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نمای کلی بازار:

3

روند تغییرات شاخص:

تاثیرگذارترین نمادها بر شاخص بورس و فرابورس:

گزیده ای از کدال امروز:

برای مشاهده صفحه اصلی کدال کلیک کنید
4

قیمت جهانی فلزات ،شکر  ،اوره ،ارز و سکه

بازگشایی و توقف نماد:

گزارش بازار:
گزارش روزانه :در حالیکه انتظار می رفت بورس تهران بهمراه فعاالن خویش در راه م ستقیم به مق صد کانال
 100هزار واحدی ،کار دشواری در پیش نداشته باشد – ولی رفتار شاخص و همراهانش در بازار امروز نشان داد
که فتح قله های  92تا  100هزار واحدی به این راحتی ها هم نیست و مشقتها و سختی های بسیاری دارد.
و اما با افزایش ری سک سیا سی بازار که متعاقب افزایش تن شهای منطقه ای پیش آمده ا ست ،ف ضا برای
خودنمایی بیشتر و ادامه رشد بازار سهام تهران و شاخص کل ،با قدری تردید و ابهام روبرو شده است.
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در این ارتباط شایان ذکر ا ست که اختالفات و تنش های موجود بین ایران و عرب ستان باال گرفته و متحدان
عربی منطقه ،سعععی در تحت فشععار قرار دادن ایران دارند .امری که بدون شععک با مقابله و اتخاذ راهکارهای
منا سب تو سط دولت ،در نطفه عقیم خواهد ماند و گمان نمی رود که اجماع عربها برای انزوای بی شتر ایران و
ایجاد تنش در منطقه ،ره بجایی برد.
و اما نماگر بازار در پایان معامالت امروز به اندازه  344.9واحد اصععالک کرد و از متصععرفات دیروز خود عقب
ن شینی کرد .با توجه به ر شد هیجانی و شتابان شاخص طی چند روز گذ شته و ا شباع سطح عمومی قیمتها،
انتظار نیز می رفت که شاهد استراحت و تجدید قوای شاخص باشیم .دماسنج بازار امروز کانال  91هزاری را از
دست داد ولی اینکه قله و ارتفاع  90هزاری را نیز از دست بدهد ،قدری نگران کننده است.
خو شبختانه نقدینگی خوبی طی روزها و هفته های اخیر روانه بورس تهران شده و شاهد خریدهای گ سترده
و حجم داری در ب سیاری از گروهها و نمادهای ارزنده بازار ه ستیم .این امر بازدهی  8ماهه بورس تهران را به
بیش از  17درصععد رسععانده و این بخش از فعالیتهای اقتصععادی را همانان در کانون توجه سععرمایه گذاران و
فعاالن بازار قرار داده است.
و اما در بازار امروز نزدیک به  430میلیارد تومان از سهام شرکتهای مختلف( به انضمام اوراق بدهی و معامالت
بلوکی) در بورس و فرابورس داد و ستد شد .سهم بورسیان از این مقدار افزون بر  197میلیارد تومان و سهام
فرابورسیان بیش از  231میلیارد تومان بود  .شاخص کل نیز تا ارتفاع  90.951واحدی پسروی داشت و روزی
بد را برای فعاالن بازار رقم زد.
تمدید مهلت افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی داراییها :کامل تقوینژاد  ،بخ شنامه عدم
شمول مالیات سهم شرکتهای سرمایهگذار از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای شرکتهای سرمایهپذیر
را برای اجرا ابالغ کرد.
در متن این بخشععنامه آمده اسععت :با توجه به س ع االت و ابهامات مطروحه از سععوی ادارات کل امور مالیاتی
درخ صوص شمول یا عدم شمول مالیات در شرکتهای سرمایهپذیر بابت شنا سایی سهم آنان از محل مازاد
تجدید ارزیابی بر ا ساس اسعتانداردهای حسعابداری مربوطه در مواردی که شعرکت سعرمایهپذیر در اجرای
قوانین و مقررات مو ضوعه اقدام به تجدید ارزیابی داراییها کرده و همانین پس از آن به افزایش سرمایه از
محل مازاد مذکور مبادرت می کند ،موارد ذیل را مقرر میدارد :طبق تبصععره  4ماده  105قانون مالیات های
مستقیم اصالحی مصوب  ،27/11/1380اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهمالشر که
دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
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با عنایت به مراتب فوق ،چناناه شرکت سرمایهپذیر ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به تجدید ارزیابی
دارایی ها از جمله آیین نامه موضععوع ماده  17قانون حداکثر اسععتفاده از توان تولیدی و خدماتی در تیمین
نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالحیههای بعدی آن و یا طبق آییننامه موضوع تبصره  1ماده
 149قانون مالیاتهای م ستقیم ا صالحی م صوب  31/4/1394ح سب مورد م شمول مالیات ن شود ،به تبع آن
شرکت سرمایهگذار نیز مشمول مالیات بر درآمد سهم مازاد مذکور نخواهد بود .در غیر این صورت چناناه به
دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مو ضوعه شرکت سرمایهپذیر بابت مازاد تجدید ارزیابی م شمول مالیات
گردد ،با ملحوظ نظر قرار دادن تبصععره  4ماده  105و ماده  143و تبصععره  1ماده  143مکرر قانون مذکور ،اخذ
مالیات مضاعف از درآمد شناسایی شده شرکت سرمایهگذار بابت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی
دارایهای شرکت سرمایهپذیر ،موضوعیت نخواهد داشت.
اندر حکایت بدهکاران کله گنده نظام بانکی :محمود صععادقی از طریق توییتر ،نام  20بدهکار بزرگ بانک
سععرمایه که جمعا حدود  7هزار میلیارد تومان به این بانک بدهکار هسععتند را منتشععر کرده اسععت .در این
فهرسععت ،جزایات  55مورد تسععهیالت بزرگ مربوط به بانک سععرمایه ذکر شععده که تاکنون سععررسععید و
بازپرداخت ن شدهاند .از این تعداد  51مورد مربوط به سالهای  85تا  92و چهار مورد مربوط به بعد از آغاز به
کار دولت جدید ا ست .در صدر این فهر ست ،فردی با نام "ج" قرار دارد که احتماال همان "م.ج" ا ست که
داد ستان تهران در دی سال  95از د ستگیری خبر داده بود .جعفریدولتآبادی گفت" :ج" که یک شرکت
بازرگانی واردات را اداره میکرده با فرزندان برخی مسععالوالن نیز ارتباط برقرار کرده بود اما اینگونه اقدامات
مانع تعقیب ق ضاای ن شده و در نهایت در دی سال  95بازدا شت شد .اگرچه فهر ست منت شر شده از سوی
صععادقی نشععان میدهد این بدهکار بزرگ بانکی درمجموع بیش از  1300میلیارد تومان را در  6مرحله در
سععالهای  92و  93دریافت کرده و پس نداده ،اما به گفته دولتآبادی بدهی بانکی این فرد بالغ بر هزار و 200
میلیارد تومان ا ست .بدهکار بزرگ دیگر بانک سرمایه "ک.ه" ا ست که پیش از این در دی سال  95بازدا شت
شده و بعد از چند ماه با قرار وثیقه آزاد شده است .این فرد مطابق فهرست منتشرشده از سوی صادقی ،بیش
از  1000میلیارد تومان بدهی معوق بابت دریافت  8مورد تسهیالت در طول سالهای  92تا  94دارد .این فرد از
معدود افرادی ا ست که موفق شده پس از سال روی کارآمدن دولت فعلی هم از این بانک وام کالن بگیرد و
بازپرداخت نکند .شخص "ر" از واردکنندگان صنعت فوالد و "م" یکی از واردکنندگان مواد اولیه ،دو بدهکار
بزرگ دیگر بانک سععرمایه هسععتند که به ترتیب بیش از  620میلیارد و  570میلیارد تومان از این بانک وام
دریافت کردهاند و تاکنون این تسهیالت را بازپرداخت نکردهاند .یک واردکننده مواد غذایی و یک فعال عرصه
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معدن نیز از دیگر بدهکاران بزرگ بانک سرمایهاند .فرد دیگری با نام "ج.ا" که بیش از  130میلیارد تومان به
این بانک بدهکار است پیش از این توسط بانک دیگری نیز مورد تعقیب قرار گرفته و به نظر میرسد و ضعیتی
م شابه دیگر بدهکاران بزرگ بانکی دارد .حال باید به انتظار ن ش ست و دید مبارزه بانکها و نمایندگان مجلس
برای بازپسگیری بدهیهای معوق بانکی از این بدهکاران موفق خواهد بود یا نه.
جزایات الزام صععندوق ها به افشععای پرتفوی ماهانه  :محمد رضععا معتمد  ،مدیر نظارت بر نهادهای مالی
سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ابالغیه جدید این سازمان برای افشای ماهانه اطالعات صندوق های
سععرمایه گذاری گفته  :تفاوت ارااه اطالعات به صععورت ماهیانه با اطالعات ارااه شععده در  3ماه این اسععت که
توالی اطالعات بی شتر شده و اطالعات بی شتری در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد .وی در مورد نحوه
گزارش دهی صندوق ها در ماه گرفته :اطالعات یک ماهه متفاوت ا ست .در گزارش سه ماه اطالعات ترازنامه
منعکس می شود؛ ولی در گزارشات ماهیانه دارایی ها و درآمدها نیز منعکس خواهد شد و این امر در راستای
شفاف سازی صورت می گیرد.
آخر و عاقبت برگزیت :هفته نامه "اشپیگل" نوشته ،مذاکرات بین اتحادیه اروپا و انگلیس درباره برگزیت به
سختی در جریان ا ست .به گزارش روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" ،کمی سیون اروپایی برای اینکه
بتواند به سرعت به شک ست احتمالی مذاکرات برگزیت واکنش ن شان دهد یک گروه کاری را ت شکیل داده
است .این هیات کارشناسی تنظیم شده توسط شخص رایس کمیسیون اروپایی باید شرایط را برای یک خروج
کنترل ن شده انگلیس از اتحادیه اروپا در پایان ماه مارس سال  2019آماده کند .البته در بروک سل این گزارش
تایید ر سمی ن شده ا ست .گویا دبیر خانه کمی سیون اتحادیه اروپا کار بر روی یک طرک واکن شی برای همه
زمینه های سیاست از مساال گمرک ،تا حمل و نقل هوایی و ماهی گیری را آغاز کرده است .این گروه گاری با
نام "گروه آمادگی برگزیت" به موازات گروه مذاکره کننده با انگلیس روی سععناریوهایی برای زمان بعد از
برگزیت کار می کنند .یکی از سععناریوها خروج انگلیس بدون توافق خروج اسععت .چند روز پیش "میشععل
بارنیر" ،مذاکره کننده ار شد اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت در سخنانی در برلین تاکید کرد که مذاکرات
در این باره هنوز به پایان نرسیده است .وی به این ترتیب حدس و گمان ها در این باره که مساال مالی با لندن
در مذاکرات برگزیت حل و فصل شده است را رد کرد .پیش از این برخی رسانه ها از حل شدن مناقشات مالی
بین لندن و بروکسععل در مذاکرات برگزیت گزارش داده بودند .بارنیر تاکید کرده که مذاکرات بین لندن و 27
عضو باقی مانده اتحادیه اروپا در روزهای آینده ادامه خواهد یافت .بنابراین باید در این باره شفاف سازی شود
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که آیا در سععه موضععوع مهم در مذاکرات برگزیت از جمله مسععاال مالی ،حقوق شععهروندان اتحادیه اروپا در
انگلیس و قوانین مرزی ایرلند پی شرفت هایی به د ست آمده ا ست .در صورت تحقق این هدف در اوا سط ماه
د سامبر دور بعدی مذاکرات برگزیت که در آن به م سالله یک مرحله گذار بعد از برگزیت در ماه مارس  2019و
مناسبات تجاری آینده بین اعضای اتحادیه اروپا و انگلیس پرداخته خواهد شد آغاز می شود .یان کلو یونکر،
رایس کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد روز دوشنبه با ترزا می نخست وزیر انگلیس مذاکراتی را انجام دهد
در این باره که آیا پی شرفت های کافی برای شروع دور دوم مذاکرات با انگلیس به د ست آمده ا ست .لندن
خوا ستار شروع مذاکرات در باره منا سبات تجاری با اتحادیه اروپا ا ست .اما قبل از آن باید درباره سه م سالله
مهم مورد مناقشه یعنی حقوق شهروندان اروپایی و مساال مالی و مسالله مرزهای ایرلند شفاف سازی شود.
در گروه پتروشععیمی :حمیدرضععا فوالدگر رایس کمیسععیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای
سیا ستهای کلی ا صل  44قانون ا سا سی گفته :قیمت خوراک واحدهای پترو شیمی باید قابل رقابت با شد و
برای حضور بخش خصوصی مشوق های الزم را در نظر گیرد .وی درباره نحوه محاسبه قیمت خوراک واحدهای
پترو شیمی اظهار دا شته :وزارت نفت معتقد ا ست که م سالولیت تعیین قیمت خوراک های پترو شیمی ها به
عهده این وزارتخانه ا ست ،اما از طرف دیگر این م ساله بحث حاکمیتی ا ست و این اختیار حاکمیتی باید به
رقابت پذیری و تشویق برای حضور بخش خصوصی منجر شود.
از طرف دیگر باید قدرت رقابت را در صععحنه بینالمللی یا منطقه ای و در مواجهه با رقبا باال برده و بتوانیم
همانند عربستان در زمینه خوراک واحدهای پتروشیمی فعالیت کنیم .در این زمینه تمامی راهکارها در قانون
احکام داامی برنامههای توسعععه به عنوان معیار در نظر گرفته و تاکید شععده دولت با این معیارها نسععبت به
قیمت گذاری اقدام کند ،اما همانان اختالف نظر میان وزارت نفت ،وزارت صععنعت ،پتروشععیمی های بخش
خصععوصععی و انجمن صععنفی صععنایع پتروشععیمی وجود دارد .فوالدگر در ادامه تصععریح کرده :مشععکل کار
همینجا ست که چون یک نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی نداریم ،این مباحث پیش میآید ،در واقع خالءهایی
وجود دارد که در قانون ا صل  44هم به آنها پرداخته شده ا ست .بهعنوان مثال در ماده  59این قانون پیش
بینی شده در جایی که انح صار وجود دارد تنظیم گر وارد میدان شده و مدیریت کار را بر عهده بگیرد .رایس
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی یادآور شده:
در حوزه مخابرات مباحث مربوط به قیمت تلفن همراه ،ثابت ،نرخ مکالمات و اینترنت را حل کردیم ،مجوزها
هم بر همین اساس داده میشود اما جای چنین حوزهای در وزارت نفت و نیرو خالی است.
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لذا اگر بنا ست نرخ محا سبه قیمت خوراک واحدهای پترو شیمی محا سبهای با شد ،باید برای همه یک سان در
نظر گرفته شود و این در ست نی ست که در یک جا نرخ مبادلهای و در جای دیگر آزاد با شد بنابراین باید به
گونه ای عمل کنیم که سرمایه گذار بتواند برای  10سال آینده برنامه ریزی کند .البته در مناطق کمتر تو سعه
یافته و با شرایط جغرافیایی خاص دولت این اختیار را دارد که یارانهای قیمت ها را لحاظ کند یا م شوق های
الزم را در نظر گیرد.

پیش بینی بازار فردا:
پیش بینی بازار دوشنبه  13آذر  : 96باالخره فشارهای وارده بازار از یک سو و افزایش تنشهای منطقه ای،
کار خود را کرد و بورس تهران را واداشععت که به عقب نشععینی  344.9واحدی تن دهد .امری که به از دسععت
دادن و ترک سنگر  91هزار واحدی توسط شاخص کل منجر شد و نماگر بازار پس از چند روز رشد و رونق بی
وقفه ،نتوان ست پایگاه جدید بد ست آمده و فتوحات اخیرش را ذخیره نماید .اینک شاخص به درون کانال 90
هزاری لغزیده ولی اگر قادر به ک سب انرژی و نیروی م ضاعف طی روزهای آینده با شد ،میتوان به غلبه آن بر
مقاومتهای پیش رو و ادامه سد شکنی های آن تا ارتفاعات و کانالهای باالتر امیدوار بود .ولی اگر انرژی الزم
برای عبور از این مرحله و آزمون سخت را ندا شته با شد ،بیم آن می رود که قله های  91و  90هزاری را نیز از
د ست بدهد .در این میان ،دو فاکتور و متغیر مهم میتواند سرنو شت روزهای بعد شاخص را رقم بزند .یکی از
این متغیرها ،قیمت نفت است و دیگری قیمت ارزها(در اینجا دالر) .اگر نفت سبک ایران توان عبور از سطوک
قیمتی  58دالری فعلی را داشته باشد و همانین ارزش دالر در بازار از سطح  4300تومانی فراتر رود .احتمال
اینکه شععاخص بتواند به پیشععروی و ترکتازی خود در کانالهای مهم  90تا  100هزاری ادامه دهد ،دور از انتظار
نیست.

حافظ عزیزی نقش
 12آذرماه 1396
کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
(با ما در کانال  https://telegram.me/oitahlilتلگرام همراه باشید)
(اطالعات حساب خود را به راحتی در پایاگرام کارگزاری به آدرس  @oibourse_botببینید)
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