نیمنگاهی به بازار
بازار نقدی بورس اوراق بهادار شاهد معامله  1543میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  3805میلیارد
ریال بود  .در روز دوشنبه شاخص در رقم  158044واحد جای گرفت و به این ترتیب ارزش
بازاری بورس بالغ بر  5 ، 998 ،273میلیارد ریال گردید .
از مجموع  347نماد بورسی دوشنبه تعداد  309نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد 165
نماد با افزایش قیمت ،تعداد  138نماد با کاهش قیمت و تعداد  6نماد بدون تغییر به کار خود پایان
دادند .
بازار نقدی فرابورس شاهد معامله تعداد  288میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  849میلیارد ریال
بود  .شاخص کل با  14 /16واحد رشد در رقم  1923/6قرار گرفت .
از مجموع  124نمادفرا بورسی دوشنبه تعداد  100نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد
 62نماد با افزایش قیمت ،تعداد  38نماد با کاهش قیمت و تعداد  0نماد 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
❖ روحانی در مجلس :با تصویب نهایی لوایح چهارگانه علیه پولشویی و تروریسم
و بخش تکمیلی دوفوریتی ،دست مسئولین برای روانسازی مبادالت خارجی
مالی و بانکی بازتر می شود؛ نباید به عدهای مدعی مبارزه با تروریسم بهانه
دهیم که به ما اهانت کنند .راهی جز تشکیل وزارت بازرگانی نداریم.
❖ حمیدرضا فوالدگر  :به کنترل دستوری بازار اعتقاد نداریم  .کمک بورس کاال
به رقابت پذیری اقتصاد  .حمیدرضا فوالدگر معتقد است که با تجربیات به
دست آمده در این سال ها ،باید همواره اصول و قواعد اقتصادی را برای تنظیم
اقتصاد رعایت کنیم به طوریکه برای توسعه ،راهی جز رفتن به سمت مکانیسم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در اقتصاد نداریم.
❖ معاون رییس جمهوری :طرح های توسعه ای چابهار براساس الزامات زیست محیطی اجرا شود  .معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط
زیست کشور گفت :طرح های توسعه ای چابهار براساس رعایت تمامی ضوابط ،دستورالعمل ها و الزامات قانونی زیست محیطی اجرا شود تا بعدها
ساکنان این منطقه با مشکالت مرگبار و خطرناک نظیر عسلویه مواجه نشوند.
❖ شرکت های کره ای خرید میعانات گازی ایران را از سر می گیرند  .خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد دو شرکت بزرگ نفتی این کشور در ماه
جاری میالدی (فوریه) خرید میعانات گازی از ایران را از سر می گیرند.
❖ وزیر اقتصاد :بدون اجرای شروط هم میتوانیم خواستههای اروپا را برآورده کنیم  .دژپسند با اشاره به شروطی که اتحادیه اروپا برای گسترش ارتباطات
مالی با ایران مطرح کرده است ،گفت که "بدون اجرای این شروط هم میتوانیم خواستههایی که آنها (اروپاییها) از ما داشتهاند را برآورده کنیم".
❖ اجرای اقدامات قانونی برای عدم عرضه ارز توسط صادرکنندگان  .بانک مرکزی اعالم کرد . :بانک مرکزی به صادر کنندگانی که نحوه بازگرداندن ارز
ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد را تعیین تکلیف نکردهاند هشدار داد و اعالم کرد اقدامات قانونی پیشبینی شده برای آنها اجرایی خواهد شد.
❖ رییس کل گمرک مطرح کرد :وضعیت درآمدهای گمرکی در صورت ترخیص خودروهای دپو شده  .رییس کل گمرک با بیان اینکه پیش بینی می
شود تا پایان سال  19تا  20هزار میلیارد تومان حقوق ورودی کسب کنیم ،گفت :در صورت ترخیص خودروهای دپو شده ،ممکن است به عدد پیش
بینی شده در بودجه  97برسیم .مهدی میراشرفی در مورد اینکه آیا تا پایان سال حقوق ورودی پیش بینی شده به میزان  29هزار میلیارد تومان در بودجه
 97برای گمرک محقق می شود یا خیر ،اظهار داشت :با شرایط کنونی پیش بینی می شود که درآمد در نظر گرفته شده برای گمرک در بودجه 97
محقق نشود
❖ تولید بنزین به مرز  105میلیون لیتر در روز رسید  .متوسط تولید بنزین کشور در بهمن ماه به مرز روزانه  105میلیون لیتر رسیده است .به گزارش
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی از ابتدای بهمن ماه تاکنون ،به طور متوسط روزانه  105میلیون لیتر بنزین تولید شده است .اجرای طرح
های پاالیشی ،تکمیل فازها و به طور کلی توسعه صنعت پاالیشگاهی در یک سال اخیر باعث شده است که رکورد تولید بنزین شکسته و مرز 100
میلیون لیتر در روز را رد کند.
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اخبار سیاسی و بین الملل
❖ رئیس جمهور عراق در واکنش به اظهارات همتای
آمریکایی:ترامپ از بغداد اجازهای نگرفته که نیروهای آمریکایی
در خاک عراق مراقب ایران باشند .نیروهای آمریکایی در عراق
بر اساس توافق نظامی ،در کشور ما حضور دارند و مأموریت آنها
مبارزه با تروریسم است .دولت منتظر است درباره تعداد نیروهای
آمریکایی و مأموریت آنان در عراق ،توضیحاتی بشنود.
❖ رئیس جمهوری ونزوئال اولتیماتوم اتحادیه اروپا برای برگزاری
انتخابات را که امروز به پایان می رسد ،رد کرد.
❖ سخنگوی وزارت خارجه کشورمان :قرار نبود و نباید ارتباطی بین اینستکس و مسائلی مثل  FATFبرقرار کنند  .این سازوکار از وظایف ذاتی اروپا در
قبال استمرار برجام بوده و اگر قرار باشد کسی شرط بگذارد این ایران است .اصوال آمریکایی ها اصال نباید به عراق میآمدند و ماندن آنها در این کشور
مستقل هم اشتباهی راهبردی و نامشروع است .عراق جایی نیست که ترامپ و نیروهای آن ،از آنجا ایران را رصد کنند.
❖ ظریف« :اینستکس» با  FATFارتباطی ندارد  .به اروپا اعتراض کردیم  .نجفی ،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :آقای
ظریف درباره «اینستکس» گفت که منتظریم مراحل اجرایی و عملیاتی آن طی شود ،وی ضمن رد ارتباط «اینستکس» با  FATFتأکید کرد که این
ارتباط را نمیپذیریم و حتی اعتراض کردیم که اقدام دیرهنگام اروپا در ارائه این ساز و کار نمی تواند مشروط باشد.

اخبار نمادها و گروه ها

❖ تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
فرابورس و نیز بورس کاال موضوع بخشودگی مقرر در ماده  143قانون
مالیاتهای مستقیم ابالغ شد.
❖ تزریق  4هزار میلیارد تومان به قطعهسازان خودرو .معاون وزیر
صنعت 4 :هزار میلیارد تومان با ضمانت دو خودروساز بزرگ  ،در اختیار
قطعهسازان با معرفی سایپا و ایرانخودرو قرار میگیرد.
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❖ امروز برای چهارمین بار صورت میگیرد :عرضه نفت در بورس با قیمت پایه  56دالر  .امروز یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران برای چهارمین
بار در رینگ بینالملل بورس انرژی روی میز معامله قرار میگیرد که قیمت پایه این بار  56.42دالر است.
❖ پترول :گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در دوره  6ماهه منتهی به ( 1397/08/30حسابرسی شده) به ازای هر سهم  7ریال سود محقق کرده
است که نسبت به گزارش  6ماهه حسابرسی نشده تغییری نداشته است .این شرکت براساس عملکرد واقعی  6ماهه برای سال مالی منتهی به
 1398/02/31مبلغ  132،019میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
❖ سکرما  :گروه صنایع سیمان کرمان در دوره  12ماهه منتهی به ( 1397/09/30حسابرسی نشده) به ازای هرسهم  451ریال سود محقق کرده است
که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ٪28رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش  ٪65سایر درآمدهای غیرعملیاتی -درآمد سرمایهگذاری میباشد .این
شرکت براساس عملکرد  12ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به  1397/09/30را  ٪111پوشش داده است.
❖ عصاری مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه و معادن و فلزات هم اکنون در نشست خبری:گندله سازی  500هزار تنی صبانور امروز از سوی
جهانگیری معاون اول رییس جمهور در همدان به بهره بر داری رسمی می رسد .
❖ مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت :در حال حاضر برنامهای برای افزایش قیمتهای کود شیمیایی یارانهای ازته ،فسفاته و پتاسه نداریم.
البته با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینههای تمامشده تولید ،قیمت کودهای یارانهای برای سال آینده بررسی و ارزیابی میشود اما تالش داریم
افزایش قیمتی در این زمینه نباشد ،بنابراین کشاورزان نگرانی در این خصوص نداشته باشند .کودهای یارانهای توسط  3هزار و  500شبکه و کارگزاری
با قیمتهای مصوب عرضه میشود.
❖ مدیرعامل پتروشیمی پارس از اجرای دو پروژه مشارکتی در طرحهای توسعهای و استراتژی آینده خبر داد و گفت :افزایش تولید استایرن منومر
امکان صادرات را فراهم کرده که بعد از کسب مجوز الزم انجام خواهد شد .قصد داریم با همراهی پتروشیمی آریا ساسول و پتروشیمی جم دو پروژه
مشارکتی اجرا کنیم که جزئیات آن را بعد از گرفتن مصوبات هیات مدیره اعالم خواهیم کرد .وی افزود :قصد داریم در طرحهایی مشارکت کنیم که
تمام خوراک یا بخشی از خوراک آن را تامین کنیم که از محل خوراکهای صادراتی خواهد بود .تالش میکنیم با این کار ضمن تولید ارزش افزوده
مشکلی برای سودآوری شرکت ایجاد نشود
❖ عضو هیاتمدیره و معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر افزود :فقط یک یا دو نیروگاه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد و در عمل بیشتر
نیروگاهها توسط بخشهای غیردولتی خریداری شده است .علیاصغر اسماعیلنیا با تاکید بر اینکه روند واگذاریها نیاز به اصالح دارد ،گفت :با واگذاری
نیروگاهها به بخش خصوصی که در قالب دارایی رخ داد ،تمام بدهیهای مربوط به احداث آنها برای صنعت برق باقی ماند و در عمل فروش نیروگاهها
بدون انتقال بدهی به خریدار انجام شد؛ در حالی که باید این واگذاریها در قالب شرکت و با انتقال بدهی به خریدار انجام میشد
❖ یک مقام مسوول در وزارت صنعت ،معدن و تجارت در گفتوگو با خبرگزاری مهر از آغاز اعطای  4هزار میلیارد تومان وام از سوی نظام بانکی به دو
خودروساز بزرگ کشور ،ایرانخودرو و سایپا خبر داد و گفت :این رقم برای پرداخت مطالباتی که قطعهسازان از خودروسازان دارند ،پرداخت میشود .وی
افزود :بر این اساس ،هر یک از خودروسازان  2هزار میلیارد تومان از نظام بانکی وام دریافت میکنند که مطابق با اعالم مدیران شرکتهای خودروساز،
بالغ بر  80درصد این رقم بابت مطالبات قطعهسازان از خودروسازان اختصاص خواهد یافت .وی تصریح کرد :قطعهسازان مدارک مثبته خود را به
خودروساز ارائه خواهند کرد و براساس آن ،معرفینامهای از خودروساز دریافت کرده و به بانک مراجعه میکنند.
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❖ شرکت کشت و دامداری فکا از دیروز با نماد «زفکا» بهعنوان صدوهشتمین شرکت در بازار دوم معامالت فرابورس در گروه زراعت و خدمات وابسته
و زیرگروه کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته درج شد .طبق بررسیهای بورس پرس ،این شرکت  15مرداد سال  53در اداره ثبت شرکتها و مالکیت
صنعتی تهران به ثبت رسیده و در  25مرداد سال  57به اداره شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان منتقل شده و در حال حاضر جزو واحدهای تجاری
فرعی سرمایهگذاری صنایع عمومی تامین است.
❖ نماد ایران ارقام (مرقام) برای شفافسازی فروش ملک متوقف شد .براساس اعالم این شرکت شش دانگ یک واحد مسکونی واقع در خیابان فرشته
را به فروش میرساند.
❖ سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا) پس از تقسیم سود تصمیم به افزایش سرمایه گرفته است .برهمین اساس سرمایه شرکت از مبلغ 1900
میلیارد ریال به مبلغ 2650میلیارد ریال معادل  39درصد از محل سود انباشته افزایش مییابد.

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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