تحریمهایی را علیه ایران در ارتباط با آنچه که حمایت از طرحهای
تروریستی در پاریس و کپنهاگ خوانده ،اعمال خواهد کرد « .اندرو ساموئلسن» گفته این اقدام اتحادیه
اروپا منافاتی با حمایت از توافق هسته ای ندارد و تاثیری بر آن نخواهد گذاشت اما نیاز است که اتحادیه
اروپا یک پیام قوی در دفاع از ارزشهای اروپایی و امنیت اروپا ارسال کند .ساموئلسن مدعی شده
است که اتحادیه اروپا قرار است در این راستا دو شخص و یک نهاد ایرانی را تحریم کند.
-6گفته شده جانشین شاپور محمدی امروز تعیین میشود .گویا جلسه فوق العاده شورای عالی بورس
برای انتخاب رییس جدید سازمان بورس امروز در وزارت اقتصاد برگزار میشود
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-7نفت خام آمریکا با  3محموله در ماه آینده وارد چین می شود ولی مقدار آن بسیار کمتر از پیش از
اوج درگیریهای تجاری بین این دو اقتصاد بزرگ دنیا است .اطالعات ردیابی کشتیها نشان میدهد
که نفتکشی حامل  3.94میلیون بشکه نفت خام از آمریکا حرکت کرده است و در فوریه به چین
میرسد .پیش ازاین واردات نفت خام چین از آمریکا در ژانویه  ،2019نوامبر و اکتبر صفر بود.
-8صادرات فوالد ایران در  9ماهه اول سال جاری علیرغم اعمال دوباره تحریمهای آمریکا بر تجارت
فلزات ایران در ماه اوت ثابت مانده است .پیش بینی میشود صادرات فوالد ایران برای کل سال برابر
باشد با رکورد بیش از  9میلیون تن سال گذشته .در این بین ارتباط ایران با شرکای تجاری فوالد هم
همچنان ادامه دارد مخصوصاً در خاورمیانه ،روسیه ،چین و اتحادیه اروپا .محسن پروان ،رئیس گروه
مشاوره ای  AASIMدر تهران ،گفته که ایران تاکنون  6میلیون تن فوالد در سال شمسی جاری صادر
کرده که مشابه سال گذشته است و حداقل نیمی از آن را محصوالت نیمه تمامی مانند شمش و ورقه
تشکیل میدهند و شمش فوالد برای نوردکاری دوباره به عمان صادر میشود .سایر مشتریان این
محصول قطر ،عراق ،امارات ،کشورهای مستقل مشترکالمنافع مثل اوکراین و قزاقستان هستند و
بخش کوچکی هم به اتحادیه اروپا فرستاده میشود مخصوصا به آلمان ،اسپانیا و ایتالیا.
-9محمدرضا پورابراهیمی بعد از دیدار با هیات رئیسه جدید اتاق اصناف ایران در ارتباط با نصب
صندوقهای فروش اظهار داشته :این موضوع کارش در مجلس تمام شده و به شورای نگهبان فرستاده
شده است که امیدواریم در صورت تایید آن را برای اجرا در فروشگاههای کشور داشته باشیم.
-10کیانوش جهانپور درباره انتقاد داروسازان به افزایش غیر منطقی دارو و متضرر شدن داروسازان
گفته :مبنای قیمتگذاری داروها با هدف منطقیسازی قیمتها است که در این زمینه نه نظر کامل
تولید کنندگان و نه نظر صد درصدی مصرفکنندگان و سازمانهای بیمهگر تامین میشود .سخنگوی
سازمان غذا و دارو درباره افزایش  9تا  20درصدی قیمت دارو نیز گفته :وجه عدالت در تعیین نرخگذاری
داروها در حوزه دارو محقق شده است و قیمتگذاری دارو که در کمیسیون قیمتگذاری در وزارت
بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام میشود براساس دالر  4200تومان است .جهانپور تصریح کرده:
اکنون کشور در شرایط خاصی قرار دارد و اینکه هر گروهی انتظار داشته باشد که انتظاراتش صددرصد
محقق شود ،مقدور و امکانپذیر نیست .البته تصمیمها در این بخش کارشناسیشده است و سازمان
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غذا و دارو ،سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت ،معدن و تجارت در آن
نقش دارند که قیمتها بر اساس منطقیسازی تعیین میشود.

پیش بینی بازار فردا:
پیش بینی بازار چهارشنبه  19دی  : 97بازار امروز نیز در ادامه روند صعودی شکل گرفته ،مثبت و رو
به باال بود و سطح عمومی قیمتها و شاخ صها همچنان در حال افزایش ا ست .بطوریکه نماگر بازار پس
از چند ماه انتظار ،بار دیگر قادر به عبور موفق از کانال  164هزار واحدی شد هر چند در دقایق پایانی
معامالت قدری عقب نشینی داشت.
این امر و طی روند رو به ر شد بازار ،از نگرانی های عدیده فعاالن بازار کا سته و آنها را به بهبود او ضاع
بازار و خروج از رکود مزمن قبلی ،امیدوار ساااخته اساات .این در حالیساات که به لحاک تکنیکالی
شاخص در و ضعیت مهم و بینابینی قرار دارد و فردا روز مهمی برای دما سنج بازار ا ست .بطوریکه اگر
بتواند سطح مقاومت فعلی را ب شکند و ب سالمت از سد کانال  164هزاری بگذارد ،به اندازه قطر کانال
باالیی ،ا ستعداد ر شد و ورود به کانال بعدی را دارد .در غیر این صورت ،مجبور به ترک کانال فعلی و
ریزش تا کف کانال مزبور را که ایستگاه  15400واحدی است ،دنبال خواهد کرد.

نکته  :بنظر می رسد با توجه به ضعف عمومی و نقاهت بازار ،شاخص کل توان و انرژی عبور قدرتمند
از کانال مهم  164هزاری را نداشته و فردا را در افت و ترک ایستگاه مزبور سپری خواهد ساخت .مکر
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اینکه تا فردا صبح اتفاق خا صی در بازارهای کاالیی جهانی و یا تحولی سیا سی و اقت صادی در ک شور
رخ دهد که معادالت را به نفع بازار رقم بزند .معذالک ،بازار ،بازار تک سهم ها ا ست و خبرهای خوبی
از تعدیالت مثبت عایدی در برخی از نمادها از جمله شاافادارو ،دابور،کارخانجات داروپخش ،بیمه
پارسیان و اتکای به گوش می رسد که میتواند توجه فعاالن بازار را به خود جلب کند.

حافظ عزیزی نقش
 18دیماه 1397
کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
(با ما در کانال  https://telegram.me/oitahlilتلگرام همراه باشید)
(اطالعات حساب خود را به راحتی در ربات کارگزاری به آدرس  @oibourse_botببینید)
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