نیمنگاهی به بازار
بازار نقدی بورس اوراق بهادار شاهد معامله  4135میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 15571
میلیارد ریال بود  .در روز یک شنبه شاخص در رقم  176419/4واحد جای گرفت و به این ترتیب
ارزش بازاری بورس بالغ بر  6 ، 729 ،412میلیارد ریال گردید .
از مجموع  346نماد بورسی یک شنبه تعداد  313نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد
 10نماد با افزایش قیمت ،تعداد  302نماد با کاهش قیمت و تعداد  1نماد بدون تغییر به کار خود
پایان دادند .
بازار نقدی فرابورس شاهد معامله تعداد  244میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  1436میلیارد ریال
بود  .شاخص کل با  - 88/70واحد کاهش در رقم  2020 /7قرار گرفت .
از مجموع  118نمادفرا بورسی یک شنبه تعداد  88نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد
 3نماد با افزایش قیمت ،تعداد  85نماد 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
❖ دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق :از آنجا که مکانیزمی برای بازگرداندن ارز
از عراق وجود ندارد بسیاری از صادرکنندگان بزرگ ،صادرات خود به عراق را
متوقف کرد.
❖ عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده
گفت :هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی مصوب
کرد که خودروسازان به ازای هر چهار دستگاه خودروی تولیدی ،یک دستگاه
خودروی فرسوده را از رده خارج کنند .
❖ ظریف در صحن علنی مجلس :اف ای تی اف ارتباط مستقیم دارد با بسته شدن حساب دانشجویان و بازرگانان ایرانی  .چین و روسیه به ایران گفته اند
که بدون  FATFنمی توانند با ایران کار کنند.
❖ معاون شریعتمداری :ارز دولتی برای حضور خارجیها در ایران  .خروج ترامپ ازبرجام حضور خارجیها را کمرنگ نکرد  .معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت با بیان اینکه نرخ ارز دولتی برای حضور شرکتهای خارجی در نمایشگاههای ایران ،در نظر گرفته شده است ،گفت :خروج ترامپ از برجام ،حضور
خارجیها را کمرنگ نکرد.
❖ بازگشت سهمیه بندی و بنزین چندنرخی روی میز دولت  .یکی از راهکارها برای مهار مصرف افسارگسیخته بنزین و جلوگیری از قاچاق رو به ازدیاد آن،
بحث سهمیه بندی بنزین و بازگشت بنزین چندنرخی است؛ این طرح اکنون در دولت و مجلس در حال بررسی است .تا امروز موضوع بازگشت کارت
سوخت در دولت نهایی شده اما هنوز زمانی برای اجباری شدن استفاده از کارت سوخت شخصی مشخص نشده است .شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی ایران منتظر اعالم وزارت نفت برای صدور اطالعیه اجبار استفاده از کارت سوخت شخصی است .
❖ آیت محمدولی گفت :اتحادیه طال و جواهر به دنبال آن است که با هماهنگی نهادهای مسئول انتظامی و قضایی دست دالالن را از بازار سکه و طال
کوتاه کند چرا که افزایش فعالیت دالالن میتواند باعث افزایش التهاب و در نتیجه توقف روند نزولی قیمتها و صعود دوباره قیمت سکه و طال شود.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران افزود :اتحادیه برای ایجاد سایت و فعالیت مجاز در فضای مجازی و اعالم نرخ اولویتی را در دستور کار قرار داده و
بزودی این خالء رفع خواهد شد.
❖ معاون اقتصادی رییس جمهور؛ قیمت ارز کاهش مییابد  .بانک مرکزی نرخسازیها را افشا میکند  .معاون اقتصادی رییسجمهور با اشاره به اینکه
قیمت ارز کاهش مییابد ،اظهارداشت :بانک مرکزی نرخسازیها و بازارسازیهای کاذب را افشا میکند.
❖ در میانه تنشها میان کشورهای خاورمیانه و آغاز تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران ،به نظر میرسد که عمان همچنان تالش میکند که روابط خوب
خود با ایران را حفظ کند و بر همین اساس اعالم کرده است که پروژه خط لوله گاز ایران به عمان را تحت تاثیر تحریمهای آمریکا متوقف نمیکند.
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اخبار سیاسی و بین الملل
❖ چین خرید نفت از آمریکا را به طور کامل متوقف کرد .شرکت
کشتیرانی مرچانت چین اعالم کرد با باال گرفتن تنش ها و تشدید
جنگ تجاری میان این کشور و آمریکا ،از چند هفته قبل خرید
نفت از آمریکا را به طور کامل متوقف کرده است.
❖ تا قبل از  13آبان سوئیفت اروپایی راه میافتد .سوئیفت اروپایی
قرار است در کنار سوئیفت جهانی که امریکا در آن حضور دارد،
فعال شود تا بواسطه این اتفاق ،ایران که به برجام متعهد بوده
بتواند تبادالت بانکی با کشورهای اروپایی را ادامه دهد.
❖ پایبندی  110درصدی اعضای اوپک به توافق کاهش عرضه نفت  12 .عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که ملزم به اجرای توافق کاهش
عرضه نفت هستند ،در ماه سپتامبر امسال  110درصد به این توافق پایبندی داشتند .نظرسنجی از تحلیلگران ،مسئوالن صنعتی و همچنین دادههای
کشتیرانی نشان داد که تولید  15کشور عضو اوپک در ماه سپتامبر امسال روزانه  33میلیون و  70هزار بشکه بوده است که نسبت به ماه اوت روزانه
 180هزار بشکه افزایش را نشان میدهد .
❖ دولت چین  110میلیارد دالر به اقتصاد این کشور تزریق کرد  .دولت چین یکشنبه اعالم کرد پول نقدی که بانک های تجاری باید در نزد بانک مرکزی
این کشور قرار دهند ،به طرز قابل توجهی کاهش پیدا می کند که این موضوع باعث می شود در حدود  110میلیارد دالر پول نقد در نزد بانک های
تجاری برای اعطای وام آزاد شود .بانک مرکزی چین اعالم کرد که نسبت ذخیره مورد نیاز را یک نقطه درصد کاهش می دهد و از پانزدهم ماه جاری
میالدی اجرا می شود تا از این طریق رشد معقولی در اعتبارات حاصل شود .

اخبار نمادها و گروه ها
❖ انرژی  :بورس انرژی ایران در دوره  6ماهه منتهی به 1397/06/31
(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم  177ریال سود محقق کرده است
که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ٪13رشد داشته که عمدتا بخاطر
افزایش  ٪82درآمدهای عملیاتی میباشد .این شرکت براساس عملکرد
 6ماهه برای سال مالی منتهی به  1397/12/29مبلغ  106،270میلیون
ریال سود خالص محقق کرده است .
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❖ معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران :قیمتگذاری دستوری به جذابیت بازار کمک نکرد  .معاون مالی و اقتصادی شرکت مس
گفت :در قیمتگذاری دستوری بعضاً دولت وارد شد و با بخشنامهها ،شرایط نهچندان جذابی به بازار تحمیل شد ،اگرچه شاهد آن هستیم که بورس کاال
در زمانهایی تنها به محلی برای ثبت معامله بدل شد نه محل تالقی عرضه و تقاضا .
❖ برنامهریزی ذوب آهن اصفهان برای صادرات  1.3میلیون تنی تا پایان امسال  .منصور یزدیزاده مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت :صادرات
شرکت در سال  96به  1.198میلیون تن رسید .صادرات این شرکت به  14کشور دنیا در  4قاره انجام میشود و با دریافت گواهینامه کرز در سال گذشته،
صادرات میلگرد ذوب آهن به اروپا نیز در حال انجام است .اگر تحریمهای آمریکا مانع نشود ،امسال به صادرات  1.3میلیون تنی میرسیم
❖ مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت :تولید بنزین کشور از میانگین  62میلیون لیتر در روز به روزانه  94میلیون لیتر رسید
❖ یک عضو انجمن سیمان با بیان اینکه افزایش قیمت پاکت باعث شده تا کارخانجات سیمان بیشتر محصوالت خود را به صورت فلهای بفروشند ،گفت:
براساس کدام استدالل قیمت پاکت چندین برابر شده؟همین افزایش قیمت پاکت باعث شده تا قیمت سیمان افزایش پیدا کند .
❖ مدیرعامل پترول با اشاره به آغاز پیش راه اندازی و راه اندازی واحد شیرینسازی گاز پتروشیمی ایالم از بهره برداری فاز دوم توسعه این مجتمع
پتروشیمی تا دهه فجر امسال خبر داد .
❖ چفیبر  :تولید فیبر ایران دردوره  1ماهه منتهی به  1397/06/31از محل فروش محصوالت خود  851میلیون ریال درآمد داشته است .این شرکت
براساس عملکرد  6ماهه برای سال مالی منتهی به  1397/12/29مبلغ  21،460میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %78افت
داشته است.
❖ وهور  :مدیریت انرژی امید تابان هور در دوره  9ماهه منتهی به (1397/06/31حسابرسی نشده) به ازای هر سهم  63ریال سود محقق کرده است که
نسبت به مدت مشابه سال قبل  ٪18افت داشته که عمدتا بخاطر  105میلیارد ریال هزینه های مالی میباشد .این شرکت براساس عملکرد  9ماهه پیش
بینی فعلی سال مالی منتهی به  1397/09/30را  ٪33پوشش داده است .
❖ روز یکشنبه  15مهر  540میلیون سهم معادل 9 /8درصد کل سهام گروه سرمایهگذاری مسکن (ثمسکن) از سوی سرمایهگذاری توسعه ملی بهطور
یکجا و نقد به قیمت پایه هر سهم  145تومان روانه میز فروش بورس تهران شد که معامله نشد.
❖ روز یکشنبه  15مهر در نشست ستاد تنظیم بازار اعضای ستاد در راستای بهرهمندی صنایع پاییندستی از امکان رقابت و اجرای فرمول پایه محصوالت
فوالدی در نوسانهای مثبت و منفی بازار و رعایت روح ضوابط موجود در بورس ،مقرر کردند در تعیین قیمت پایه محصوالت فوالدی در بورسکاال از
این پس قیمت پایه تطبیقی (افزایشی -کاهشی) مالک محاسبه و تعیین نرخ پایه قرار گیرد.این در حالی است که پیش از این میانگین قیمت چهار
عرضه قبل مالک نرخ پایه بورس فلزات قرار گرفته بود و در عمل امکان بهرهمندی از نرخ پایه کاهشی در صورت نبود متقاضی وجود نداشت .
❖ روز یکشنبه  15مهر در نشست ستاد تنظیم بازار بررسی پیشنهادی درخصوص پیش فروش لوازمخانگی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .اعضای
ستاد تنظیم بازار پس از بررسی جوانب این موضوع موافقت خود را با طرح پیش فروش لوازم خانگی بدون تبعیض برای واحدهای توانمند و بدون مداخله
دولت اعالم کردند .بر این اساس ،اعضای کارگروه اعالم کردند با اجرای این طرح به شرطی موافقت دارند که رفتار مبتنی بر حمایت دولت ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و کارگروه تنظیم بازار مورد انتظار نباشد.
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❖ معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل از اجرای سه برنامه کلی برای تامین الستیک از جمله کاهش تعرفه گمرکی
واردات به  5درصد و تسریع در ترخیص الستیکهای باقی مانده در گمرک ،واگذاری الستیکهای متعلق به سازمان اموال تملیکی به سازمان راهداری
با هدف توزیع بهینه میان رانندگان و نهایتا نظارت وزارت صنعت ،معدن وتجارت برای تسریع در فروش الستیکهای تولید داخل خبر داد.
❖ شرکت پارس خودرو با رد افزایش قیمت محصوالت رنو اعالم کرد :هرگونه تغییر در قیمت محصوالت « خپارس » از طریق سایت رسمی سایپا
اطالعرسانی خواهد شد.
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نمای کلی بازار
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جزییات معامالت سهام و حق تقدم سهام

معامالت بلوک
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