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بررسی بازار پایه فرابورس



تحلیل بنیادی بازار پایه فرابورس

۲هفته نامه                     شماره ۴۳  پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸

سودسازان پر ریسک
بررسی بازار پایه فرابورس

بــازار پایــه در ابتــدا مدتــی پــس از تشــکیل بــازار فرابــورس ایــران 
بــا نــام و عنــوان «بــازار توافقــی» راه انــدازی شــد تــا شــرکت هایی 
کــه شــرایط حضــور در بازارهــای بــورس و فرابــورس را ندارنــد 
بتواننــد بــا شــرایط راحت تــری در ایــن بــازار ســهام خــود را عرضه 
کنند؛ در سال ۹۵ با اعمال تغییراتی در شرایط «بازار توافقی» 
نــام آن بــه «بــازار پایــه» تغییــر پیــدا کــرد و دارای ســه بخــش 

«الف»، «ب» و «ج» شــد.



تحلیل بنیادی بازار پایه فرابورس

بازار پایه الف
بــازار پایــه «الــف» دربرگیرنــده برخــی شــرکت های خــاص ماننــد 
سپرده گذاری مرکزی و فرابورس شد که به دالیلی به جز عدم 
شــفافیت، امــکان معاملــه در بــازار اصلــی بــورس و فرابــورس را 
نداشــتند، هم چنیــن شــرکت هایی کــه درخواســتی مبنــی بــر 
پذیــرش ندارنــد و بــه دلیــل الــزام قانونــی طبــق قانــون مــاده ۹۹ 
برنامــه پنجــم توســعه جمهــوری اســالمی ایــران بایــد در بــازار 
ســرمایه حضــور داشــته باشــند در بــازار پایــه درج  شــدند و 

مبــادرت بــه انتشــار اوراق بهــادار و معاملــه آن نمودنــد.

بازار پایه ب
بازار «ب» شامل شرکت هایی هستند که با معیارهای تعریف 
شــده توســط فرابــورس دارای حداقــل «شــفافیت اطالعاتــی» 
و «نقد شــوندگی» بودنــد در واقــع نــزد ســازمان بــورس ثبــت 

شــده اند امــا شــرایط پذیــرش را ندارنــد.
نــام  تمامــی نمادهــای فعــال در ایــن بــازار کــه تــا خــرداد جــاری 
معاملــه داشــته اند همــراه بــا درصــد تغییــرات آن هــا طــی یــک 

ســال گذشــته در ادامــه آورده شــده اســت.
نمادهایــی کــه بازدهــی بیــش از ۱۰۰ درصــدی در یــک ســال 
گذشــته داشــته اند بــا رنــگ ســبز نشــان داده شــده اســت. در 
میان تمام نمادها « شــمواد» بازدهی بیش از ۲ هزار درصدی 

داشــته و بــه عنــوان پدیــده ســال ۹۷ از آن یــاد می کننــد. 

۳هفته نامه                     شماره ۴۳  پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸



بازار پایه ب
 درصد

تغییرات
خرداد
۹۸ 

 خرداد
۹۷ نام نماد نام شرکت

۶۹۳٫۹۵ ۳,۸۱۱ ۴۸۰ شپلی پلی اكریل ایران
۱۵۶٫۱۶ ۱,۲۶۸ ۴۹۵ خاور ایران خودرو دیزل

۲۹۸٫۲۵ ۲,۵۱۷ ۶۳۲ لكما  كارخانجات مخابراتی
ایران 

۵۴٫۰۸ ۱,۱۸۸ ۷۷۱ وآرین  شركت توسعه اقتصادی
آرین

۱۵۴٫۱۴ ۲,۵۱۱ ۹۸۸ شلرد كود شیمیایی اوره لردگان
۵٫۵۶ ۱۵,۱۶۹ ۱۴,۳۶۹ خصدرا صنعتی  دریایی  ایران 

۳۵۹٫۳۶ ۵۰,۱۸۱ ۱۰,۹۲۴ انرژی۳  سایر اشخاص بورس
انرژی

۲۱۰٫۳۶ ۲۲,۲۷۵ ۷,۱۷۷ شزنگ تجهیزنیروی زنگان 
۵۶٫۰۳ ۷۸۸ ۵۰۵ داراب پتروشیمی داراب
۱۶۸٫۴۳ ۴,۰۴۰ ۱,۵۰۵ فبیرا بسته  بندی  ایران 

۶۳٫۲۴ ۴,۳۹۳ ۲,۶۹۱ قجام  فرآورده های غذایی
وقندتربت جام 

۳۳۲٫۴ ۵,۴۰۵ ۱,۲۵۰ بمیال  توسعه بازرگانی آهن
وفوالدمیالد

۲۰۹۷٫۹۷ ۲۷,۱۸۹ ۱,۲۳۷ شمواد  تولید مواداولیه الیاف
مصنوعی

۱۱۵ ۱,۵۰۵ ۷۰۰ خكاوه سایپا دیزل
-۴۸٫۹۰ ۱,۹۸۶ ۳,۸۸۷ سفاسی شركت فارسیت اهواز
۶۱٫۸۶ ۲,۱۶۹ ۱,۳۴۰ كیسون شركت كیسون

۵۲۲٫۱۶ ۶,۵۹۵ ۱,۰۶۰ ثاصفا شركت  ساختمان  اصفهان 

۲۰۲٫۹۵ ۲,۱۵۱ ۷۱۰ وپسا  س. پتروشیمی ساختمان
خلیج فارس

۳۰۱٫۵۹ ۲,۷۶۷ ۶۸۹ سخواف سیمان مجد خواف
۱۴۴٫۵۰ ۳,۵۱۶ ۱,۴۳۸ وجامی سرمایه گذاری جامی
۳۱۸٫۸۳ ۸,۳۶۰ ۱,۹۹۶ آبین كشت و صنعت آبشیرین
۵۵٫۱۵ ۱,۶۵۴ ۱,۰۶۶ سامان بانك سامان

تحلیل بنیادی بازار پایه فرابورس

۴هفته نامه                     شماره ۴۳  پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸



۳۹۸٫۲۸ ۱۲,۴۵۷ ۲,۵۰۰ غپونه نوش پونه مشهد

۱۹۶٫۳۷ ۳,۸۳۸ ۱,۲۹۵ وثنو  سرمایه گذاری ساختمانی
نوین

۱۱۷٫۸۷ ۴,۴۶۰ ۲,۰۴۷ تجار  گسترش تجارت و
سرمایه ایرانیان

۹٫۸۶ ۱,۵۳۷ ۱,۳۹۹ ثنور سرمایه گذاری كوه نور
۱۴۱٫۹۸ ۱۰,۲۸۹ ۴,۲۵۲ غصینو صنعتی مینو

۴۳٫۸۵ ۱,۶۱۴ ۱,۱۲۲ ثنام  س ساختمانی ب نام
آوران مهندسی

۸۱٫۸۴ ۷,۸۲۳ ۴,۳۰۲ پلوله گازلوله 
۴۸٫۵۲ ۸۰۸ ۵۴۴ فسا پتروشیمی فسا

۳۱۴٫۴۱ ۳۳,۱۲۴ ۷,۹۹۳ واحیا  م .صنایع و معادن احیاء
سپاهان

۱۹۷٫۱۳ ۵,۰۸۱ ۱,۷۱۰ خفناور  مهندسی صنعتی روان
فن آور

۲۴۴٫۶۸ ۴,۱۵۰ ۱,۲۰۴ ساروج بین المللی ساروج بوشهر
۷۴٫۸۱ ۱,۶۲۴ ۹۲۹ سباقر سیمان باقران

۲۷۰٫۱۹ ۹,۰۶۶ ۲,۴۴۹ ثزاگرس  سرمایه گذاری توسعه
عمران زاگرس

۴۷٫۸۹ ۶,۴۹۴ ۴,۳۹۱ وكادو تكادو

۲۳۰٫۹۵ ۴,۷۶۹ ۱,۴۴۱ فالت  گروه صنایع معادن فالت
ایرانیان

۵۱٫۵۵ ۱,۶۵۸ ۱,۰۹۴ وسین بیمه سینا
۵۳٫۸۷ ۸۳۴ ۵۴۲ جهرم پتروشیمی جهرم

۱۲۷٫۶ ۳,۹۸۳ ۱,۷۵۰ وسنا  سرمایه گذاری نیروگاهی
ایران

۱۰۳٫۹۵ ۱۰,۵۶۱ ۵,۱۷۸ نیرو نیرو سرمایه
۷۹۸٫۳۳ ۴۰,۵۲۴ ۴,۵۱۱ شسم تولید سموم  علف  كش

-۱۳٫۷۵۲ ۳,۱۸۶ ۳,۶۹۴ شجم  صنایع پتروشیمی تخت
جمشید

تحلیل بنیادی بازار پایه فرابورس

۵هفته نامه                     شماره ۴۳  پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸

بازار پایه ب
 درصد

تغییرات
خرداد
۹۸ 

 خرداد
۹۷ نام نماد نام شرکت



تحلیل بنیادی بازار پایه فرابورس

۴۸٫۶۷ ۲,۳۰۶ ۱,۵۵۱ ورازی بیمه رازی
۳۱۸٫۷۴ ۱۳,۳۳۷ ۳,۱۸۵ وحافظ بیمه حافظ
-۴۲٫۲۴ ۱۰,۱۷۱ ۱۷,۶۱۱ غویتا ویتانا
۸۸٫۵۳ ۱۱,۶۳۱ ۶,۱۶۹ ولراز لیزینگ رازی
۱۲۹٫۴۱ ۸,۰۴۱ ۳,۵۰۵ تابا تابان نیرو سپاهان

۱۹۲٫۱۲ ۲,۸۱۹ ۹۶۵ وایرا  سرمایه گذاری صنایع
ایران

۲۱۴٫۵۱ ۷۶,۷۹۰ ۲۴,۴۱۵ دقاضی داروسازی شهید قاضی

۱۶۲٫۹۳ ۲,۵۸۲ ۹۸۲ زنجان  صنایع كشاورزی وكود
زنجان

۱۸۱٫۵۰ ۳,۸۹۶ ۱,۳۸۴ كفرآور  فرآورده های سیمان
شرق

۱۰۶٫۱۰ ۸,۵۱۰ ۴,۱۲۹ ثعتما  س. ساختمانی اعتماد
گستر

۳۱۲٫۸۳ ۵,۳۰۹ ۱,۲۸۶ وآتوس  س.آرین توسكا
۶۵٫۸۶ ۱,۶۵۷ ۹۹۹ سجام مجتمع سیمان غرب آسیا
۷۲٫۴۰ ۲,۵۱۲ ۱,۴۵۷ حاریا كشتیرانی آریا
۱۷۴ ۱۷,۰۶۵ ۶,۲۲۸ شرنگی شیمیایی رنگین

۱۰۲٫۳۲ ۲,۵۲۹ ۱,۲۵۰ ممسنی پتروشیمی ممسنی
۱۵۳٫۲۶ ۴,۵۴۱ ۱,۷۹۳ والنا شركت لیزینگ آریا دانا
۴۴۳٫۴۶ ۲۴,۲۹۳ ۴,۴۷۰ حرهشا  رهشاد سپاهان

 این نماد در سال جاری
بازگشایی شده است. وگردش بانك گردشگری

۲۲۸٫۰۹ ۵,۵۹۴ ۱,۷۰۵ ثتوسا  س.توسعه و عمران
استان اردبیل

۲۶٫۹۵ ۴,۳۴۳ ۳,۴۲۱ وثوق  سرمایه گذاری وثوق
امین

۲۵۶٫۲۷ ۸,۷۱۸ ۲,۴۴۷ ثنظام  س. ساختمانی نظام
مهندسی ایران

۱۸۴٫۳۰ ۸,۳۸۷ ۲,۹۵۰ خفوال خدمات فنی فوالد یزد

۶هفته نامه                     شماره ۴۳  پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸

بازار پایه ب
 درصد

تغییرات
خرداد
۹۸ 

 خرداد
۹۷ نام نماد نام شرکت



۲۷۹٫۵۱ ۲۴,۴۷۱ ۶,۴۴۸ فسلیر سولیران 
 این نماد در اواسط سال

سمایه گذشته بازگشایی شده است. بانك سرمایه

۱۸۱٫۷۶ ۱۱,۸۸۲ ۴,۲۱۷ غشوكو شوكو پارس

۱۸۱٫۸۹ ۱۲,۰۳۷ ۴,۲۷۰ تشتاد  صنایع تولیدی اشتاد
ایران 

۳۰۰٫۹۲ ۲۳,۷۵۹ ۵,۹۲۶ گپارس  امور رفاهی كارگزاران
پارس

۸٫۶۰ ۱۳,۷۰۷ ۱۲,۶۲۱ خودكفا  اقتصادی و خودكفایی
آزادگان

۴۴٫۸۰ ۹,۰۹۱ ۶,۲۷۸ وثخوز  سرمایه گذاری و توسعه
خوزستان

۵۷٫۹۲ ۱,۸۵۴ ۱,۱۷۴ وآیند بانك آینده
۷۰٫۱۶ ۱,۸۳۱ ۱,۰۷۶ وسرمد بیمه سرمد

۳۷۳٫۹۰ ۱۱,۳۳۱ ۲,۳۹۱ الزما  كارخانه های صنعتی
آزمایش

۴۰٫۲۱ ۱,۰۶۰ ۷۵۶ وآفری بیمه كارآفرین
۸۴٫۵۱ ۲,۵۸۵ ۱,۴۰۱ كازرو پتروشیمی كازرون
۳۷۱٫۷۰ ۷۰,۷۵۶ ۱۵,۰۰۰ دشیری شیرین دارو

۱۴۰٫۷۶ ۸,۷۶۴ ۳,۶۴۰ گكیش  توریستی ورفاهی
آبادگران كیش

۱۱۴٫۳۱ ۱,۹۱۶ ۸۹۴ بنو بیمه تجارت نو
۱۰۸٫۴۸ ۸,۷۹۸ ۴,۲۲۰ وارس سرمایه گذاری ارس صبا
۵۳۱٫۳۱ ۲۲,۰۹۶ ۳,۵۰۰ نتوس پشم  بافی  توس

۱۲۰٫۲۹ ۸,۳۰۵ ۳,۷۷۰ وبرق  س.کارکنان صنعت برق
زنجان وقزوین

۵۵۷٫۸۸ ۳۵,۹۷۳ ۵,۴۶۸ لخانه لوازم  خانگی  پارس 
۲۴۹٫۵۲ ۶,۲۸۸ ۱,۷۹۹ سالر شركت سیمان الرستان
۱۳۰٫۶۹ ۱۶,۷۶۰ ۷,۲۶۵ واحصا احیاء صنایع خراسان
۲۹۹٫۳ ۳۱,۹۴۴ ۸,۰۰۰ ساذری آذریت

تحلیل بنیادی بازار پایه فرابورس

۷هفته نامه                     شماره ۴۳  پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸

بازار پایه ب
 درصد

تغییرات
خرداد
۹۸ 

 خرداد
۹۷ نام نماد نام شرکت



تحلیل بنیادی بازار پایه فرابورس

۸هفته نامه                     شماره ۴۳  پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸

بازار پایه ج
از  دلیل  به  که  می شدند  شرکت هایی  شامل  نیز  «ج»  بازار 
دست دادن شرایط بازارهای بورس یا فرابورس از بازار مربوطه 
و  اطالعاتی  شفافیت  معیار  دو  واقع  در  شدند  پذیرش  لغو 
نقدشوندگی را نداشتند یا حسابرس صورت های مالی آنها را 
مردود اعالم کرده بود. جدولی که در ادامه آورده شده در برگیرنده 
نام شرکت هایی است که در این بازار حضور دارند و تا خرداد 
سال ۹۸ معامله شده اند. بیشترین بازدهی بازار «ج» مربوط به 
پتروشیمی اصفهان با ۳۰۰ درصد افزایش قیمت بوده است. 



تحلیل بنیادی بازار پایه فرابورس

بازار پایه ج
 درصد

تغییرات
 قیمت خرداد

۹۸
 قیمت خرداد

۹۷
 نام
نماد نام شرکت

۳۴٫۰۸ ۱,۵۴۲ ۱,۱۵۰ آریان  سرمایه گذاری پارس
آریان

 این نماد در سال جاری بازگشایی شده
است. قشرین قند شیرین خراسان

-۲۵٫۴۲ ۱,۱۵۰ ۱,۵۴۲ خكرمان  گروه اقتصادی كرمان
خودرو

 این نماد در اواخر سال گذشته
بازگشایی شده است. شفارا پتروشیمی فارابی

 این نماد در اواسط سال گذشته
بازگشایی شده است. وملت سرمایه گذاری ملت

۱۶۱٫۷۵ ۱,۰۱۳ ۳۸۷ فاهواز نورد و لوله اهواز

۱۲۶٫۵۴ ۲,۶۸۰ ۱,۱۸۳ وشمال  س. چشم انداز
توسعه شمال

 این نماد در اواخر سال ۹۷ بازگشایی
شد وشهر بانك شهر

۵٫۶۹ ۳,۸۴۲ ۳,۶۳۵ ثقزوی  شركت عمران و
سازندگی قزوین

۱۴۶٫۰۹ ۲,۶۸۰ ۱,۰۸۹ كقزوی شیشه  قزوین 
۳۸۰٫۱۱ ۳۰,۰۷۹ ۶,۲۶۵ شصفها پتروشیمی  اصفهان 
۳۸٫۲۲ ۸۵۷ ۶۲۰ شستان پتروشیمی گلستان
۱۱٫۵۰ ۱۹۰۰ ۱,۷۰۴ فالوم آلومتك 
 این نماد در اواخر سال گذشته

فنفت بازگشایی شده است. صنایع تجهیزات نفت

۴۰۴٫۰۵ ۶,۴۶۷ ۱,۲۸۳ لپیام گسترش صنایع پیام
۱۲۷٫۰۸ ۲۵,۰۰۰ ۱۱,۰۰۹ فسدید  لوله وتجهیزات  سدید
۲۳۹٫۹۷ ۲,۹۰۰ ۸۵۳ شتولی تولی پرس 

 این نماد در اواسط سال گذشته
قنقش بازگشایی شده است. قند نقش جهان
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۱۱۴٫۹۱ ۲,۸۸۲ ۱,۳۴۱ تپوال مهندسی مرآت پوالد

-۵۷٫۵۵ ۲,۶۱۳ ۶,۱۵۶ حبندر  دریایی و کشتیرانی
خط دریابندر

۱۷۵٫۷۰ ۴,۴۱۴ ۱,۶۰۱ شكف كف

۶۱٫۵۰ ۴,۶۸۷ ۲,۹۰۲ پالست  كارخانجات تولیدی
پالستیران

-۳۴٫۲۴ ۳,۴۹۹ ۵,۳۲۱ دحاوی الحاوی
۱۹۶٫۸۸ ۱,۳۳۶ ۴۵۰ توسعه اعتباری توسعه
۵۵٫۶۷ ۳۳,۰۱۳ ۲۱,۲۰۷ كایتا ایتالران 
-۱۰٫۷۶ ۱,۷۹۸ ۲,۰۱۵ فوكا فوالد كاویان

۴۴٫۲۸ ۷,۸۸۵ ۵,۴۶۵ تكنار  مجتمع معادن مس
تكنار

 این نماد در سال جاری بازگشایی شده
است. كهرام  تولیدی گرانیت

بهسرام
۴۱٫۹۳ ۱۳,۴۸۰ ۹,۴۹۷ شكبیر پتروشیمی امیركبیر

 این نماد در سال جاری بازگشایی شده
است. سكارون سیمان كارون

-۲٫۱۷ ۴,۴۸۸ ۴,۵۸۸ سنوین  سرمایه گذاری اقتصاد
نوین

۸۸٫۱۷ ۲,۴۵۰ ۱,۳۰۲ كصدف  كاشی صدف سرام
استقالل آباده

۱۰۱٫۷۸ ۵,۶۵۰ ۲,۸۰۰ غیوان كیوان

۱۰۲٫۹۹ ۴,۲۰۰ ۲,۰۶۹ خعمرا  توسعه و عمران
شهرستان نائین

۳۳٫۰۹ ۹۴۵ ۷۱۰ وتعاون بیمه تعاون

-۱٫۳۷ ۷,۱۱۹ ۷,۲۱۸ پارتا مجتمع  صنعتی
آرتا ویل  تایر  

بازار پایه ج
 درصد

تغییرات
 قیمت خرداد

۹۸
 قیمت خرداد

۹۷
 نام
نماد نام شرکت
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شرایط معامله در بازار ب و ج 
نداشـتند،  مبنـا  حجـم  محدودیـت  دو  هـر  «ج»  و  «ب»  بـازار 
دامنه نوسان برای بازار «ب» دو برابر بازارهای اصلی بورس و 
فرابـورس یعنـی برابـر بـا ۱۰ درصـد بـود و بازار «ج» هم با دامنه 
نوسـان نامحدود فعالیت داشـت. تعداد روزهای معامالتی در 
بـازار «ج» حداکثـر سـه روز معامالتـی بـود یعنـی حداکثـر سـه 
روز بدون محدودیت نوسان قیمت و به صورت توافقی میان 
خریدار و فروشنده سهام موجود در این بازار معامله می شد. 

سودهای نجومی بازار پایه به سهامداران 
با توجه به اینکه شرکت های بازار پایه اکثرا کوچک یا دارای 
شناوری محدود بودند با آمدن پول، رشدهای آنچنانی کردند، 
با  توافقی،  سهام  قدیمی  دارندگان  از  برخی  که  به گونه ای 
شناسایی سود حدود ۱۰۰ درصدی از سهامی که بعضا سال ها 
داشتند خارج شدند و سپس مشاهده کردند از همان نقطه 
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خروجشان قیمت ها چند برابر شد. پس از آن فعاالن بورسی 
بیشتری که از انجام اصالحات در بازارهای اصلی ناامید بودند 
بودند،  نشده  هم  توافقی  بازار  نزدیک  سال ها،  طی  برخی  و 

جلب نسخه جدید آن یعنی بازار پایه شدند.
شرکت های بازار پایه بسیاری از الزامات گزارش دهی و شفافیت 
شرکت های بازار اصلی فرابورس را ندارند و همین موضوع راه را 
بر ایجاد شایعاتی باز می کند که بعضا هیچ گاه صحت و سقم 
آن مشخص نمی شود اما تاثیرات خود را بر قیمت یک سهم 
ایفا می کند و پتانسیل ایجاد نوسانات شدید مثبت یا منفی 
را دارد؛ از این رو مدیران بازارهای فرابورس تصمیم گرفتند 
مکانیزم  در  را  تغییراتی  و  کنند  موضوع  این  حال  به  فکری 
آن ایجاد کنند. بر اساس آنچه شنیده شده است تغییرات 

تابلوهای بازار پایه به شرح ذیل رخ خواهد داد. 

تابلوهای جدید:
تابلــوی زرد: معامــالت ســهم های ایــن تابلــو دو روز در هفتــه به 
صــورت حــراج ناپیوســته و ســه روز در هفتــه بــه صــورت ثابــت 

انجــام می شــود.
تابلــوی نارنجی: معامــالت ســهم های ایــن تابلــو یــک روز در 
هفتــه بــه صــورت حــراج ناپیوســته و چهــار روز در هفتــه بــه 

صــورت ثابــت انجــام می شــود.
تابلــوی قرمز: معامــالت ســهم های ایــن تابلــو یــک روز در مــاه 
بــه صــورت حــراج ناپیوســته و ســایر روزهــای دیگــر بــه صــورت 

ثابــت انجــام می شــود.
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