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گزارش معامالت
1931/11/11
39/11/
عنوان شاخص

مقدار

شاخص قيمت(وزني-ارزشي)

),33,13 (34.,

شاخص قيمت (هم وزن)

)3,33,1 (3410

شاخص  ,3شركت بزرگ

).3144 (344

شاخص كل

)4333,. (34.,

شاخص كل (هم وزن)

)343.41 (3410

شاخص قيمت  13شركت

)13431.1 (34.4

شاخص كل فرابورس

33343 341

حجم معامالت
حجم معامالت

444ميليون سهم

ارزش معامالت

13.033,.4ميليون ریال

تعداد معامالت

013113

ارزش بازار

,34113031ميليارد ریال
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مقدار شاخص كل

مقدار شاخص قيمت
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بیشترین حجم سهام معامله شده

سایر
…-

كروي2
%17

ولساپاح
%13

زاگرس2
%3
خودرو
%5

سایر
%5

تاپیكو2
%4

خساپا
%4

شپلي
%4

اعتماد
%4

بیشترین حجم ریالی معامله شده

اخزا603
%5
اخزا604
%5
خودرو
%6

زاگرس2
%40

قم9712
%7

كروي2
%28
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بیشترین افزایش قیمت
نماد

قيمت

حجم

تعداد

ارزش

ختوقا3

334,4

04.3 M

3.1

3343 B

دامين3

33433

3431 M

,4

,41 B

كهمدا3

33304

34.. M

.1

144 B

ونفت3

33031

34.3 M

14

141 B

خكاوه3

043

,4,3 M

,.

141 B

بیشترین کاهش قیمت
نماد

قيمت

حجم

تعداد

ارزش

آكنتور1

133341

3444 M

331

,44. B

خگستر3

,334,

144. M

03

344 B

خودرو3

1340,

3433 M

11

143 B

لپارس3

,3134

43331.,

00

143 B

كبورس3

.31.4

,003301

.

344 B

4

تاریخ1931/11/11:

نمادهای معامالتی باز شده
نام نماد

دليل بازگشایي

شفارس

با توجه به افشاي اطالعات با اهميت گروه الف

سدبير3

به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي فوق العاده

نمادهای معامالتی متوقف شده
نام نماد

دلیل توقف

وگستر 3وهور3

با توجه به افشاي اطالعات با اهميت گروه ب

ذوب3

با توجه به اطالعات دریافتي مبني بر ابهام در اطالعات
شركت

چفيبرح3

با توجه به توقف نماد اصلي

چفيبر 3زشگزا3

تغييرات بيش از  13درصدي قيمت
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اخبار بازار سرمایه
بازار ارز هيجاني است و باید در انتظار تثبيت آن بود
در حال حاضر بازار ارز هيجاني است 3باید مدتي صبر كرد و اگر قيمت ها در همين محدوده ها چند
روز معامله شوند بازار ارز تثبيت مي شود .به نظر مي رسد كف قيمتي ارز همين نرخ هاي فعلي
است.
مهرزاد منتظري 3كارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با پایگاه اطالع رساني بازار سرمایه (سنا)3
درباه نوسان هاي اخير نرخ ارز و تاثير آن بر بازار سرمایه گفت :حجم عمده بازار سرمایه از صنایعي
تشكيل شده كه از رشد قيمت ارز نفع مي برند.
وي با تاكيد بر اینكه رشد قيمت ارز افزایش سودآوي و رشد قيمت سهام گروه هاي صادرات محور
را به دنبال دارد 3گفت :تجربه هاي قبلي از افزایش نرخ ارز نيز همين موضوع را نشان داده است.
این تحليلگر بازار سرمایه درباره اینكه به طور مشخص چه گروه هایي از نرخ ارز سود مي برند 3گفت:
همه گروه هایي كه محصوالت توليدي آنها با نرخ ارز قيمت مي خورد مي توانند از رشد قيمت ارز
منتفع شو ند مانند پتروشيمي ها 3فلزي ها و معدني ها كه البته درصد زیادي از بازار را در اختيار
دارد.
وي درباره تاثير رشد نرخ ارز بر دارایي هاي ثابت شركت ها كه به صورت دالري یا یورویي خریداري
شده است 3گفت :نوسان هاي چند روز اخير باعث افزایش دارایي هاي ثابت شركت ها نمي شود.
منتظري اظهار داشت :بازار ارز در سه سال اخير كنترل شده و رشد قيمتي نداشته و االن پس از
یک مدت طوالني تثبيت شاهد رشدي حدود  13درصد در این بازار هستيم.
این كارشناس بازار سرمایه با اشاره به سال  43و  41افزود :در آن سالها ما شاهد سه برابر شدن نرخ
ارز بودیم كه با  13تا  ,3درصد رشد بعد از دو الي سه سال خيلي تفاوت مي كند و باید این مقاطع
زماني را تفكيک كرد.
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وي درباره پيش بيني قيمت ارز گفت :پيش بيني قيمت ارز بستگي به متغيرهاي متعددي دارد و
كار سختي است به همين دليل نمي توان راجع به آن اظهار نظر دقيقي كرد اما اگر ارز در محدوده
هاي فعلي قيمت ها بدون نوسان تثبيت شود 3قطعا كف قيمتي ارز همين نرخ هاي فعلي است.
سهامداري به روایت طبيعت
زمستاني كه به زمستان نمي ماند باالخره رنگ فصل پایاني سال به خود گرفت تا مردم با وجود همه
گرفتار شدن هایشان 3شاد باشند از مهرباني خدا به خودشان.
فرداي این شب زیبا 3صدها نفر به سالن اجالس سران دعوت بودند براي اینكه در پنجاهمين سالروز
راه اندازي بازار سرمایه دور هم جمع شوند تا از خاطرات دیروز 3بالندگي هاي امروز و انتظارات فردا
سخن بگویند.
بازار سرمایه و برف نقاط اشتراک بسياري دارند .ما هم این شباهت ها را به خودمان گرفتيم و گفتيم
آسمان اینبار به هواي دل اهالي بازار سرمایه دانه هاي ریز سفيدش را پيشكش كرد.
فرش قرمز 3سفيد شد .آنقدر كه قدم هاي پير و جوان در حجمي از عرضه هاي بي انتهاي آسمان
فرو مي رفت .باید احتياط مي كردند .راه زیبا بود و چشم انداز زیباتر اما غفلت جایز نبود .كمي بي
احتياطي مي توانست كام همه مان را تلخ كند .پس قدم هایمان را آهسته برداشتيم .پاي در برف
هاي خشک تر گذاشتيم تا رسيدیم به نقطه اي كه از لغزش مصون بمانيم.
قرابت برف و بازار سرمایه در همين نكته سنجي هاي ریز است .آخر! در دنياي خشک اعداد و
درصدها این نوع نگاه شاید بتواند حالمان را بهتر كند .كمي هم به ما یاد دهد كه مي توان به گفته
خدا از طبيعت آموخت " .انظروا ماذا في السّموات و األرض"
برف مي تواند نماد فرصت ها و فرصت سوزي هاي بيشمار باشد 3مانند بازار سرمایه كه پر است از
فرصت هایي كه مي توانيم آنها را بسازیم یا كه بسوزانيم...
شاید از دریچه نگاه یک ژورناليست این ریزبيني ها معمول و حتي عادي باشد اما وقتي پاي یک
اقتصاددان آنهم از جنس وزیر اقتصاد به ميان مي آید 3این نوع نگاه 3شگفتي خلق مي كند براي
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حاضرین در جمع .و زیر اقتصاد دولت دوازدهم با آن تيزبيني برگرفته شده اش از خطه زاینده رود3
زبان كه به سخن باز مي كند قرابت برف و بازار سرمایه را خيلي دقيق و بي خطا به عنوان نقطه
آغازین سخنانش انتخاب مي كند.
وزیر در مراسم نكوداشت پنجاه سالگي بازار سرمایه با تاكيد بر ضرورت استفاده از سرمایه هاي خُرد
در این بازار گفت :باید دامنه حضور مردم در بورس به كمک فرهنگ سازي گسترش پيدا كند تا
سرمایه هاي ریز و درشت در این بازار جذب شود.
نكته كليدي در این نقطه نظر 3باز برمي گردد به یكي از شباهت هاي جدي این پدیده طبيعي با
بازار سرمایه .آنجایي كه سهم ها مانند دانه هاي برف وقتي در كنار هم قرار مي گيرند مي توانند دو
سرنوشت متفاوت داشته باشند .بخشي برف هاي پيست اسكي مي شوند و بخشي آب مي شوند در
ميان گل و الي...
وقتي سخن از آمدن پول هاي سرگردان به بازار سرمایه به ميان مي آید یاد آن عده اي مي افتيم
كه یا از ترس باخت پاي در این ميدان نمي گذارند یا جسوراني كه بي محابا سهامداري مي كنند و
البته مي بازند .آمار دقيقي از تعداد این افراد وجود ندارد اما بدون شک بازار سرمایه در این عمر 13
ساله اش آنقدري بالغ شده كه بتواند فرصت هاي متعددي را در اشكال متنوع و در مسيرهاي مطمئن
و كم ریسک براي افراد مختلف ایجاد كند.
در نكوداشت  13سالگي بازار سرمایه 3ميهمانان بسياري دعوت بودند كه با وجود سنگيني بارش برف
خود را به سالن اجالس سران رساندند و نگذاشتند این روز بدون حضور پيشكسوت هایش و مدیران
اسبق و سابقش آغاز شود  .البته برخي هم با لغو پروازها از حضور در این مراسم جاماندند اما حتي
در دل همين تأخير در برگزاري مراسم و جاماندگان مراسم براي اهالي بازار سرمایه درسي وجود
داشت .در نكوداشت  13سالگي بازار سرمایه طبيعت به زبان خودش با اهالي بازار سرمایه به سخن
نشست تا ما را در فهم بيشتر دانسته هایمان یاري كند.
احتياط سرلوحه فرداي یک روز برفي است .فرداي یک روز برفي قطعاً هوا سردتر از همان روز است.
سرما برف هاي آب شده را تبدیل به یخ هاي ليزي مي كند كه مي تواند پاي هر جنبده اي را بلغزاند
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و سرانجام دردآوري را رقم بزند .در نتيجه باید شش دانگ حواسمان جمع باشد كه پایمان نلغزد .با
این اوصاف ما كدام یک را انتخاب مي كنيم از ميان برف هاي خشک و تميز پيست اسكي و برف
هاي گل آلود و یخ هاي ليز...
سهامداري هم همين گونه است .باید دست به انتخاب زد از ميان سهم هایي كه به موقع آنها را
نخریدیم و نفروختي م و حاال همچون تلي از برف و گل و الي در سبدمان سنگيني مي كنند و نمي
توانيم براي آن مشتري بيابيم یا سهم هایي كه زیر پاي اسكي بازها به پرواز در مي آیند.
انتخاب نوع سهامداریمان با خود ماست .انتخاب زمان خرید و فروش با خود ماست و اگر هزار بار
این نكات را به زبا ن هاي مختلف شنيده ایم و فرا نگرفتيم اینبار شاید زبان طبيعت به كمک ما آمده
است تا داستان فرصت سوزي و فرصت سازي هاي بازار سرمایه را خيلي خوب یاد بگيریم.
راستي! برف دیر یا زود آب مي شود حتي در پيست هاي بزرگ اسكي پس حواسمان باشد اولين
نكته براي اینكه سهامداري موفق باشيم 3حفظ دارایي مان است.
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