نیمنگاهی به بازار
بازار نقدی بورس اوراق بهادار شاهد معامله  1675میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  3910میلیارد
ریال بود  .در روز چهارشنبه شاخص در رقم  162827/3واحد جای گرفت و به این ترتیب ارزش
بازاری بورس بالغ بر  6 ، 236 ،903میلیارد ریال گردید .
از مجموع  350نماد بورسی چهارشنبه تعداد  303نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد
 137نماد با افزایش قیمت ،تعداد  160نماد با کاهش قیمت و تعداد  6نماد بدون تغییر به کار خود
پایان دادند .
بازار نقدی فرابورس شاهد معامله تعداد  335میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  1043میلیارد ریال
بود  .شاخص کل با  0 /11واحد کاهش در رقم  2064قرار گرفت .
از مجموع  125نمادفرا بورسی چهارشنبه تعداد  97نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد
 49نماد با افزایش قیمت ،تعداد  44نماد با کاهش قیمت و تعداد  4نماد بدون تغییر به کار خود
پایان دادند .
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اخبار اقتصادی
❖ فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه مداخله
دولت در بازار ساخت و ساز مسکن چندان مناسب نیست گفت :تجربه در
سالهای گذشته نشان داده است که پرداخت تسهیالت سوبسیدی مصالح
ساختمانی از سوی دولت برای کنترل بازار مسکن چندان موثر نبوده و
نتوانسته است مانع افزایش قیمت در این حوزه باشد .وی ادامه داد :دولت
برای بهبود وضعیت قیمت در بازار مسکن باید فضای کسب و کار را رونق
ببخشد ،زیرا که هم اکنون در بخش تولید این فضا مناسب نیست و ما با
مشکالت بسیار زیادی در حوزه قوانین مواجه هستیم.
❖ مجیدرضا حریری نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار کرد :شاید در سال هایی میزان ارزش معامالت تجاری ایران با چین کاهش یافته باشد
اما بطور کلی و در مجموع روند مبادالت اقتصادی این دو کشور نزولی نبوده است .حریری کاهش قیمت جهانی نفت یا سایر مواد خام همانند آهن را
از عوامل کاهش ارزش معامالت تجاری ایران با چین دانست .وی با اشاره به اینکه چین در شش سال گذشته ،شریک اول تجاری صادرات و
واردات ایران بوده است اظ هار کرد :چین در حالی که بزرگترین مبدا کاال به ایران محسوب می شود اولین مقصد تجاری ایران نیز است.
❖ همتی خبر داد؛ منابع ریالی و ارزی مورد نیاز کاالهای اساسی تامین شد  .رییس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار از تامین منابع ریالی
و ارزی مورد نیاز کاالهای اساسی و ضروری مردم خبر داد و اعالم کرد :بانک مرکزی آماده تامین نیازها از طریق بانکها است .عبدالناصر همتی در
حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار گفت :جلسه امروز ستاد تنظیم بازار همچون جلسات قبل ،محور نشست دغدغه دولت در زمینه تامین و توزیع کاالهای
اساسی پایان سال مردم بود که در همین راستا معاون اول رییس جمهور به بخشهای مختلف تاکیداتی داشتند.
❖ همتی تاکید کرد؛ تمرکز بر نحوه تأمین کاالهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم  .رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرام خود نوشت :تشدید
تحریمها ،بیشترین تأثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیبپذیر جامعه دارد .لذا طبیعی است که مهمترین بحثهای دولت و بانک مرکزی بر نحوه
تأمین کاالهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود.
❖ فاز جدید اصالحات بانکی در سال آینده  .روحانی :گام دوم اصالحات بانکی آغاز شد؛ رئیس جمهور با بیان اینکه دولت گام دوم را برای اصالحات بانکی
آغاز کرده است ،گفت :در مسیر اصالحات بانکی گامهای دیگری را هم در سال آینده برخواهیم داشت .
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اخبار سیاسی و بین الملل

❖ وزیر امور خارجه آمریکا روند مذاکرات صلح افغانستان را که در
دوحه دنبال می شود ،پیچیده خواند و اعالم کرد در صورت
مشاهده پیشرفت چشمگیر در گفت و گوهای جاری میان
نمایندگان آمریکا و گروه طالبان برای حضور در مذاکرات به قطر
خواهد رفت.
❖ بر اساس تصمیم دولت چین مالیات بر ارزش افزوده VAT
کاهش می یابد .این کاهش  3درصدی باعث خواهد شد که مالیات بر ارزش افزوده از رقم  16درصد فعلی به  13درصد کاهش یابد/.این بزرگترین
کاهش تاریخی در عدد  VATدر بین کشورهای جهان است/ .دولت چین این اقدام را جهت تسریع در رشد اقتصادی و کاهش قیمت تمام شده کلیه
اجناس و تولیدات انجام می دهد.
❖ دونالد ترامپ تصمیم گرفت به امتیاز تجاری هند خاتمه دهد .طبق این امتیازات هند می توانست تا  5.6میلیارد دالر بدون عوارض به آمریکا صادرات
داشته باشد .
❖ عراقچی :هنوز نمیدانیم اینستکس چطور کار میکند  .اروپاییها جدیتر عمل کنند  .معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت :ابتکارات متعددی را با
کشورهای عضو برجام در حال پیگیری هستیم .هنوز نمیدانیم اینستکس چطور کار میکند .اروپاییها خیلی دیر این مکانیزم را ارائه کردند و خواست
ما از آنها این است که جدیتر در این عرصه وارد شوند.
❖ کاظم غریب آبادی ،سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در وین ،طی سخنرانی در
نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ،با اشاره به تالشهای مدیرکل و دبیرخانه آژانس در رابطه با راستی آزمایی اجرای برجام ،نقش
آنها را در شرایط کنونی پیرامون برجام ،برای تداوم این توافق و حفظ حرفه ایگری ،بی طرفی و استقالل ،و در نتیجه اعتبار آژانس ،اساسی دانست.
❖ آمار اشتغال ماه فوریه در امریکا به قدری بد منتشر شد که بازارها را با نگرانی روبرو کند .اقتصاد امریکا در ماه گذشته تنها  20هزار شغل ایجاد کرد،
اما نرخ رشد ماهانه دستمزد در آن به  %0.4رسید .این یعنی خطر نزدیک شدن رکود و زنده بودن عالئم تورمی که هر دو به نفع طالست.
❖ رئیس جمهور آمریکا :یا توافق میکنیم یا بیخیال میشویم  .رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد مذاکرات تجاری با چین به خوبی پیش میرود و پیش
بینی کرد یا توافق خوبی صورت خواهد گرفت یا هیچ توافقی میان دو اقتصاد بزرگ جهان در کار نخواهد بود .واشنگتن و پکن برای پایان دادن به
ماهها جنگ تجاری ،سرگرم مذاکرات فشردهای هستند .دونالد ترامپ با اشاره به پیشرفت مذاکرات ،هفته گذشته افزایش تعرفهها روی  200میلیارد دالر
کاالی چینی از  10به  25درصد را به تأخیر انداخت.
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اخبار نمادها و گروه ها
❖ مدیرعامل بورس تهران اعالم کرد :ابزارهای مالی جدید در بورس
طراحی شده که اکنون در مرحله دریافت تایید کمیته فقهی سازمان
بورس ،تدوین دستورالعمل و مطالعات مربوط به امکان سنجی تجاری و
فنی قرار دارند.
❖ رئیس کمیسیون اصل :90خودروسازان مکلف شدند برابر قراردادهای
قطعی با مردم و علیرغم افزایش قیمتها تعهدات سابق را با همان
قیمتی که در قرارداد مقطوع شده بپردازند.
❖ رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد:بهبود وضعیت بیمههای تجاری با
افزایش سرمایه در سال آینده.
❖ شرکت پلی پروپیلن جم سهامی عام شد .بهزادی مدیر عامل پلی پروپیلن جم در حاشیه بازدید معاون ناشران و اعضای شرکت بورس اوراق بهادار
تهران از این شرکت که در راستای ارزیابی شرکت پس از تغییر از سهامی خاص به سهامی عام و ورود به بازار بورس صورت گرفت ،اظهار امیدواری کرد
هر چه زودتر بستر عرضه سهام این شرکت در بازار بورس فراهم شود تا سرمایه گذاران بتوانند در سود این شرکت سهیم شوند.
❖ اداره امور حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس منتشر کرد :فراخوان برای بهبود معیارهای انتخاب موسسات حسابرسی  .اداره امور حسابرسی و
گزارشگری مالی سازمان بورس ،با انتشار فراخوانی ،در خصوص بهبود معیارها در فرایند پذیرش موسسات حسابرسی نظرخواهی کرد.
❖ مراجعه بانکهای دولتی برای فروش اموال مازاد  .آمادگی بورس برای واگذاری  .چندی پیش اعالم شد که بانکها باید داراییهای مازاد خود را بفروشند
که در این راستا عضو هیات مدیره سازمان بورس اعالم کرد :تقریبا همه بانکهای دولتی که به آنها تکلیف شده اموال مازادشان را بفروشند ،اقدام کردهاند
و بورس نیز آمادگی کامل دارد از طرق مختلف همچون صندوقهای  ETFو همچنین بورس کاال واگذاری را انجام دهد.
❖ سمازن  :سیمان مازندران در دوره  12ماهه منتهی به (1397/09/30حسابرسی شده) به ازای هر سهم  117ریال سود محقق کرده است که نسبت به
گزارش  12ماهه حسابرسی نشده  ٪2افت داشته که عمدتا بخاطر افزایش سایر هزینههای عملیاتی در گزارش حسابرسی شده میباشد .این شرکت
براساس عملکرد واقعی  12ماهه برای سال مالی منتهی به  1397/09/30مبلغ  144،000میلیون ریال سود خالص محقق کرده است .
❖ تاپکیش  :تجارت الکترونیک پارسیان کیش در دوره  12ماهه منتهی به (1397/09/30حسابرسی شده) به ازای هر سهم  377ریال سود محقق کرده
است که نسبت به گزارش  12ماهه حسابرسی نشده  ٪3افت داشته که عمدتا بخاطر افزایش سایر هزینههای عملیاتی در گزارش حسابرسی شده میباشد.
این شرکت براساس عملکرد واقعی  12ماهه برای سال مالی منتهی به  1397/09/30مبلغ  150،825میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
❖ تاپیکو  :سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در دوره  6ماهه منتهی به ( 1397/08/30حسابرسی شده) به ازای هر سهم  21ریال 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  1،699میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.
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❖ رویترز در گزارشی مدعی شد با افزایش ادامهدار قیمت های جهانی نفت  8کشور وارد کنند نفت ایران برای تمدید دوباره معافیت های واردات نفت از
ایران با آمریکا وارد مذاکره شدهاند.
❖ معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت معتقد است تا زمان تعدیل قیمتها ،سیاست فروش فوری خودرو ادامه مییابد.
❖ رئیس کل بیمه مرکزی هم از تالش برای ورود اوراق ریسک بیمه در بازار سرمایه همزمان با تازهترین اقدامها برای تغییر صورتهای مالی و ذخایر
خسارت شرکتهای بیمه تجاری خبر داد .در این میان قوه قضاییه در حالی نرخ دیه برای سال آینده را  270میلیون در ماههای عادی و  360میلیون
تومان در ماههای حرام اعالم کرد که بیمهگذاران منتظر محاسبه حق بیمه شخص ثالث خود در سال  98هستند.
❖ عملیات اجرایی ساخت طرح جدید  300هزار تنی اتیلن اکساید و پایین دست صنعت پتروشیمی با حضور وزیر نفت در اندیمشک آغاز شد .براساس گفته
وزیر نفت ایران که در مراسم افتتاح این طرح حضور یافته بود ،برای نخستین بار در سال آینده بیش از نیاز صنعت پتروشیمی خوراک دارد .براین اساس
طرحهایی که تا دو سال آینده به بهره برداری میرسند منجر به تحول میشود.
❖ اخیرا کمیسیون جدیدی بهطور دایمی در فوالد مبارکه اصفهان راهاندازی شده که به گفته حمیدرضا عظیمیان؛ مدیرعامل ماموریت اصلی آن ،این است
که بتواند بومیسازی صنعت فوالد را با بهرهگیری از توان داخلی ،گسترش دهد.
❖ بهتازگی اخباری از سوی منابع روسی مبنیبر حضور خودروساز بزرگ روسیه به نام آوتوواز در ایران مطرح شده و ظاهرا قرار است یکی از برندهای مشهور
آن به نام «الدا» در کشور به تولید برسد .هرچند منابع داخلی رسما این ماجرا را تایید نکرده و جزییاتی از آن ارایه ندادهاند ،اما گفته میشود پارسخودرو
بهعنوان سومین خودروساز بزرگ کشور مشغول مذاکره با آوتوواز است .آن طور که منابع آگاه عنوان میکنند ،پشت ماجرای آمدن احتمالی خودروساز
بزرگ روسیه به ایران ،رنوی فرانسه قرار دارد؛ شرکتی که بهدلیل تحریمها رفت و ظاهرا حاال میخواهد بهواسطه شریک روسیاش ،حضوری غیرمستقیم
در بازار کشور داشته باشد.
❖ عباس کشاورز؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی در نهاوند تاکید کرد :تا پایان امسال  100درصد پول کشاورزان چغندرکار کشور پرداخت میشود .این در حالی
است که شرکت فرانسوی تولید بذر ویلمورین اعالم کرد با پشتیبانی یک بانک فرانسوی صادرات به ایران را ادامه داده است.
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همراه با کدال
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جزییات معامالت سهام و حق تقدم سهام

معامالت بلوک
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نمای کلی بازار
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