نیم نگاهی به بازار
شاخص کل بورس تهران پس از  ۵روز متوالی منفی و واگذاری  ۲۰کانال ،نهایتا طی
معامالت روز گذشته به مدار مثبت بازگشت و با رشد  ۵۶۶۲واحدی (معادل بیش از ۳ /۲
درصد) به کانال  ۱۸۰هزار واحدی بازگشت .از مهمترین نکات معامالت این روز توجه ویژه
معاملهگران به سهامی بود که از پشتوانه بنیادی برخوردار بودند .موضوعی که سبب شد

شاخص کل و شاخص کل هموزن روندی واگرا را تجربه کنند .به این ترتیب صفهای
سنگین فروش روزهای اخیر بورس ،جای خود را به صفهای تقاضا داد .البته در پایان
معامالت این صفوف خرید جمعآوری شد ،امری که حاکی از بازگشت آرامش به معامالت
سهام طی روز گذشته است .در شرایط کنونی تصمیمگیری مقام ناظر درخصوص تعمیق بازار
سهام و همچنین چاره اندیشی در مورد محدودیتها و سازوکارهای هیجانساز میتواند
رشدی پایدار را برای بازار سهام به ارمغان بیاورد .یکی از مهمترین نقاط تمایز رشد دیروز
شاخص سهام ،شگلگیری تقاضا گسترده در سهام بنیادی بورس تهران بود .دیروز با وجود
رشد  ۳ /۲درصدی شاخص کل سهام شاهد کاهش  ۰ /۷درصد شاخص کل هموزن (با
اثرگذاری یکسان نمادها) بودیم .موضوعی که نشان داد در این روز مثبت ،دیگر خبری از
رشد یکدست قیمتها در تمامی گروههای بازار نیست .به عبارتی دیروز عمدتا صنایعی که به
اصالح ارزنده بوده و از پشتوانههای بنیادی برخوردار بودند ،مسیر رشد قیمتی را برگزیدند .در
این شرایط سهام پاالیشی تماما صف خرید را تجربه کردند و بزرگان صنعت فوالد ،معدنیها
و پتروشیمیها همگی تحتتاثیر تقویت تقاضای قدرتمند ،رشد حداکثری قیمت را تجربه
کردند .اینبار اما روند تقاضا شکلی هیجانی به خود نگرفت.
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اخبار اقتصادی
 سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به توافقات صورت گرفته
در جلسه غیر علنی امروز مجلس گفت :در این نشست مقرر شد
که در دو مرحله بستههای حمایتی به بخشی از مردم که زیر ۳
میلیون تومان درآمد دارند و در هر مرحله  ۳۰۰هزار تومان
پرداخت شود.
 صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش دورنمای اقتصادی
جهان پیشبینی کرد با افزایش تدریجی عرضه ،قیمت هر بشکه
نفت تا پنج سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد.در این گزارش
پیشبینی شده است عرضه جهانی نفت به تدریج افزایش پیدا کرده و قیمت هر بشکه نفت در سال  ۲۰۱۲به  ۶۸.۷۸دالر و در سال  ۲۰۲۳به
 ۶۰دالر میرسد.
 صندوق بینالمللی پول نیز به مانند بانک جهانی پیشبینی کرد رشد اقتصادی امسال و سال آینده ایران منفی خواهد بود ،اما از سال ۲۰۲۰
مجددا به مدار صعودی برمیگردد.
 قیمت نفت روز سهشنبه تحت تاثیر تداوم نگرانیها نسبت به کمبود احتمالی عرضه در بازار به دلیل تحریمهای آمریکا علیه ایران ،افزایش
یافت.
 خبرها حاکی از احتمال احیای مجدد کارت سوخت با سهمیه ۶۰لیتر در ماه بدون افزایش قیمت بنزین است ،البته هنوز تصمیم رسمی نهایی
برای احیای کارت سوخت گرفته نشده است.
 رئیس سابق فدرال رزرو آمریکا بر این باور است که روابط واشنگتن و پکن به پایین ترین سطح خود در  0۰سال گذشته رسیده است .آمریکا و
چین در معرض خطر یک جنگ سرد اقتصادی  ۲۰ساله قرار دارند.
 هادی حق شناس کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ دالر باالی  ۱۰هزار تومان متاثر از پارامترهای سیاسی است و نه منطق اقتصاد ،گفت:
ارزش واقعی دالر بین  ۸تا  ۲هزار تومان است و پس از  ۱۳آبان قیمت دالر به کمتر از  ۱۰هزار تومان میرسد.
 وزارت توسعه اقتصادی روسیه اعالم کرد این کشور آمادگی دارد تا جای آمریکا را در صادرات به چین پر کند.
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اخبار سیاسی و بین الملل
 یک پایگاه خبری آمریکایی گزارش داده است مقامات
سوئیفت و وزارت خزانهداری آمریکا به دنبال مجاب
کردن ترامپ برای حفظ دسترسی ایران به سوئیفت
هستند.
 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی گفت :جمعبندی استیضاح وزیر صمت به هیئت
رئیسه مجلس تقدیم شد.
 رویترز :ایران مذاکره نمیکند مگر اینکه کاخ سفید راه
آبرومندانهای باز کند و اطمینان دهد توافق جدید به
سرنوشت برجام دچار نخواهد شد.
 دولت ترامپ معافیت از تحریم های نفتی ایران به برخی کشورها را پذیرفت  .برخی کشورها از تحریم هایی که قرار است ( ۱۳آبان) علیه
ایران اعمال شود ،به صورت موقت معاف می شوند.
 ترامپ استعفای نیکی هیلی (سفیر آمریکا در سازمان ملل) را پذیرفت .وی دینا پاول معاون پیشین مشاور امنیت ملی کاخ سفید را به عنوان
یکی از گزینههای کرسی ایاالت متحده در این نهاد بین المللی معرفی کرد.
 هیات ایرانی امروز درباره شکایت خود از آمریکا در پرونده توقیف دارایی های بانک مرکزی در دیوان بین المللی دادگستری نقطه نظرات خود
را بیان خواهد کرد.
 مقامهای ارشد آمریکایی به نشریه «واشنگتن فری بیکن»گفتهاند که مقامات دولت ترامپ بر خالف دستورهای مستقیم وی ،از اعمال فشار
حداکثری علیه ایران ناامید و برای حفظ وجهه آمریکا در میان متحدانش ،به اعمال «فشار کافی» راضی شدهاند.
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اخبار نمادها و گروهها
 شرکت بورسی چادرملو پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰
درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی را
اعالم کرد.
 شرکت گروه مپنا هیچ سودی برای سال مالی ۲۷/۰۱/۳۱
توزیع نکرد.
 شرکت نفت پارس مبلغ  ۱٬0۱۷ریال سود برای سال مالی
 ۲۷/۱۲/۲۲پیشبینی کرد .علت این افزایش قیمت
"شنفت" تعدیل مثبت  ۵۰درصدی سود هر سهم این
شرکت  ۱۲۵میلیارد تومانی بود که طی آن از  ۲0۲به
 ۱0۱۷ریال رسید که ناشی از افزایش حاشیه سود ناخالص به دلیل افزایش نرخ ارز ،افزایش نرخ فروش محصوالت داخلی ،مصرف موجودی
ابتدای دوره که ارزان بوده و کاهش هزینه های اداری و مالی سود ناشی از تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی بود.
 در پی اعالم برگزاری مجمع ساالنه و عادی به طور فوق العاده دشت مرغاب و کمباین سازی ایران برای پنچ شنبه این هفته  ۱۲مهر  ،نماد
این دو شرکت بورسی در پایان معامالت دیروز بسته شد.
 ایران خودرو دیزل دیروز  ۳۰۰دستگاه آمبوالنس دیزلی مرسدس بنز پیشرفته و مجهز را به وزارت بهداشت تحویل داد.
 نایب رئیس مجلس گفت 0۰:درصد سهام کشت و صنعت مغان که سهامدار شرکت آماده عرضه اولیه دامپروری پارس است،بدون هماهنگی
دوسازمان خصوصیسازی و مالیاتی به بدهکار ورشکسته واگذار شده است ۶۰ .درصد دیگر سهام کشت و صنعت دامپروری پارس متعلق به
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی است که قرار است از این  ۶۰درصد ۱۰،درصد در بازار دوم معامالت بورس عرضه اولیه شود.
 نماد شرکت بورسی باما بعد از اعالم مبهم موافقت پذیرش یک زیرمجموعه در فرابورس و توقف نماد  ،باز و با افزایش  ۲.۳درصدی و صف
خرید روبرو شد.
 مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت :پیش بینی میشود با توجه به سود بیش از هزار و  ۲۰۰میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس و
با سودی که از سایر شرکتهای سرمایه پذیر دریافت میشود سود سهام عدالت مجموعا به حدود  ۵هزار میلیارد تومان برسد.
 مدیر پذیرش فرابورس ایران با بیان اینکه در ششماهه نخست امسال تعداد عرضههای اولیه در فرابورس در مقایسه با دوره مشابه سال
گذشته رشد  ۶۶درصدی داشته است ،گفت :تعداد عرضههای اولیه در ششماهه اول سال گذشته  ۳شرکت و در نیمه نخست سال جاری ۵
شرکت بوده است.
 شوینده  ۱۳۰میلیارد ریال سود فروش ساختمان دارد  ...فروش سه دانگ از ششدانگ ملک واقع در خیابان احمد قصیر تهران با کاربری
تجاری و اداری (که حدود  ۲۰۰۰متر مربع با کاربری ادرای آن متعلق به هلدینگ شوینده است)
 سبحانی در مراسم تودیع ومعارفه مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان اظهار داشت  :درسال  ۲۷برنامه شرکت تولید  ۲میلیون و  0۵۰هزارتن فوالد
است.وی عنوان کرد :قرار است درقالب یک پروژه  ۲۰۰میلیون مترمکعب آب شیرین از بندرعباس به اصفهان منتقل شود که امیدوار هستیم
مدیرعامل جدید ادامه دهنده این طرح باشند.
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 تاپیکو با احتساب بهرهبرداری فازهای  ۱و  ۲پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،ظرفیت تولید روزانه بنزین ایران به  ۲0میلیون لیتر افزایش یافت و
پیشبینی میشود تا آذرماه امسال و بهرهبرداری فاز سوم بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان عمال ظرفیت تولید بنزین کشور از مرز
 ۱۰۰میلیون لیتر در روز عبور کند.
 دریشمک که سود هر سهم خود را  ۱۷۷۶ریال اعالم کرده بود در  ۲ماهه موفق به تحقق سود  ۲۵۲۶ریالی شده است .دریشمک در فروش
خیلی منظم عمل نمیکند در ۶ماهه فروش  ۱۷۶میلیارد ریال بود در  ۲ماهه به  ۳۰۳میلیارد ریال رسیده یعنی فقط در  ۳ماهه سوم ۱۲۷
میلیارد ریال فروش زده است  ،سود عملیاتی در  ۲ماهه نسبت به مدت مشابه قبل بیش از  %۶۶۰رشد کرده است  .در  ۲ماهه سود عملیاتی
 ۷۸۱میلیارد ریال بود و در ۶ماهه این عدد  ۳۶۵میلیارد ریال است  .نکته جالب در این گزارش رشد سایر درامد های عملیاتی که به نظر ناشی
از تسعیر ارز است در گزارش شرکت است و در نهایت سهم  ۲۵۲۶ریال با سرمایه جدید محقق کرده است .گزارش بسیار خوبی است هر
چند نقش تسعیر ارز در ان برجسته است ولی به هر حال ناشی از عملیات صادرات شرکت است.
 مدیران عامل بانکها در نشستی با سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تشکیل کمیته ای برای تسهیل و تسریع در واگذاری
شرکتهای بانکی به توافق رسیدند.
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نگاهی به وضعیت بازار
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پاینده و پیروز بمانید.
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