نیمنگاهی به بازار
بازار نقدی بورس اوراق بهادار شاهد معامله  1921میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  5250میلیارد
ریال بود  .در روز دوشنبه شاخص در رقم  162323/6واحد جای گرفت و به این ترتیب ارزش
بازاری بورس بالغ بر  6 ، 166 ،579میلیارد ریال گردید .
از مجموع  346نماد بورسی دوشنبه تعداد  313نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد 167
نماد با افزایش قیمت ،تعداد  133نماد با کاهش قیمت و تعداد  13نماد بدون تغییر به کار خود
پایان دادند .
بازار نقدی فرابورس شاهد معامله تعداد  486میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  1419میلیارد ریال
بود  .شاخص کل با  26 /25واحد رشد در رقم  1909/4قرار گرفت .
از مجموع  123نمادفرا بورسی دوشنبه تعداد  99نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد
 66نماد با افزایش قیمت ،تعداد  32نماد با کاهش قیمت و تعداد  1نماد بدون تغییر به کار خود
پایان دادند .
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ت
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فهیمه رستمیان -محبوهب جعفری-صبا رستم شیرازی  -محمد سجاد اصفهانی
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اخبار اقتصادی
❖ بانك مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد :توقف فعالیت سامانه نیما صحت ندارد
و فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان در این سامانه با قوت ادامه دارد بلکه در
روزهای اخیر شاهد ثبات در تعداد و حجم معامالت در جهت جذب ارز حاصل
از صادرات و تامین ارز واردات هستیم .در همین حال دوشنبه در سامانه نیما
نرخ فروش دالر با غیبتی سه روزه با رقم  7هزار و  996تومان و نرخ خرید 8
هزار و  287تومان درج شده است.
❖ مذاکره تجاری آمریکا و چین قیمت نفت را باال برد  .گفتوگوهای بازرگانی
آمریکا و چین از یك سو و کاهش تولید نفت اوپك از سوی دیگر ،سبب شدند قیمت نفت در معامالت امروز (دوشنبه 17دیماه) افزایش یابد.
❖ عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس :هدف خودروسازان از طرح فروش خودرو  5درصد کمتر از قیمت بازار آزاد این بود که سودی که تا
دیروز به جیب دالل و واسطه سرازیر بود با  5درصد کمتر به جیب این شرکتها سرازیر شود اما هیچ تضمینی وجود ندارد که خودروسازان ،قیمت
کارخانهای خودرو را کاهش دهند.
❖ پیمان ارزی در فاز اصالح  .جزئیات هماندیشی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی با رئیسکل بانك مرکزی از شروع فاز جدید برای حلوفصل مساله
بازگشت ارزهای حاصل از صادرات ،خبر میدهد.
❖ معاون وزیر صنعت :ساز و کار تعیین قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار در حال انجام است  .الزام خودروسازان به پرداخت سود تاخیر برای تعهدات معوق
محسن صالحی نیا گفت :خودروسازان تاکنون جلوی تحویل خودرو را نگرفتهاند .از ابتدای امسال تاکنون تقریبا حدود  800هزار دستگاه خودرو تولید شده
که نسبت به تولید سال گذشته حدود  30درصد و نسبت به برنامه مد نظر ما  40درصد کاهش داشته است ،البته برنامههای جبرانی برای این موضوع در
نظر داریم.
❖ نوبخت :دولت  7میلیون میلیارد تومان دارایی دارد  .رییس سازمان برنامه و بودجه با اعالم اینکه برنامه اصالح ساختار بودجه در چهار سرفصل به ستاد
اقتصاد مقاومتی ارائه شد ،افزود :رقم داراییهای دولت  7میلیون میلیارد تومان است که بخشی از آن غیرمولد است.
❖ معاون ارزی اسبق بانك مرکزی با تاکید بر کاهش همراهی مجامع بینالمللی با تحریمها بر علیه ایران ،معتقد است روند نرخ رشد اقتصادی میتواند
بهبود یابد .سیدکمال سیدعلی با تاکید بر اینکه نرخ ارز به عنوان عاملی که میتواند قیمت تمام شده کاال و خدمات را کاهش یا افزایش دهد ،گفت :با
رونق تولید ،نرخ رشد اقتصادی می تواند در ادامه سال بهبود دهد.
❖ احتمال دارد با توجه به مشکالت ایجاد شده درباره صادرات غذا به ایران توسط شرکتهای بینالمللی و همچنین عدم تمایل اتحادیه اروپا به پرداخت
هزینه نقض تحریم های آمریکا SPV ،به  H-SPVتبدیل شود یعنی صرفا محدود به تجارت غذا و دارو گردد.
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❖ با توجه به آمارهای سازمان برنامه و بودجه ،صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه های مهر و آبان بخاطر اجرایی شدن تحریم های آمریکا،
کاهش چشمگیری یافته و به حدود  1میلیون و  225هزار بشکه در روز رسیده است.
❖ با تصویب دولت؛ ممنوعیت ترخیص خودروهای خارجی لغو شد  .هیات دولت با صدور بخشنامهای ،ثبت سفارش واردات خودروهای دارای قبض انبار به
صورت بدون انتقال ارز را بال مانع اعالم کرد .بر اساس بخشنامه هیات دولت ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت)
که تا تاریخ ابالغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی یا مناطق آزاد هستند به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء
ارز به بانك مرکزی بالمانع است .همچنین تمامی ثبت سفارشهای قبلی خودرو اعم از بانکی و غیربانکی لغو میشود.

اخبار سیاسی و بین الملل
❖ قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به اظهارات اخیر
رئیس جمهور آمریکا خاطرنشان کرد :ایشان هم ،چون همیشه ،بی
آموختن درسی از تاریخ تحوالت دهههای اخیر و باز بینی
سیاستهای سرا پا غلط اسالف خود در قبال این منطقه و ایران
بار دیگر سخنانی بی منطق و از سر نفرت را نسبت به مردم این
سرزمین باستانی مطرح کرده است که باز تکرار همان زیاده خواهی
و جاه طلبیهای قدرتهای قرون وسطایی و تاریخ مصرف گذشته
است .خیال پردازی و اقدامات خصمانه ایاالت متحده آمریکا
تاکنون علیرغم همه تالشهای کینه توزانه انها نسبت به مردم ایران راه بجایی نبرده و بی شك در آینده نیز نخواهد برد.
❖ نخستین دور گفتگوهای تجاری چین و آمریکا بعد از اعالم آتش بس موقت  90روزه در نشست سران دو کشور در آرژانتین ،در پکن آغاز شد .ترامپ که
تاکنون بر  250میلیارد دالر از کاالهای صادراتی چین به آمریکا تعرفه بسته ،تهدید کرده است اگر طرفین در این مدت به توافق نرسند سایر کاالهای
چینی نیز مزه تعرفه را خواهند چشید و تعرفه بر روی کاالهای قبلی هم افزایش خواهد یافت .ترامپ روز گذشته گفته بود ضعفهای اقتصاد چین ،این
کشور را مجبور به نشستن پای میز مذاکره کرده است.
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اخبار نمادها و گروه ها

❖ سخنگوی انجمن صنعت تایر با اعالم اینکه حدود یك سوم از نیاز
تایر کشور از محل واردات تامین میشود ،گفت :نگران ورود
الستیكهای فاقد استاندارد خارجی در بازار هستیم.
❖ صادرات سیمان و فاز  4خط تولید  .مجید کیانپور(نماینده درود) گفت:
سرانجام پس از چندین ماه پیگیری مستمر اولین محموله سیمان
کارخانه سیمان دورود به میزان  3300تن به یکی از کشورهای حوزه
خلیجفارس بارگیری میشود.وی اضافه کرد :همه مقدمات برای آغاز
عملیاتی فاز  4فراهم شده است.
❖ عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان تهران ضمن اعالم نیاز کشور به تولید سالیانه یك میلیون واحد مسکونی ،گفت :سال های گذشته با کاهش تولید
مسکن روبرو شدیم و اکنون انباشت تقاضایی به میزان  3.5میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد.
❖ مدیرعامل بورس تهران 40 :درصد  GDPایران متعلق به بازار سهام است  .افزایش  67درصدی شاخص بورس تهران نسبت به ابتدای سال  .مدیرعامل
بورس تهران اعالم کرد :جمع ارزش بازار بورس و فرابورس حدود  830هزار میلیارد تومان است که برابر با  40درصد  GDPکشور است .همچنین
شاخص بورس تهران نسبت به ابتدای سال جاری  67درصد افزایش داشته است.
❖ دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت :قیمت برخی فرآورده های نفتی را  13درصد کاهش دادیم  .ناصر عاشوری ،دبیر کل انجمن
صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت ،با اعالم اینکه در راستای بقا و سرپا ماندن پاالیشگاه ها و صنایع وابسته به آن نرخ فرآورده های خاص تولیدی
پاالیشگاه را برای نخستین بار پس از انقالب اسالمی در نتیجه کاهش قیمت جهانی نفت و البته نرخ ارز 10 ،تا  13درصد کاهش دادیم ،گفت :شرکت
های پاالیشی و زیر مجموعه هایی که از محصوالت آنها استفاده می کنند ،صرف نظر از اینکه خصوصی هستند یا دولتی باید از نظر بخش انسانی ،مالی،
تولید کمی و کیفی سرپا بماند.
❖ مدیرعامل ایران خودرو :سیاست ما افزایش یك شبه قیمت ها نیست  .تولید پژو در ایران ادامه دارد  .هاشم یکه زارع اعالم کرد :تالش شده تا بعد از
خروج پژو از ایران ،خودروهایی که در این قرارداد ذکر شده بود در داخل و بدون حضور این کمپانی فرانسوی تولید شود .مشکالتی که بر سر تولید قطعه
به وجود آمد در نهایت منجر به کاهش میزان تولید خودرو و تاخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی شده است .وی گفت :طی دو هفته آینده نیز پیش
فروش جدید انجام خواهد شد .فرق حضور پژو و ترک ایران در سال  91و  97این بود که در سال  91پژو به ایران پشت کرد و هم اکنون عقب عقب
ایران را ترک می کند.
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❖ مدیرعامل سایپا در نمایشگاه خودرو تهران :زیان سنگین سایپا طی  9ماه گذشته  .احتمال جایگزینی محصوالت خانواده رنو با محصوالت دیگر در حال
بررسی است  .محمدرضا سروش گفت :طی  9ماه گذشته زیان سنگینی به شرکت وارد شده و ادامه این وضعیت محدودیتهای جدی را برای خودروسازان
و صنایع قطعه سازی ایجاد خواهد کرد .تعلل در اعالم قیمتهای جدید و فروش خودرو با قیمت پایین تر از قیمت تمام شده ،زیان سنگینی را به شرکت
وارد کرده است و امیدوارم طی چند روز آینده قیمتهای جدید اعالم شود.
❖ سعید اسالمی بیدگلی :اتفاق نظر سران سه قوه برای توسعه بازار سرمایه  .عضو شورای عالی بورس گفت :چالش هایی که اقتصاد کشور با آن مواجه است
چشم مدیران و سیاست گذاران اقتصادی را به اهمیت بازار سرمایه باز کرده است .بن بست شبکه پولی ،عدم شفافیت ،نقدینگی و بسیاری از مسایل دیگر
باعث شده صاحب نظران اقتصادی به این نتیجه برسند که بدون توسعه بازار سرمایه اقتصاد کالن کشور راه به جایی نخواهد برد.
❖ دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری  -صنعتی :تاسیس «بورس بینالملل» به مراحل پایانی نزدیك شد  .دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری  -صنعتی
و ویژه اقتصادی گفت :آئین نامه تشکیل «بورس بین الملل» به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده شده و پس از آن ،برای تصویب نهایی به هیات
دولت می رود.
❖ فایرا  :آلومینیوم ایران در دوره  9ماهه منتهی به ( 1397/09/30حسابرسی نشده) به ازای هر سهم  604ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ٪1،185رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش  ٪71فروش و شناسایی مبلغ  1،256میلیارد ریال سایر درآمدهای غیرعملیاتی -اقالم
متفرقه میباشد .این شرکت براساس عملکرد  9ماهه برای سال مالی منتهی به  1397/12/29مبلغ  3،138میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.
❖ قهکمت  :قند هکمتان در دوره  12ماهه منتهی به (1397/06/31حسابرسی شده) به ازای هر سهم  1،180ریال سود محقق کرده است که نسبت به
گزارش  12ماهه حسابرسی نشده  ٪2رشد داشته که عمدتا بخاطر کاهش بهای تمام شده فروش و از طرفی افزایش سایر درآمدهای عملیاتی در گزارش
حسابرسی شده میباشد .این شرکت براساس عملکرد واقعی  12ماهه برای سال مالی منتهی به  1397/06/31مبلغ  322،745میلیون ریال سود خالص
محقق کرده است.
❖ دبیرکل انجمن صنفی صنعت پاالیش نفت با اشاره احتمال حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده گفت :طبق مصوبه هیات وزیران ،تعیین قیمت و تعرفه
فرآوردههای ویژه به پاالیشگاههای خصوصی واگذار شد.
❖ دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت از تکمیل بخش بنزینسازی فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس خبر داد و گفت :تولید بنزین
کشور اکنون به  105میلیون لیتر در روز رسیده است و فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در دهه فجر امسال رسما افتتاح میشود.
❖ رییس هیات عامل ایمیدرو :ایمیدرو با همکاری بانك مرکزی ،درصدد حل مشکالت ارزی تولید است  .رییس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد :در حال
برگزاری جلسات با بانك مرکزی برای برون رفت از مشکالت ارزی هستیم .عالوه بر این امسال حدود یك میلیارد دالر طرح افتتاح می شود ،عالوه بر
این سال آینده نیز حدود  1.5میلیارد دالر وارد مدار تولید خواهد شد .نسبت ظرفیت به تولید حدود  70است اما در طرح جامع فوالد به بیش از  70درصد
دست خواهیم یافت .البته این امر از موانع تولید است که برطرف باید شود.
❖ عظیمیان؛ مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان :رویکرد جدید فوالد مبارکه شتاب دهی و اعمال سیاست های حمایتی در تعامل با شرکت های دانش بنیان
است.
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❖ بومی سازی محور توسعه در چادرملو  .ساخت  11هزارو  287قطعه صنعتی  .دبیر ستاد بومی سازی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت  :این شرکت
با برقراری ارتباط تنگاتنگ با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهها  ،صنعتگران ،مبتکران و مخترعان کشور و حمایت از ایده ها ،نوآوران و اتکا به دانش
بومی همواره در پی استفاده از ظرفیت های داخلی بوده و تاکنون نیز بالغ بر  50پروژه تحقیقاتی و پژوهشی را اجرا و به اتمام رسانده است .
❖ بنا به گزارش استیلمینت ،ایران در ماه آذر  1 /07میلیون تن سنگآهن صادر کرده که  19درصد افت ماهانه داشته ،همچنین نسبت به مدت مشابه
سال قبل نیز  20درصد افت داشته است.در سال ( 97آوریل تا دسامبر  )2018صادرات سنگآهن ایران معادل  10 /38میلیون تن بوده که افت چشمگیر
 30درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است .چین در دسامبر گذشته بزرگترین و تنها واردکننده سنگآهن ایران بود که با  16درصد
کاهش ماهانه  1 /07میلیون تن ثبت شد.
❖ دبیرکل انجمن صنفی صنعت پاالیش نفت با اشاره به احتمال حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده ،گفت :طبق مصوبه هیاتوزیران ،تعیین قیمت و تعرفه
فرآوردههای ویژه به پاالیشگاههای خصوصی واگذار شد.
❖ شیشه قزوین )کقزوی) دیروز از برنامه این شرکت برای فروش دارایی خبر داد .بر این اساس مزایده عمومی فروش یك باب ساختمان زائِرسرا و دو
دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در مشهد و سه قطعه زمین واقع در شهرستانهای قزوین ،تاکستان و آستارا منتشر میشود.
❖ مخابرات ایران )اخابر) آگهی فروش امالک منتشر کرده است .براین اساس شرکت مخابرات ایران در نظر دارد تعداد  122فقره از امالک مازاد خود در
 11استان کشور را بهصورت مزایده به فروش برساند .به گزارش روابطعمومی وامور بینالملل شرکت مخابرات ایران ،شرکت مدیریت سامان سازه غدیر
به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران در نظر دارد تا امالک مازاد خود را از جمله در استانهای البرز ،ایالم ،تهران ،خراسان رضوی ،خوزستان ،فارس،
کردستان ،گیالن ،لرستان ،مازندران و مرکزی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
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همراه با کدال

7
Page

نمای کلی بازار
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جزییات معامالت سهام و حق تقدم سهام

معامالت بلوک
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