بازار بورس امروز در نمادهای بزرگ متعادل آغاز به کار نمود و رفته رفته قدرت نمایی خریداران باعث شد ذر این
نمادها شاهد شکل گیری صفوف خرید باشیم .نماگر بورس بار دیگر توانست با افزایش بیش از  29000واحد در
محدوده یک میلیون و ششصد هزار واحدی قرار گیرد.نمادهای تاثیرگذار در شاخص فارس  ،فوالد ،فملی ،وپارس و
کگل بودند..ارزش معامالت خرد تابلوی بورس و فرابورس بدون در نظر گرفتن معامالت اوراق مشارکت و معامالت
بلوکی =  11.968میلیارد تومان( افزایش  1درصدی نسبت به معامالت روز کاری گذشته) همچنین میزان ورود
پول حقیقی  130میلیارد تومان بود که در روز گذشته این رقم  855میلیارد تومان خروج پول بوده است.

بیشترین تاثیر شاخص

نمایی از تغییرات شاخص کل

اطالعات بازار(میلیارد ریال)
ارزش کل معامالت
بورس و فرابورس
136,535,596B

شاخص کل

شاخص کل هم وزن

شاخص فرابورس

1,607,490

422,888

17,013

مروری بر اخبار بازار سرمایه و کدال:
 رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :مجلس با جدیت پیگیر تقویت و تثبیت بازار سرمایه به عنوان منبع تامینمالی است .وی ادامه داد :راهکارهای کارشناسی شده مانند افزایش حجم تعهدات بازارگردانی ،خرید سهام خزانه،
انتشار اوراق تبعی ،تنظیم منطقی دامنه نوسان و حجم مبنا و از همه مهمتر آموزش و ترویج فرهنگ سازی به
منظور افزایش دانش و تخصص سهامداران حقیقی باید در دستور کار قرار گیرد.
 مدیرعامل هلدینگ خلیجفارس با اشاره به قرار گرفتن این هلدینگ در رتبه  ۴0میان  100شرکت برتر پتروشیمیدنیا ،گفت :بر اساس برنامهریزیها قرار است طی امسال سه شرکت دیگر هلدینگ وارد بازار سرمایه شوند.
 کامران ندری ،عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت :طبق مبانی اقتصادی ،زمانی کهبانکها برای خود دارایی ایجاد یا داراییهای را اعم از ارائه تسهیالت یا خرید سهام ،در واقع در مسیر خلق پول گام
ال موجب خلق پول میشوند .وی افزود :در هر صورت ،ورود بانکها به بازار سرمایه از طریق مکانیزم
برداشتهاند و عم ً
خلق پول اتفاق میافتد ضمن اینکه پشتوانه پولهایی که خلق میشود ،سهام یا دارایی است که هر آن ممکن است
ارزش و قیمت آن دچار نوسان و ریزش شود .در نتیجه به نظر نمیرسد که برداشته شدن محدودیت سرمایهگذاری
بانکها در بازار سرمایه ،روش درستی برای حمایت از بازار بورس باشد.
 رئیس هیات مدیره گروه صنعتی و معدنی زرین با تاکید بر اینکه این نخستین بار نیست که بازار بورس اصالحقیمت میکند ،گفت :اصالح قیمتها باید انجام میشد .در سال  1395نیز بیشتر سهمها بیش از  ۷0درصد اصالح
شدند ،اما افرادی که در آن سهمهای خود را فروختند بعدا افسوس خوردند.
 تامین اجتماعی مکلف به واگذاری سهام مازاد بر  33درصد شد .سخنگوی کمیسیون جهش تولید از بررسی طرح«طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی» خبر داد و گفت:
تامین اجتماعی مکلف شد سهام مازاد بر  33درصد را حداکثر تا  18ماه واگذار کند.
 محمدجواد فرهانیان درباره آخرین اقدامات واگذاری سهام عدالت اموات گفت :بخشی از اقدامات ،فراهم شدنزیرساخت ها برای واگذاری الکترونیک این سهام به وراث است و بخشی دیگر ،پیوستن دو سازمان ،دستگاه قوه
قضاییه و شرکت سپردهگذاری مرکزی به همدیگر است .وی با بیان اینکه عمده اقدامات زیرساختی ،انجام شده اما
پیوستن دو دستگاه به یکدیگر ،زمانبر است ،گفت :نمی خواهیم مردم را در وضعیت اضطرار قرار دهیم و پیشنهاد
ما به همه مردم این است تا فراهم شدن زیرساختها ،اقدامات مربوط به انحصار وراثت را انجام دهند .مدیر
برنامهریزی شرکت سپردهگذاری گفت :طبق مصوبات ،مالیات سهام عدالت وراث هم بخشیده شده است.
 نماد کتوکا :افزایش سرمایه  653درصدی کتوکا از محل مطالبات ،آورده نقدی و سود انباشته مورد تایید حسابرسقرار گرفت.
 نماد شتران :مجوز افزایش سرمایه  ۷0درصدی #شتران از محل سود انباشته صادر شد. -نماد وبانک :مجوز افزایش سرمایه  68درصدی وبانک از محل سایر اندوخته ها صادر شد.

