نیم نگاهی به بازار
معامالت دیروز بورس تهران در حالی آغاز شد که به دلیل نزدیک شدن شاخص بورس
تهران به سقف تاریخی آن ،انتظار بسیاری از فعاالن بازار در جهت فتح این رکورد تقویت
شده بود و انتظار میرفت که این شاخص بتواند با گذر از این سطح راه خود را برای دست
یابی به سطوح باالتر باز کند .با این حال در شروع داد و ستدها ورق به نحو دیگری
چرخید و از همان ابتدا دماسنج اصلی بازار سرمایه کار خود را با افت و قرمزپوشی آغاز
کرد.شاخص که در ابتدای معامالت روزانه ،به دلیل کاهش قیمت در نمادهایی نظیر

«فوالد» و «فملی» با افت مواجه شده بود ،رفته رفته افت بیشتری را تجربه کرد و تا آنجا
پیش رفت که به کف کانال  194هزار واحدی پایین رفت .افت یاد شده اگرچه در ابتدا
ناامید کننده به نظر میرسید اما در نهایت بر روی تابلوی معامالت ماندگار نشد و کم کم
به مدد رشد قیمت در نمادهایی همچون «ومعادن» و «پارسان» راه خود را به سوی
صعود هموار کرد.
دیروز میتوانست روز شکست مقاومت شاخص و گذر از سطح  197هزار واحد باشد با این
حال این مهم میسر نشد و بازار سهام کشور برای سقف شکنی و ثبت رکوردهای جدید به
انتظار فرصتی دیگر نشست .با این حال آنچه که همچنان امکان امیدواری به آینده
معامالت را حفظ میکند ،احتمال خوب سودسازی شرکتها در ماههای پیش رو است.

بازار سهام که از یک سو تحت تاثیر قیمت دالر قرار دارد ،میتواند در صورت حفظ قیمت
ارز در سطح فعلی شرایط خوبی را در آینده شاهد باشد .از سوی دیگر سهمهای غیر
دالری نیز به واسطه آنکه در انتظار افزایش قیمت به سر میبرند در صورتی که افزایش
نرخ مورد اشاره اعمال شود ،شاریط خوبی خواهند داشت.
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اخبار اقتصادی
 جدیدترین آمار در خصوص میزان رشد اقتصادی در سراسر جهان
حاکی از آن است که شاهد کند شدن چشمگیر این شاخص در
تمام نقاط دنیا هستیم .رشد اقتصادی  9ماهه ایران در سال  97با
نفت منفی  ۸.۳درصد و بدون نفت  1.9درصد اعالم شد.
 هر دالر آمریکا دیروز براى فروش  1۸٥١١و براى خرید1۸4١١
تومان در صرافىهاى بانکى قیمت خورد.
 دیروز و در لحظه تنظیم گزارش قیمت هر قطعه سکه تمام طرح
امامی در بازار تهران به چهار میلیون و  ۳۸٥هزار تومان رسید.
 شرکت نفت آرامکو قیمت محلی بنزین اکتان های مختلف را از تاریخ  14آوریل(دیروز) افزایش داد.
 وزیر دارای روسیه اعالم کرده است ممکن است با اوپک درباره افزایش تولید نفت به تصمیماتی برسند تا سهم نفت آمریکا را از بازارهای
جهانی کم کنند.
 براساس تازهترین گزارش ماهانه اوپک ،متوسط قیمت نفت سنگین ایران بیش از پنج دالر افزایش داشته است .در ماه فوریه  9١19هر بشکه
نفت خام سنگین ایران بهطور میانگین بهقیمت  11دالر و  99سنت فروش رفته است که نسبت به ماه ژانویه  ٥دالر و  1١سنت افزایش داشته
است.
 وزیر نفت با اشاره به این که بازار نفت در اثر تحریم ها علیه ایران ،روسیه و ونزوئال و تنش ها در لیبی شکننده شده است هشدار داد :اگر
بخواهند فشار را بر روی ایران اضافه کنند ،این شکنندگی به طرز غیر قابل پیش بینی اضافه خواهد شد.
 رئیس کل بانک مرکزی ژاپن اعالم کرد انتظار میرود اقتصاد جهان در نیمه دوم سال جاری بهبود یابد و سال آینده رشد خوبی داشته باشد.
 یک مقام مسئول در روسیه اعالم کرد اگر روسیه و اوپک توافق کاهش تولید نفت را برهم زنند و اقدام به افزایش تولید نفت کنند این موضوع
قیمت نفت را به میزان  4١دالر ممکن است کاهش دهد.
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اخبار سیاسی و بین الملل
 سفیر فرانسه در واشنگتن ادعا کرده بعد از انقضای توافق
هستهای برجام ایران مجاز به غنیسازی اورانیوم نخواهد
بود.
 سید عباس عراقچی ،معاون وزیر امور خارجه کشورمان در
واکنش به توییت سفیر فرانسه در آمریکا پیامی توییتری
منتشر کرد.در این توییت آمده است :اگر توییتهای جرارد
آرود بیانگر موضع فرانسه باشد ،ما با نقض عمده ماهیت
و هدف برجام و قطعنامه  99۸1مواجه هستیم .پاریس
باید سریعاً دراین رابطه شفافسازی کند و یا ما مطابق با
آن اقدام خواهیم کرد.
 رئیس کمیسیون سیاست خارجی و مهاجرت مجلس سنای ایتالیا با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و در مورد موضوعات مورد عالقه فیمابین
گفتگو کرد.
 فیلیپ تیبو سفیر جدید جمهوری فرانسه در تهران دیروز توسط آقای سیدحسین ساداتمیدانی رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای برجام به
وزارت امور خارجه احضار شد.

اخبار نمادها و گروهها
 مدیرعامل سایپا  ،توسعه محصول و اعمال تغییر در تیراژ،
تنوع و ترکیب محصوالت را استراتژی مهم سال جاری
این شرکت اعالم کرد .
 شرکت لیزینگ ایرانیان که با سرمایه اسمی  1١١میلیارد
تومانی در بازار اول معامالت بورس درج شده ،درباره
انعقاد قرارداد اعطای تسهیالت مالی به متقاضیان خرید
محصوالت مدیران خودرو ،دست به شفاف سازی زد و
برای فردا آماده بازگشایی شد.بر این اساس" ،وایران" در
 1۳فروردین ماه قراردادی مبنی بر اعطای  7١میلیارد
تومان تسهیالت مالی به متقاضیان خرید محصوالت
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مدیران خودرو به روش اعتباری (اقساطی) منعقد کرده است.
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 معاون بهرهبرداری فوالد مبارکه با بیان اینکه در سال  97کل آهن اسفنجی تولید شده در ایران (شرکتهای تابعۀ ایمیدرو) بالغ بر  94میلیون
تن بود ،گفت :سهم گروه فوالد مبارکه (فوالد مبارکه ،فوالد هرمزگان ،فوالد سبا و شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری) از این
میزان تولید به بیش از  ٥1١.میلیون تن می رسد.
 در پی اعالم اخیر فروش فوری محصوالت ایران خودرو ،جزئیات طرح فروش تنظیم بازار به نمایندگیهای این شرکت ابالغ شد که از ساعت
 1١صبح امروز دوشنبه شروع می شود.در این طرح فروش دو محصول پژو  4١٥با موتور  11سوپاپ و ترمز ضد قفل با قیمت  17میلیون و
 ۳۳۳هزار و  4١١هزار تومان و پژو  9١1تیپ  ٥با قیمت  79میلیون و  41۳هزار تومان به فروش میرسد.
« سرود» در متن شفاف سازی خود اعالم کرده است که انتظار میرود در سال جاری قیمت سیمان  1١درصد افزایش یابد و یاد آور شده که به
دلیل انجام افزایش سرمایه در سال  91به میزان  ۳١درصد هم اکنون هیچ برنامهای برای افزایش سرمایه ندارد.
 بانک پارسیان در اطالعیه شفاف سازی خود اعالم کرد ،سهام چهار شرکت گسترش سرمایهگذاریایرانخودرو ،مهرپتروکیمیا،
مادرتخصصیتوسعهمعادنوصنایعمعدنیخاورمیانه و تامین سرمایه لوتوس پارسیان را از طریق مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی واگذاری
میکند.
 روز گذشته سیمان خزر بعد از شفافسازی ناشی از نوسان  ٥١درصدی قیمت سهام ،به تابلوی معامالت بازگشت و علیرغم جوی منفی حاکم
بر بازار ،مثبت کار خود را آغاز کرد.
 سیمان شاهرود در اطالعیه ای اعالم کرد :از آنجا که تعرفه واردات سیمان در ازبکستان برای سیمان ایرانی بسیار باال تعیین شده است،
صادرات سیمان ایران به این کشور عمالت قطع شده است.
 نخستین عرضه سال  9۳میعانات گازی در رینگ بینالملل بورس انرژی به میزان یک میلیون بشکه از سوی شرکت ملی نفت سهشنبه هفته
جاری انجام میشود .طبق اعالم نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی ،از این به بعد عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی
روزهای سهشنبه هر هفته انجام میشود .عرضه یک میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی در رینگ بینالملل بورس انرژی با قیمت پایه
 17دالر و  ۳٥سنت برای هر بشکه برای تاریخ  97فروردین انجام میشود.
 مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به برنامه های مهم از جمله افزایش  ٥درصدی ظرفیت و تولید چند محصول جدید و درصد افزایش قیمت
محصول ،اثر بارش ها بر روند فروش و وضعیت تامین آب را پیش بینی کرد.
 شفاف سازی فلوله فروش  4١میلیون سهم از سهام شرکت هامون نایزه توسط شرکت لوله و ماشین سازی ایران به ارزش پایه هر سهم
 9.9١١ریال که از این محل این شرکت  ٥9میلیارد ریال معادل  1١4ریال به ازای هر سهم سود شناسایی می شود.
 هیئت وزیران تصویب کرده است که بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال  1۸9۳به میزان هفت درصد افزایش یابد.براساس این
مصوبه ،برق برای کممصرفها  7درصد و برای پرمصرفها  9۸درصد افزایش خواهد یافت.
 انرژی یا بورس انرژی ایران در  19ماهه با تحقق درامد  494ریالی مواجه بود که  %۸۸از مدت مشابه بیشتر بیشتر است  .سهم در  9ماهه
 991ریال سود محقق کرده است.
 قصفها شفاف سازی زه است که از ده سال قبل رفتیم خوزستان چغندر کاشتیم و فعال سیل اسیب نزده است  /شرکت اعالم کرده است معموال
نرخ شکر در نیمه دوم تابستان اعالم می شود  /در حال حاضر  ۸1هزار تن شکرخام جهت تصفیه به شرکت داده اند.
 ترانسفورماتور توزیع زنگان از زیر مجموعه های بترانس در دوره  19ماهه قبل به سود خالص  199میلیارد ریالی رسیده بود در دوره  19ماهه
جاری این عدد با رشدی چشم گیر 17٥میلیارد ریال شده است.
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نگاهی به وضعیت بازار
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پاینده و پیروز بمانید.
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