نیمنگاهی به بازار
بازار نقدی بورس اوراق بهادار شاهد معامله  5901میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 14334
میلیارد ریال بود  .در روز چهارشنبه شاخص در رقم  211344واحد جای گرفت و به این ترتیب
ارزش بازاری بورس بالغ بر  8 ، 144 ،798میلیارد ریال گردید .
از مجموع  353نماد بورسی چهارشنبه تعداد  325نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد
 172نماد با افزایش قیمت ،تعداد  147نماد با کاهش قیمت و تعداد  6نماد بدون تغییر به کار خود
پایان دادند .
بازار نقدی فرابورس شاهد معامله تعداد  966میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  3091میلیارد ریال
بود  .شاخص کل با  35 /17واحد رشد در رقم  2605/7قرار گرفت .
از مجموع  128نمادفرا بورسی چهارشنبه تعداد  99نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد
 60نماد با افزایش قیمت ،تعداد  37نماد با کاهش قیمت و تعداد  2نماد 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

❖ رئیس کل بانک مرکزی :جو موجود در بازار ارز ،حاصل تنشهای سیاسی است؛
من فاکتور اقتصادی در آن نمی بینم  .مردم با احتساب متغیرهای سیاسی وارد
این بازار نشوند .این مقطع هم خواهد گذشت و خوشبین هستیم.
❖ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس :اکنون که در اواسط اردیبهشت قرار داریم
توانستیم بیشتر از پیش بینیها در بودجه نفت را فروخته و صادر کنیم
وفرآوردههای پتروشیمی هم صادر شده است.
❖ همتی پاسخ داد؛ افزایش قیمت ارز برای تامین کسری بودجه صحت ندارد  .رییس کل بانک مرکزی گفت :مسئله افزایش قیمت ارز برای تامین کسری
بودجه صحت ندارد و بانک مرکزی به دنبال ایجاد ثبات نسبی و جلوگیری از نوسانات در بازار ارز است.
❖ چین از ایران  24میلیون بشکه نفت خرید  .واردات نفت چین در ماه آوریل با وجود اختالالت مربوط به تعمیرات پاالیشگاهی و تقاضای داخلی کمتر
برای سوخت به طور غیرمنتظره به رکورد باالی جدیدی افزایش یافت ،زیرا پاالیشگاههای دولتی در آستانه پایان معافیتهای آمریکا برای واردات نفت
ایران به ذخیرهسازی پرداختند.
❖ همتی پاسخ داد؛ افزایش قیمت ارز برای تامین کسری بودجه صحت ندارد  .رییس کل بانک مرکزی گفت :مسئله افزایش قیمت ارز برای تامین کسری
بودجه صحت ندارد و بانک مرکزی به دنبال ایجاد ثبات نسبی و جلوگیری از نوسانات در بازار ارز است.

اخبار سیاسی و بین الملل
❖ وزارت خارجه چین در بیانیهای در واکنش به تصمیم ایران برای
توقف برخی تعهدات ذیل برجام ،خواستار اجرای کامل برجام شد.
❖ اولین واکنش اروپا به توقف اجرای برخی تعهدات ایران .وزیر دفاع
فرانسه در واکنش به اعالم توقف اجرای برخی تعهدات ایران ذیل
برجام گفت« :چیزی بدتر از خروج ایران از توافق هستهای وجود
ندارد .اروپاییها خواهان زندن ماندن توافق (هستهای) هستند».
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❖ الوروف :خروج آمریکا از برجام اوضاع را متشنج کرده است  .وزیر امور خارجه روسیه در دیدار ظریف گفت :اوضاع پیرامون برجام به دلیل خروج آمریکا
از این توافق متشنجتر شده است .این توافق به تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسیده بود.
❖ برایان هوک :ایران در دور زدن تحریمها سابقهای طوالنی دارد  .نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اعالم کرد :ایران در دور زدن تحریمها سابقهای
طوالنی دارد .تحریمهای ما مؤثرند؛ ما میخواهیم شاهد یک توافق جدید و بهتر باشیم .مقامات ایران در تمام سطوح گفتهاند که نمیخواهند مذاکره کنند.
❖ اولین واکنش چین به اقدام روحانی :همه باید برجام را کامل اجرا کنیم  .رویترز :وزارت خارجه چین در پاسخ به اظهارات رئیسجمهوری ایران ،اعالم
کرد :توافق هستهای ایران باید به طور کامل اجرا شود و همه طرفین در مقابل تحقق این امر مسئول هستند.
❖ ژاپن :مایل به میانجیگیری میان ایران و آمریکا هستیم  .معاون دبیر کابینه ژاپن با استناد به اظهارات یکی از مقامات وزارت خارجه کشورش اظهار
امیدواری کرد با توجه به رابطه خوبی که با ایران و آمریکا دارد بتواند میان دو کشور میانجیگیری کرده و قرارداد هسته ای ایران موسوم به برجام را نجات
دهد.
❖ اتحادیه اروپا هرگونه «مهلت» از جانب ایران درباره توافق هستهای را رد کرد  .اتحادیه اروپا در واکنش به مهلت  60روزه ایران برای اجرای تعهدات
بانکی و نفتی اعالم کرد هیچ ضرباالجلی را از سوی تهران نمیپذیرد .
❖ الجزیره خبر داد" :کاهش تعهدات برجامی ایران" موضوع جلسه دوشنبه اتحادیه اروپا  .الجزیره در تحلیل خود نوشت که اولین فرصت اتحادیه اروپا برای
بحث درباره کاهش تعهدات برجامی ایران ،جلسه روز دوشنبه این اتحادیه در بروکسل خواهد بود .

اخبار نمادها و گروه ها

❖ جلسه مشترک انجمن صنایع همگن قطعهسازی با مدیرعامل
خساپا برگزار شد .مدیرعامل سایپا اعالم کرد :بخش قابلتوجهی از
اصالح قیمتها انجام شده است .در عین حال به شرکتهای سازهگستر
و مگاموتور دستور داده شد تا آن بخش از اصالح قیمتها که صورت
نگرفته است ،در اسرع وقت موردبازنگری قرار بگیرد و اصالح قیمت
درمورد آنها نیز اعمال شود.
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❖ مدیرعامل ایمیدرو گفت :شرکتهای آسیایی و اروپایی برای ادامه
فعالیت با ما بر محرمانه بودن تمامی مذاکرات و نحوه اجرای کار تاکید
دارند بر همین اساس ما نمیتوانیم بسیاری از فعالیتهایی چه در بخش
تولید و چه در بخش صادرات صورت میگیرد را رسانهای کنیم اما همانطور که از شرایط پیداست ما در دور زدن تحریمها موفق بودیم و همین مسیر را
ادامه خواهیم داد.

❖ مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران:مشتریان پتروشیمی نه کشورها بلکه شرکتهای خصوصی هستند مثال وقتی محموله متانول به
هند میرود خریداران متنوعی وجود دارد که براحتی قابل ردیابی نیستند.
❖ غفارس  :شیر پاستوریزه پگاه فارس در دوره  12ماهه منتهی به (1397/12/29حسابرسی نشده) به ازای هر سهم  610ریال سود محقق کرده است
شرکت در این دوره افزایش سرمایه  ٪22را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم  ٪7کاهش داشته
ولی سود خالص  ٪14رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش  ٪28فروش و از طرفی کاهش  ٪55هزینه های مالی میباشد .این شرکت براساس عملکرد
 12ماهه برای سال مالی منتهی به  1397/12/29مبلغ  149،269میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
❖ قصفها  :قند اصفهان در دوره  12ماهه منتهی به ( 1397/12/29حسابرسی نشده) به ازای هر سهم  2،447ریال سود محقق کرده است که نسبت به
مدت مشابه سال قبل  ٪61رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش  ٪258سایر درآمدهای غیرعملیاتی -اقالم متفرقه میباشد .این شرکت براساس عملکرد
 12ماهه برای سال مالی منتهی به  1397/12/29مبلغ  477،242میلیون ریال سود خالص محقق کرده است .
❖ در حالی بهای نفت با نوسان در مرز 70دالر برای هر بشکه نفت خام برنت قرار دارد که با وجود از سرگیری جنگ تجاری میان چین و آمریکا ،بازار مواد
خام به ویژه فلزات تحت فشار قرار گرفته است .کاهش بهای مس و روی و سرب در کنار اعالم تحریم تجارت فلزات از سوی آمریکا میتواند فشارهایی
را به گروه فلزی وارد کند .هر چند بخش فلزی به دلیل کوچک بودن شرکتها و ردیابی سخت معامالت عمال شانس کمی برای تحریم دارد و انتظار
نمیرود تحریمهای اعمال شده تاثیری در وضعیت گروه فلزی برجای بگذارد.
❖ شرکت توسعه انرژی تدبیر در نظر دارد تعداد  33میلیون سهم معادل  10درصد از سهام شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر (شبصیر) را بهطور عمده
و نقد از طریق عرضه در بازار دوم فرابورس ایران به فروش برساند.
❖ قند اصفهان (قصفها) با انتشار گزارش عملکرد سال 97از تحقق سود  2447ریالی به ازای هر سهم خبر داد.
❖ بهپاک از قرارداد با گروه کوروش خبرداد؛ به این ترتیب شرکت صنعتی بهپاک به منظور استفاده از ظرفیت خط تولید روغنکشی لورگی ،بهعنوان
«پیمانکار» ماهانه حداقل به میزان 140هزار تن روغن از دانههای روغنی سویا و کلزا را در قبال اخذ کارمزد روغنکشی بهصورت انحصاری در اختیار
شرکت صنعت غذایی کوروش بهعنوان «کارفرما» طبق مفاد قرارداد منعقده فیمابین قرارمیدهد.
❖ کارخانجات داروپخش (دارو) اعالم کرد« :بهاستناد مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده در دیماه سال  ،97جلسه هیاتمدیره به منظور تصمیمگیری
درخصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 625میلیارد ریال به مبلغ 750میلیارد ریال (125میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی) ،در روز شنبه
28اردیبهشتماه سال جاری برگزار خواهد شد».
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❖ نفت بهران (شبهرن) اعالم کرد« :مجوز دریافتشده از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درخصوص افزایش نرخ فروش محصوالت
بنزینی و دیزلی به ترتیب 70درصد و 60درصد دریافت شد .الزم به توضیح است به استثنای افزایش 9درصدی نرخ فروش محصوالت در تیرماه سال ،97
این شرکت از سال  93تاکنون هیچگونه مجوز افزایش نرخی دریافت نکرده است .همچنین میانگین نرخ خرید مواد اولیه لوبکات (سبک و سنگین) در
سال  93حدودا مبلغ یکهزار و 500تومان بوده که در حالحاضر باتوجه به حذف ارز دولتی 4200تومانی بانک مرکزی و جایگزینی نرخ ارز نیمایی در
قیمتگذاری این فرآورده و مواد افزودنی ،نرخ میانگین خرید لوبکات(سبک و سنگین) در اردیبهشت ماه سال  ،98حدود 4هزار و 500تومان است ».در
همین راستا نفتپارس نیز خاطرنشان کرد« :نرخ خرید لوبکات در اردیبهشت سال  ،1398حدود 45هزار تومان است که نسبت به میانگین نرخ خرید سال
گذشته که حدود 22هزار تومان بوده ،بیش از 100درصد افزایش یافته است».

❖ نفت سپاهان (شسپا) نیز عالوه بر موارد فوق از انعقاد قرارداد اجاره زمین به مساحت تقریبی 19هزار مترمربع در مجتمع بندری شهیدرجایی بهمنظور
ساخت و احداث مخازن نگهداری فرآوردههای نفتی به ظرفیت 35هزار و  400متر مکعب جهت تخلیه ،بارگیری ،توزیع و نگهداری مواد سوختی و وارداتی،
صادراتی و ترانزیتی برای مدت  15سال خبر داد .همچنین از تاریخ عقد قرارداد یعنی 10اردیبهشتماه سالجاری شامل  2سال ساخت و  13سال
بهرهبرداری خواهد بود .برآورد حداقل مبلغ سرمایهگذاری حدود  110میلیارد تومان خواهد بود.

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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