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تکذیب جایگزینی سکه  ۵تومانی با اسکناس  5000تومانی

بانــک مرکــزی طــی اطالعیــهای اعــام کــرد کــه رئیــس کل ایــن بانــک
اظهارنظــری دربــاره جایگزینــی ســکه پنج تومانــی با اســکناس پنج هزار
تومانی نکرده اســت .بانک مرکزی از رســانههای مختلف خواست درباره
انعــکاس اخبــار و رویدادهای مرتبط با این بانک ،نســبت به صحت متن
و منبــع خبــر ،قبل از انتشــار مطمئن شــوند .روز گذشــته اخبــار مربوط به
جایگزینــی ســکه پنــج تومانی ب ه جای اســکناس پنج هزار تومانی و ســکه
دوتومانــی به جای اســکناس دوهــزار تومانی بــه نقل از رئیــس کل بانک
مرکزی منتشر شد/ .ایرنا

رشد  3برابری بورس تهران

بازدهی بورس از  200درصد گذشت  /رشد  8.6برابری شاخص در  27ماه

گــروه اقتصــادی  /بــورس اوراق بهادار
تهــران و در مجمــوع بــازار ســرمایه در
ســه ماهــه نخســت ســالجاری تمــام
رکوردهــای کل ســال  98را جاب هجــا
کــرده اســت .در ادامــه رونــد صعودی
در ایــن بــازار روز گذشــته یــک بــار
دیگــر رکوردهــای جدیــدی در کارنامه
 50ســاله بــورس تهــران نقش بســت.
دراین روز چندین رکورد جدید شکسته
شــد به طــوری که شــاخص کل بورس
توانســت از مرز  1.5میلیــون واحد هم
عبــور کنــد .ایــن رکوردشــکنی با رشــد
بیــش از  64هــزار واحدی شــاخص که
بیشــترین رکورد رشــد روزانه شــاخص
بود ممکن شــد .عالوه برایــن بازدهی
بــورس تهران نیز درایــن مدت کوتاه از
 200درصد عبور کرد.
در دهمیــن روز تیرمــاه جــاری بــا
ورود نقدینگــی جدید به بــازار بورس،
شاخص کل بورس رشد  64هزار و 911
واحدی معادل  4.38درصد را تجربه
کرد .این رشد باعث شد تا شاخص کل
بــه رکــورد تاریخی یک میلیــون و 546
هــزار و  850واحد برســد که نســبت به
ابتدای ســالجاری رشــد  201درصدی
داشته است .براین اساس شاخص کل
بورس از ابتدای امســال تا روز گذشــته
بیــش از  3برابــر رشــد کــرده اســت.
مقایسه شــاخص دیروز با سال  97نیز
نشــان دهنده رشــد  8.6برابری (765
درصدی) این بازار است .گفتنی است
در ابتدای سال  97شاخص کل بورس
 178هزار و  659واحد بود.
همچنین ارزش معامــات بورس
تهــران بــه بیــش از  10هــزار و 368
میلیــارد تومــان رســید .ایــن درحالــی
اســت که ارزش بازار فرابــورس دراین
روز بــا رقــم  11هــزار و  398میلیــارد
تومانــی از معامــات بــورس تهــران

ســبقت گرفــت .بدیــن ترتیــب ارزش
کل معامالت بازار ســهام دراین روز به
بیش از  21هزار میلیارد تومان میرسد
که خــود عدد کم ســابقهای محســوب
میشود.
دیــروز عمــده نمادهــای بــورس از
رشد بیش از  4درصدی برخوردار بوده
اســت بهعنــوان نمونه شــاخص کل و
شاخص قیمت با معیار وزنی ،ارزشی
و نیز شــاخص بازار آزاد شناور هر کدام
بــه میــزان  4.3درصــد رشــد کردهاند،
همچنین شاخص کل با معیار هموزن
و شــاخص قیمــت بــا معیــار همــوزن
هــر کدام به انــدازه  4.2درصد افزایش
یافتهانــد .شــاخص بــازار دوم بــورس
هــم  4.9درصد و شــاخص آزاد شــناور
 4.5درصد در روز گذشــته رشــد داشته
است .دراین روز نمادهای مهم بورسی
شامل پتروشــیمی خلیجفارس ،فوالد
مبارکــه،ملــی مــس ،شســتا ،گلگهــر،
پاالیــش نفــت اصفهــان و هلدینــگ
نفت و گاز و پتروشــیمی تأمین همگی
در تقویــت شــاخص بــورس اثرگــذار
بود هاند.
دیــروز نمــاد فــارس بــا  4هــزار و
 337واحد بیشــترین تأثیــر مثبت را
بــر شــاخص کل داشــت .پــس از آن
نمــاد فــوالد بــا  4هــزار و  230واحــد،
فملی بــا  3هزار و  748واحد ،شســتا
بــا  2هــزار و  741واحــد ،کگل با هزار و
 847واحد ،شــپنا با هــزار و  714واحد
و تاپیکو با هزار و  649واحد به ترتیب
بیشــترین تأثیر را داشــتند .همچنین
دیــروز فلــزات اساســی ،بانکهــا،
غذایــی ،دارویــی ،شــیمیایی ،خــودرو
و ســرمایهگذاریها برتریــن گروهها از
صنایع بورسی بودند.
ëëهر روز  3.14درصد بازدهی
از ابتدای سالجاری تاکنون بورس

رضا معطریان  /ایران

عبــاس معمارنــژاد ،معاون امور بانکــی وزارت امور اقتصــادی و دارایی
گفــت :هرگونــه اضافه پرداختی که در صندوقهای  ETFدریافت شــده،
به بانکها برگشــت داده شــده و در حال حاضر در این صندوق به ازای
هر فردی که عضو صندوق است ،بیشتر از دو میلیون تومان پولی نزد ما
نیســت .وی با تأکید براینکه اکنون پول اضاف ه نزد صندوق  ETFنیســت
و به بانکها داده شده است ،گفت :بنابراین چند روزی طول میکشد تا
بانکهــا این مبلغ اضافــه را به مردم برگرداننــد .معمارنژاد اعالم کرد:
کسانی که از طریق بانک برای خرید سهام دولتی اقدام کردهاند و اضافه
برداشــت داشــتهاند ،به بانک خود مراجعه کنند و درخواســت برگشــت
آن را بدهنــد .همچنیــن ،افرادی کــه از طریق کارگزاریهــای خود اقدام
به خرید این ســهام کردهاند و با این مشــکل روبهرو هستند ،به کارگزاری
خود مراجعه کنند .معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره ثبت شــدن این
ســهام در پرتفوی خریداران گفت :تا امروز هر یونیت صندوقهای ETF
معادل  ۳۱هزار تومان معامله شده است که به مرور زمان این سهام در
پرتفوی خریداران ثبت میشــود و ممکن اســت که از سمت کارگزاریها
مشکلی در این زمینه ایجاد شده باشد .شاید فردی کد بورسی داشته اما
از بانک این سهام را خریداری کرده و بانک هم این سهام را در کارگزاری
خــود برده باشــد ،درحالی که فــرد مورد نظر قبالً با کارگــزاری دیگری در
بورس فعالیت میکرده است/.ایسنا
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editorial@irannewspaper.ir

در  64روز معامالتی سالجاری رقم خورد

راهاندازی بورس امالک و مستغالت در هفته آینده

وزیــر امــور اقتصادی و دارایی از تشــکیل بــورس امالک و مســتغالت در هفته
آینده خبر داد .فرهاد دژپســند در مراســم امضای تفاهمنامه همکاری ایجاد
پنجره واحد برای ورود شــرکتهای بخش خصوصی به بازار ســرمایه ،گفت:
شــرکتهایی کــه در بورس پذیرش میشــوند شــفاف هســتند ،اما بســیاری از
ایــن شــرکتها نگران بودند که ســازمان امــور مالیاتی به پروندههــا ورود پیدا
کنــد؛ بههمیــن دلیــل در شــورای هماهنگــی اقتصــادی مصوبــهای تصویــب
کردیــم که براســاس آن ســازمان مالیاتی بجز ســال  ۹۸کــه صورتهای مالی
مشــخص شــد به پروندههای ســالهای قبل شــرکتها مراجعه نخواهد کرد.
وی درباره تشکیل بورس امالک و مستغالت افزود :خوشبختانه موفق شدیم
بــا همکاری ســازمان بــورس اولین جلســه را در ایــن رابطه برگــزار کنیم .وزیر
اقتصــاد با اشــاره بــه اینکه  ۱۲حــوزه درگیر بورس مســتغالت هســتند ،افزود:
بسیاری از سازمانها ،چون بنیاد مستضعفان ،بنیاد شهید ،ستاد فرمان امام،
تأمین اجتماعی و دانشــگاه آزاد اعالم آمادگی کردند تا امالک خود را در این
بورس قرار دهند .دژپســند گفت :با تأمین اجتماعی و شســتا تفاهم کردیم تا
 ۲۱شرکت بورسی عرضه اولیه داشته باشند/ .ایرنا
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تهــران  64روز کاری داشــته اســت کــه
درایــن مدت شــاخص کل بورس یک
میلیــون و  33هــزار و  950واحد رشــد
کرده و بازدهی  201درصدی به همراه
داشــته اســت .بدیــن ترتیــب بهطــور
متوسط روزانه شاخص  16هزار و 155
واحد رشد کرده و  3.14درصد بازدهی
بــرای ســهامداران بــه همــراه داشــته
است.
ëëرشد  205درصدی ارزش بازار
روز گذشته با ورود پول جدید ارزش
بازار بــورس تهران نیز بــه  5724هزار
میلیارد تومان صعود کرد که مجموع
آن بــا ارزش بــازار فرابورس ایــران که
دیــروز  1082هزار میلیــارد تومان بود،
ارزش کل بــازار ســرمایه به  6700هزار
میلیارد تومان بالغ شد.
بررسی تغییرات ارزش بازار بورس
تهران در سالجاری نشان میدهد که
ایــن شــاخص از ابتدای ســالجاری تا
روز گذشــته بیش از  3برابر رشــد کرده
اســت .درحالی که در آخرین روز کاری

سال گذشــته ارزش بازار بورس تهران
 1873هــزار میلیارد تومــان بوده ،این
رقــم دیــروز بــه  5724هــزار میلیــارد
تومــان رســیده که نشــان دهنده رشــد
 205درصــدی ایــن شــاخص اســت.
تنهــا در  8روز کاری بــورس تهــران در
تیرماه جاری ارزش بازار از  4756هزار
میلیارد تومان با رشــد  20.3درصدی
بــه  5724هزار میلیارد تومان رســیده
است.
ëëفتحپیدرپیکانالها
درحالــی کــه شــاخص کل بــورس
در ســال گذشــته بــا  512هــزار و 900
واحد بسته شــده بود ،در  64روز کاری
ســالجاری با ســرعت هرچــه تمامتر
کانالهــای باالتر شــاخص فتح شــده
اســت .برهمیــن اســاس در روز 23
فروردیــن ماه شــاخص به کانــال 600
هــزار واحد پاگذاشــت .چنــد روز بعد
یعنــی در اولیــن روز اردیبهشــت مــاه
شــاخص توانســت کانــال  700هــزار
واحــد را تســخیر کنــد .همچنیــن در

روز  8اردیبهشــت شــاخص با عبور از
مــرز  820هزار واحــد کانال تــازهای را
تصاحب کــرد .در روز  13اردیبهشــت
کانال  900هزار واحدی هم فتح شد تا
اینکــه در روز  20اردیبهشــت ماه برای
نخســتین بــار ابرکانــال یــک میلیــون
واحدی به تسخیر درآمد .این روند در
ادامه با سرعت بیشــتری ادامه یافت
بــه طــوری کــه در روز  18خــرداد مــاه
شــاخص وارد کانــال  1.1میلیون واحد
شد .چند روز بعد یعنی در  26خرداد
مــاه فتــح کانــال  1.2میلیــون بهنــام
بورس ثبت شد.
ایــن درحالــی اســت که در هشــت
روز کاری تیرمــاه (تا  10تیر) ســه کانال
جدید فتح شــده اســت .در نخســتین
روز تیرمــاه کانــال  1.3میلیون واحدی
تجربه شــد و در روز  4تیر ماه این عدد
بــه  1.4میلیــون واحــد رســید .در روز
گذشته هم برای نخستین بار شاخص
بــه ابرکانــال  1.5میلیون واحد دســت
یافت.

ëëطالییترینماهها
در ســه ماه و  10روزی که از سال 99
میگــذرد ،در تمــام ماههــا رکوردهای
قابل توجهی در رشــد شاخص بورس
ثبــت شــده اســت .در نخســتین مــاه
ســال کــه شــاخص بــه بیــش از 690
هــزار واحــد رســید ،بازدهــی بــورس
بــه  34.5درصــد رســید ،امــا بازدهی
 43درصــدی اردیبهشــت رکــورد
فروردیــن مــاه را شکســت .در پایــان
ایــن مــاه شــاخص بــه بیــش از 986
هــزار واحد رســید .با این حــال خرداد
ماه که شــاخص ریزشهــای زیادی را
تجربــه کــرد ،کمتریــن بازده را داشــته
اســت .دراین ماه کل بازدهی به 28.7
درصد میرســد .در  8روز کاری تیرماه
نیز بازده بورس به  21.7درصد رسیده
است که در مقایسه با سایر ماهها رقم
قابــل توجهی محســوب میشــود و با
تداوم روند فعلی میتواند رکورد تمام
ماهها را بشــکند .این درحالی است که
برخــی کارشناســان اعتقــاد دارنــد که
در ســالجاری شــاخص کل بــورس
ابرکانال  2میلیون واحد را نیز تصاحب
خواهد کــرد .یکــی از مهمترین دالیل
رکوردزنیهای پیدرپــی بورس عالوه
بــر نقدینگــی پرحجــم در اقتصــاد،
حمایت جدی دولت از این بازار است.
البته رشــد قابــل توجه نــرخ ارز نیز در
ماههــای اخیر یکی از موتورهای رشــد
بورس محسوب میشود.
درهمین راســتا و به منظور تشــویق
بیشــتر ســرمایهگذاران بــرای ورود بــه
بازار ســرمایه ،ســازمان بــورس کاهش
 ۲۰درصــدی کارمــزد معامــات را بــه
مدیــران عامــل بــورس ،فرابــورس،
ســپردهگذاری مرکــزی و مدیریــت
فنــاوری بــورس اعــام کــرد کــه از اول
مرداد اجرایی میشود.

