نیمنگاهی به بازار
بازار نقدی بورس اوراق بهادار شاهد معامله  1211میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  3493میلیارد
ریال بود  .در روز سه شنبه شاخص در رقم  165701/7واحد جای گرفت و به این ترتیب ارزش
بازاری بورس بالغ بر  6 ، 290 ،816میلیارد ریال گردید .
از مجموع  346نماد بورسی سه شنبه تعداد  311نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد
 114نماد با افزایش قیمت ،تعداد  187نماد با کاهش قیمت و تعداد  10نماد بدون تغییر به کار خود
پایان دادند .
بازار نقدی فرابورس شاهد معامله تعداد  510میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  1627میلیارد ریال
بود  .شاخص کل با  5/32واحد رشد در رقم  1829/5قرار گرفت .
از مجموع  122نمادفرا بورسی سه شنبه تعداد  98نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد
 39نماد با افزایش قیمت ،تعداد  57نماد با کاهش قیمت و تعداد  2نماد بدون تغییر به کار خود
پایان دادند .

تهیه و میظنت:محمد سجاد اصفهانی
ت
اعضای گروه حلیل هلدینگ مالی احیاء
فهیمه رستمیان -محبوهب جعفری-صبا رستم شیرازی  -محمد سجاد اصفهانی

Ms66_esfahani@yahoo.com

اخبار اقتصادی

❖ وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تدابیر ویژه دولت برای کنترل قیمت کاالهای
پرمصرف به منظور کاهش و یا توقف افزایش قیمت این کاالها خبر داد.
❖ مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی اعالم کرد 27 :درصد ارز حاصل از صادرات
به نیما آمد  .کسرایی پور گفت 5 :و هفت دهم میلیارد یورو به سامانه "نیما"
وارد شده که این رقم حدود  27درصد ارز حاصل از صادرات است .مدیریت
موثرتر تقاضای ارز به ویژه در حوزه اسکناس های نقدی موجب آرامش در بازار
ارز شده است .در حوزه واردات کاال مشکل زیادی وجود نداشته است و بخشی از نیازهای ارزی این حوزه توسط بانک مرکزی و بخشی هم از طریق ارز
حاصل از صادرات غیرنفتی سامانه "نیما" پاسخ داده شد.
❖ وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار پوشش ریسک سرمایه گذاری و تولید از سوی صنعت بیمه شد و گفت :امروز مشکل تولیدکنندگان ،فقط جهش ارز
نیست بلکه «عدم النفع» نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
❖ رییس کل بیمه مرکزی اعالم کرد که حق بیمه تولیدی کشور در سال گذشته به  34هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل از آن  21درصد
رشد داشته است.
❖ رییس بیمه مرکزی خبر داد :مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای بیمه حذف میشود  .غالمرضا سلیمانی گفت :ماچند ماه قبل این بحث را مطرح کردیم
تا مالیات بر ارزش افزوده به شرکتهای بیمه تعلق نگیرد و این در وزارت اقتصاد مصوب شده و سازمان امور مالیاتی نیز پذیرفته و در حال حاضر به
مجلس فرستاده شده است.
❖ با نزولی شدن قیمت دالر؛ فضا برای رشد بازار مسکن محدود شد  .با کاهش التهاب بازار ارز ،فضا به تدریج برای ادامهی رشد لجامگسیخته بازار مسکن
محدود میشود.
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اخبار سیاسی و بین الملل
❖ وزیر انرژی قطر اعالم کرد این کشور از ژانویه سال  2019از
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خارج میشود.
❖ پاسخ ظریف به ادعای رویترز در مورد حذف فروش نفت از :SPV
فروش نفت ،محور کانال مالی اتحادیه اروپا با ایران است.
❖ ظریف با تاکید بر اینکه در برجام آزمایش موشک برای ایران ممنوع
نشده است ،گفت :در قطعنامه  2231هم صرفاً در مورد
موشکهایی با قابلیت حمل کالهک هستهای است اما ممنوع نشده بلکه از ایران خواسته شده از این نوع موشکها استفاده نشود.
❖ وزیر امور خارجه کشورمان گفت :از سوی اروپاییها اطالعات مقدماتی مثبتی برای ثبت کانال مالی  SPVبه ما رسیده بنابراین امیدواریم هر چه زودتر
به واقعیت بپیوندد البته بعد از آن تضمین عملی از اهمیت زیادی برخوردار است
❖ اعضای اوپک برای کاهش تولید نفت خام آماده اند  .بعد از اخباری که در رابطه با احتمال کاهش تولید نفت خام اوپک پالس ( )+OPECمنتشر شد،
وزیر نفت عراق هم تأکید کرد که باید ثبات قیمتی را به بازار نفت بازگرداند و اثرات ریسکهای سیاسی بر بازار را کاهش داد .وزیر نفت عراق گفته است
که هدف ما به تعادل رساندن بازار است.

اخبار نمادها و گروه ها
❖ ومهر  :بانک مهر اقتصاد در دوره  12ماهه منتهی به
(1396/12/29حسابرسی نشده) به ازای هر سهم  118ریال سود محقق
کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل  ٪34افت داشته که عمدتا
بخاطر کاهش  ٪20جمع درآمدها میباشد .این شرکت براساس عملکرد
 12ماهه برای سال مالی منتهی به  1396/12/29مبلغ  1،413میلیارد
ریال سود خالص محقق کرده است .
❖ معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت 1.6:میلیارد دالر فوالد صادر میشود
ظرفیت تولید  34میلیون تن  .معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر
صنعت ،معدن و تجارت گفت :ساالنه یک میلیارد و  600میلیون دالر
فوالد به خارج از کشور صادر شده است.
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❖ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس :دولت برای افزایش سرمایه بانکها اقدام کند  .رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار اقدام فوری دولت برای
اجرای مصوبه سال گذشته مجلس در خصوص افزایش سرمایه بانکها شد.
❖ رییس سازمان بورس خبرداد :عرضه مجدد نفت خام در بورس کمتر یک ماه دیگر  .رییس سازمان بورس با بیان اینکه آمادگی برای عرضه مجدد نفت
خام در بورس را داریم ،گفت :این کار به زودی و کمتر از یک ماه دیگر انجام میشود .سازمان بورس پیشنهاد داده که یک برنامه عرضه منظم مثال هر
هفته یا هر دو هفته یکبار از سوی وزارت نفت تعیین شود و در آن زمان بندی عرضه را انجام دهد که وزارت نفت هم در حال بررسی است.
❖ سنوین  :سرمایه گذاری اقتصاد نوین در دوره  12ماهه منتهی به (1396/09/30حسابرسی نشده) به ازای هر سهم  5ریال سود محقق کرده است که
نسبت به مدت مشابه سال قبل  ٪84افت داشته است  .این شرکت براساس عملکرد واقعی  12ماهه برای سال مالی منتهی به  1396/09/30مبلغ 5،015
میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
❖ حخزر  :کشتیرانی دریای خزر در دوره  6ماهه منتهی به (1397/06/31حسابرسی شده) به ازای هر سهم  194ریال سود محقق کرده است که نسبت
به گزارش  6ماهه حسابرسی نشده  ٪5افت داشته که عمدتا بخاطر افزایش سایر هزینههای عملیاتی در گزارش حسابرسی شده میباشد .این شرکت
براساس عملکرد واقعی  6ماهه برای سال مالی منتهی به  1397/12/29مبلغ  207،220میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
❖ فافزا  :فوالد افزا سپاهان در دوره  6ماهه منتهی به (1397/06/31حسابرسی شده) به ازای هر سهم  219ریال سود محقق کرده است که نسبت به
گزارش  6ماهه حسابرسی نشده  ٪23افت داشته که عمدتا بخاطر افزایش بهای تمام شده فروش در گزارش حسابرسی شده میباشد .این شرکت براساس
عملکرد واقعی  6ماهه برای سال مالی منتهی به  1397/12/29مبلغ  19،712میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
❖ شاپور محمدی :سرمایه گذاران به چشمانداز روشن بورس امیدوار باشند .دولت و مجلس از شرکتهای بورسی حمایت کنند  .رئیس سازمان بورس و
اوراق بهادار با اشاره به حمایت دولت و مجلس از بازار سرمایه گفت :چشم انداز بورس روشن است و سرمایه گذاران امیدوار باشند.
❖ اطالعیه عرضه یک جای  51درصد سهام کنترلی فوالدکاویان ،در روز شنبه  24آذر ماه از طریق بازار پایه فرابورس منتشر شد .این عرضه را سهامدار
حقیقی شرکت انجام میدهد .براساس اعالم میزان  51درصد سهام کنترلی شرکت فوالد کاویان با قیمت پایه کل 554میلیارد و 574میلیون تومان عرضه
خواهد شد.
❖ مدیر عامل شرکت «قند بیستون» گفت :سیاستگذاری و نرخگذاری شورای اقتصاد برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی موجب گران شدن برخی
محصوالت از جمله قندوشکر در سال آینده خواهد شد.
❖ روز سه شنبه قند شیرین )قشرین) اعالم کرد  :قند تربت جام را واگذار کرده و از این محل 3 /3میلیارد تومان سود معادل 654ریال سود به ازای هر
سهم کسب کرده است.
❖ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد :با تصویب دولت در بودجه سال آینده  ،همه سهام دولتی بیمه البرز واگذار و این شرکت به بخش خصوصی واگذار
میشود.
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❖ روز سه شنبه  ،پیشنهاد هیاتمدیره شرکت شاهد به مجمع عمومی فوقالعاده درخصوص افزایش سرمایه منتشر شد .بر این اساس سرمایه «ثشاهد» از
مبلغ 270میلیارد تومان به مبلغ 400میلیارد تومان معادل  48درصد افزایش خواهد یافت .این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران ،آورده
نقدی و سود انباشته خواهد بود که به منظور اجرای پروژه منطقه ویژه اقتصادی نمین واصالح ساختار مالی شرکت صورت خواهد کرد .گلدشت اصفهان

اعالم کرد که در اجرای افشای اطالعات معامالت با اشخاص وابسته و تغییر در ترکیب مشتریان ،مقدار  25تن شیر تولیدی روزانه در مجموع به میزان
 17درصد از مبالغ فروش پیشبینی شده برای شش ماه دوم سال  1397بهعنوان مواد اولیه برای تولید محصوالت شرکت کیمیای و حدت اسپادان (شرکت
سرمایهپذیر) فروخته خواهد شد .این میزان شیر با نرخ میانگین 2150تومان تا پایان سال به فروش خواهد رسید« .زگلدشت» تاکید کرد :این موضوع
در گزارش تفسیری مدیریت مربوط به عملکرد 6ماهه منتهی به پایان شهریور ماه سال جاری ،در قالب صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده ،لحاظ
شده است .به این ترتیب بر برآورد کلیه درآمدها و عملکرد سال  1397تغییری ایجاد نمیکند.
❖ دامداری بینالود درخصوص اعالم نرخ فروش شیر خام توسط انجمنهای صنفی کارفرمایی گاوداران ایران ،عنوان کرد که افزایش نرخ شیر خام توسط
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکنون ابالغ نشده است .شایان ذکر اینکه اثرات مدنظر در نرخ فروش بهرغم اینکه اعالم نشده ،در
اطالعات کنونی شرکت اعمال شده است .همچنین نرخ فروش شیر در شش ماه دوم سال مالی  ،1397با احتساب حملونقل و شاخصهای کیفی شیر
خام مبلغ 2100تومان در نظر گرفته و از ابتدای مهرماه فروش شیر خام با نرخ مذکور صورت گرفته است.
❖ لوله و ماشینسازی ایران (فلوله) در نظر دارد اصالتا و وکالتا تعداد 16میلیون و 104هزار و  224سهم شرکت نوآوران سبز احیا (سهامی خاص) را در
مجموع معادل  24 /85درصد سهام آن شرکت را بهصورت یکجا به اشخاص حقیقی یا حقوقی و از طریق مزایده واگذار کند.

همراه با کدال
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نمای کلی بازار
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جزییات معامالت سهام و حق تقدم سهام

معامالت بلوک
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