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ورود بورس به فاز استراحت

درپایان معامالت دیروز در مقابل  485نمادی که با افزایش قیمت روبهرو شدند تنها  144نماد منفی وجود داشت

گــروه اقتصــادی /دیــروز ســوت پایــان
معامــات آخریــن روز هفتــه درحالی
بــه صدا درآمد که شــاخص کل بورس
پــس از یک روند اصالحــی چهار روزه،
بازهم سبزپوش شد.
هرچنــد که بازار ســهام درهفتــهای که
گذشــت  1.82درصــد از بازدهــی را
کــه درطول چهــار ماه گذشــته نصیب
ســهامداران کرده بــود پس گرفت ،اما
رشد  8هزار و  788واحدی روز پایانی،
توانســت امیــد را بــه بــازار بازگردانــد
تــا ســهامداران بــا خیالی آســودهتر به
استقبال تعطیالت پایان هفته بروند.
ëëدر بازار چه گذشت؟
معامــات در روز چهارشــنبه از همان
ابتدا بــا رهبــری گروههای نفتــی ،فنی
مهندســی ،رادیویــی و اطالعــات و
ارتباطات ،روند روبه رشدی را درپیش
گرفت.
کاهــش شــدید فــروش حقیقیهــا در
کنار تداوم رشــد  5درصدی قیمت در
سهام شرکت آسیاتک و استقبال قابل
توجه سهامداران از سهام شرکتهای
نفتــی ،از جمله مهمترین عواملی بود
کــه بازار را در رونــد صعودی خود نگاه
داشت تا درنهایت شاخص کل بورس
بتوانــد با رشــد  8هــزار و  788واحدی
در ارتفــاع یــک میلیــون و  564هــزار
واحد به کار خود پایان دهد.
در ایــن روز شــاخص کل (هموزن) نیز
افزایــش  1.29درصــدی را تجربــه کرد
و بــه ارتفــاع  436هــزار و  793واحــد
رسید.
شــاخص آیفکس (کل فرابــورس) نیز
 168واحــد افزایــش را به ثبت رســاند
و به عدد  21هزار و  488واحد رسید.
ایــن رونــد نشــان میدهــد کــه ســهام
کوچک بازار نســبت به بزرگان با رشــد
قیمتــی بیشــتری همراه بــوده و در روز
چهارشنبه ،نگاه ســهامداران بیشتر به
سمت سهم های کوچک بازار بود.
ëëخالــص خرید حقیقــی پــس از 6روز
مثبت شد
روز چهارشــنبه ،حقیقیهــا درحــدود
160میلیــارد تومــان بــه بــازار تزریــق
کردنــد تا خالــص خریــد حقیقی پس
از گذشــت  6روز معامالتــی ،باردیگــر
مثبت شود.
ایــن موضــوع درحالــی بود کــه تعداد
فروشــندگان حقیقــی از خریــداران
بیشــتر بــود و ارزش فــروش حقوقیها
نیــز از خریدهــا پیشــی گرفتــه بــود کــه
نشان میدهد در روز چهارشنبه شاهد
ورود پــول هنگفت از طرف چندین کد
حقیقی به صورت هوشمند بودهایم.

بیشترین بازدهی مثبت(ماهانه)
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ایــن کدهــای حقیقــی ،ســهام دیگــر
حقیقیهــای فروشــنده را در بــازار
خریــداری کردهانــد و بــه اصطــاح
پولهــای جدیــد ،جایگزیــن پولهــای
قدیمی شد.
از آنجایــی کــه واردکننــدگان پولهــای
جدید به بازار از صبر بیشــتری نســبت
به قدیمی ترها برخوردارند ،میتوانند
بــه رشــد آتی بــازار کمک کننــد و رفتار
هیجانی در ســمت عرضهکننــدگان را
کاهش دهند.
ارزش معامــات خــرد درایــن روز
افزایــش یافــت و بــه ســطح  5هــزار و
 973میلیارد تومان رسید.
ëëصندوقهای قابل معاملــه؛ انتخاب
اول سهامداران حقیقی
دیــروز صندوقهــای قابــل معاملــه
188میلیارد تومــان ورود پول حقیقی
را تجربه کرد که ســهم قابل توجهی از
آن به «پاالیش» تعلق گرفت.
همچنین خالص ورود پول حقیقی به
صندوقهــای ســرمایهگذاری با درآمد
ثابــت نیز بــرای چهارمیــن روز متوالی
مثبت شــد تــا در مجمــوع هفته 587
میلیــارد تومــان روانه ایــن صندوقها
شود.
ورود پــول بــه صندوقهــای بــا درآمد
ثابت میتواند نشــان دهنــده افزایش
نســبت ریســک بــه بازدهــی درســایر
بازارها باشد.
ëëساز ناکوک فلزات اساسی
دراین روز ،ســهام بــزرگ فلزاتی چون
«فوالد»« ،فملی» و«فخوز» ،با کاهش
قیمتهایــی کــه بــه ثبــت رســاندند
بیشــترین تأثیــر منفــی را بــر شــاخص
داشتند.
بــه نظــر میرســد کاهــش تدریجــی
قیمــت جهانــی فلــزات اساســی کــه
در یــک مــاه گذشــته اتفــاق افتــاده از
جملــه مهمترین دالیل کاهش اقبال
ســهامداران به ســهام فلزاتی در این
روزباشــد .هرچنــد کــه بــا نگاهــی بــه
شــاخصهای ارزندگی و ارقــام تولید
و فــروش منتشــر شــده ،مشــخص
میشــود که صنعــت فلزات اساســی
همچنــان یکــی از ارزندهترین صنایع
بازار است.
امــا بــه نظر میرســد بــا جذاب شــدن
ســهام کوچــک بــازار ،ســهامداران
درمقطع کنونی از ایــن بازار رویگردان
شدهاند.
ëëنفتیهاتحتتأثیرقیمتهایجهانی
درجریــان معامــات دیــروز ،گــروه
فرآوردههــای نفتــی ســبزپوش بــود تا
بیشــترین تأثیر مثبت بر شــاخص کل

بورس را هم به ثبت رساند.
همچنیــن صنــدوق پاالیــش یکــم نیز
بــا افزایــش تقاضا روبهرو شــد و رشــد
2.33درصدی را تجربه کرد.
همچنیــن ایــن گــروه معامالتــی
بیشــترین ورود پول حقیقــی را در بازار
داشت.
بــه نظــر میرســد اخبــار منتشــره
درخصــوص افزایــش دوبــاره قیمــت
نفــت در اثــر کمبــود عرضــه جهانــی
از مهمتریــن عوامــل اســتقبال روز
چهارشــنبه ســهامداران از ســهام ایــن
شرکتها باشد.
در روز چهاشــنبه ،بهای نفت برنت به
 114دالر و وســت تگــزاس بــا 110دالر و
 35بشکه در هر بشکه رسید.
هاردیپ ســینگ پوری ،وزیر نفت هند
در مجمــع جهانــی اقتصــاد گفتــه کــه
قیمــت نفــت در  ۱۱۰دالر در هر بشــکه
پایــدار نیســت و دنیا با بحــران قیمت
انــرژی روبــهرو اســت که در رشــد تورم
جهانی نقش داشته است.
در روزهــای گذشــته ،خبرهایــی در
مــورد نهایــی شــدن صورتهــای
مالــی شــرکتهای پاالیشــی با انتشــار
قیمــت نفــت از طــرف شــرکت پخش
فرآوردههای نفتی منتشر شده بود.
با توجه به صورتهای مالی دورهای و
حسابرســی نشده ،به نظر میرسد این
شــرکتها در ســال مالــی پیــش رو نیز
درآمدهای بســیار مناسبی را شناسایی
کنند.
این پیشبینیها نســبتهای ارزندگی
سهام نفتی را بشــدت تقویت کرده که
میتوانــد عاملی برای افزایش بیش از
پیش قیمت سهام آنها باشد.
ëëترینهای بازار
در جریــان معامــات روز چهارشــنبه،
بیــش از  ۱۱میلیــارد و  ۳۱۳میلیــون
ســهم ،حقتقــدم و اوراق بهــادار بــه
ارزش  ۷۸هــزار و  ۷۶۷میلیــارد ریــال
معامله شد.
بیشــترین ورود پــول حقیقــی بــه
گروههای صندوقهــای قابل معامله،
فرآوردههــای نفتــی و شــرکتهای
ســرمایهگذاری تعلــق گرفــت و در
گروههای بانک ،محصوالت شیمیایی
و بیمه نیز حقوقیها بیشــترین انتقال
مالکیت را به نام خود ثبت کردند.
نمادهــای شــپنا ،آســیاتک و حکشــتی
بیشــترین ارزش و نمادهــای شســتا،
کرمــان و خــودرو بیشــترین حجــم
معامالت را داشتند.
بیشــترین بازدهی مثبــت به نمادهای
وهامــون ،جویــن ،وآوا تعلــق گرفــت

حجم معامالت خرد ،بورس ،فرابورس

ورود و خروج پول حقیقی به صندوق درآمد ثابت

ارزش معامالت خرد

و نمادهــای ارفــع ،اعتــاو شپاکســا
بیشــترین کاهــش قیمــت را بــه ثبــت
رساندند.
بیشــترین خالــص خریــد حقیقــی در
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یک کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «ایران»
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فعاالن حرفه ای بازار صبرخواهند کرد تا پس از عبور از این فشار عرضه های سهام ،شاخص مجدداًروند صعودی به خود بگیرد
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کترام

%13.25-

خمحرکه

%13.20-

غشصفا

%11.46-

خوساز

%11.34-

شاخص بازار سهام با شیب مالیم به سمت باال حرکت می کند
میثم درخشنده

تحلیلگر بازار سرمایه

اخبار

واریز سود  ۱۳شرکت غیربورسی سهام عدالت؛ بزودی

مشــاور رئیس ســازمان بورس در امور سهام عدالت ،گفت :سود شرکتهای
غیربورســی ســهام عدالت که تاکنون پرداخت نشــده اســت ،بزودی به حساب
سهامداران واریز خواهد شد.به گفته پیمان حدادی ،سود شرکتهای غیربورسی
ســهام عدالت ،عمدتاً توسط سازمان خصوصیســازی در حال وصول است که
در آینده نزدیک به حساب سهامداران واریز خواهد شد ،البته که ارزش این سود
بسیار کمتر از واریزیهای قبلی است.
نگاهی به پرتفوی ســهام عدالت نشــان میدهد از  ۴۹شــرکت حاضر در این
سبد ۳۶ ،شرکت بورسی و فرابورسی بوده و  ۱۳شرکت نیز غیربورسی هستند.
پتروشــیمیهای ارومیه ،تبریز ،خوزســتان ،بندر امام ،بیستون و بوعلی سینا
بیشترین سهم را در پرتفوی غیربورسی سهام عدالت دارند که از  ۶تا  ۳۰درصد
مالکیت این شرکتها را در برمیگیرد.
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نمادهای شــپنا ،اخابر و سآبیک اتفاق
افتــاد و نمادهــای وبملــت ،فملــی و
فوالد بیشــترین خالص خرید حقوقی
را داشتند.

بیشــترین فشــار تقاضــا در نمادهــای
لســرما ،اعتال و توســن بــود و نمادهای
وبملــت ،شــتوکا و پردیــس بیشــترین
فشار عرضه را به ثبت رساندند.

حــدود  ۱۸درصــد از شــرکتهای دولتی مشــمول مــاده  ۱۴۱هســتند ،به این
معنا که زیان انباشته آنها از  ۵۰درصد سرمایه آنها بیشتر است.گزارشها نشان
میدهند که درمجموع  451شرکت دولتی در کشور وجود دارد که از  451شرکت
دولتی فقط  354شــرکت فعال هســتند.به عبارتی 62 ،شرکت در حال تسویه و
 35شــرکت غیر فعال هستند 379.شــرکت از این شرکتها در بودجه عمومی
کشــور ،دارای ردیف و  72شرکت نیز فاقد ردیف بودجه هستند.بودجه کل کشور
در ســال  1401در حدود  3700هزار میلیارد تومان است که نزدیک به  2200هزار
میلیارد تومان از آن به بودجه شــرکتهای دولتی ،بانکها و مؤسسات عمومی
مربوط اســت.بهطور میانگین در طول دوره ســه ساله  98 ،97و  99نزدیک به 40
درصد از صورتهای مالی گزارش شده توسط سازمان حسابرسی مقبول بوده و
 59درصد نیز مشروط بوده است.

اگــر بــه طــور خالصــه بخواهیــم
درخصــوص علــت ریزشهای چنــد روز
اخیر بازار ســهام صحبت کنیم ابتدا باید
به این مســأله اشــاره کرد که شاخص کل
بــورس اوراق بهــادار از ابتــدای بهمــن
ســال گذشــته تا به امروز رشدی در حدود
 30درصــدی را تجربــه کــرده ،در حالــی
کــه با نگاهی به وقایع مرداد ســال ،1399
ایــن نکتــه را درمییابیم کــه در زمانی که
بــا سیاســتهای غلــط دولــت گذشــته،
ســرمایهگذاران دچار بی اعتمادی شــده
بودند ،پس طبیعی اســت که بازدهی در
مدتکوتاهمیتواندبرخیازمعاملهگران
را به ســمت فروش ســهام و حفظ ســود
حاصل شده ،سوق دهد.
اقدامــات سیاســتگذاران اقتصــادی
در حوزههــای بورســی و غیــر بورســی،
ماننــد اصــاح ارز ترجیحــی یــا فــروش
بلــوک خودروســازان و واگــذاری آن بــه
بخــش خصوصــی ،فــروش محصوالت

خودروســازان در بــورس و کمــک بــه
شــفافیت در فــروش و اقدامــات دیگــر،
تمامــاً آثــار مثبتــی بــر بــازار ســرمایه
خواهد داشــت .این مســأله مورد توجه
سرمایهگذاران خواهد بود.
چنانچــه مباحثی چون اخــذ عوارض
صادراتــی و افزایــش حقــوق و دســتمزد
مدیریــت صحیح بشــود نهایتــاً مجموع
این تصمیمات هم به نفع بازار ســرمایه
خواهد بود.

ëëوضعیتبازارازمنظربنیادی
شــرایط بازار ســهام از نظر بنیــادی با
توجه به روند قیمت دالر و توجه به اینکه
شرکتهای فعال در بازار سرمایه عمدتاً
صادرات محور هســتند ،نســبتاً مناســب
یشود.
ارزیابیم 
اصالح نرخ ارز ترجیحی و به تعبیری،
آغــاز جراحی اقتصــادی و اصالح قیمت
برخــی محصــوالت ایــن کمــک را بــه
شــرکتهای بورســی میکند تا محصول
نهایــی خــود را بــا قیمتــی مناســبتر به

دســت مشــتری رســانده و نهایتــاً ایــن
اقدامات منجر به ســودآوری بیشتر برای
آنان شود.
ذکر همین دو مــورد ،باعث دورنمای
روشن از روند سودآوری شرکتها خواهد
بود که این مسأله در گزارشات  9ماهه و 12
ماهه با وضوح بیشتری رؤیت خواهد شد.
البته در زمینه قیمت جهانی کاالها با
توجه به شیوع همهگیری کرونا ،قیمتها
رشد چشــمگیری داشــته و اکنون با مهار
بیماری میتواند شرایط متفاوت باشد.

ëëوضعیتبازارازمنظرتکنیکالی
ازنظرتکنیکالی،مقاومتیکمیلیون
و  600هزار واحد شــاخص کل هم بعد از
رشــدی کوتــاه مــدت ،میتوانــد منجر به
فروش ســهام و حفظ ســود حاصل شده
شــود ،شــاید هــم به خــروج پــول برخی
حقیقیها در کوتاه مدت منتهی شود.
برای فعالین بازار ســرمایه شــاخص
یــک میلیــون و  600هــزار واحــد یــادآور
اظهارنظــر رئیــس دفتــر رئیــس جمهور

در دولــت قبل اســت امــا تنها یکبــار این
حمایت عمل نمود و چهار مرتبه پس از
آن این عدد به عنوان مقاومت رفتار کرد.
به نظر میرسد فعالین حرفهای بازار
ســرمایه ،صبر خواهند داشــت تــا پس از
عبور از این فشار عرضهها و احتماالًعبور از
این نقطه ،شاخص مجدداًدر بلندمدت،
روندی صعودی به خود بگیرد.
ëëنتیجه
ویژگــی فعالیــت در بازار ســرمایه این
است که همه عوامل نهایتاً در چهارچوب
سود و زیان بنگاه دیده میشود.
اصــاح قیمتها و رقابتی شــدن آن،
کیفیت محصول و تنوع پذیری از عواملی
اســت کــه در نهایــت منجــر بــه افزایــش
بهــرهوری و شناســایی ســود عملیاتــی
خواهــد بــود و ایــن مــوارد در بلندمــدت
موجب رشــد و شــکوفایی اقتصاد کشور و
بازار سرمایه خواهد شد.
ســنتی دربازار ســرمایه وجود دارد که
مطابــق آن ،معمــوالً قبــل از آغاز فصل
مجامع ،بسیاری از سرمایهگذاران با دید

شــرکت در مجمــع و بهرهمندی از ســود
نقدی شــرکتها اقــدام به خرید ســهام
شــرکتهای متعدد میکننــد و معموالً
ایــن عامــل منجر به رشــد بازار ســرمایه
در آن مقاطــع میشــود.به طــور کلــی
میتوان اشاره داشت که تقریباً در بیشتر
مــوارد به شــکل ســالیانه از اردیبهشــت
تــا مردادماه ،معموالً ســهام شــرکتها
نسبت به بقیه ایام سال ،به دلیل مذکور

و همچنیــن اخبــار مثبتی کــه در مجامع
مخابره میشود ،رشدی را تجربه میکند
و احتماالً ســال جــاری نیز از ایــن قاعده
مســتثنی نباشــد.پیشبینی میکنــم بــا
توجه به جمیع این مســائل ،ســال 1401
ســال بهتری نسبت به ســال  1400برای
بورس باشــد و پــس از اصالحی ،مجدداً
شــاخص با شــیبی مالیم به ســمت باال
حرکت کند.

چهارمین عرضه اولیه فرابورس ایران انجام شد

 56صندوق ،سهامدار  2.5درصد از سهام «فغدیر»
دیروز چهارمین عرضه اولیه فرابورس
ایــران بــا عرضــه  300میلیــون ســهام
شــرکت آهــن و فــوالد غدیــر ایرانیــان بــه
ســرمایهگذاران واجد شــرایط انجام شد و
در نهایت  56صنــدوق قادر به خرید 2.5
درصد از سهم «فغدیر» شدند.
چهارشنبهچهارمخردادماهچهارمین
عرضه اولیه فرابورس ایران با روش حراج

به ســرمایهگذاران واجد شرایط انجام شد
کــه با عرضه  300میلیون ســهام شــرکت
آهــن و فــوالد غدیــر ایرانیــان در نهایت از
میــان  160صنــدوق مشــارکتکننده56 ،
صنــدوق موفق به خرید ســهم «فغدیر»
شدند.
 2.5درصــد از ســهام شــرکت آهــن و
فــوالد غدیــر ایرانیــان در نمــاد «فغدیر»

دیــروز روی میــز فــروش رفــت و قیمــت
متوســط  1857تومان برای هر ســهم این
شرکت کشــف شد.در این عرضه که بدون
نمایــش مظنههــای ســفارشگیری برای
متقاضیان انجام میگرفت 160 ،صندوق
مشــارکتکننده دردوره ســفارشگیری از
 9:30تا 11:30بایکدیگربهرقابتپرداختند
و در نهایت  56صندوق ســهامدار فغدیر

شدند.یکی از ویژگیهای عرضه «فغدیر»
سهمیه قابل توجه برای هر متقاضی بود
به شــکلی کــه حداکثــر  30میلیون ســهم
بــرای هــر کــد معامالتــی در نظــر گرفتــه
شــده بود.درحالی که سفارشگیری دیروز
بــدون ســقف قیمــت انجــام میگرفــت،
کف قیمــت طبــق اطالعیه عرضــه اولیه
 1450تومان در نظر گرفته شــد.همچنین

به واســطه متفاوت بودن ســاز و کار کشف
قیمت ،مشارکتکنندگان قادر به مشاهده
سفارشــات دیگــر نبودنــد و صندوقهــا
بــا کارشناســی قیمــت را وارد میکردنــد.
ارسال سفارش خرید برای سرمایهگذاران
واجــد شــرایط فقط توســط ایســتگاههای
معامالتــی (نامــک) انجــام گرفــت و در
پایان رقابت ،بیشــترین قیمتی که ســهم

«فغدیــر» روی آن معاملــه شــد  2هــزار و
 500تومــان و کمترین قیمت هــزار و 715
تومان بود.در نهایــت پس از اتمام فرایند
کشف قیمت ،متوســط قیمت معامالت
در ســفارشگیری نماد «فغدیر» معادل
هزار و  857تومان شد که در روز معامالتی
بعــدی قیمت مرجع بــرای تعیین دامنه
نوسان در نظر گرفته میشود.

