نیم نگاهی به بازار

در پی فرار عجوالنه حقیقیها در اولین روز هفته ،دیروز اما این روند کندتر شد و جو
مثبتی که از ابتدای ساعت معامالتی بر بازار حاکم شد تا پایان نیز ادامه داشت .در
پایان معامالت دیروز تاالر شیشهای ،شاخص با افزایش  0.15درصدی روی پله 97
هزار و  942واحد به کار خود پایان داد .روز گذشته 819میلیون برگه سهم به ارزش
 153میلیارد تومان در  66هزار جلسه معامالتی دادوستد شد که از این میزان 93
میلیارد تومان آن به معامالت خرد سهام و حق تقدم اختصاص داشت .اما شاخص کل
هموزن با قدرت بیشتری سبزپوش شد و با رشد  79واحدی ( 0.45درصد افزایش) به
رقم  17هزار و  630واحد رسید .دماسنج فرابورس اما مانند سایر شاخصها عمل نکرد
و روز منفی را پشت سر گذاشت .در پایان معامالت آیفکس با عقبگرد  5.2واحدی
روی عدد هزار و  92واحد ایستاد .موضوعی که در این میان جلب توجه میکند ،حبس
بازهای نوسان شاخص کل بورس تهران است بهطوری که برخی ریسکها و ابهامات
سبب شده تا بورس واکنش جدی نشان نداده و قیمتها رشد پرشتابی را تجربه نکنند.
در مقابل نیز حمایت عوامل بنیادی مانع از ریزش جدی شاخص سهام شده است .به
این ترتیب طی  9روز معامالتی گذشته ،نماگر بورس تهران در کانال  97تا  98هزار
واحدی نوسانات محدودی را به ثبت رسانده است.
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اخبار اقتصادی
 سه پیشنهاد در قالب بودجه سال  1397به نمایندگان مجلس
شورای اسالمی از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارائه شده
تا به ترتیب ،تسهیالت برای بخش خصوصی ،تخصیص "یارانه
سود تسهیالت" به واحدهای تولیدی صادرات گرا و نیز ارائه
اعتبارات یارانهدار و نوسازی صنایع مدنظر قرار گیرد.
 روز گذشته دالر و سکه با افزایش قیمت روبرو شدند و سکه تمام
با افزایش  25هزار تومانی ،به یک میلیون و  550هزار تومان
رسید .همچنین طالی  18عیار به گرمی  150هزار تومان رسید
که رکورد قیمتی امسال را شکست.
 بررسی وضعیت مالی دولت در  9ماهه سال جاری حاکی از عدم تحقق بیش از 40هزار میلیارد تومان از منابع پیشبینی شده است ،با این حال
ارقام نشانی از کسری بودجه ندارد.
 یک تحلیلگر برجسته اقتصادی بر این باور است که بررسی روند نوسانات قیمت طال در هفته های گذشته نشان می دهد که رفتار طال دقیقا
شبیه سال  2008است .شورای جهانی طال از رشد  27.6تنی میزان ذخایر طالی صندوق های سرمایه گذاری در ماه ژانویه  2018خبر داده
است.
 بر اساس آمارهای تجارت خارجی در  10ماهه منتهی به دی ماه سال جاری تراز تجارت خارجی کشور منفی  5.8میلیارد دالر بوده است .بر
این اساس میزان واردات  42میلیارد دالر و میزان صادرات  37میلیارد دالر بوده است.
 رئیس کل بانک مرکزی در نامهای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن معرفی خریداران عمده ارز به همراه میزان دالر خریداری
شده از ابتدای سال جاری تا  17دی ماه ،خواستار رسیدگی به مبادالت این اشخاص و اقدام الزم در خصوص وصول مالیاتهای متعلقه شد.
 طبق جدیدترین گزارش ساالنه اداره اطالعات انرژی آمریکا ،این کشور تا سال  2022به یک صادر کننده بزرگ در حوزه نفت و گاز تبدیل
خواهد شد.
 در پی کاهش قیمت های جهانی در هفته گذشته روند بازگشت قیمتی در کامودیتی ها دیده می شود. :نفت دوباره به  63دالر نزدیک شده
است .روی  3406دالر شده است و مس  6904دالر رسیده است.
 طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک ،تولید نفت ایران طی ماه میالدی گذشته  3400بشکه در روز کاهش داشت.
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اخبار سیاسی و بین الملل
 مدیرعامل شرکت نفتی فرانسوی توتال در مصاحبه با
روزنامه فایننشیال تایمز گفت از رییس جمهور آمریکا
درخواست کرده به برجام پایبند بماند.
 مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با
روزنامه واشنگتن پست تاکید کرد :آمریکا و کره جنوبی
در خصوص تعامل دیپلماتیک بیشتر با کره شمالی به
توافق رسیدند ،در وهله نخست این تعامل با سئول خواهد
بود و سپس این تعامل احتماال منجر به مذاکرات مستقیم
واشنگتن با پیونگ یانگ بدون پیش شرط خواهد شد.
 سناتور آمریکایی با متهم کردن کشورمان به دست داشتن در سرنگونی جنگندههای اسرائیلی ،خواهان اتحاد و حمایت بیش از پیش آمریکا از
اسرائیل شد.
 عضو ارشد پارلمان انگلیس با تاکید بر آزار دهنده بودن رفتارهای ایران در سطح منطقه ای و جهانی ،مدعی شد که تحریم های ضد ایرانی با
ادامه این مسیر از سوی تهران ،مرتفع نخواهند شد.

اخبار نمادها و گروهها
 شرکت قند مرودشت مبلغ  408ریال سود برای سال مالی
 97/04/31پیشبینی کرد.
 گروه مالی بانک مسکن تعداد  47میلیون و 967هزار و
 708سهم معادل  8.7درصد از کل سهام سیمان صوفیان
را در روزچهارشنبه دوم اسفند ماه امسال در بازار اول
بورس تهران عرضه خواهد کرد .شرایط واگذاری این
بلوک غیر مدیریتی بطور یکجا و نقد و قیمت پایه هر
سهم  4979ریال است که با یک کد بورسی از طریق
شرکت کارگزاری بانک مسکن روانه میز فروش بازار اول
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بورس تهران می شود.
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 شرکت عمران و مسکن سازان ایران با نماد "مسکنسا" به عنوان نود و پنجمین شرکت در بازار دوم معامالت فرابورس درگروه انبوهسازی،
امالک و مستغالت طی هفته گذشته پذیرش و درج نماد و آماده عرضه اولیه شد.
 مدیرعامل نفت ایرانول از رونمایی و عرضه  4محصول جدید طی  3ماه اول سال آینده و همکاری با شرکت پتروناس برای عرضه محصوالت
مشترک به بازار خبر داد.
 عضو کمیسیون عمران مجلس از بررسی وضعیت تولید ریل ملی در مجلس خبر داد و گفت :با محرز شدن کم کاری ذوب آهن در تحویل ریل
ملی سوال از وزیر صنعت کلید می خورد.
 پتروشیمی آبادان که به دلیل زیانده بودن طی دو سال مالی متوالی ،مشمول فرایند تعلیق شده و در عملکرد  9ماهه هم  665ریال زیان برای
هر سهم محقق کرده ،برنامه افزایش سرمایه  300درصدی را اعالم کرد و روز گذشته با رشد  4درصدی قیمت روبرو شد.
 پگاه گلستان کاهش  22.5درصدی سود هر سهم ( از  98به  80تومان ) را ناشی از افزایش نرخ متوسط شیر خام دریافتی و تامین شیر خام با
درصد چربی مطلوب و افزایش بهای تمام شده و عدم افزایش متناسب نرخ محصوالت و کاهش حاشیه سود ناخالص در عملکرد اجرایی در ماه
های بعد از آن دانست.
 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اعالم کرد  :رکورد مجموع تولید روزانه کارخانه های تولید کنستانتره شرکت
گل گهر به مرز 50000تن و رکورد روزانه تولیدات مجتمع گل گهر به تناز  86105تن در روز رسید.
 کارگروه تنظیم بازار با اعالم محاسبه قیمت خوراک بین مجتمعی با ارز مبادله ای ،فروش استایرن مونومر پتروشیمی پارس با قیمت ارز آزاد را
به صنایع پایین دستی غیر قانونی اعالم کرد.
" کتوکا" اعالم کرد پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر سرمایه گذاران خارجی و امضای قراردادهای جدید به استحضار می
رساند این شرکت هیچ گونه قرارداد جدید که اثر با اهمیت بر درآمد پیش بینی و افشاء شده هر سهم سال  1396داشته باشد (پیش بینی هر
سهم  340ریال) منعقد نکرده و تاکنون هیچ گونه توافقی با سرمایه گذاران خارجی انجام نشده است.
 قند مرودشت  20میلیارد تومانی حاضر در بورس هم بعد از افزایش  9درصدی سود هر سهم از  374به  408ریال اعالم کرد در بهره برداری
سال جاری مقدار جذب چغندر قند کشت بهاره از مقدار  160،000تن (پیش بینی ) به مقدار حدود  184،000تن (واقعی) افزایش یافته و ضریب
استحصال شکر کشت بهاره از ( 83/20پیش بینی) به ( 87/82واقعی) و عیار چغندر تحویلی از ( 17/68پیش بینی) به  17تغییر داشته که در
نتیجه مقدار شکر استحصالی کشت بهاره به  27،612تن بر اساس عملکرد واقعی رسیده است.
 صنعت روی زنگان هم که به دلیل افزایش بیش از  20درصدی قیمت سهام در  5روز با توقف نماد روبرو شده  ،در متنی کلیشه ایی اعالم کرد
از تاریخ گزارشگری قبلی تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است .لذا به نظر می رسد نوسان قیمت
سهام شرکت طی روزهای معامالتی اخیر با توجه به روند عادی بازار صورت گرفته است.
 معاون بهره برداری فوالد مبارکه از رشد تولید  27درصدی شرکت فوالد هرمزگان در  10ماه سال  96خبر داد.
 وزارت صنعت طبق نامه  19بهمن  ،تفاوت چشمگیر نرخ ارز مبادله ای و آزاد دریافت خوراک با قیمت ارز آزاد را موجب توقف تولید و بیکاری
هزاران کارگر شاغل در این واحدها دانست و اعالم کرد از آنجا که نرخ خوراک تحویلی به کلیه واحدهای بزرگ باالدستی پتروشیمی توسط
وزارت نفت با نرخ رسمی ارز مبادله ای محاسبه می شود ،این اقدام خالف قانون است .
 در تصمیمی جدید ابالغ شد :با توجه به اینکه قیمت انواع خوراک گاز مایع صنایع پتروشیمی باالدستی بر اساس نرخ ارز رسمی بانک مرکزی
تعیین می شود،تا تشکیل نهاد رگوالتوری تنظیم روابط فی مابین واحدهای پتروشیمی روال سابق(محاسبه قیمت خوراک با نرخ ارز مبادله ای)
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 مجتمعهای پتروشیمی کشور از آغاز امسال تا پایان دی ماه در مجموع بیش از  44میلیون و  203هزار تن محصول تولید کردند.
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مبنای محاسبه قیمت است و باید قیمت کلیه خوراک های بین مجتمعی صنعت بر اساس نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی محاسبه شود.

 سفارود با کمک سود غیرعملیاتی و درامد متفرقه در حالی که در درامد از سال قبل کمتر است به  152ریال سود در  9ماهه رسیده است
سهم تا  9ماهه  72میلیارد ریال زیان عملیاتی و  93ملیارد ریال سود متفرقه داشته است.
 زمزمه هایی در بازار شنیده می شود که نرخ پاالیشی ها با عدد های خوب و بهبود یافته نسبت به گزارش های قبل به زودی اعالم و
احتماال یک موج مثبت در گزارش پاالیشی ها را شاهد باشیم .

نگاهی به وضعیت بازار
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پاینده و پیروز بمانید.
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