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اخبار
معامله  375میلیون ورقه بهادار در بازارهای فرابورس
در جریان معامالت روز دوشنبه بازارهای فرابورس ایران 375 ،میلیون ورقه
بهادار به ارزش  751میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
به گزارش فرابورس ،بازار فرابورس در روز  19مرداد  94با خرید و فروش 375
میلیون و  880هزار ورقه بهادار به ارزش  751میلیارد و  520میلیون ریال به کار
خود پایان داد.ديروز در حالی که آیفکس با اندکی افزایش به  774.15واحد رسید،
شرکتهای مرجانکار ،شمال شرق شاهرود و حق تقدم سرمایهگذاری مسکن شمال
غرب بیشترین افزایش قیمت را به نام خود ثبت کردند و شرکتهای فن آوا ،حق
تقدم سرمایهگذاری مسکن زاینده رود و فوالد آلیاژی یزد با بیشترین افت قیمت
مواجه شدندبیشترین حجم و ارزش معامالت آن روز همانند روز گذشته مربوط به
خرید و فروش  15میلیون و  510هزار سهم ذوب آهن اصفهان با رقم  34میلیارد و
 250میلیون ریال بود.همچنین ،در بازار اوراق با درآمد ثابت نیز  45هزار و  600ورقه
اجاره چادر ملو دست به دست شد و بیشترین حجم معامالت  ETFنیز به صندوق
سرمایهگذاری اعتماد با معامله یک میلیون و  600هزار سهم اختصاص یافت و هر
برگه حق تقدم تسهیالت مسکن در بازه  713تا  730هزار ریال دست به دست شد.

عرضه  110هزار تن سنگ آهن جالل آباد در بورس کاال
روز دوشنبه  19مردادماه ،در حالی  55هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع
سنگ آهن جالل آباد در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران ،با قیمت پایه 25
دالر در هر تن عرضه شد که در صورت استقبال مشتریان 55 ،هزار تن دیگر
به این حجم افزوده خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران ،تاالر مذکور همچنین
شاهد عرضه  82هزار تن انواع قیر شرکت نفت جی 5 ،هزار تن قیر  6070شرکت
فراشیمی روز ،یکهزار تن قیر  6070شرکت پاالیش و انرژی شمالغرب آرکا ،یکهزار تن
قیر  6070شرکت توسعه نفت هرمزان 300 ،تن عایق رطوبتی شرکت اوچین گستر
هیرکانیان و  200تن عایق رطوبتی شرکت بام پوش شرق بود.شایان ذکر است ،شرکت
فوالد هرمزگان جنوب در حالی با  10هزار تن تختال  ،cبا قیمت پایه  13هزار و 300
ریال در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی حضور يافت که در صورت استقبال مشتریان 40
هزار تن دیگر به این حجم اضافه كرد .گروه فوالد همچنین شاهد عرضه  1700تن میلگرد
 12-A3شرکت ذوب آهن اصفهان بود .مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نیز  2هزار
تن شمش هزارپوندی  99.75را با قیمت پایه  57هزار و  535ریال عرضه كرد.دیگر عرضه
های این روز تاالر محصوالت صنعتی و معدنی 30 ،کیلوگرم انواع شمش طالی معدن
موته بود.این گزارش همچنین حاکی است ،در این روز و در تاالر فرآورده های نفتی و
پتروشیمی 78 ،هزار و  600تن انواع قیر 20 ،هزار و  887تن انواع ماده شیمیایی 12 ،هزار
تن وکیوم باتوم و  10هزار و  500تن انواع گوگرد عرضه شد.گفتنی است 8 ،هزار و 400
تن ذرت دانه ای 4 ،هزار تن شکرسفید 2 ،هزار تن گندم خوراکی 5 ،هزار و  600تن گندم
دروم و یکهزار تن روغن خام راهی تاالر محصوالت کشاورزی شد.براساس این گزارش ،در
این روز و در مجموع ،بیش از  398هزار تن انواع کاال در بورس کاالی ایران عرضه شد.

چند توصیه مهم برای سهامداری در بورس
یک فعال بازار سرمایه با بیان اینکه باید به شرکتهای بورسی فرصت داد
تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و افق بلندمدتی برای سرمایهگذاری
در نظر گرفت ،گفت :سهامداران باید در شرایط فعلی از روش بنیادی برای
خرید و فروش سهم استفاده کنند ،زیرا تحلیل تکنیکال در این شرایط به
ضرر سهامداران است.
ابراهیم عنایت  -مدیرعامل کارگزاری بانک پارسیان -در گفتوگو با ایسنا ،وضعیت
فعلی بورس را مورد توجه قرار داد و گفت:خوشبختانه توافق هستهای بعد از مدتها به
سرانجام رسید ،اما اینکه این توافق تا چه اندازه روی شرکتها اثرگذار باشد و موجب بهبود
تولید و افزایش فروش آنها شود ،به زمان نیاز دارد زیرا تحریم ها باید به صورت عملیاتی
برداشته شود تا شرکت ها بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند و در بازار
داخل و خارج بفروشند.به گفته ی وی ،مسائلی وجود دارد که به سرعت بعد از امضای
توافق هستهای حل نمیشود لذا باید به شرکتها زمان داد تا خود را با شرایط جدید
تطبیق دهند تا بتوانند تولید و فروش خود را بهبود دهند.وی به روی آوری سهامداران
به تحلیل تکنیکال تاکید کرد و گفت:سهامداران باید در شرایط فعلی از روش بنیادی
برای خرید و فروش سهم استفاده کنند زیرا تحلیل تکنیکال در این شرایط به ضرر
سهامداران است زیرا این تحلیل به درآمدهای آتی شرکت ها می پردازد در صورتی که
اکنون شرکت ها سودآور نبوده و این اتفاق رخ نداده است.این فعال بازار سرمایه با بیان
اینکه باید به شرکتها فرصت داد و افق بلندمدتتری برای سرمایهگذاری در نظر گرفت،
تصریح کرد :باید حداقل حدود یک سال و نیم صبر کرد تا اثر واقعی توافق هستهای در
شرکت های بورسی از لحاظ درآمدی مشاهده شود اما این به معنی این نیست که بازار
تا آن زمان منتظر بماند.مدیرعامل کارگزاری بانک پارسیان خاطرنشان کرد:بنابراین اگر
بازار ببیند مجددا فعالیت شرکت ها آغاز شده و تولید و فروش آنها افزایش یافته است،
شروع به خرید سهم میکند ،لذا سهامداران در شرایط فعلی نباید از تحلیل تکنیکال
برای تصمیم گیری استفاده کنند و صرفا تحلیل بنیادی و فاکتور زمان را در نظر بگیرند
و بدانند کسی که صبر میکند مطمئنا در بازار برنده میشود.

سوددهی بیمه ایران در سال های گذشته
شرکت بیمه ایران در سال گذشته ،زیان انباشته
 ۱۵۰۰میلیارد تومانی را به سود  ۲۵میلیارد
تومانی تبدیل کرده است، .شرکت بیمه ایران در
سال گذشته ،زیان انباشته  1500میلیارد تومانی
را به سود  25میلیارد تومانی تبدیل کرده است.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران از تغییر وضعیت بیمه
ایران از زیان انباشته  1500میلیاردی تومانی به سود
 25میلیاردی تومانی خبر داد« .محمود امراللهی” در نشستی خبری درباره روند
سوددهی بیمه ایران در سال های گذشته ،اظهار داشت :این شرکت از سال گذشته به
سود رسیده است.وی افزود :شرکت بیمه ایران در سال گذشته ،زیان انباشته 1500
میلیارد تومانی را به سود  25میلیارد تومانی تبدیل کرده است.مدیرعامل بیمه ایران
با تاکید بر این نکته که این شرکت در سال گذشته موفق شده است آن را به طور
کامل ذخیره گیری و اطالعات را به طور کامل شفاف کند ،تصریح کرد :با لحاظ 300
میلیارد تومان ذخایر ،میزان ذخایر گرفته شده به  1800میلیارد تومان رسیده و در
کنار آن  25میلیارد تومان نیز سود حاصل شده است.وی  80درصد از زیان انباشته
این شرکت را در سال های قبل متعلق به رشته های شخص ثالث و درمان ذکر کرد.
امراللهی درباره تعداد بیمه نامه های ‘مان’ فروخته شده از سوی بیمه ایران از ابتدای
شروع اجرای طرح تاکنون نیز گفت که تاکنون  110هزار فقره بیمه نامه مان صادر
شده است.به گفته وی شاید این تصمیم برای خصوصی ها مطلوبیت نداشته باشد اما
طبق پیش نویس قانون جدید شرکت ها در صدور شخص ثالث مختار خواهند بود و
البته جهت فعالیت دراین رشته بیمه ای باید از بیمه مرکزی مجوز های الزم را دریافت
کنند .امرالهی اظهارداشت :یکی از اهداف قانونگذار از اتخاذ این تصمیم  ،با توجه به
اتفاقاتی که در بیمه توسعه رخ داد ،دفاع از حقوق بیمه گذاران است.

یک میلیون سهم دولتی در بورس فروخته شد
در چهارمین ماه امسال تعداد یک میلیون سهم دولتی به ارزش یک میلیارد ریال توسط سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار فروخته شده است.یک میلیون سهم دولتی به ارزش یک میلیارد
ریال در تیرماه امسال در بورس اوراق بهادار فروخته شد.به گزارش سنا؛ در چهارمین ماه امسال تعداد یک میلیون سهم دولتی به ارزش یک میلیارد ریال توسط سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق
بهادار فروخته شده است.همچنین این سازمان در فروردین امسال فروشنده تعداد  80میلیون سهم دولتی به ارزش  144میلیارد ریال در بورس بوده و در خرداد و اردیبهشت ماه نیز سهمی توسط
خصوصی سازی در بورس واگذار نشده است.

معاون سازمان بورس با اشاره به بررسي چگونگي اعطاي مجوز خبر داد:

تمايل نهادهاي بینالمللی برای ارائه خدمات در بازار سرمایه کشور
با توجه به شرایط جدید ایجاد شده و تمایل نهادهای
مالی بینالمللی برای ارائه خدمات در بازار سرمایه کشور،
موضوع چگونگی اعطای مجوز و یا مشارکت شرکای
خارجی در نهادهای مالی خدمات دهنده در سازمان بورس
مورد بررسی قرار گرفت.
موضوع چگونگی اعطای مجوز و یا مشارکت شرکای خارجی
در نهادهای مالی خدمات دهنده در سازمان بورس مورد بررسی
قرار گرفت و در جلسه مورخ  5مرداد در شورای عالی بورس و
اوراق بهادار کلیت آن به تصویب رسید و قرار شد سازمان بورس
نیز مقررات مزبور را تهیه کرده و به تصویب برساند.
علی سعیدی معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس
و اوراق بهادار در گفت و گو با پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه
(سنا) گفت :با توجه به شرایط جدید ایجاد شده و تمایل نهادهای
مالی بینالمللی برای ارائه خدمات در بازار سرمایه کشور ،موضوع
چگونگی اعطای مجوز و یا مشارکت شرکای خارجی در نهادهای
مالی خدمات دهنده در سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت
و در جلسه مورخ  5مرداد در شورای عالی بورس و اوراق بهادار
کلیت آن به تصویب رسید و قرار شد سازمان بورس نیز مقررات
مزبور را تهیه کرده و به تصویب برساند.
وی افزود :بدیهی است حضور این نهادها در کنار نهادهای مالی
فعلی به غنای فنی و بهبود خدمات قابل ارائه به متقاضیان در بازار
سرمایه کشور خواهد انجامید.
دکتر سعیدی ادامه داد :واقعیت این است که امروزه بازارهای
مالی در سطح جهانی به هم پیوستهاند و در شبکهای بینالمللی،
سرمایه در حال گردش است .فناوری در کنار تخصص و داشتن
حسن شهرت از عوامل موفقیت نهادهای مالی است که با اتصال به
شبکه جهانی بازارهای مالی ،میتوان از منافع آن بیشتر بهره برد.
با توجه به توسعهای که در سالهای اخیر در بازار سرمایه کشور

بوجود آمده ،آمادگی جذب این خدمات نیز بهوجود آمده است.
وی تصريح کرد :نهادهای مالی داخلی از سال گذشته آماده
سازی خود را برای شرایط جدید آغاز کردهاند و از طریق انجام
مذاکرات با نهادهای مالی بینالمللی ،در حال یافتن شرکای معتبر
هستند که برخی موفقیتهای خوبی نیز بدست آوردهاند.
سعیدی اظهار داشت :برخی از مزایای حضور گروههای

ارزش معامالت بورس انرژی از  10هزار میلیارد ریال
عبور کرد
با عملکرد بورس انرژی در نیمه اول مرداد ماه ،ارزش معامالت سال جاری
چهارمین بورس کشور از مرز ده هزار میلیارد ریال عبور کرد.
ارزش معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس انرژی ایران طی دو هفته
منتهی به  16مرداد  94با گذر از  1هزار و  914میلیارد ریال ،با رشد چشمگیر 560
درصدی نسبت به نیمه دوم تیر ماه  94روبرو شد.به گزارش سنا ،در این دوره ،معامالت
اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره با سهم  54درصدی از مجموع ارزش معامالت
بیشترین سهم را در این افزایش به خود اختصاص داده است.بر اساس این گزارش ،طی

بینالمللی در بازار سرمایه کشور را میتوان بدین ترتیب برشمرد:
 -1افزایش دانش فنی و تخصصی در حوزه خدمات مالی؛
 -2ورود نقدینگی و منابع مالی جدید به بازار اولیه و ثانویه به
دلیل ارتباط بین المللی شرکای خارجی؛
 -3تبیین و استانداردگذاری فرصتهای سرمایه گذاری در کشور
برای سرمایه گذاران خارجی؛

دوره مذکور سهم محصوالت نفت و گاز و پتروشیمی ،برق و سایر حاملهای انرژی
(زغالسنگ ،بنزوئل و قطران) از مجموع ارزش معامالت به ترتیب برابر با  35درصد10 ،
درصد و یک درصد بوده است.طی  10روز کاری از  3مرداد  94تا  16مرداد  ،94بازار
فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان  119عرضه و معامله بیش از  58هزار تن حامل انرژی
شامل نفت کوره ،آیزوریسایکل ،برش سنگین ،نفتای سبک ،انواع حالل ،میعانات گازی،
گاز مایع ،متانول ،قطران و سایر حاملهای انرژی به ارزش بالغ بر  683میلیارد ریال
بوده است.طی همین دوره ،تابلوی سلف موازی استاندارد بازار مشتقه بورس انرژی ایران
نیز شاهد معامله  17,106قرارداد سلف موازی استاندارد برق معادل  410,544مگاوات
ساعت در  830نوبت معامالتی و معامله  103,471قرارداد سلف موازی استاندارد نفت
کوره در  81نوبت معامالتی بوده است.

 -4افزایش رقابت پذیری در ارائه خدمات مالی در بازار سرمایه.
دکتر سعیدی گفت :در همین راستا و بر اساس مصوبه شورای
عالی بورس مقرر شد به خارجیان مجوز فعالیت در نهادهای مالی
بند  21قانون بازار اوراق بهادار داده شود .ضمناً متقاضی خارجی
از طریق خرید سهام نهادهای مالی موجود و یا اخذ مجوز جدید
فعالیت ،میتواند به ارائه خدمات مالی بپردازد.
وی در ادامه بیان داشت :تمامی مقررات حاکم بر شرکای
ایرانی ،برای شرکای خارجی نیز الزام آور است و سیاستهای
کلی بازار سرمایه نیز برای هر دو گروه یکسان اعمال میشود.
البته الزم به توضیح است که شریک خارجی باید دارای حسن
شهرت بینالمللی بوده و تجربه کافی در حوزۀ تخصصی مورد
تقاضا داشته باشد.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
افزود :حضور نهادهای مالی خارجی توسط سازمان بورس به طور
کامل مورد مداقه قرار خواهد گرفت و این موضوع بررسی خواهد
شد که آیا واقعاً حضور این گروهها به بهبود خدمات منجر شده
یا خیر و همان ،اساس سیاستهای آتی سازمان بورس خواهد بود.
وی تصریح داشت :نکته قابل توجه این است که برای صیانت از
تالشهای انجام گرفته مدیران و مالکان نهادهای مالی داخلی در
طول سالهای اخیر ،حضور شرکای خارجی جز در موارد محدود،
از طریق معرفی همین نهادها خواهد بود و به صورت شریک در
کنار شرکای داخلی و در نهادهای موجود .البته مطلوبیت شرکای
خارجی نیز در همین است که با ایجاد شراکت با افراد مطلع
داخلی ،خدمات خود را توسعه دهند که عمده تقاضاهای موجود
نیز از همین سنخ است .برخی سیاستهای سازمان از جمله
کمی – تعدادی کارگزایها به قوت خود
جلوگیری از افزایش ّ
باقی خواهد ماند و خارجیها صرفاً از طریق ایجاد شراکت با مالکان
فعلی کارگزاریها میتوانند به بازار سرمایه کشور وارد شوند.

از مهمترین رویدادهای این دوره میتوان به نخستین عرضه کاالهای «پروپیلن شرکت
پاالیش نفت امام خمینی شازند» در رینگ داخلی و «حالل  402شرکت پاالیش
نفت شیراز» در رینگ بینالملل بازار فیزیکی اشاره کرد که هر دو عرضه منجر به
نخستین معامله کاالهای مذکور شد .عرضه اولیه موفقیتآمیز مرحله سوم اوراق سلف
موازی استاندارد نفت کوره  380سانتی استوک در نماد سمانک  953نیز از مهمترین
رویدادهای بورس انرژی ایران در نیمه اول مرداد ماه  94است .در این دوره همچنین
پس از طی مراحل اداری ،شرکت کارگزاری آیندهنگر خوارزمی نیز به عضویت بورس
انرژی درآمد.
شایان ذکر است در نیمه اول مرداد ماه ،ارزش معامالت سال جاری بورس انرژی ایران
از مرز ده هزار میلیارد ریال عبور کرد.

اخبار
رونمایی از دانشنامه علوم ارتباطات با میزبانی
بانک تجارت

به میزبانی بانک تجارت  ،آئین رونمایی از جلد دوم نخستین دانشنامه
تخصصی علوم ارتباطات برگزار شد.
در آئین معرفی این کتاب که شامگاه روز یکشنبه هجدهم مردادماه با حضور
گروه زیادی از خبرنگاران و مدیران رسانه های گروهی و صاحبنظران و فعاالن
برجسته تشکلهای روابط عمومی کشور برگزار شد  ،محمد ابراهیم مقدم مدیرعامل
بانک تجارت گردآوری نخستین دانشنامه علوم ارتباطات توسط دکتر حسن بشیر
را اتفاقی بسیار ارزشمند در فضای مطالعاتی کشور عنوان کرد و یادآور شد :امروز
جمهوری اسالمی ایران به لطف بهره گیری از اساتید و کارشناسان خبره و کارآزموده،
پیشرفتهای ارزشمندی در علوم ارتباطات و تولید محتوای تخصصی در آن به دست
آورده و این امیدواری وجود دارد تا با تعمیق دانش و توانمندی دانشجویان و فعاالن
جوان کشور در حوزه ارتباطات و روابط عمومی مسیر پیشرفت کشور در این حوزه
هموارتر شود.در ادامه این مراسم آئین رونمایی از جلد دوم نخستین دانشنامه علوم
ارتباطات برگزار شد  .دکتر حسن بشیر مولف این کتاب با قدردانی از حمایت بانک
تجارت از انتشار دانشنامه تخصصی علوم ارتباطات گفت :گردآوری این دانشنامه در
هشت جلد با هدف ارائه نخستین مرجع جامع و بومی سازی شده علوم ارتباطات
برای متخصصان  ،فعاالن و دانش پژوهان این حوزه در کشور است  .بشیر در ادامه
تاکید کرد :برای تالیف این اثر محتوای  600کتاب مهم حوزه ارتباطات مطالعه و
بررسی شده و نکات مهم آنها استخراج و مستندسازی شده است و امیدواریم ارائه
این کتاب سرآغازی برای تدوین دانشنامههای بومی در دیگر حوزههای علوم با همت
صاحبنظران و متخصصین ایرانی باشد .گفتنی است جلد دوم دانشنامه علوم ارتباطات
را انجمن کارگزاران روابط عمومی با حمایت مالی بانک تجارت در تیراژ  3000نسخه
منتشر کرده است.

دعوت از بانکهای ژاپنی برای حضور در ایران
رئیس سازمان توسعه تجارت از بانکها و بیمههای ژاپنی برای حضور در
ایران دعوت کرد.
به گزارش ایسنا ،ولیاهلل افخمی در دیدار با هیأت تجاری ژاپن با اشاره به اقبال
ایرانیها از کاالهای ژاپنی از فعاالن اقتصادی آن کشور دعوت کرد برای توزیع کاالهای
اورجینال در ایران نمایندگی ایجاد کنند.او همچنین از بانکها و بیمههای ژاپن برای
فعالیت در ایران دعوت کرد و پیشنهاد کرد که مناطق آزاد تجاری برای راهاندازی شعب
بانکها و بیمههای ژاپنی مناسب هستند و بهراحتی میتوان در این مناطق فعالیت
کرد.رئیس سازمان توسعه تجارت افزود :در طول دوران تحریم ،بانکهای ژاپنی در
رابطه با ایران بسیار محتاط بودند و اکنون وقت آن است که وارد همکاری با ایران
شوند.افخمی در دیدار با هیأت ژاپنی همچنین پیشنهاد داد که در همکاری مشترک،
شرکتهای قطعهسازی ایرانی به ژاپن قطعه و لوازم یدکی صادر کنند.

