نیمنگاهی به بازار
در شرایطی معامالت روز یکشنبه را پشت سر گذاشتیم که شاخص کماکان به روند
صعودی خود ادامه میدهد  ! ...البته فشار عرضه در نیمه دوم بازار یکشنبه باال بود اما در
مجموع خریداران دست باال را داشتند و موفق شدند رکورد جدیدی را ثبت کنند .در بازار
روز یکشنبه صنایعی نظیر پاالیشی ،داروسازی ،خودروسازی ،بیمه ،انبوهسازی و تک
سهمهایی نظیر بفجر و وخارزم بیش از سایرین مورد توجه بودند .در نتیجه تحوالت این
روز ،شاخص کل رشد بیش از  ٢هزار واحدی را به ثبت رساند .در بازار شایعه ای هم

ایجاد شد که برخی از شرکتهای پاالیشی برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته
را در دستور کار دارند  .باید دید که این شایعه تا چه حد محقق میشود .
شاخص کل در روز یکشنبه به رقم  ٢9673٢واحد رسید  .ارزش کل معامالت
 18478.0٢میلیارد ریال و حجم کل معامالت  4.173میلیارد ریال گردید .
در بازار فرابورس در روز یکشنبه ارزش معامالت  10041.334و حجم معامالت 1.٢74
میلیارد ریال گردید .

تهیه و میظنت:محمد سجاد اصفهانی
ت
اعضای گروه حلیل هلدینگ مالی احیاء
فهیمه رستمیان -محبوهب جعفری-صبا رستم شیرازی  -محمد سجاد اصفهانی

Ms66_esfahani@yahoo.com

اخبار اقتصادی
❖ رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به ضریب خسارت  ۸۹درصدی در صنعت بیمه
از گسترش پوشش های بیمه ای برای جبران حوادث فاجعه آمیز از طرق مختلف
از جمله راه اندازی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی خبرداد.
❖ دستور دادستان به الزام بانکها برای پرداخت خسارت امنیتی مشتریان/دادستان
کل اعالم کرد :هر گونه سوءاستفاده از حسابهای مشتریان ناشی از عدم اجرای
الزامات رمزهای پویا مستقیما به عهده بانک بوده و تایید مرجع قضایی برای
جبران خسارت کفایت میکند.
❖ دستیار ویژه رییس سازمان انرژی اتمی :سرلوحه سازمان انرژی اتمی عمل به الزامات ۹گانه رهبری است  .سید علی اصغر زارعان گفت :هیچ وقت به
بیگانه اعتماد نکردهایم .در آینده نزدیک خبرهای خوبی از راکتور  ۴۰IRمنتشر خواهد شد .در حوزه لیزر شانه به شانه کشورهای دارنده فناوری حرکت
میکنیم .امسال  ۵۰سانتریفیوژ به سازمان انتقال خون تحویل میدهیم.
❖ معاون سازمان بنادر اعالم کرد :آغاز خصوصیسازی بنادر کوچک  .وجود  ۴۸بندر کوچک در کشور  .بر اساس اعالم معاون امور بندری سازمان بنادر و
دریانوردی قرار است تا  ۲ماه آینده بنادر کوچک به بخش خصوصی واگذار شوند .محمد علی حسنزاده ،معاون سازمان بنادر و دریانوردی ،از آغاز واگذاری
بنادر کوچک به بخش خصوصی تا  ۲ماه دیگر خبر داد و گفت ۴۸ :بندر کوچک در ایران داریم که از دو ماه دیگر واگذاری آنها به بخش خصوصی برای
سرمایهگذاری آغاز میشود.
❖ رییس کل بیمه مرکزی اعالم کرد؛ ضریب خسارت  ۸۹درصدی در صنعت بیمه  .رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به ضریب خسارت  ۸۹درصدی در صنعت
بیمه از گسترش پوشش های بیمه ای برای جبران حوادث فاجعه آمیز از طرق مختلف از جمله راه اندازی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی خبرداد.
غالمرضا سلیمانی در مجمع سالیانه بیمه مرکزی اظهار داشت :برای توسعه صنعت بیمه ارتقای نقش نهادهای تخصصی و صنفی از قبیل سندیکای بیمه
گران ،انجمن های صنفی فعاالن صنعت بیمه و نهادهای حرفهای ذیربط در دستور کار نهاد ناظر قرار گرفته است.
❖ پتانسیل صادرات  ۶۰۰هزار بشکه فرآورده نفتی در روز  .سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشیمی گفت :روزانه ۶۰۰هزار بشکه ظرفیت مازاد
بر نیاز داخل در بخش فرآوردههای نفتی همچون مازوت ،گازوئیل و روغن پایه و قیر داریم و با ایجاد یک سازوکار درست میتوانیم روزانه حدود  ۳۰میلیون
دالر درآمد از طریق صادرات این فرآوردههای مهم داشته باشیم.
❖ قول وزارت راه برای راهاندازی سامانه امالک و مستغالت تا پایان سال  .رییس سازمان مالیاتی گفت :برای برقراری مالیات از خانههای خالی نیازمند سامانه
امالک و مستغالت هستیم ،وزارت راه و شهرسازی قول داده سامانه مذکور را تا پایان امسال راهاندازی کند .تا زمانی که سامانه مذکور راهاندازی نشود
نمیتوان به اطالعات دقیقی در رابطه خانههای خالی دسترسی داشت .قرار است تا پایان سال زیرساخت اطالعاتی را تهیه کنند.
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❖ سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشیمی :روزانه ۶۰۰هزار بشکه ظرفیت مازاد بر نیاز داخل در بخش فرآوردههای نفتی همچون مازوت،
گازوئیل و روغن پایه و قیر داریم و با ایجاد یک سازوکار درست میتوانیم روزانه حدود  ۳۰میلیون دالر درآمد از طریق صادرات این فرآوردههای مهم داشته
باشیم
❖ بر اساس اعالم معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی قرار است تا  ۲ماه آینده بنادر کوچک به بخش خصوصی واگذار شوند.
❖ رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به ضریب خسارت  ۸۹درصدی در صنعت بیمه از گسترش پوشش های بیمه ای برای جبران حوادث فاجعه آمیز از طرق
مختلف از جمله راه اندازی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی خبرداد.

اخبار سیاسی و بین الملل
❖ مدیرکل موقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی با صالحی دیدار کرد .
«کورنل فروتا» مدیرکل موقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی با
حضور در محل سازمان انرژی اتمی با صالحی دیدار کرد .او قرار
است ظهر امروز نیز با ظریف دیدار و گفتوگو کند.
❖ تأکید «فروتا» بر انجام فعالیتهای راستیآزمایی آژانس به صورت
بیطرفانه ظریف در دیدار فروتا با اشاره به همکاریهای ایران و آژانس
که منجر به گزارشهای متعدد آژانس در تایید اجرای برجام توسط
ایران شده و استمرار این همکاریها ،بر ضرورت رعایت اصول حرفهای ،حفظ محرمانگی و انجام وظایف آژانس به صورت بیطرفانه تاکید کرد.
❖ آژانس مشتاقانه تمایل دارد تا همکاریها با ایران تداوم یابد  .مدیرکل موقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعالم کرد :آژانس به رویکرد مستقالنه ،بی
طرف و حرفهای خود ادامه خواهد داد و این موجب اعتبار آژانس است .در این زمینه آژانس از فشارها تأثیر نمی پذیرد .آژانس از یک سو وظیفه راستی
آزمایی اجرای برجام را بر عهده دارد و از سوی دیگر در اجرای پروتکل الحاقی و موافقتنامه جامع پادمان در تعامل فعال با ایران است.
❖ دونالد ترامپ سومین مشاور امنیت ملی خود را هم برکنار کرد .جان بولتون که از حلقه نئوکانها بود به دلیل اختالف نظرهای زیاد با رئیس جمهور ،از
مسوولیت خود کنار رفت .به نظر میرسد اختالفنظرها حول ۲محور «دامنه مداخالت بینالمللی» و «اعمال قدرت از سوی آمریکا» بوده است .ترامپ به
دنبال تحقق شعار آمریکا برای آمریکا بوده است؛ در حالیکه بولتون به دنبال شعار جهان برای آمریکا تالش میکرد.
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اخبار نمادها و گروه ها
❖ قرارداد پروژه احداث واحد گوگردسازی جدید شرکت پاالیش نفت تبریز در
راستای کاهش آالیندههای زیست محیطی پاالیشگاه با شرکت طراحی و
ساختمان نفت ( )ODCCمنعقد شد/.مدیرعامل شرکت پاالیش نفت
تبریز در این خصوص گفت :مدت زمان اجرای پروژه  ۲۱ماه و اعتبار آن
بالغبر  ۱۷میلیون یورو است .مدیرعامل شبریز از جمله اهداف راهاندازی
این واحد جدید را تولید گوگرد با ظرفیت  ۱۱۰تن در روز عنوان کرد.
❖ ضرورت تقلیل زمان پرداخت مطالبات قطعهسازان به یکماه تکمیل
خودروهای ناقص در اولویت محمدرضا نجفی منش ،رییس صنایع همگن
قطعهسازی :درحال حاضر برنامه ما تکمیل بیش از ۱۰هزار خودروی ناقص
و عرضه آن به بازار است و مابقی نیز به زودی تکمیل خواهند شد .برآورد
ما این است که خودروسازان در حال حاضر ۲۲هزار میلیارد تومان به شبکه تامین یعنی قطعهسازان ،بانکها و پتروشیمیها بدهکار هستند که باید جزییات
آن مشخص شود.
❖ مدیرعامل بورس انرژی خبر داد 10 :درصد معافیت مالیاتی برای عرضه برق  .مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت :نیروگاههایی که برق خود را در بورس
انرژی عرضه کنند ،از  ۱۰درصد معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود .علی حسینی گفت :با توجه به تعیین نرخ ترانزیت برق امکان معامالت برق صنعتی
که از ابتدای شهریور امسال ،در بورس انرژی فراهم شد ،شرکتهای صنعتی که مصرف کنندگان بزرگ باالی  ۵مگاوات هستند میتوانند به صورت
مستقیم ،برق مصرفی خود را از نیروگاههای عرضه کننده در بورس ،خریداری کنند.
❖ وزیر صنعت  :خودروسازان برای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کنند  .وزیر صنعت گفت :با توجه به صدور مجوز دیوان محاسبات ،
خودروسازان و همه واحدهای صنعتی باید از فرصت تجدید ارزیابی دارایی برای افزایش سرمایه استفاده کنند .رضا رحمانی درباره نامه دیوان محاسبات
مبنی بر ضرورت تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان به خانه ملت ،گفت :تجدید ارزیابی دارایی ها یکی از رویههای جاری بوده و تمام واحدهای صنعتی و
خودروسازان باید از فرصت تجدید ارزیابی دارایی برای افزایش سرمایه استفاده کنند.
❖ در بازدید مدیران بازار سرمایه از منطقه آزاد تجاری صنعتی کاسپین مطرح شد :بازار سرمایه کم هزینه ترین راه تامین مالی  .نقش پر رنگ بورس در توسعه
اقتصادی  .یاسر فالح ،مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس در سفر به استان گیالن با رضا مسرور ،مدیرعامل منطقه آزاد تجاری – صنعتی
کاسپین دیدار و گفتگو کرد و دو طرف به تقویت همکاری های فرهنگی ،آموزشی و عملیاتی در حوزه بازار سرمایه تاکید کردند.
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❖ انعقاد قرارداد احداث واحد گوگردسازی جدید در «شبریز»  .قرار داد پروژه احداث واحد گوگردسازی جدید شرکت پاالیش نفت تبریز در راستای کاهش
آالینده های زیست محیطی پاالیشگاه با شرکت طراحی و ساختمان نفت ( )ODCCمنعقد شد .مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز در این خصوص
گفت :بر اساس این تفاهم نامه انجام مطالعات  ،hazopمهندسی پایه ،مهندسی تفصیلی ،تامین مصالح و تجهیزات ،انجام کارهای ساخت و نصب ،پیش
راه اندازی و راه اندازی برعهده شرکت طرف قرار داد است .غالم رضا باقری دیزج افزود :مدت زمان اجرای پروژه  ۲۱ماه و اعتبار آن بالغ بر  ۱۷میلیون
یورو می باشد.
❖ دبیر انجمن زغالسنگ ایران ،از عمده مشکالت معدنکاران زغالسنگ را نابرابری قیمت داخلی با قیمت بازارهای جهانی دانست و گفت :در حال حاضر
قیمت جهانی زغالسنگ دو برابر قیمت بازارهای داخلی است و این امر تمایل معدنکاران را به صادرات افزایش میدهد ،اما به دلیل اینکه قراردادهای
بلندمدت با ذوب آهن دارند مجبور هستند به تعهد خود عمل کنند.
❖ سیمرغ  :سیمرغ در دوره  ۶ماهه منتهی به ( ۱۳۹۸/۰۳/۳۱حسابرسی شده) به ازای هر سهم  ۸۱ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش  ۶ماهه
حسابرسی نشده تغییری نداشته است .این شرکت براساس عملکرد واقعی  ۶ماهه برای سال مالی منتهی به  ۱۳۹۸/۰۹/۳۰مبلغ  ۱۰۵,۵۴۹میلیون ریال
سود خالص محقق کرده است.
❖ وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره نامه دیوان محاسبات مبنی بر ضرورت تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان ،گفت :تجدید ارزیابی یکی از رویههای جاری
در تمامی واحدهای صنعتی است .وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی باید از فرصت تجدید ارزیابی استفاده کنند ،گفت :اخیرا مجوزی صادر شده که تمام
واحدهای صنعتی از فرصت تجدید ارزیابی داراییها استفاده کنند .پیشتر هم نادر قاضیپور ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود :دیوان
محاسبات در نامهای از وزیر صنعت ،معدن و تجارت خواست پیش از واگذاری ایران خودرو و سایپا دارایی این شرکتها تجدید ارزیابی شده و قیمتها به
روز شود.
❖ روز یکشنبه معاون مالی بانک ملت گفت« :وبملت» عالوه بر افزایش سرمایه  ۸۰هزار میلیارد ریالی از محل سود انباشته ،برنامه افزایش سرمایه از محل
تجدید ارزیابی داراییها را نیز در دستور کار قرار داده است.
❖ بر افزایش سرمایه شرکت نوش مازندران در توقف این نماد بورسی به بازار مخابره شد .به این ترتیب «غنوش» که روز شنبه بهدلیل بازدهی مثبت بیش از
 ۵۰درصدی با توقف نماد روبهرو شد از برنامه این شرکت برای افزایش سرمایه  ۶۰۰درصدی از دو محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی داراییها خبر
داد .بر این اساس ،این شرکت کوچک حاضر در بازار دوم بورس در نظر دارد سرمایه فعلی را از  ۵به  ۳۵میلیارد تومان برساند.
❖ شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از درج  ۵نماد اسنادخزانه اسالمی در سامانه پس از معامالت خبر داد .در مجموع نمادهای
«ذاخزا »۸۱۱تا «ذاخزا »۸۱۵با  ۱۵۰میلیون اوراق از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه پس از معامالت درج شدند تا شرایط برای عرضه آنها
در شرکت فرابورس ایران مهیا شود.
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جزییات معامالت سهام و حق تقدم سهام

معامالت بلوک
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نمای کلی بازار
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