نیمنگاهی به بازار
بازار نقدی بورس اوراق بهادار شاهد معامله  3536میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  9862میلیارد
ریال بود  .در روز دوشنبه شاخص در رقم  211871/7واحد جای گرفت و به این ترتیب ارزش
بازاری بورس بالغ بر  8 ، 118 ،248میلیارد ریال گردید .
از مجموع  353نماد بورسی دوشنبه تعداد  316نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد 98
نماد با افزایش قیمت ،تعداد  213نماد با کاهش قیمت و تعداد  5نماد بدون تغییر به کار خود پایان
دادند .
بازار نقدی فرابورس شاهد معامله تعداد  498میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  2153میلیارد ریال
بود  .شاخص کل با  - 10 /49واحد کاهش در رقم  2623قرار گرفت .
از مجموع  128نمادفرا بورسی دوشنبه تعداد  98نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد
 29نماد با افزایش قیمت ،تعداد  69نماد 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

❖ رییس جمهوری در دستوری به دستگاههای اجرایی خواستار تسهیل فرایند
سرمایهگذاری داخلی وخارجی شد.
❖ رئیس بنیاد مسکن با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از تاثیر رشد قیمت مصالح
ساختمانی بر بازسازی مناطق سیل زده مصالح ساختمانی را مستقیم خریداری
می کنیم ،گفت :اگر تولید مسکن به اندازه کافی افزایش یابد داللبازی در
بازار مسکن جمع خواهد شد.
❖ احتمال تغییر ساعت کاری ادارات .توانیر:در حال حاضر به خاموشیهای برنامهریزی شده فکر نمیکنیم.یکی از برنامهها ،تغیر ساعت کار اداری است و
در حال مذاکره برای اخذ موافقت از مجموعهها هستیم.هدف ،مدیریت مصرف است نه خاموشی.
❖ با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ،کارشناسان صندوق بین المللی پول به ایران آمدند تا در زمینه اصالحات ساختار بودجه کشور و
برخی مسائل دیگر به مسئوالن دولتی مشورت دهند/.در این جلسات مسائلی مانند توسعه مشارکت عمومی و خصوصی ،بودجه ریزی و نظارت بر
شرکتهای دولتی و بودجه ریزی میان مدت بحث و بررسی صورت گرفته است.
❖ شورای رقابت دوباره قیمتگذار خودرو شد  .مجلس در مصوبه جدیدی ،قیمتگذاری خودروها را دوباره به شورای رقابت سپرد و به این ترتیب
خودروسازان دیگر نباید تعیین کننده قیمت باشند.
❖ قیمت کارمزد گاز  CNGاز اول خرداد  32درصد افزایش مییابد  .رئیس هیات مدیره انجمن صنفی  CNGکشور :افزایش  32درصدی قیمت کارمزد
گاز  CNGکه  14درصد آن برای سال  97و  18درصد برای سال  98است ،از شنبه به مناطق شرکت گاز ابالغ شده و از پسفردا اجرایی خواهد شد.
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اخبار سیاسی و بین الملل
❖ وزیر خارجه آلمان:حفظ توافق هستهای با ایران مهم است.اگر ایران
از توافق هستهای با خارج شود در این صورت غنیسازی اورانیوم
را افزایش خواهد داد .احتماال در هفتههای آینده با ایران مذاکره
خواهد شد.
❖ تنشها در غرب آسیا و احتمال ادامه «توافق کاهش تولید» اوپک
قیمت نفت را به  73.22دالر افزایش داد.
❖ وزیر نفت عربستان :هیچکس دقیقا نمیداند ایران چقدر نفت صادر میکند چون بخش عمده ای از نفت ایران در بازار ثبت نشده است.

اخبار نمادها و گروه ها
❖ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در  12ماهه منتهی به اسفند 97
برای هر سهم  832ریال سود حسابرسی شده محقق کرد .این رقم در
گزارش حسابرسی نشده  796ریال اعالم شده بود .علت افزایش سود در
گزارش حسابرسی شده کاهش رقم بهای تمام شده و افزایش سایر
درامدهای عملیاتی می باشد.
❖ شرکت پتروشیمی اصفهان در  12ماهه منتهی به اسفند  97برای
هر سهم  8722ریال سود محقق کرد .شصفها در مدت مشابه سال قبل
 1403ریال سزیانن ود برای هر سهم شناسایی کرده بود .علت اصلی
تبدیل سود شصفها سود زیان در  12ماهه سال  97نسبت به مدت مشابه
قبل را می توان ناشی از رشد  121درصدی درآمدهای عملیاتی و 40
درصدی درامد سرمایه گذاری ها دانست.
❖ آخرین پیگیریهای همفکران از سه بانک بزرگ :محدوده  8700تومان برای تسعیر ارز نهایی شد شنیدهها حاکی است این بانکها هفته گذشته در
جلسهای با رییسکل بانک مرکزی آخرین مذاکرات خود را برای نرخ تسعیر ارز انجام دادهاند .یک مقام مسئول بانکی خبر داد که سه بانک تجارت،
صادرات و ملت در حال امضای صورتجلسهای هستند تا بر اساس آن نرخ تسعیر را برمبنای میانگین نرخ نیما در  6ماهه دوم سال  97اعالم کنند
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❖ بر اساس برآوردها ،تولید محصوالت پتروشیمی تا سال  1400حدود  70درصد افزایش خواهد یافت؛ بهگونهای که ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در
حال حاضر معادل  64میلیون تن است که تا سال  1400به  94میلیون تن خواهد رسید .در این بین نیز مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی
گفته که مذاکره با سرمایهگذاران خارجی صنعت پتروشیمی ادامه دارد.
❖ مشکل کسری قطعات خودرو را حل میکنیم  .رئیس هیأت مدیره خساپا گفت :تمامی خودروهای دارای کسری قطعات پیشرفته در سایپا ،درحال تکمیل
شدن است و بهمحض رسیدن به مرحله تجاری ،به بازار عرضه خواهند شد.
❖ احداث پتروپاالیشگاه ها با سرمایه مردمی ،طرحی نو دربازار سرمایه  .تامین سرمایه اولیه پتروپاالیشگاه ها از نقدینگی مردم روش جدیدی است که به
اذعان کارشناسان ،میتواند بازار سرمایه را متحول کند .این روش را می توان برای توسعه سایر صنایع نیز بکار گرفت.
❖ دبیر انجمن خودروسازان ایران :تصمیم بازگشت شورای رقابت به حوزه قیمتگذاری خودروها برخالف نظر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه
بوده و مجلس نمیتواند به تنهایی چنین تصمیمی بگیرد.
❖ آسیا :بیمه آسیا در دوره  12ماهه منتهی به ( 1397/12/29حسابرسی نشده) به ازای هر سهم  280ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ٪47رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش  ٪449سایر درآمدهای بیمه ای میباشد .این شرکت براساس عملکرد  12ماهه برای سال مالی
منتهی به  1397/12/29مبلغ  644،948میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
❖ شرنگی  :صنعتی و شیمیائی رنگین در دوره  12ماهه منتهی به (1397/12/29حسابرسی نشده) به ازای هر سهم  1،031ریال سود محقق کرده است
که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ٪155رشد داشه که عمدتا بخاطر افزایش  ٪92فروش میباشد .این شرکت براساس عملکرد  12ماهه برای سال
مالی منتهی به  1397/12/29مبلغ  48،479میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
❖ خزامیا  :زامیاد در دوره  12ماهه منتهی به ( 1397/12/29حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ( )172ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ٪6افزایش زیان داشته که عمدتا بخاطر افزایش  ٪14بهای تمام شده فروش و ازطرفی کاهش  ٪56سایر درآمدهای غیرعملیاتی-
اقالم متفرقه میباشد  .این شرکت براساس عملکرد  12ماهه برای سال مالی منتهی به  1397/12/29مبلغ ( )949،992میلیون ریال زیان خالص محقق
کرده است.
❖ شرکت «شصفها» در شرایطی که دوره  12ماهه سال  96را با زیان عملیاتی بیش از  6میلیارد تومانی سپری کرده بود ،در سال  97به سود عملیاتی
 281میلیارد تومانی دست یافت .همچنین موفق شد به ازای هر سهم سود خالص  872تومانی بسازد؛ در حالی که در دوره منتهی به اسفند  96زیان
خالص هر سهم  140تومان بود .این مقدار ،در دوره منتهی به پاییز  97بالغ بر  532تومان به ازای هر سهم «شصفها» بود.
❖ زیان عملیاتی شرکت سایپا در دوره منتهی به پایان سال  97به حدود  2هزار و  847میلیارد تومان رسید .در ادامه زیان خالص «خساپا» در خالل سال
 97با افزایش  325درصدی نسبت به  96روبهرو شد که به این ترتیب ،زیان خالص هر سهم نیز از  29تومان به  123تومان افزایش یافت.
❖ فوالد هرمزگان جنوب در سال عنوان شده موفق به ساخت سود خالص هزار و  660میلیارد تومانی در سال  97شد که نسبت به عملکرد سال 339 ،96
درصد رشد یافته بود .سود خالص هر سهم «هرمز» نیز بیش از  110تومان اعالم شد.
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❖ فوالد کاوه جنوب کیش سود عملیاتی خود را برای سال  97با رشد  66درصدی نسبت به سال  ،96در سطح  869میلیارد تومان تثبیت کرد .در این میان
سود خالص با روند شتابندهتری افزایش یافت که بالغ بر  307درصد بود .به این ترتیب «کاوه» با سود خالص  650میلیارد تومانی و همچنین سود
94تومانی به ازای هر سهم دوره مالی منتهی به  97را به پایان رساند.
❖ سود خالص شرکت قاسم ایران در سالی که گذشت صعود  2هزار و  325درصدی را تجربه کرد که آن را به  29میلیارد تومان رساند .ضمن اینکه سود
خالص هر سهم نیز از  2تومان در سال  ،96به بیش از  48تومان در دوره منتهی به اسفند  97افزایش یافت.

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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