نیم نگاهی به بازار

در چهارمین روز کاری بازار سرمایه در هفته جاری شاهد ادامه روند معامالت کم حجم با
چاشنی منفی در اغلب نمادهای بورسی بود .سهامداران همچنان در بیم و امید روزهای
آینده تمایلی به خریدهای سنگین ندارند.
طی داد و ستدهای دیروز معامله گران شاخص بازار بورس با 183واحد کاهش به عدد
96هزار و  149رسید .دیروز 901میلیون برگه سهم به ارزش دومیلیارد و 3میلیون ریال
معامله شد که نسبت به روز گذشته افزایش چشمگیری در حجم معامالت شاهد نبودیم.
همچنین در معامالت دیروز شاخص هم وزن هم با 63واحد کاهش به عدد 17هزار و
 360واحد رسید.اما شاخص کل فرابورس با 2واحد تغییر مثبت نسبت به روز گذشته روی
عدد یک هزار و  77واحد به کار خود پایان داد .با افزایش مداوم قیمت های جهانی فلزات
اساسی به جز آلومینیوم شاهد اقبال بازار به این گروه همچون روزهای گذشته بودیم اما
همچنان سایه سیاست بین الملل بر سر بورس مستدام است و معامله گران با چاشنی
احتیاط دادوستد می کنند و احتمال می رود در روزهای آتی بازار با ریزش بیشتری مواجه
باشد.
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اخبار اقتصادی
 در آستانه انتشار گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان» توسط
صندوق بین المللی پول (آی .ام .اف)« ،موریس اوبستفلد»
اقتصاددان ارشد این صندوق گفت :آی .ام .اف به رشد
اقتصادی جهان در سال  2۱۰۲خوشبین است.

 قیمت طال در بازارهای جهانی در آغاز مبادالت روز سه شنبه
تحت فشار ناشی از افزایش احتمالی نرخ بهره آمریکا با کاهش
روبرو شد.
 معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگویی که هفته گذشته با
مهر داشت ،از ثبات قیمت مسکن در ماه های باقی مانده از سال
جاری خبر داد .بررسی قیمت ماه به ماه مسکن از اردیبهشت  91تا آذر ماه  96نشان می دهد که بازار مسکن در ماه های پایانی هر سال،
معموال با کاهش قیمت مواجه بوده است.
 تحلیل گران اعالم کرند که پیشبینی می شود قیمت مس به  7۰700دالر برتن تا اواسط  2018رشد کند.
 یک منبع بلندپایه اوپک از یکی از تولید کنندگان مهم خاورمیانه گفت ،اوپک در حال رصد بحران اقتصاد ونزوئالست ،اما این سازمان تنها در
صورتی تولید خود را افزایش خواهد داد که اختالالت قابل توجه و ادامه داری در تولید این کشور رخ دهد.
 کمیسیون اروپایی به دلیل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا افزایش سهم بودجه اروپایی کشورهای عضو این اتحادیه را خواستار شد.

اخبار سیاسی و بین الملل
 ۲2 نفر از کارشناسان مسائل امنیت ملی در آمریکا درباره
لغو توافق هستهای برجام به رئیسجمهور این کشور
هشدار دادند.
 یک کارشناس ارشد سیاسی بر این باور است که سال
 2018میالدی احتماال شاهد یک جنگ تجاری تمام عیار
بین ایاالت متحده آمریکا و چین خواهد بود.
 منابع خبری گزارش دادهاند دولت آمریکا قصد دارد در
پایان ماه جاری میالدی با خودداری از تعلیق تحریمها
علیه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ،تحریمها علیه
رسانه ملی ایرانیها را بار دیگر فعال کند.
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اخبار نمادها و گروهها

















شرکت داروسازی الحاوی مبلغ  6۲4ریال ( 100درصد) از
سود  6۲4ریالی خود برای دوره  12ماهه سال مالی
 96/12/29را محقق کرد.
در پی اتمام سال مالی  31شهریور سال جاری و تعیین
زمان مجمع ساالنه جوشکابیزد و افست برای شنبه
آینده  23دی ،نماد این دو شرکت بورسی در پایان
معامالت دیروز بسته می شود .قیمت هر سهم "بکاب و
چافست" طی روزهای گذشته نزولی شده و از حدود
 1300تومان به  1100تومان در معامالت روز قبل رسیده
است.
"ولملت" با توجه به خرید و واگذاری دفتر کار در قالب
قرارداد اجاره به شرط تملیک تا پایان سال مالی جاری،اعالم کرده تعدیل مثبت  10درصدی سود هر سهم نسبت به آخرین بودجه پیش بینی
شده را از  129ریال به  142ریال در حال اجرا است.
آهن و فوالد ارفع درخصوص تعدیل منفی  41درصدی پیش بینی درامد هرسهم اقدام به شفاف سازی کرد و با توجه به ابهامات حداکثر به
مدت  2روز کاری متوقف شد.
شرکت سرمایه گذاری کوه نور که با سرمایه  10میلیارد تومانی در بازار معامالتی پایه ب فرابورس حضوردارد،مجوز افزایش سرمایه 76۲
درصدی را از سازمان بورس اخذ کرد تا سرمایه فعلی را به  86۰7میلیارد تومان برساند.
معاون فروش و بازاریابی ایرانخودرو ضمن اعالم برنامهریزی و اجرا طرحهایی جدید فروش این خودروساز،از فروش  30هزار دستگاه خودرو با
مدل  97طی  9روز ماه جاری خبر داد.
رییس کانون بانکهای خصوصی از اعالم آمادگی نظام بانکی برای پرداخت سود سهام عدالت به مشموالن خبر داد.
جعفر سبحانی درباره زمان واگذاری سهم باقیمانده دولت در سه شرکت «بیمه البرز ،آسیا و دانا» گفت :با توجه به بورسی بودن هر سه شرکت،
کشف قیمت پایه هر سهم و قیمت گذاری آن زمان بر نیست و تالش می کنیم از طریق بورس انجام شود.
در  9ماهه نخست امسال واردات انواع خودرو  13درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت.
موسسه صندوق پسانداز کارکنان راهآهن جمهوری اسالمی ایران ،از عرضه  10درصد سهام شرکت راهآهن حملونقل (سهامی عام) در بازار
بورس خبر داد و اعالم کرد :عرضه این سهام در دی ماه امسال صورت میگیرد.
اموال واگذار شده در نیروگاه ها  ،طبق مصوبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با نظر سازمان مالیاتی از شمول قانون مالیات بر ارزش
افزوده خارج شد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس از شروع تحقیق و تفحص از واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال خبر داد.
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان گفت :سهم فوالد هرمزگان از تولید فوالد خام کشور در هشت ماهه امسال به  8۰1درصد رسید .در پایان
سال قبل این سهم به  7۰9درصد رسیده بود.
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شایعات و شنیده های بازار
قثابت
شنیده ها از برنامه این شرکت برای فروش زیرمجموعه این شرکت در
آینده نزدیک حکایت دارد.
شگل
شایعاتی از برنامه شرکت برای صادرات محصوالت جدید به کشورهای افغانستان و آسیای میانه حکایت دارد.
ثرود
شنیده ها از برنامه این شرکت برای تبدیل واحد اداری پروژه چهارباغ به واحد تجاری حکایت داردکه این عامل باعث سودآوری خواهد شد.
فزرین
شنیده ها از گرفتن مجوز اکتشاف فاز دوم معدن قزلجه در آینده نزدیک حکایت دارد.
وتوکا
شایعاتی از تعدیل مثبت وتوکا با توجه به گزارش های مثبت زیرمجموعه های این شرکت به گوش می رسد.
قاسم
شنیده ها از برنامه شرکت جهت فروش ملک مهرشهر کرج و بندرعباس حکایت دارد.
کروی
شایعاتی از تعدیل مثبت کروی با توجه به افزایش سود فرآور وجود دارد.
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پاینده و پیروز بمانید
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