نیم نگاهی به بازار

دیروز شاخص سهام بیش از  ۳هزار واحد از افت خود را جبران کرد و ضمن
بیشترین بازدهی در یکونیم ماه اخیر ،توانست کانال  ۱۶۰هزار واحدی را باز پس
بگیرد .ریزشهای دستهجمعی طی روزهای اخیر سبب شد تا قیمت بسیاری از
سهمها به سطوح جذابی برسند و انگیزه را برای رشد تقاضا قوت ببخشند.
«دنیایاقتصاد» هم در گزارش روز شنبه خود به «مرزهای حمایتی در بورس

تهران» پرداخت و ضمن تاکید بر تفاوت سودآوری در صنایع و بنگاههای مختلف،
عملکرد قابلقبول اغلب شرکتها را عامل حمایت از قیمتها عنوان کرد .با این
حال ،روز شنبه شاهد غفلت فعاالن بورسی از متغیرهای مثبت موثر بر سهام و افت
قیمتها در جریان جمعی بودیم .قرار گرفتن در وضعیتی خطیر از حیث ریسکهای
جهانی ،جریان عرضه را که عمدتا معطوف به صنایع وابسته به بازارهای جهانی
بود ،شدت بخشید و از آنجا که بخش عمدهای از ارزش بازار در اختیار این دسته از
سهمهاست ،طبیعی بود که فضای منفی به کل بازار سرایت کند.ترس از تداوم
جنگ تجاری و ادامه روند نزولی قیمت در بازارهای کاالیی جهان چنان سایه

سنگینی بر معامالت کمعمق بورس تهران افکنده بود که امکان هرگونه رفتار
منطقی در بین عموم سرمایهگذاران از دست رفته بهنظر میرسید .بنابراین از آنجا
که عوامل بیرونی در ریزش قیمتها نقش عمدهای داشتند ،بازار ناامیدانه چشم به
تغییرات در تحوالت بازار جهانی دوخته بود.
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اخبار اقتصادی
 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :در الیحه بودجه
سال آینده قیمت دالر  ۵هزار و  ۰۰۰تومان و میزان فروش روزانه
نفت هم یک میلیون و  ۰۰۰بشکه خواهد بود .
 قائم مقام بانک مرکزی از کاهش متوسط رشد نقدینگی طی دوره
زمانی  ٣۳تا  ٣٩خبر داد و گفت :این رقم به ۰۳٣٩درصد کاهش
یافته است.
 شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آبان
ماه  ۱۳٣٩نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه  ۱۳٣۶بهمیزان  ۰۶٣٣درصد افزایش یافته است.
 والدیمیر پوتین اعالم کرد روسیه و عربستان سعودی موافقت کردند پیمانشان برای مدیریت بازار نفت معروف به اوپک پالس را در سال
 ۰۰۱٣ادامه دهند.
 قیمت نفت در بازارهای جهانی درحالی روند کاهشی را در پی گرفته که حدود پنج روز تا اجالس بعدی اوپک و غیراوپک مانده است و به نظر
میرسد کاهش قیمتها ،اعضا و بویژه عربستان را بر آن داشته تا به کاهش تولید فکر کنند .تصمیمی که به باور کارشناسان ،در کوتاه مدت به
نفع اما در بلندمدت به ضرر ایران خواهد بود.
 ایران قراردادی با کره جنوبی برای تجارت نفت در ازای کاال امضا کرده است .این قرارداد بخشی از یک استراتژی بزرگ برای دور زدن تحریم
های اعمال شده بر ایران است.
 صادرات نفت ایران به ترکیه در  ۸ماهه  ۰۰۱۸با افت  ۳۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  ۱٩۸هزار بشکه در روز رسید.
 شرکت تحقیقاتی آی اچ اس مارکیت در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد که قیمت هر اونس طال سال  ۰۰۱٣میالدی در محدوده ۱۰۰۰
تا  ۱۳۰۰دالر در نوسان خواهد بود.

اخبار سیاسی و بین الملل
 عضو هیأت رئیسه کمیسیون آییننامه مجلس گفت :طرح
استیضاح و سلب مسئولیت رئیس مجلس به علت از
نصاب افتادن از دستورکار کمیسیون آییننامه داخلی
مجلس خارج شد.
 در حالی که خبر آزمایش موشکی جدید در ایران از سوی
هیچ مقام نظامی یا دفاعی در کشورمان اعالم یا تایید
نشده است ،وزیر امورخارجه آمریکا در ادامه تازهترین
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اظهارات خصمانه خود علیه ایران در پیامی توییتری

 ۰۰۳۱عنوان کرده است .وزیر امورخارجه انگلیس در واکنش به آزمایش موشکی که ادعا میشود ایران به تازگی انجام داده است ،گفت که این
اقدامی تحریک برانگیز و مغایر با قطعنامه  ۰۰۳۱شورای امنیت است.
 وزیر امورخارجه انگلیس نیز در واکنش به آزمایش موشکی که ادعا میشود ایران به تازگی انجام داده است ،گفت که این اقدامی تحریک
برانگیز و مغایر با قطعنامه  ۰۰۳۱شورای امنیت است.
 صندوق بین المللی پول اعالم کرد :به دلیل پیری جمعیت در ژاپن ،تولید ناخالص داخلی این کشور طی  ۰۰سال آینده بیش از  ۰۵درصد
کاهش خواهد یافت.
 سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای وزیر خارجه آمریکا که آزمایشهای موشکی ایران را نقض قطعنامه  ۰۰۳۱شورای امنیت
دانست ،اظهار داشت :برنامه موشکی ایران ماهیت دفاعی دارد و بر اساس نیازهای کشور طراحی میشود.
 رئیس جمهوری اوکراین مدعی شد که روسیه قصد دارد دو بندر این کشور را به تصرف درآورد و از آلمان و دیگر کشورهای غربی خواست تا
برای بازدارندگی روسیه ،در دریای سیاه حضور نظامی داشته باشند.
 وزیر امور خارجه پس از حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به سؤاالت نمایندگان گفت :من به عنوان فردی که همواره از نظام
جمهوری اسالمی دفاع کردهام میگویم که در ایران به مانند همه دنیا پولشویی وجود دارد اما امیدوارم با تصویب لوایحی که توسط دولت به
مجلس ارائه شده جلوی رخنه این کار را بگیریم .پولشویی از سوی گروههای مواد مخدری و فسادهای موجود در کشور صورت میگیرد ضمن
اینکه افرادی که فرار مالیاتی دارند هم در مسیر پولشویی فعال هستند.

اخبار نمادها و گروهها
 شرکت کوچک  ۳میلیارد تومانی فارسیت اهواز از برنامه
افزایش سرمایه  ۰۱۸۶درصدی از محل مازاد تجدید
ارزیابی دارایی ها خبر داد و آماده شکستن رکورد افزایش
سرمایه شد.بر این اساس"،سفاسی" درصورت موافقت
سازمان بورس می تواند سرمایه فعلی را به  ۶۸٣۵میلیارد
تومان برساند .تامین مالی این شرکت فرابورسی با هدف
اصالح ساختار مالی و خروج از ماده  ۱۰۱اعمال خواهد
شد.
 شرکت داده گستر عصر نوین اقدام به انتشار گزارش
عملکرد آبان و  ۸ماهه سال جاری کرد .به این ترتیب،
"های وب" در دوره یک ماهه از ارائه خدمات پروانه،خدمات عمومی اجباری در مناطق روستایی ،فروش تجهیزات سمت مشترکین ،ارائه
خدمات پروانه و سایر  ،مبلغ  ۰٣٣۵میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت  ۰۰۰میلیارد تومانی در عملکرد  ۸ماهه مبلغ  ۰۱۵٣۱میلیارد
تومان درآمد داشته که معادل  ۳۶درصد درآمد پیش بینی شده سال مالی جاری است.
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" پارس" در عملکرد  ۸ماهه قادر به تحقق فروش بیش از  ۵٣۸هزار میلیارد تومانی شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد ۰۵
درصدی همراه شده است.
 مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت سنگ آهن گهر زمین در  ۱۱ماه منتهی به آبان ماه به بیش از دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته که ۳۵
درصد بیشتر از کل مبلغ محقق شده سال مالی منتهی به آذر  ٣۶است.
 معدنی امالح ایران که با سرمایه  ۰۱میلیارد تومانی در بازار دوم معامالت بورس تهران حضور دارد ،از برنامه افزایش سرمایه  ۱۰۰درصدی خبر
داد.
 مدیرعامل بانک سامان از درخواست یک بانک بزرگ اروپایی برای ادامه همکاری با این بانک خبر داد.
 بر اساس الیحه بودجه دولت ،سال آینده ممنوعیت واردات خودرو در صورت عدم تغییرات لحظه آخری تداوم می یابد.
 در مجمع شپدیس  ۱٩۰۰ریال تقسیم شد.
 تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه از زیر مجموعه های ومعادن سال قبل  ۶ماهه اصال فعالیت نداشت امسال در  ۶ماهه ۱٣٩
میلیارد ریال سود خالص داشته است.
 شرکت تولید انرژیهای تجدید پذیر مپنا از زیر مجموعه های رمپنا در سال گذشته  ۰٣۰میلیارد ریال سود خالص داشت در  ۶ماهه امسال این
عدد به  ۶۰۸میلیارد ریال رسیده است.
 در جریان معالمالت دیروز ،صندوق بازنشستگی ملی مس اقدام به عرضه بلوک  ٩٣۸۱درصدی بانک سامان در بازار پایه ب فرابورس کرد که
با انجام این معامله آماده خروج از ترکیب سهامداری این بانک  ۸۰۰میلیارد تومانی شد.این بلوک شامل بیش از  ۶۰۰میلیون و  ۵۳۰هزار سهم
"سامان" بود که به قیمت پایه هر سهم  ۱٣۰تومان و به ارزش  ۱۱۸میلیارد تومان به صورت  ۵۰درصد نقد و باقی اقساط از سوی کارگزاری
بانک سامان برای یک شرکت سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه خریداری شد اما تاکنون نام این خریدار مشخص نشده است.
 مفاخر روند درامد خوبی را گرفته است  .در فروردین  ۳۸میلیارد ریال در اردیبهشت نیز این عدد  ۳٣میلیادر ریال بوده در خرداد  ۰۰میلیارد
ریال شده در تیر  ۳۸میلیارد ریال و در مرداد  ۰۱میلیارد ریال در شهریور  ۵۰میلیارد ریال و در مهر  ۳۳میلیارد ریال فروش داشته حاال در
ابان با یک فروش خوب  ٩۳میلیارد ریال محقق کرده است و جمعا  ۳۵۸میلیارد ریال فروش زده است مدت مشابه سال قبل  ۰۱٩میلیارد
ریال فروش داشته است.
 ایراندار از زیر مجموعه های #پاکشو در  ۶ماهه سال قبل زیان ده بود در  ۶ماهه  ٣٩به سود خالص  ۸۱میلیارد ریالی رسیده است
 در قاروم سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۰۰۰۰۰ریال تصویب شد.
 پارسان تعدیل رسمی خود را اعالم کرد و در دالیل تعدیل گفته است تغییر در آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به  ۳۱/۰۶/۱۳٣٩عمدتاً
ناشی از افزایش سود تقسیمی شرکتهای پتروشیمی پردیس و سرمایه گذاری هامون سپاهان نسبت به آخرین پیش بینی انجام شده) سود هر
سهم پارسان  ۰۶۰ریال بود که با  %۱۸تعدیل به  ۵۰۳ریال افزایش یافت .
 مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران از زیر مجموعه های ونیکی در  ۱۰ماهه  ۰۱۱میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.
 ثشرق در گزارش ماهانه ابان به درامد  ۰٩میلیارد ریالی رسید که در مجموع  ۰ماهه  ۶۰میلیارد ریال درامد داشته است.
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نگاهی به وضعیت بازار
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پاینده و پیروز بمانید.
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