نیمنگاهی به بازار
بازار نقدی بورس اوراق بهادار شاهد معامله  3692میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 11476
میلیارد ریال بود  .در روز یکشنبه شاخص در رقم  229808/9واحد جای گرفت و به این ترتیب
ارزش بازاری بورس بالغ بر  8 ، 822 ،051میلیارد ریال گردید .
از مجموع  353نماد بورسی یکشنبه تعداد  320نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد
 265نماد با افزایش قیمت ،تعداد  52نماد با کاهش قیمت و تعداد  3نماد بدون تغییر به کار خود
پایان دادند .
بازار نقدی فرابورس شاهد معامله تعداد  887میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  3882میلیارد ریال
بود  .شاخص کل با  31 /77واحد رشد در رقم  2927/8قرار گرفت .
از مجموع  130نماد فرا بورسی یکشنبه تعداد  103نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد
 84نماد با افزایش قیمت ،تعداد  17نماد با کاهش قیمت و تعداد  2نماد بدون تغییر به کار خود
پایان دادند .

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
❖ کلیات مالیات مسکن تصویب شد  .طرح ویژه دولت برای مالیات بر عایدی
سرمایه  .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رقم فرار مالیاتی بسیار
بیشتر از  40هزار میلیارد تومان است ،گفت :طرح کلیات مالیات بر عایدی
مسکن در این کمیسیون تصویب شد.
❖ مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی درباره اداره کشور بدون نفت ،با
تاکید بر اینکه موثرترین راه مقابله با تحریم های نفتی اداره ارادی کشور بدون
نفت است ،اعالم کرد :حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت ،امکان مدیریت
تراز پرداخت ها و بازار ارز با ایجاد اصالحاتی وجود دارد .
❖ وزیر بهداشت :تا دو ماه آینده صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به عراق را آغاز میکنیم .تولیدکنندگان داخلی  30میلیون دالر محصوالت پزشکی صادر
کردهاند.
❖ موافقت جهانگیری با ترخیص کاال بدون دریافت گواهی مبدا  .رییس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامهای به معاون اول رییس جمهور تقاضای حذف
گواهی مبدا از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کاال را ارائه داد که مورد قبول اسحاق جهانگیری قرار گرفت .
❖ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت گفت :پارسال حدود  8.5میلیارد دالر ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی بود و انتظار می رود
امسال با وجود تشدید تحریم ها به همین میزان صادرات داشته باشیم .
❖ به نقل از گمرک ایران ،مهرداد جمال ارونقی ،معاون امور گمرکی و فنی گمرک در مورد انباشت هزار تن کاغذ در گمرکات و اینکه گفته شد ،کاغذ
مشمول ارز دولتی شده ،اما هنوز با نرخ نیمایی محاسبه میشود ،اظهار کرد :مبنای محاسبه حقوق ورودی تمامی کاالهای وارده و تامین شده با ارز بانکی،
نیما و حتی سنا طی گروههای کاالیی  1و  2با نرخ  4200تومانی محاسبه میشود .اینکه ممکن است چنین تفسیر شود که گمرک مبنای محاسبه خود
را بر پایه ارز نیمایی قرار داده است ،صحت ندارد.
❖ محمدرضا مودودی ،سرپرست سازمان توسعه تجارت در حاشیه نشست خبری در محل نمایشگاه بینالمللی تهران ،با اشاره به اینکه اصالح سیاستهای
ارزی کشور راضی کننده بوده ،گفت :شوکهای سال گذشته که ناشی از ابالغ بخشنامههای متعدد از طرف بانک مرکزی بود ،مانع توسعه صادرات شد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با تأکید بر ضرورت اصالح سیاستهای ارزی بانک مرکزی ،اظهار کرد :اخیراً این نهاد اصالحاتی در برنامههایش انجام
داده است.
❖ داریوش اسماعیلی ،رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گفت :برنامه  6ساله سازمان نظام مهندسی معدن به زودی نهایی میشود .رئیس سازمان نظام
مهندسی معدن اظهار کرد :صیانت از مواد معدنی ،هوشمندسازی و جذب سرمایه گذار در بخش معدن سه برنامه شورای مرکزی نظام مهندسی معدن
است.
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❖ محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد :ما در بحث وضعیت مسکن در وزارت راه از بدو ورود نسبت به روانسازی و ایجاد گشایش در تولید و
عرضه مسکن اقدام کردیم تا بتوان یم تولید مسکن را به یک امر پایدار تبدیل کنیم و در جهت پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه اعتمادسازی الزم را بین
توسعهدهندگان ،انبوهسازان و مردم ایجاد کنیم .وی افزود :مهمترین دغدغه وزارت راه هموار کردن شرایط برای خانهدار شدن خانه اولیهاست ،ما به
دنبال این بودیم که مسکن مهر نیمه تمام را تعیین تکلیف کنیم و این پروژه را به اتمام برسانیم .در همین راستا به جز مواردی که مسائل قضائی دارد،
سایر موارد تعیین تکلیف شده اگرچه تعدادی از آنها فاقد متقاضی بوده و باید با ساز و کار متفاوتی برای آن تصمیمگیری شود.

اخبار سیاسی و بین الملل
❖ اوپک به تمدید توافق کاهش تولید نزدیک شد  .وزیر انرژی
عربستان گفت اوپک به تمدید توافق کاهش تولید پس از انقضای
آن در پایان ژوئن نزدیک می شود .
❖ فرانسه :ماکرون و ترامپ به همکاری در خصوص ایران ادامه
میدهند  .یک مقام کاخ ریاست جمهوری فرانسه ضمن اشاره به
اختالفهای آشکار آمریکا با فرانسه ،از تداوم همکاری مشترک
پاریس-واشنگتن درباره «ایران» خبر داد.
❖ وزیر امور خارجه :اروپاییها در جایگاهی نیستند که از ایران انتقاد کنند  .محمد جواد ظریف گقت :تالش کشورهای اروپایی درباره برجام مهم نیست نتایج
تالششان مهم است.
❖ مدیرعامل بزرگترین شرکت نفتی روسیه گفت:تحریمهای آمریکا ضد ایران و ونزوئال ،یکسوم ذخایر انرژی نفت جهان را دچار محدودیت کرده است.
ایگور سچین ،مدیرعامل شرکت روسنفت روسیه گفت :آمریکا از انرژی به عنوان سالح استفاده میکند و دوران طالیی انرژی آمریکا ،به دوران استعمارگری
انرژی برای دیگر کشورها بدل شده است.
❖ طبق آمار اسکرپ رجیستر ،هند به عنوان دومین خریدار بزرگ طال در جهان ،در ماه می  50درصد بیشتر از سال گذشته ،طال وارد کرده است .
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اخبار نمادها و گروه ها
❖ نماد «شنفت» در سال مالی  ،97بیش از  323میلیارد تومان سود ساخت
که حاکی از رشد  202درصدی نسبت به سال  96بود و تأثیر تغییرات
نرخ ارز نیز در عملکرد شرکت مزبور ،افزایش  25964درصدی را تجربه
کرد.
❖ دبیر انجمن صنایع لبنی از تصویب افزایش قیمت لبنیات خبر داد و
اعالم کرد که حداکثر تا سهشنبه هفته جاری به کارخانهها ابالغ خواهد
شد .به گفته رضا باکری ،نرخ مصوب بر اساس افزایش  14درصدی
هزینه تولید در کارخانهها به عالوه افزایش قیمت خرید شیرخام از
دامداران تعیین میشود و محاسبه دقیق افزایش نرخ محصوالت بر عهده
کارشناسان سازمان حمایت است .پیشتر رئیس انجمن صنفی گاوداران
از احتمال تصویب افزایش قیمت خرید شیر خام درب کارخانههای لبنی از  2هزار به  2575تومان در جلسه دوشنبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار خبر
داده بود.
❖ در بازار اوراق مشارکت فرابورس حدود  52میلیارد تومان ورقه دست به دست شد که نزدیک به  43میلیارد تومان آن به معامالت اوراقخزانه اسالمی
اختصاص داشت .متوسط نرخ سود موثر اسناد مزبور روز گذشته ،با افزایش  0 /7واحد درصدی در سطح  21 /9درصد متوقف شد .بیشترین بازدهی در
اختیار اوراق خزانه اسالمی به نماد معامالتی «اخزا »713بود که حدود  22 /9درصد محاسبه شد .در مقابل نیز «اخزا »615کمترین نرخ سود موثر ساالنه
را در سطح  20 /3درصد به خود اختصاص داد.
❖ مهندس جلیل حسانی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه آلودگی کارخانه ذوب مس خاتونآباد گفت :طی چند سال گذشته با تالشهای صورتگرفته ،آلودگی
غبار کارخانه ذوب مس خاتونآباد در سطح استانداردهای جهانی کامالً کنترل شده است.
❖ تپوال  :مهندسی مرآت پوالد در دوره  12ماهه منتهی به ( 1397/12/29حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ( )210ریال زیان محقق کرده است که نسبت
به مدت مشابه سال قبل  ٪68کاهش زیان داشته که عمدتا بخاطر افزایش  ٪23درآمدهای عملیاتی و از طرفی کاهش  ٪56بهای تمام شده درآمدهای
عملیاتی میباشد .این شرکت براساس عملکرد  12ماهه برای سال مالی منتهی به  1397/12/29مبلغ( )26،479میلیون ریال زیان خالص محقق کرده
است.
❖ ساراب  :سیمان داراب در دوره  12ماهه منتهی به ( 1397/12/29حسابرسی نشده) به ازای هر سهم  426ریال سود محقق کرده است که نسبت به
مدت مشابه سال قبل  ٪173رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش  ٪29فروش و شناسایی  47میلیارد ریال سایر درآمدهای عملیاتی میباشد .این شرکت
براساس عملکرد  12ماهه برای سال مالی منتهی به  1397/12/29مبلغ  383،564میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

4
Page

❖ رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی با پیش بینی کاهش قیمت ها از دو اتفاق خالف جهت در صنعت خودرو و عدم دریافت حتی یک یورو از
مطالبات قطعه سازان خبر داد .محمدرضا نجفیمنش به ایسنا گفت :در سالهای اخیر و تا پیش از سال گذشته ،شورای رقابت در قیمتگذاری خودروها

ورود کرده و قیمتهای غیرواقعی برای خودروها تعیین کرد که به دنبال آن ضرر و زیان نزدیک به  20هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو وارد شد و
توان شرکتهای خودروساز را در پرداخت بدهیها به قطعهسازان از بین برد بنابراین آنها نیز نتوانستند به موقع مواد اولیه مورد نیاز را تأمین کنند.
❖ جلسه بررسی اصالحات مقررات درج و عملیات بازار پایه فرابورس ایران ،هفته جاری با حضور دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
در این سازمان برگزار می شود  .سازمان بورس و اوراق بهادار از بررسی مجدد این موضوع در جلسه شورای عالی بورس خبر داد و اعالم کرد :زمان بندی
اصالحات مقررات درج و عملیات بازار پایه فرابورس ایران ،در زمان اعالم شده قبلی اجرا نخواهد شد.
❖ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت گفت :پارسال حدود  8.5میلیارد دالر ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی بود و انتظار می رود
امسال با وجود تشدید تحریم ها به همین میزان صادرات داشته باشیم .جعفر سرقینی در جمع خبرنگاران افزود :سال گذشته فوالدیها  1.5میلیارد دالر
ارز در نیما ارائه دادند و مس حدود  400میلیون دالر در این رابطه عملکرد داشته است و از مجموع صادرات دو میلیارد دالر صادرات خرد صورت گرفته
که به شکل پیله وری است.
❖ دبیر انجمن سیمان گفت :گزارشهای بررسی قیمت سیمان آماده شده و به زودی با توجه به افزایش هزینه های تولید ،قیمت های جدید اعالم خواهد
شد.
❖ گروه خودروسازی سایپا در دوماه نخست امسال 50 /1 ،درصد از سهم بازار خودرو کشور را به خود اختصاص داد .این گروه در دوماه نخست سال
جاری تعداد  63هزار و  649دستگاه خودرو تولید کرد و با تسریع در عرضه محصول به بازار موفق شد  50 /1درصد سهم بازار خودرو را بهخود اختصاص
دهد تا عمال به خودروساز نخست کشور تبدیل شود .
❖ سهام شرکت ارتباطات سیار ایران که جهت برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده به منظور تصمیمگیری درخصوص افزایش سرمایه در توقف یازده روزهای
بهسر برد که در این مدت ،مجمع با افزایش سرمایه  100درصدی «همراه» از محل مطالبات و آورده نقدی و همچنین سود انباشته موافقت کرد .به این
ترتیب ،سرمایه همراه به هزار و  920میلیارد تومان افزایش یافت و روز گذشته در میانه بازار بازگشایی شد .در حالیکه زمان زیادی از بازگشایی سهام
مزبور نگذشته بود ،استقبال سهامداران از «همراه» موجب جهش  50درصدی قیمت آن شد که اثر  2هزار و  500واحدی بر شاخص کل داشت ،امری که
باعث شد نماگر اصلی بازار جهشی به کانال  232هزار واحدی داشته باشد .با این حال معامالت «همراه» تداوم نیافت و اثر مثبت آن نیز بر شاخص کل
سهام حذف شد.
❖ چهار شرکت از زیرمجموعه سهام شیمیایی از دریافت مجوز افزایش بیش از  10درصدی نرخ فروش محصوالت خود خبر دادند .قیمت کلیه محصوالت
تولیدی شرکت صنایع بهداشتی ساینا که بیش از  88درصد کل درآمد شرکت را در سال مالی گذشته تامین کرده بودند 25 ،درصد رشد یافت .شرکت
پاکسان نیز مجوز افزایش  25درصدی نرخ انواع پودرهای دستی ،ماشینی ،کفشوی ،صابون و سایر محصوالت شوینده نهایی را دریافت کرد که در سال
 97مبلغ فروش آنها بالغ بر  530میلیارد تومان بود .شرکت گلتاش نیز در همین راستا ،از افزایش نرخ  25درصدی کلیه محصوالت تولیدی این شرکت
بهرهمند شد .در آخر نیز شرکت گروه صنعتی پاکشو مشابه سه شرکت عنوان شده ،مجاز به افزایش  25درصدی قیمت انواع پودر و مایعات شد که از
 21خرداد قابل اجرا است.
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❖ شرکت کارخانجات پارسالکتریک (لپارس) اطالعیهای تحتعنوان افشای اطالعات بااهمیت در سامانه کدال قرار داد .در این گزارش اعالم کرد که در
پی تصمیم شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی برای افزایش تولید و احیای سهم از دست رفته بازار پارسالکتریک در سالهای گذشته ،قرار بر آن شد
که  40میلیارد تومان بهعنوان سرمایه در گردش تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز و همچنین  20میلیارد تومان بابت فروش ملک اسفندیار در اختیار
«لپارس» قرار بگیرد .در همین راستا ،بهعنوان گام نخست  20میلیارد تومان از محل مطالبات فروش در اختیار شرکت مزبور قرار گرفت.
❖ سود خالص «شکربن» در سال مالی  97با افزایش  99درصد حدود  46میلیارد تومان در صورت مالی شرکت ثبت شد که به ازای هر سهم سود 184
تومانی محاسبه شد .به این ترتیب مجمع سود نقدی هر سهم «شکربن» را  140تومان تصویب کرد.

همراه با کدال
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جزییات معامالت سهام و حق تقدم سهام

معامالت بلوک
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نمای کلی بازار
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