نیمنگاهی به بازار
بازار نقدی بورس اوراق بهادار شاهد معامله  1618میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  4430میلیارد
ریال بود  .در روز یکشنبه شاخص در رقم  164470/6واحد جای گرفت و به این ترتیب ارزش
بازاری بورس بالغ بر  6 ، 298 ،742میلیارد ریال گردید .
از مجموع  350نماد بورسی یکشنبه تعداد  299نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد
 192نماد با افزایش قیمت ،تعداد  101نماد با کاهش قیمت و تعداد  6نماد بدون تغییر به کار خود
پایان دادند .
بازار نقدی فرابورس شاهد معامله تعداد  332میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  1028میلیارد ریال
بود  .شاخص کل با  19 /54واحد رشد در رقم  2070/1قرار گرفت .
از مجموع  125نمادفرا بورسی یکشنبه تعداد  93نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد
 51نماد با افزایش قیمت ،تعداد  41نماد با کاهش قیمت و تعداد  1نماد بدون تغییر به کار خود
پایان دادند .
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اخبار اقتصادی
❖ معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند گفت :طی 11
ماه گذشته بیش از یک میلیارد و  200میلیون دالر کاالی غیرنفتی از منطقه
آزاد اروند صادر شد.
❖ رئیس نیروگاه اتمی بوشهر گفت :با سازماندهی تعمیرها و آزمایش های مربوط
به سامانه ایمنی ،این نیروگاه اردیبهشت  98دوباره به شبکه سراسری برق
وصل می شود.
❖ در نامه یک کانون تفکر به رئیس جمهور مطرح شد .عراق مهمترین شریک تجاری ایران است .پیشنهاد بسته همکاری اقتصادی بین دو کشور
❖ ممنوعیت خروج کاالهای اساسی در قالب مسافری و تجاری گمرک ایران با صدور اطالعیهای اعالم کرد :ممنوعیت خروج کاالهای اساسی در قالب
رویههای مسافری و تجاری ادامه دارد .
❖ تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص اصالح تصویب نامه موضوع اعطای تسهیالت ارزی به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
به کشور عراق ابالغ شد.مطابق با این ابالغیه اعطای تسهیالت ارزی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق به دو سال افزایش
یافت .
❖ مرکز آمار ایران با انتشار تغییرات قیمتی کاالهای صادراتی اعالم کرد که نرخ تورم این کاالها نسبت به فصل گذشته  71.7درصد و در چهار فصل
منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر با  37.4درصد است .
❖ رییس مجلس؛ ساختار بودجه به دستور رهبری طی  4ماه ابتدای سال اصالح می شود  .رییس مجلس با اشاره به اینکه  3ایراد وارد شده به بودجه 98
که مجمع تشخیص مصلحت نظام آنها را مغایر با سیاست های کلی دانسته بود ،اصالح شده است ،گفت :مقام معظم رهبری فرموده بودند امسال بودجه
را با شرایط فعلی تنظیم کنید و بعد ظرف  4ماه اصالحات ساختاری بودجه انجام شود.
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اخبار سیاسی و بین الملل
❖ سفارت ایران در الهه 3 :کشور اروپایی بعالوه دو ( چین  ،فرانسه،
آلمان ،روسیه و انگلیس) در وین بر لغو تحریم ها به منظور امکان
عادی سازی روابط اقتصادی و تجاری با ایران همزمان با اقدام
ایران در اجرای تعهدات هسته ای اش تاکید کردند.
❖ اشتیاق ناگهانی دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا برای
دستیابی به توافق نهایی با چین با هدف پایان دادن به جنگ
تعرفه ها ،باعث شد تا ارزش بورس چین به باالترین رقم در 9
ماه گذشته برسد.

اخبار نمادها و گروه ها

❖ قرارداد آتی زعفران نگین برای تحویل در خرداد ماه  1398از چهارشنبه
 22اسفند ماه  97راه اندازی و تا  18اردیبهشت ماه سال آینده قابل
معامله خواهد بود.
❖ معاونت امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد طی
اطالعیهای ،میزان واگذاری داراییهای مازاد بانکها در دوره دی ماه
سال گذشته تاکنون را  10هزار میلیارد تومان اعالم کرد
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❖ عرضه  7هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای سایپا  .با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ،صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به مبلغ
 7هزار میلیارد ریال در نمادهای صایپا ،112صایپا 012و صایپا 412از طریق بورس اوراق بهادار تهران از دوشنبه  20اسفند  97تا چهارشنبه  22اسفند 97
عرضه عمومی می شود
❖ دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری :بازار سرمایه به مسیر رو به رشد خود ادامه می دهد  .دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران عنوان کرد
بازار سرمایه در سال جاری اتفاقات خوبی را تجربه کرد و از نظر عدد و رقم نیز با رشد قابل قبولی همراه بود
❖ مزایای قانون قیمت تضمینی برای کشاورزان و دولت  .مدیرعامل بورس کاال گفت :اگر قانون قیمت تضمینی درست و کامل اجرا شود هم کشاورز منتفع
می شوند و هم هزینههای دولت با توجه به رشد قیمتهای موجود در بازار کاهش پیدا میکند
❖ محمدرضا نجفی منش رئیس و عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفت و گو با خبرنگار بورس  24درباره آخرین تحوالت مثبت صنعت
قطعه سازی و خودروسازی کشورمان گفت :از کل  4هزار میلیارد تومان منابع نقدی که قرار بود به صنعت قطعه سازی داده شود تاکنون بالغ بر سه هزار
و  400میلیارد تومان پرداخت شده و بر اساس آخرین خبرهای دریافتی باقی مانده این مبلغ نیز در شرف دریافت است
❖ مجری طرح چغندر قند :انتقال عمده برداشت نیشکر به سال  . 98دولت در نرخ تجدیدنظر کند  .مجری طرح چغندر قند با تاکید بر لزوم تجدیدنظر دولت
در نرخ خرید تضمینی چغندر قند ،گفت:حدود  25درصد نیشکر خوزستان برداشت شده و عمده برداشت وتولید شکر از آن به سال  98منتقل میشود.
❖ اظهار نظر حسابرس درباره افزایش سرمایه بانک تجارت از رقم 4هزار و 570میلیارد تومان به حدود  25هزار و 500میلیارد تومان سیزدهم ام اسفند ماه
در کدال بارگذاری شده است و ما نیز در حال بررسی و کارشناسی این اظهار نظر هستیم.با توجه به این که سازمان حسابرسی اخیرا اظهار نظر خود را
اعالم کرده است و مجوز بانک مرکزی در خصوص برگزاری مجمع نیز روز گذشته صادر شده است  ،به زودی نتیجه بررسی های ما نیز درباره این
افزایش سرمایه اطالع رسانی خواهد شد.
❖ بانک سپه با هدف واگذاری بنگاه های فاقد فعالیت بانکی که در راستای اجرای ماده  16قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی صورت خواهد گرفت،
قصد دارد در پایانی ترین روز سال  1397یعنی  28اسفند ماه بلوک  70درصدی سرمایه گذاری امید را عرضه نماید .در حال حاضر بانک سپه مالک بیش
از  21میلیارد سهم از سهام «وامید» است و نام این حقوقی به عنوان مالک  70.43درصد از سهام این شرکت سرمایه گذاری به عنوان عمده ترین
سهامدار «وامید» ثبت شده است.
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همراه با کدال

جزییات معامالت سهام و حق تقدم سهام

5
Page

نمای کلی بازار
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معامالت بلوک
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