نیمنگاهی به بازار
بازار روز سه شنبه شرایط خاصی داشت .در حالی  ۴گروه فلزی ،معدنی ،پتروشیمی
و پاالیشی زیر فشار عرضه قرار داشتند که در صنایع داخلی به ویژه در گروههایی
نظیر بانکداری ،خودروسازی ،غذایی ،داروسازی و  ...تقاضای خوبی حاکم بود.
بنابراین شاخص کل با افت بیش از  ۴هزار واحدی به کانال  ۵٠٨هزار واحدی عقبگرد
داشت اما شاخص هموزن در وضعیتی متفاوت ،رشد نزدیک به  ١.۶٠٠واحدی را
ثبت کرد و به کانال  ١٨٠هزار واحدی نزدیک شد .
شاخص کل در روز سه شنبه به رقم  ۵٠٨۶۵٨واحد رسید  .ارزش کل معامالت

 2٨۴۶۴.77۵میلیارد ریال و حجم کل معامالت  ۴.١۶میلیارد ریال گردید .
در بازار فرابورس در روز سه شنبه ارزش معامالت  ١۴9۴۴.١۶٨و حجم معامالت
 ١.3۶۵میلیارد ریال گردید .

تهیه و تنظیم:محمد سجاد اصفهانی
ت
اعضای گروه حلیل هلدینگ مالی احیاء
صبا رستم شیرازی  -محمد سجاد اصفهانی

Ms66_esfahani@yahoo.com

اخبار اقتصادی
 فرهاد دژپسند گفت :در سال جدید توجه ویژه ای به بازارسرمایه خواهد شد تا
جریان تامین مالی صنایع و شرکت های بزرگ را بر عهده گیرد .البته بانکها
هم در کنار بازار سرمایه همچنان دیده میشوند .دژپسند با اشاره به اعالم ادامه
معافیتهای مالیاتی در سال جدید  ،توضیح داد :سال آینده  ،مالیات ها افزایش
نخواهد یافت اما پایه مالیاتی بیشتر می شود و در کنار ساماندهی معافیتهای
مالیاتی ،نباید برای مؤدیان خوش حساب و تولید کنندگان  ،مشکلی پیش آید.
عالوه بر این صنعت بیمه باید کارکرد اقتصادی یاید و با توجه به مخاطره آمیز
بودن سرمایه گذاری و تولید در شرایط فعلی باید بیمههای جدید تعریف شود .
 مهدی میراشرفی؛ رییس کل گمرک ایران اعالم کرد :با وجود همه تحریمهای ظالمانه و با همت بخش خصوصی حجم تجارت خارجی کشور به ۸۵
میلیارد دالر رسید .آمار اولیه از حجم تجارت خارجی کشور نشان میدهد در  ۱۲ماهه سال گذشته  ۱۳۳میلیون تن صادرات کاال ثبت شده است .ارزش
این صادرات  ۴۱.۳میلیارد دالر بوده است .همچنین بالغ بر  ۳۵میلیون تن واردات به ارزش  ۴۳.۷میلیارد دالر نیز انجام شد .براین اساس تراز تجاری
کشور منفی  ۲.۴میلیارد دالر است.
 رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از دستور معاون اول رییس جمهوری برای تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال جدید خبر داد.
 سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از رشد ۷درصدی بخش کشاورزی در سال گذشته خبر داد و گفت :ضریب خودکفایی کشور در بحث غذایی به ۸۱درصد
رسید
 کاهش  ۳٠درصدی مصرف بنزین در کشور  .سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت :میزان مصرف بنزین در کشور نسبت به اسفند ماه
بیش از  ۳٠درصد کاهش داشته است.
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اخبار سیاسی و بین الملل
 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که اعضای
اتحادیه از درخواست ایران و ونزوئال برای دریافت تسهیالت مالی
از صندوق بین المللی پول جهت مبارزه با ویروس کرونا حمایت
می کند.
 قیمت نفت برنت در ریزش سال  ۲٠۱6هم تا  ۲۷دالر کاهش پیدا
کرده بود .باید امیدوار باشیم اینجا کف نرخ باشد .عقب نشینی
ترامپ از نفت ارزان نشان می دهد نفت شیل نمی تواند برای مدت
طوالنی با نفت کمتر از  ۳٠دالری فعالیت کند .تولید نفت شیل حدود  ۱۱میلیون بشکه است که بیش از  ۱٠درصد عرضه جهانی نفت را شامل می شود.
 ویروس کرونا حباب بدهی  ۳۲تریلیون دالری آسیا را می ترکاند  .موسسه اعتبارسنجی مودیز اعالم کرد بدهی سنگین و نبود فعالیتهای تجاری به خاطر
شیوع ویروس کرونا باعث موجی از ورشکستگی های گسترده در سراسر منطقه آسیا پسیفیک خواهد شد.
 پیشنهاد آمریکا به عربستان برای خروج از اوپک  .مقامات وزارت انرژی آمریکا به دنبال متقاعد کردن دولت ترامپ هستند تا عربستان را مجبور کند اوپک
را ترک کرده و با آمریکا برای متعادل کردن قیمت نفت همکاری کند.
 غول نفتی شِل با هدف تاب آوردن برابر ضربه ناشی از جنگ نفتی بین ریاض و مسکو ،از کاهش هزینههای سرمایهای خود در حدود  ۵میلیارد دالر در
سال  ۲٠۲٠و تعلیق برنامه بعدی بازخرید سهام خود خبر داد.
 کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو تحریمها علیه ایران و ونزوئال شد « .میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز
سهشنبه از کشورهای جهان [مشخصاً آمریکا] خواست که در این شرایط حساس مبارزه جهانی با ویروس کرونا ،تحریمهای خود علیه کشورهایی مانند
ایران و ونزوئال را لغو کنند.
 تکیه نفت به فدرال رزرو؛ بهای طالی سیاه  ۵درصد باال رفت  .بهای نفت امروز (سهشنبه) تحت تاثیر اقدامات فدرال رزرو در راستای تقویت اقتصاد و
امیدها مبنی بر توافق قریب الوقوع مقامات آمریکایی بر سر بسته کمکی دو تریلیون دالری برای مقابله با کرونا ۵ ،درصد رشد کرد.
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اخبار نمادها و گروه ها

 با وجود بارندگیهای اخیر ،پاالیشگاه فاز ۱۳پارس جنوبی با تولید و
ارسال گاز به خط سراسری ،با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار دارد.
 خساپا :مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ۳:خودرو جدید سایپا امسال
به بازار می آید  .شرکت سایپا برای سال  ۱۳99تصمیم دارد تا سه مدل
خودرو جدید به بازار داخلی معرفی و عرضه کند .سید جواد سلیمانی
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ،با اعالم این خبر گفت :در سال
جاری سه مدل خودرو جدید شامل کوئیک جدید ،ساینا جدید و شاهین
به بازار عرضه خواهد شد.
 غریبپور ،رئیس هیات عامل ایمیدرو از برنامهریزی برای افزایش سرمایه صنایع معدنی واحدهای بزرگ تولید کننده فوالد و مس در سال  99خبر داد و
گفت :با به مدار آمدن واحدهای غیرفعال معدنی ،تولید و اشتغال را تواماً افزایش خواهیم داد.
 گروه صنعتی ایران خودرو برای سال  ،99تولید و عرضه  6٠٠هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت را در دستور کار قرار داده است
 سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت :کاهش قیمت نفت بر قیمت فرآوردههای نفتی اثر میگذارد و این موضوع میتواند بر درآمد
ایران از محل صادرات این محصوالت اثرگذار باشد
 رئیس سازمان خصوصیسازی گفت :بالغ بر  ۱٠٠هزار میلیارد تومان اموال راکد و غیر مولد شناسایی شده و باید سازو کاری برای واگذاری اینها داشته
باشیم .بر این اساس با سازمان بوس اوراق بهادار در حال هماهنگی هستیم تا بتوانیم این اموال را در بورس عرضه کنیم.
 پای معامالت مسکن به بورس کاال باز میشود  .وعده عرضه امالک و مسکن در بورس کاال که اواسط زمستان سال گذشته داده شد ،به مراحل اجرایی
خود نزدیک شده است و آخرین اخبار از فراهم شدن مکانیزمهای معامالتی در بورس کاال برای معامالت مسکن حکایت دارد  .آنطور که سلطانینژاد
مدیرعامل بورس کاال گفته است ،مذاکراتی انجام شده تا بازار تهاتری محصوالتی که برای مسکن و پروژههای انبوه نیاز است ،راهاندازی شود
 بیت کوین به اوج رسید  .روز گذشته قیمت بیت کوین به اوج رسیده و از  ۵هزار و  6۸۸دالر به باالترین نرخ روزانه  6هزار و  66٠دالر رسید .این ارز
دیجیتال اگرچه نوسانات زیادی را طی روزهای اخیر تجربه کرده اما همچنان در مقابل بازارهای بزرگ سهام قدرت رو به رشدی از خود به نمایش گذاشته
است.
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 سصوفی :کارخانجات سیمان صوفیان دردوره  ۱ماهه منتهی به  ۱۳9۸/۱۲/۲9از محل فروش محصوالت خود مبلغ  ۲۸۸،۵٠۱میلیون ریال درآمد داشته
است  .این شرکت براساس عملکرد  ۱۲ماهه برای سال مالی منتهی به  ۱۳9۸/۱۲/۲9مبلغ  ۲،۷۳٠،۴٠۸میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  %۵6رشد داشته است.
 زکشت  :کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت دردوره  ۱ماهه منتهی به ۱۳9۸/۱۲/۲9از محل فروش محصوالت خود مبلغ  ۵۲،۴6۳میلیون ریال درآمد
داشته است  .این شرکت براساس عملکرد  ۱۲ماهه برای سال مالی منتهی به  ۱۳9۸/۱۲/۲9مبلغ  6۵۷،٠٠۷میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  %۵۷رشد داشته است.
 قیمت آتی سنگ آهن بورس دالیان در روز  ۱۸مارس با رشد بیش از  ۳درصدی به باالترین سطح خود در تقریبا  ۸ماه اخیر رسید؛ دلیل اصلی این افزایش
قیمت ،نگرانی در خصوص عرضه بود زیرا کشورها در سراسر جهان در حال اقداماتی برای مهار کرونا ویروس هستند.
 بارگیری نخستین محموله صادراتی سیمان بهبهان به مقصد هند به میزان  ۵۲هزار هزارتن کلینکر آغاز شد .بارگیری نخستین محموله صادراتی کارخانه
سیمان بهبهان به مقصد هند به میزان  ۵۲هزار هزارتن کلینکر آغاز شد .بارگیری این محموله با ظرفیت  ۱٠هزار تن در روز یک هفته به طول می انجامد
و سپس به هند صادر می شود.
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جزییات معامالت سهام و حق تقدم سهام
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نمای کلی بازار
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