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آمارها نشان می دهد از زمان عرضه 
بازار 

سرمایه
سهام ســرخابی ها در بورس ارزش 
این شــرکت ها از نظر ریالی 3هزار 
میلیارد تومان و از نظر دالری 133میلیون دالر افت 
کرده اســت. در این مدت قیمت ســهام استقالل 
42درصد و پرســپولیس 31درصد افــت کرده و 
سهامداران، متحمل زیان های سنگینی شده اند. به 
باور کارشناسان یکی از دالیل این نزول قیمت گذاری 
گران سهام 2باشگاه یادشده است؛ موضوعی که در 
زمان عرضه هم با انتقاد کارشناسان مواجه شده بود.

به گزارش همشهری، سهام پرسپولیس و استقالل 
بعــد از 2دهه تــالش باالخره در ابتدای شــهریور 
ماه امســال در بــازار ســرمایه عرضه شــد. طبق 
قیمت گذاری انجام شــده ارزش 100درصد سهام 
باشگاه پرســپولیس 3هزار و 210میلیارد تومان و 
باشگاه استقالل 2هزارو 780میلیارد تومان تعیین 
شــد. این قیمت گذاری با انتقاد کارشناسان مواجه 
شــد؛ با این حال قیمت تعیین شده، مالک عرضه 

سهام این دو شرکت قرار گرفت.
کارشناسان بازار سرمایه بر این باور بودند که قیمت 

سهام این دو باشگاه بســیارگران ارزشگذاری شده 
است زیرا سازمان خصوصی سازی  برای نخستین بار 
ارزش برند این دو باشگاه را نیز در میزان دارایی آنها 
محاسبه و با استفاده از مدل ارزش خالص دارایی ها 
قیمت سهام آنها را تعیین کرده بود. طبق اطالعات 
موجود ارزش برند پرســپولیس 1900و استقالل 
1700میلیارد تومان تعیین و ایــن ارقام برخالف 
رویه معمول در میزان دارایی های 2 باشگاه محاسبه 
شد. محسن عباســی، تحلیلگر بازار سرمایه همان 
زمان در این باره گفت: شــاید فکــر کنید که دولت 
برند این باشگاه را قیمت گذاری کرده است، اما هیچ 
کجای دنیا برند را به ســهامدار خرد نمی فروشند و 
اصوال برندها در بلوک های مدیریتی و کنترلی معنا 
پیدا می کنــد. فقط به این فکر کنیــد که کدام یک 
از شــرکت های حاضر در بورس که اتفاقا برندهای 
مشهوری هم هســتند، ارزش برندشان را در قیمت 
ســهام خرد و یا قیمت پذیره نویسی و عرضه اولیه 
لحاظ کرده اند؟ او همچنیــن تأکید می کند: منبع 
درآمدهای این دو باشگاه شفاف نیست و هیچ گونه 
درآمد حق پخش تلویزیونــی، تبلیغات دور زمین، 

فروش پیراهن و... برای این دو باشــگاه ثبت نشده 
است.

حاال یک فصل بعد از عرضه ســهام این دو باشگاه 
درفرابــورس تازه ترین اطالعات آماری از نوســان 
قیمت سهام این دو باشــگاه در بازارسرمایه نشان 
می دهد استدالل کارشناسان درست بوده و سازمان 
خصوصی ســازی،  سهام این دو باشــگاه را گران به 

سهامداران عرضه کرده است.

نزول قیمت سهام
آمارها نشــان می دهد قیمت هرسهم استقالل دوم 
شهریور ماه امســال برای نخســتین بار به قیمت 
4050ریال در فرابورس کشــف شــد و از آن زمان 
تاکنون قیمت هر سهم این شــرکت بدون انقطاع 
شــروع به نزول کــرده و فقط در طــول یک فصل 
42.07درصــد افت کرده اســت. همیــن رویه در 
مورد سهام پرســپولیس هم تکرار شده و سهام این 
شرکت یک روز بعد از عرضه شروع به نزول کرده و از 
3452ریال به 2388ریال در مبادالت دیروز رسیده 
است که نشان می دهد قیمت هر سهم این شرکت 

در طول 3ماه 30.82درصد افت کرده اســت. برای 
درک شدت نزول قیمت ســهام این دو شرکت باید 
توجه کرد که این میزان نزول در طول 3ماه گذشته، 
با میزان افت شــاخص بورس در طول 2.5ســال 
برابری می کند. این میزان نزول به طور قطع در تاریخ 
خصوصی سازی  و حتی بازار سرمایه کم سابقه است.

نزول ارزش باشگاه ها
نزول قیمت سهام این دو باشــگاه فقط به متضرر 
شدن سهامداران منجر نشده، بلکه طبق آمار های 
موجود به دلیل افت قیمت سهام باشگاه استقالل، 
ارزش کل این باشگاه نیز که در روز عرضه 4هزارو 
370میلیارد تومان کشف شده بود با 1839میلیارد 
تومان نزول اکنون به 2هــزار و 531میلیارد تومان 
رسیده است. ارزش باشگاه پرسپولیس نیز در 3ماه 
گذشته با هزارو 119میلیارد تومان افت به 2هزارو 
510میلیارد تومان رســیده اســت. این به معنای 
آن است که ارزش ســهام این دو باشگاه مجموعا 
در طول 3ماه گذشــته 3هزار میلیارد تومان افت 
کرده است. به نظر می رسد بازار سرمایه وزن خاصی 
برای ارزش برند این دو باشگاه قائل نیست و بیشتر 
درآمد زایی این دو باشــگاه مالک کار سهامداران 
است و درآمد زایی هم فعال در این دو باشگاه تعطیل 
است؛ ضمن اینکه اطالعات شــفافی نیز نسبت به 

عملکرد مالی آنها وجود ندارد.
این اطالعات همچنین نشان می دهد ارزش دالری 
این دو باشــگاه در طول 3ماه گذشته 133میلیون 
دالر افت کرده، اکنون جمع کل ارزش این دو باشگاه 
به 138میلیون و 494هزار دالر رسیده است. 3ماه 
پیش ارزش دالری این دو باشگاه معادل 271میلیون 
دالر بود، اما ارزش دالری باشگاه استقالل در همین 
مدت 53.7درصد و پرسپولیس 43درصد افت کرده 
است. به عبارت دقیق تر ارزش دالری باشگاه استقالل 
از زمان عرضه در فرابورس تاکنون 80میلیون دالر 
و پرسپولیس 52میلیون دالر افت کرده است. علت 
این تفاوت مربوط به قیمت دالر در روز عرضه سهام 

این دو باشگاه است.
 قیمت هــر دالر در روز عرضه ســهام اســتقالل 
29 هزار تومان بود در حالی که در روز عرضه سهام 
پرسپولیس قیمت هر دالر در بازار آزاد در محدوده 
30 هزارتومان بود. هم اکنون باشــگاه اســتقالل 
69میلیــون و 530هزار دالر ارزش دارد و باشــگاه 

پرسپولیس 68میلیون و 964هزار دالر می ارزد.

نزول 3هزار میلیارد تومانی سهام سرخابی ها
 از زمان عرضه سهام سرخابی ها در بورس، ارزش دالری این دو باشگاه 133میلیون دالر افت کرده است

کله پاچه چقدر گران شد؟
آالیش گوسفندی و گوساله طی یک ماه اخیر به موازات رشد 
قیمت گوشــت قرمز، افزایش قیمت داشته است. هر دست 
کله پاچه گوسفندی در میادین با 10درصد افزایش قیمت 
در این مدت بــه 149هزار تومان رســیده و قیمت هر کیلو 
جگر سیاه، دل و قلوه گوســفندی هم با 23درصد افزایش 
به 278هزار تومان رسیده اســت. جگر و دل و قلوه در طول 

امسال 130درصد افزایش قیمت داشته اند.

قیمت در آذرقیمت در آبان

کیلوگرم/ تومان

تغییرات قیمت خشکبار
بعضی خشــکبار در 6ماه گذشــته تا 40درصد 
افزایش قیمت داشته اند. آجیل و خشکبار شرکتی 
که به صورت بسته بندی در سوپرمارکت ها عرضه 
می شــود از تیرماه تا امروز رشــد قیمت زیادی 
در برخی اقالم ازجمله کشــمش، مویز و زرشک 
داشته اســت. قیمت زرشــک به عنوان یکی از 
پرمصرف ترین اقالم با 20هزار تومان افزایش ، به 

کیلویی 300هزار تومان رسیده است.
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روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به هزار واحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 4هزارو 
235واحد، معادل 0.30درصد رشد کرد و به یک میلیون 
و 413هزارو 604واحد رسید اما شاخص کل هم وزن با 

483واحد رشد به 414هزار و 574واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
288نماد معامالتی رشد و 326نماد کاهش یافت. 

قیمت 19نماد معامالتی هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازارسهام، سهامداران حقیقی 2هزارو 
524میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 2هزارو 700میلیارد تومان 
رسید. 176میلیارد تومان از سهامی را که دیروز سهامداران 

حقیقی فروختند سهامداران حقوقی خریدند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
درمبــادالت دیــروز 18هزارمیلیاردتومــان نــزول کــرد و بــه 
6247هزار میلیارد تومان رسید. ارزش دالری کل بازار سهام 
ایران »بــورس و فرابورس« با توجه به اینکــه هردالر آمریکا 
دیروز در بازار آزاد در محدوده 36هزار و 420تومان دادوستد 

شد، درحال حاضر 171میلیارد و 526میلیون دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

ورود و خروج نقدینگی در بازار سهام

در مبادالت دیــروز 140هــزارو 698میلیارد تومــان اوراق 
بهادار دربازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان 
3هــزارو 242میلیــارد تومــان بــه معامــالت خرد ســهام 
و بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامــالت عمــده اختصــاص 
یافــت. ایــن ارقــام نشــان می دهــد ارزش کل معامالت 
خرد در دادوســتد های دیروز 136میلیارد تومان معادل 
4.4درصد در مقایســه با روز معامالتی قبل رشد کرده 
اســت. بخش عمده مبادالت روز گذشــته بــه عملیات 

بازار باز اختصاص یافت.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد
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ســهامداران حقیقی دیــروز 176میلیارد تومــان نقدینگی از 
بازار ســهام خارج کردنــد و با خروج ایــن میــزان نقدینگی از 
بورس، نسبت خروج پول حقیقی به ارزش معامالت خرد به 
5.51درصد رسید که نشان می دهد شتاب خروج پول از بازار 

سهام در مقایسه با روز معامالتی قبل بیشتر شده است.
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ادامه تخت گاز قیمت خودرو 
 به باور کارشناسان، کاهش عرضه، افزایش نرخ ارز و چشم اندازهای تورمی 

ازجمله دالیل رشد قیمت خودروست

در شرایطی که به گفته مقامات 

وزارت صنعت واردات خودرو به خودرو
مراحــل نهایی رســیده، قیمت 
خودرو همچنان در حال رشد است و ظرف چند روز 
گذشــته بار دیگر قیمت خودرو در بــازار داخلی 
افزایش یافته است. به نظر می رسد افزایش نرخ دالر 
و تورم انتظاری ازجمله دالیل رشد قیمت دالر است 
که شاید به این معنی باشد که واردات هم نمی تواند 
مانع رشد قیمت شــود. به اعتقاد رئیس اتحادیه 
فروشندگان خودرو، خریداران هر زمانی که تصمیم 
به خرید گرفتند، صبر نکنند و خــودروی خود را 
خریداری کنند. به گزارش همشهری، آمار ها نشان 
می  دهد میانگین قیمت خودرو های داخلی از ابتدای 
ســال تا پایان آبان ماه 25درصد رشــد کرده بود. 
همچنین واکاوی قیمت ها در آبان ماه امســال در 
مقایسه با آبان ســال گذشــته نیز از رشد 30 تا 
35درصدی نرخ ها در انــواع خودروهای داخلی، 
مونتاژی و خارجی حکایت دارد. با وجود این میزان 
رشد ســرعت افزایش قیمت خودرو از ابتدای آذر 
تاکنــون افزایش یافته و اطالعات موجود نشــان 
می دهد قیمت برخی خودرو ها در این مدت حتی تا 
20میلیون تومان رشــد کرده است؛ به طور مثال، 
روزگذشته قیمت هر دستگاه دنا پالس اتوماتیک 
توربوشارژ که 45 روز پیش 515 میلیون تومان بود، 
به 612 میلیون تومان رسید. این در حالی است که 
3روز پیش قیمت همین خودرو 595میلیون تومان 
بود. همچنیــن در طول یک ماه گذشــته قیمت 
پژو206 تیپ 2 دســت کم 32میلیون تومان و تارا 

67میلیون تومان افزایش یافته است.

دالیل رشد
به زعم کارشناسان عوامل مختلفی ازجمله کاهش 
عرضه خودروســازان، افزایش قیمت ارز و افزایش 
چشم اندازهای تورمی ازجمله دالیل رشد قیمت 
خودرو اســت. با این حال، به زعم کارشناسان در 
شــرایط فعلی وزن قیمت ارز و چشم انداز تورمی 
نســبت به آینده بر قیمت خودرو بیش از ســایر 
عوامل است؛ به ویژه آنکه طبق آمار های موجود با 
وجود یک دور کاهش عرضه در مهر ماه، در آبان ماه 
امسال بار دیگر میزان عرضه خودرو افزایش یافته 
است. برهمین اساس برآوردهای کارشناسی نشان 
می دهد حتی با افزایش عرضــه و واردات خودرو 
قیمت ها همچنان با نوسان همراه خواهد بود، زیرا 
عامل اصلی رشد قیمت ها در بازار، انتظارات تورمی 
و رشد قیمت ارز است. ســوابق آماری گذشته نیز 
نشان می دهد بازار خودرو  مانند سایر بازار ها ارزش 
خود را با ارزش ارز یکســان و هماهنگ می کند. با 

این حال، دولت ظرف روز های گذشته اعالم کرده 
واردات خودرو در مرحله نهایی است و قرار است از 
طریق واردات خودرو سطح عرضه در بازار افزایش 
یابد. دولت امیدوار اســت با افزایش عرضه خودرو 
جلوی رشــد قیمت ها را در بازار بگیرد. با این حال 
هنوز اطالعات دقیقی در مورد تعداد خودرو های 

وارداتی در دست نیست.

تأثیر واردات بر قیمت خودرو
با وجود آنکه دولت امیدوار است با واردات خودرو 
جلوی رشــد قیمــت را بگیرد، رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان خودرو در این بــاره می گوید: فعال 
تا جزئیات طــرح واردات ابالغ نشــود، نمی توان 
نظری دقیق داد. با بررســی قیمت ها از آبان سال 
گذشــته تا به امروز مشاهده می شــود که 30 تا 
35درصــد در تمامی خودرو  هــا افزایش قیمت 
 داشته ایم. سعید موتمنی ادامه می دهد: خریداران 
هر زمانی که تصمیم به خرید گرفتند، صبر نکنند 
و خودروی خود را خریداری کننــد. در یک ماه 
گذشته قیمت ها افزایش نرخ را در اکثر خودروهای 
داخلی و خارجی داشتند اما بازار در رکود به سر 
می برد و خرید و فروش به سختی انجام می شود. او 
تأکید می کند: هم اکنون قیمت بازار افزایشی است 
و عرضه و تقاضا به صورت یکسان صورت نمی گیرد. 
عرضه، جوابگوی تقاضای بازار نیست و  به صورت 
کم انجام می شــود؛ به همین علت قیمت ها سیر 
صعودی به خود گرفته است. تزریق قطره چکانی 
خودرو باعث شده بازار در رکود قرار بگیرد و وضع 

نامناسبی داشته باشد.

تغییرات قیمت برخی خودرو های داخلی در 
یک ماه گذشته- ارقام به میلیون تومان

15 آبان خودرو
1401

14 آذر 
تغییر1401

48255068دنا پالس توربو دنده ای
44851567تارا

پژو207 دنده ای 
43047545پانوراما

xuvp 33037040پژو پارس
37541035پژو206 تیپ5 )99(

41044535دنا
31334532پژو 206 تیپ 2
LX 41044030پژو پارس

36039030شاهین
34337128پژو 206 پانوراما

32535025رانا پالس
35437521سورن پالس

20923021ساینا


