نگاهی بر وضعیت بازار سرمایه
در آبان ماه 1396
معاونت بررسی های اقتصادی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

تصویری از بازارهای بورس و فرابورس
سهم ارزش بازارهای مختلف بورس و فرابورس در آبان ماه 1396

فرابورس ایران

بورس اوراق بهادار تهران

بازار دوم ()%10.73
بازار
ابزارهای
مالی نوین
()%5.34
بازار اول ()%2.06

بازار دوم ()%27.63
بازار پایه
()%6.73

بازار اول ()%47.5

اینفوگرافیک شاخص بورس

روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای شهریور تا انتهای آبان 1396

90,000

89,000
اعالم موضع رئیس جمهور آمریکا در مورد برجام

88,000
ابالغ دستورالعمل های اصالحی در
خصوص تغییر رویه و بازگشایی نماد
توسط وزیر اقتصاد و رئیس سازمان

ابالغ دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی

86,000
افزایش قیمت جهانی نفت به باالی  60دالر

84,000
افزایش قیمت جهانی نفت

83,000
افزایش ارزش دالر نسبت به ریال

82,000
کاهش قیمت جهانی
فلزات اساسی

کاهش قیمت جهانی نفت و افزایش
قیمت جهانی طال

85,000
عرضه اولین ورقه
سخاب در فرابورس

87,000

81,000
1396-06-01
1396-06-04
1396-06-05
1396-06-06
1396-06-07
1396-06-08
1396-06-11
1396-06-12
1396-06-13
1396-06-14
1396-06-15
1396-06-19
1396-06-20
1396-06-21
1396-06-22
1396-06-25
1396-06-26
1396-06-27
1396-06-28
1396-06-29
1396-07-01
1396-07-02
1396-07-03
1396-07-04
1396-07-05
1396-07-10
1396-07-11
1396-07-12
1396-07-15
1396-07-16
1396-07-17
1396-07-18
1396-07-19
1396-07-22
1396-07-23
1396-07-24
1396-07-25
1396-07-26
1396-07-29
1396-07-30
1396-08-01
1396-08-02
1396-08-03
1396-08-06
1396-08-07
1396-08-08
1396-08-09
1396-08-10
1396-08-13
1396-08-14
1396-08-15
1396-08-16
1396-08-17
1396-08-20
1396-08-21
1396-08-22
1396-08-23
1396-08-24
1396-08-27
1396-08-29
1396-08-30

ارزش بازارهای بورس و فرابورس به تفکیک نوع بازار
ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به تفکیک انواع بازارها در انتهای آبان 1396
نوع بازار

ارزش بازار (هزار میلیارد تومان)

درصد تغییرات

بورس تهران
بازار اول
بازار دوم
مجموع

1396/08/30
224
130
354

نسبت به پایان سال 1395
7.91%
13.79%
10%

فرابورس ایران

1396/08/30

بازار ابزارهای نوین مالی
بازار اول
بازار دوم
بازار پایه
مجموع

25
10
51
32
117

نسبت به پایان سال 1395
13.44%
-0.52%
12.59%
15.47%
12.30%

مجموع کل

471

10.56%

ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع
سهم صنایع از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران
پایان سال 1395

پایان آبان 1396
18.0%

20.6%

19.6%

20.6%
3.4%

4.4%

3.9%
12.9%

4.2%
5.7%

8.6%

10.3%

4.8%
6.6%

5.8%
8.6%

2.9%
5.7%
9.8%

8.4%

6.4%
8.9%

فلزات اساسی

محصوالت شیمیایی

فلزات اساسی

محصوالت شیمیایی

بانکها و موسسات اعتباری

فراورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای

بانکها و موسسات اعتباری

فراورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

مخابرات

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

مخابرات

خودرو و ساخت قطعات

استخراج کانه های فلزی

خودرو و ساخت قطعات

استخراج کانه های فلزی

مواد و محصوالت دارویی

رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

مواد و محصوالت دارویی

رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

سایر

سایر

ارزش بازار فرابورس ایران به تفکیک صنایع
سهم صنایع از ارزش بازار فرابورس ایران
پایان آبان 1396

23.2%

پایان سال 1395

25.4%

30.1%

12.8%

35.7%

10.5%

1.7%
1.9%
2.3% 3.6%

11.0%
5.0%
4.3%

1.5%

9.9%

4.2%

3.2% 3.7% 4.0%

3.1%

1.3%
1.8%

فلزات اساسی

محصوالت شیمیایی

فلزات اساسی

محصوالت شیمیایی

فراورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای

بانکها و موسسات اعتباری

فراورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای

بانکها و موسسات اعتباری

سرمایه گذاریها

عرضه برق ،گاز ،بخاروآب گرم

سرمایه گذاریها

عرضه برق ،گاز ،بخاروآب گرم

انبوه سازی ،امالك و مستغالت

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

انبوه سازی ،امالك و مستغالت

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

مواد و محصوالت دارویی

محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

مواد و محصوالت دارویی

سایر

سایر

حجم ،ارزش و تعداد معامالت در بورس تهران
مجموع

حجم ،ارزش و تعداد معامالت در بورس اوراق بهادار تهران در آبان ماه 1396

تعداد معامله -هزار عدد
-16.7%
1,539

1,282

ارزش معامله -میلیارد تومان
-33.45%

6,152

4,094
آبان ماه 1396

آبان ماه 1395

آبان ماه 1396

حجم معامله -میلیارد سهم
-13.8%

22

19
آبان ماه 1395

آبان ماه 1396

آبان ماه 1395

میانگین روزانه حجم ،ارزش و تعداد معامالت در بورس اوراق بهادار تهران در آبان ماه 1396
تعداد معامله -هزار عدد
-16.45%

61

73

ارزش معامله -میلیارد تومان
-33.45%

293

195

حجم معامله -میلیون سهم
-13.8%

1,042

899
آبان ماه 1396

آبان ماه 1395

آبان ماه 1396

آبان ماه 1395

آبان ماه 1396

آبان ماه 1395

حجم ،ارزش و تعداد معامالت در بورس تهران
حجم ،ارزش و تعداد معامالت در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع بازار در آبان ماه 1396

حجم معامله – میلیون سهم

ارزش معامله  -میلیارد تومان

تعداد معامله

نوع بازار

تاریخ

درصد تغییرات

بازار اوراق بدهی
بازار اوراق مشتقه
بازار اول
بازار دوم
بازار ETF
بازار اوراق بدهی
بازار اوراق مشتقه
بازار اول
بازار دوم
بازار ETF
بازار اوراق بدهی
بازار اوراق مشتقه
بازار اول
بازار دوم
بازار ETF

آبان ماه 1396
5.5
2402.1
9419.7
6840.5
202.1
559.6
5.6
1965.0
1426.6
137.4
1,688
186
492,210
779,760
7,766

نسبت به ماه مشابه سال قبل
-55.26%
3381079.90%
-34.88%
-7.35%
571.33%
-55.40%
48291.09%
-30.80%
-29.59%
334.06%
-27.27%
878.95%
-33.39%
-2.03%
401.36%

حجم ،ارزش و تعداد معامالت در فرابورس ایران
حجم ،ارزش و تعداد معامالت در فرابورس ایران به تفکیک نوع بازار در هشت ماهه 1396

ارزش معامله

حجم معامله

(میلیارد تومان)

(میلیون سهم)

181

7.5

2.7

شرکت های
کوچک و متوسط

6421287

30570

53774

مجموع بازارها

تعداد معامله

معامالت اوراق بدهی در بورس و فرابورس
مقایسه ارزش معامالت اشخاص حقیقی و حقوقی در اوراق بدهی
از ابتدای سال  1396تا پایان آبان ماه 1396
میلیارد تومان
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

حقیقی

حقوقی

معامالت اوراق بدهی در بورس تهران
ارزش معامالت اوراق بدهی در بورس اوراق بهادرا تهران

میلیارد تومان
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

سهم اوراق صکوك و مشارکت از اوراق بدهی
آبانماه 1396

آبانماه 1395

اوراق مشارکت

اوراق صکوك

معامالت اوراق بدهی در فرابورس ایران
ارزش معامالت اوراق بدهی در فرابورس
از ابتدای سال  1396تا پایان آبان ماه 1396

میلیارد تومان
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500

1,000
500
0
آبان 1396

مهر 1396

شهریور 1396

مرداد 1396

تیر 1396

خرداد 1396

اردیبهشت 1396

فروردین 1396

آمار تامین مالی
ارزش تامین مالی صورت گرفته در بازارهای اولیه ،ثانویه و همچنین نهادهای مالی (میلیارد تومان)
نوع بازار

عنوان

بازار اولیه و ثانویه

تأسیس شرکتهای سهامی عام
افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام  -سایر روش ها به
جز تجدید ارزیابی( -مجوزهای ارائه شده)
افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام  -از محل مازاد
تجدید ارزیابی( -مجوزهای ارائه شده)
انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی
عرضه اولیه سهام شرکتها در بورس و فرابورس

85

550

10,946

17,552

0
19,044
329

5,065
29,238
359

30,403

52,765

27,186
740

68,271
1,010

جمع تأمین مالی نهادهای مالی

27,926

69,281

جمع کل

58,329

122,045

جمع تأمین مالی بازار اولیه و ثانویه

نهادهای مالی

عملکرد از ابتدای سال
تا  30آبان 1396

عملکرد 1395

افزایش ارزش صندوقها نسبت به ابتدای سال
سایر نهادهای مالی*

*تامین مالی سایر نهادهای مالی شامل تاسیس و افزایش سرمایه سایر نهادهای مالی شامل شرکت های سبدگردان ،مشاور سرمایه گذری ،تامین سرمایه و
پردازش اطالعات مالی می باشد.

مانده اوراق بدهی منتشره
مانده اوراق بدهی منتشره در انتهای آبان ماه  1396و در انتهای سال ( 1395میلیارد تومان)
نوع اوراق

پایان آبان ماه
1396

5,000
4,900
0
4,000
11,593

درصد از کل

14.19%
13.91%
0.00%
5.68%
34.97%

مشارکت
اجاره
سلف
مرابحه
اسناد خزانه اسالمی
معامالت ثانویه اوراق مشارکت شهرداریها و
دولت
جمع اوراق بهادار دولتی و شهرداری ها
انتشار و معامله ثانویه اوراق بهادار شرکتی

4,950

14.05%

30,443
5,143

82.79%
17.21%

جمع کل بازار اوراق بدهی

35,585

100%

پایان سال
1395

5,000
4,900
2,000
7,500
4,800
24,200
9,053
33,253

درصد از کل

15.04%
14.74%
0.00%
6.01%
22.55%
14.43%
72.77%
27.23%
100%

مالحظات
 طی هفت ماهه نخست سال  ،1396سهم بازار سرمایه از تامین مالی کشور ( 360.5هزار میلیارد تومان
غیر از تامین مالی خارجی) معادل  13درصد بوده است.
طی هشت ماهه  1396در مجموع  58.3هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت
گرفته که در مقایسه با رقم  86.1هزار میلیارد تومان مدت مشابه  ،1395از  32درصد کاهش برخوردار
بوده است.
به طور کلی از اواسط مهر ماه سال جاری تا پایان آبان ،شاخص کل بورس کشور در مسیر افزایشی قرار
گرفته است که این امر را می توان ناشی از عواملی از جمله استمرار پای بندی بانکها به اعمال نرخ های
سود بانکی ،رشد نرخ ارز و تاثیر مثبت آن بر بنگاههای صادراتی ،رشد قیمت مواد معدنی و پایه در
بازارهای جهانی و صادراتی ،اعالم موضع رئیس جمهور آمریکا در مورد برجام ،افزایش قیمت جهانی نفت
باالی  60دالر دانست.
در هشت ماه منتهی به آبان سال  ،1396سهم برخی صنایع از جمله فلزات اساسی از ارزش بازار بورس
نسبت به مدت مشابه سال  1395افزایش یافته است .سهم فلزات اساسی از  10.3درصد به  12.9درصد
در هشت ماهه امسال رسیده که به نظر می رسد این افزایش متاثر از افزایش قیمت جهانی فلزات
(بخصوص فوالد) باشد.

منبع
• سازمان بورس و اوراق بهادار

تهیه شده توسط فروغ کریمی امیرکیاسر
آذرماه 1396

