بسم هللا الرحمن الرحیم
گزارش روز بازار()0931/10/10

نمای کلی بازار:
شاخص ها
عنوان

واحد

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

شاخص کل

851,801

()878

()5188

شاخص کل هم وزن

81,111

()800

()5110

فرابورس

8,181

()3

()5117

حجم معامالت(میلیون سهم)
بازار

حجم امروز

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

بورس اوراق بهادار تهران

817

()807

()01

فرابورس ایران

880

31

35

جمع

181

()851

()08

ارزش معامالت بورس(میلیارد تومان)
نوع معامله

ارزش معامالت روز

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

معامالت عادی سهام در بورس

873

80

1

10

()011

()10

107

()070

()80

معامالت عمده ،بلوکی ،اوراق
مشارکت و صندوق سرمایه گذاری

جمع

ارزش معامالت فرابورس(میلیارد تومان)
نوع معامله

ارزش معامالت روز

تغییر نسبت به روز
گذشته

درصد تغییر نسبت به روز
گذشته

معامالت عادی سهام در فرابورس

37

8

11

معامالت عمده ،بلوکی

8

()7

01

اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

18

()370

()18

جمع

835

()370

()70
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ارزش معامالت بازارها(میلیارد تومان)
بازار

ارزش معامالت

درصد

بورس اوراق بهادار تهران

107

30

فرابورس ایران

835

88

کل

317

855

ارزش معامالت
بورس
99.53%

فرابورس
66.40%

معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس

معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورس
نام اوراق

نماد

ارزش تقریبی
(میلیارد ریال)

نام اوراق

نماد

ارزش تقریبی
(میلیارد ریال)

صکوک اجاره مخابرات 3
ماهه%88

صخابر2211

358

صندوق سر .اعتماد آفرین
پارسیان

اعتماد

01

ملی صنایع مس ایران

فملی1

151

صندوق سر .آرمان آتی کوثر

آکورد

81

صندوق درامد ثابت امین یکم
فردا

امین یکم

853

ایران ترانسفو

بترانس

08

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد1

38
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تاثیر در شاخص فرابورس ایران

تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران
نام اوراق

نماد

تاثیر

نام اوراق

نماد

تاثیر

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد

878

شرکت آهن و فوالد ارفع

ارفع

()8

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فارس

()888

فوالد هرمزگان جنوب

هرمز

()5171

پاالیش نفت اصفهان

شپنا

13

تولید نیروی برق دماوند

دماوند

5100

سرمایه گذاری نفت و گاز و
پتروشیمی تامین

تاپیکو

()77

پتروشیمی زاگرس

زاگرس

5101

پاالیش نفت تبریز

شبریز

81

آتیه داده پرداز

اپرداز

()5111

نقشه بازار:
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کلیت بازار:
گسترش جو منفی بازار
در بازار امروز اکثر گروه ها و نمادها با عقب نشینی محسوس خریداران و غلبه فروشندگان ,معامالتی منفی را تجربه کردند که
از گسترش جو منفی دادوستدها حکایت داشت .در گروه فلزی و معدنی که معامالتی اکثرا منفی در جریان بود ,صف خرید
نمادهای فسپا و فخاس ,صف فروش نمادهای کاوه ,فلوله ,زنگان ,فنوال ,فمراد ,کنور ,ارفع ,فجر و فروس و ادامه دادوستدهای
پرحجم ,متعادل و مثبت نماد فملی ,نمایان تر از معامالت سایر هم گروهی ها بود .نمادهای فوالژ و فوالد پس از برگزاری
مجامع سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی  838و  105ریالی با رشد به ترتیب حدود  8و  3درصدی و نماد فمراد پس
از برگزاری مجمع عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی با افت حدود  3درصدی مورد بازگشایی قرار گرفتند .در پایان
دادوستدهای امروز شاخص کل تحت تاثیر جو منفی بازار و معامالت منفی نمادهای فارس ,تاپیکو و کچاد با افت حدود 871
واحدی در ارتفاع  851٫8هزار واحدی آرام گرفت ,در این بین جابجایی بلوک ,معامالت دو طرفه و بازگشایی مثبت نمادهای
شاخص ساز فوالد ,شپنا ,شبریز ,پارس و فملی از ریزش بیشتر شاخص کل جلو گیری کرد و بیشترین تاثیر مثبت در شاخص
کل ایجاد کرد.
شسینا و شسپا نمادهای صف خرید و شاراک ,شپدیس و جم معدود نمادهای مثبت گروه های اکثرا منفی پتروشیمی,
پاالیشگاهی و روانکارها در بازار کم فروغ امروز بودند ,نماد تازه وارد پارس پس از برگزاری مجمع سالیانه صاحبان سهام و
تقسیم سود نقدی  0705ریالی ,متعادل ,نمادهای شبریز و شپنا پس از برگزاری مجامع سالیانه صاحبان سهام و تقسیم
سودهای نقدی  355ریالی با رشد حدود  1٫0و  8درصدی و نماد شفن پس از برگزاری مجمع سالیانه صاحبان سهام و تقسیم
سود نقدی  0555ریالی با افت حدود  8٫0درصدی مورد بازگشایی قرار گرفتند.
اکثر نمادهای گروه خودرویی شروعی منفی داشتند که با گذشت زمان بر شدت معامالت منفی آنها افزوده شد به طوریکه اکثرا
صف فروش و یا تا آستانه صف فروش شدن پیش رفتند در این بین ادامه صف خرید نماد خفنر قابل توجه بود ,نمادهای
خودرو و خپارس نیز پس از برگزاری مجمع سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی  8ریالی برای خودرو و بدون تقسیم
سود برای خپارس به ترتیب با رشد حدود  1و افت حدود  1درصدی مورد بازگشایی قرار گرفتند.
نماد وصندوق پس از برگزاری مجمع سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی  105ریالی با رشد حدود  3٫0درصدی مورد
بازگشایی قرار گرفت .رحیم زارع ,عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این کمیسیون و کمیته های مختلف حدود
یک سال و نیم با دعوت از بخش خصوصی روی الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال کار هستند ,گفت :تغییرات
در این قانون به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است.مالیات با نرخ صفر برای صادرکنندگان و مالیات با نرخ ترجیحی  3درصد
و مالیات با نرخ  1درصد هم پیش بینی شده است.
آپ و اپرداز نمادهای صف فروش گروه اکثرا متعادل و منفی آی تی و انفورماتیک در بازار امروز بودند در انسو و در گروه های
اکثرا منفی سیمانی و ساختمانی ,نمادهای کیسون ,ثنظام ,سخوز ,ساروم ,سبحان و سخاش با معامالتی مثبت و نمادهای
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سقاین ,سفانو ,سکرما و سغرب با صف خرید سپری شدند ,نماد ستران نیز پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه بدون تقسیم
سود نقدی با افت حدود  0درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت.

بورس کاال
امروز در محصوالت عرضه شده توسط پتروشیمی جم شاهد انجام معامالت رقابتی بودیم.بطوریکه پلی پروپیلن شیمیایی EP005L
 ,پلی پروپیلن شیمیایی  , EP001Rپلی پروپیلن شیمیایی  , EPX001Tپلی پروپیلن شیمیایی  , RP305Rپلی پروپیلن
شیمیایی  EP005Gو پلی پروپیلن فیلم  HP010Jدر سقف قیمتی( 85درصد باالتر از پایه) معامله شدند.
امروز در محصوالت عرضه شده توسط پتروشیمی شازند  ,محصوالتی چون پلی پروپیلن نساجی , HP001Rپلی پروپیلن نساجی
,Z35Sپلی اتیلن سنگین دورانی UA 305و پلی اتیلن سنگین لوله مشکی در سقف قیمتی( 85درصد باالتر از پایه) معامله
شدند.
امروز در محصوالت عرضه شده توسط پتروشیمی مارون شاهد انجام معامالت رقابتی بودیم.بطوریکه پلی پروپیلن شیمیایی C35G
 ,پلی پروپیلن نساجی  C35Sو پلی اتیلن سنگین فیلم  EX0در سقف قیمتی( 85درصد باالتر از پایه) معامله شدند.

بهبود نرخ فلزات پایه در پی افت شاخص دالر
فلزات پایه در معامالت صبح دوشنبه در بورس  SHFEافزایشی بود .شاخص دالر تحت تاثیر پیام انتقادی ترامپ از فدرال
رزرو و سیاست های پولی دنیا در آخر هفته گذشته با کاهش مواجه شد .افت شاخص دالر از افزایش نرخ فلزات اساسی
حمایت کرد .ترامپ طی توئیتی در آخر هفته گفت که چین و اتحادیه اروپا و سایر کشورها ارزهای خود را دستکاری می کنند.
در واکنش به این خبر شاخص دالر از سطح  10عقب نشست و در حال حاضر در محدوده  10٫3قرار دارد .عالوه بر این کاهش
در ذخ ایر اکثر فلزات اساسی در هفته گذشته همچنان از قیمت ها حمایت کرد .در خصوص فلز مس ,قرارداد فعلی نیروی کار
در معدن اسکوندیدا در اواخر جوالی به پایان خواهد رسید .این در حالی است که نشانه پیشرفتی درباره حصول توافق دیده
نمی شود .در سال گذشته کارگران در اسکوندیدا اعتصابی را شروع کردند که  00روز به طول کشید و زیان  810میلیون
دالری را برای شرکت به همراه داشت.
در بازار فوالد یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الکترود گرافیت گفت که هزینه این الکترود که در فرایند تولید فوالد استفاده
می شود احتماال برای سال ها به رنج قیمتی قبل از سال  1587بر نخواهد گشت.
قیمت جهانی طال نیز تحت تاثیر افت شاخص دالر در نزدیکی سقف یک هفته اخیر خود تثبیت شد.
قیمت جهانی نفت در معامالت امروز عمدتا در حال تثبیت بود .نگرانی ها در خصوص کاهش رشد اقتصادی در پی تشدید
تنش های تجاری ,اثر کاهش عرضه نفت ناشی از اعمال تحریم های نفتی ایران را تا حدی متعادل نمود .مقامات مالی و

بسم هللا الرحمن الرحیم
گزارش روز بازار()0931/10/10

رؤسای بانک های مرکزی از سوی  15اقتصاد بزرگ دنیا نشست بوینس آیرس را در حالی به پایان بردند که بیشتر صحبت
های آنها به جلوگیری از تنش های ژوپولوتیکی و تجاری می پرداخت .رهبران مالی در گفته های خود اشاره کردند که ریسک
های کاهنده رشد اقتصادی در کوتاه مدت و میان مدت در حال افزایش هستند .رشد اقتصادی و تقاضا برای نفت رابطه
نزدیکی با هم دارند .رشد اقتصادی ,مصرف سوخت برای اهداف تجاری ,سفر و اتومبیل را به همراه خواهد داشت .در هفته
منتهی به  15جوالی تعداد  0دکل حفاری نفت در آمریکا کاهش پیدا کرد و به  101دکل در کل رسید .همچنین امروز ترامپ
طی توئیتی به ایران در خصوص ت هدید امریکا هشدار داد که به نظر می رسد بازار نفت واکنش جدی به آن نشان نداد .قیمت
نفت بعد از ارسال این توئیت تغییر اندکی را تجربه کرد.

گزارش جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سایپا
مجمع عادی سالیانه و فوق العاده شرکت سایپا در ساعت  1/35صبح روز یک شنبه  8317/50/38در محل سالن آزادگان واقع
در مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت تهران با حضور  71درصد سهامداران تشکیل گردید .در ابتدای جلسه
عادی سالیانه ,آقای بادکوبه به عنوان رییس هیات مدیره و دبیر مجمع به ارائه ی توضیحاتی در خصوص وضعیت عملیاتی و
مالی شرکت در سال  18پرداخت که مهم ترین نکات آن در زیر آورده شده است:


در سال  18علی رغم اینکه سایپا توانس ته مقدار تولید و فروش محصوالت خود را نسبت به سال  10افزایش دهد اما افزایش
پرشتاب تر هزینه های تولید نسبت به نرخ فروش باعث شده حاشیه سود ناخالص شرکت در سال  18نزولی باشد.آقای بادکوبه
عنوان کرد در صورتیکه برای سال جاری هم سازمان حمایت از افزایش متناسب نرخ فروش با افزایش هزینه ها جلوگیری کند,
دستیابی به سود برای سایپا ممکن نخواهد بود.
در مورد بند های حسابرسی هم توضیحاتی ارائه شد که به شرح زیر میباشد:









در مورد بند  0که به مطالبات  711میلیارد تومانی گروه سایپا از مشتریان اشاره دارد توضیح داده شد که  811میلیارد تومان
آن مربوط به فروش صادراتی ) (CKDبه کشور ونزوئال است که این مبلغ در حال تهاتر با واردات آلمینیوم برای شرکت است.
همچنین  880میلیارد تومان دیگر م ربوط به فروش ملک عظیمیه به بانک پارسیان است که سند آن همچنان در رهن سایپا
میباشد.
در مورد بند  0که به ذخیره گیری نامناسب برای مالیات سنواتی  080میلیارد تومانی گروه سایپا اشاره دارد توضیح داده شد
که این رقم عمدتا مربوط به شرکت های سایه گستر و مگاموتور است که پرونده سایه گستر درحال حل و فصل است و احتماال
رای به نفع گروه سایپا باشد
در مورد بند  7که به اختالف حساب بین سازمان گسترش و نوسازی و مجموعه رنا اشاره دارد توضیح داده شد که رای احتماال
به نفع شرکت رنا صادر گردد.
در مورد بند  85-3که به مانده بدهی ارزی  00میلیارد وون سایپا اشاره دارد توضیح داده شد که  0میلیارد وون این بدهی
تسویه شده است و برای مابقی در حال رایزنی با بانک صنعت و معدن جهت گشایش حساب اعتباری هستیم
در مورد بند  85-0که به واگذاری  08٫7درصد سهام شرکت سایپا دیزل به شرکت کیمیا روغن البزر اشاره دارد توضیح داده
شد که در سال گذشته تفاهم نامه این کار انجام شد اما به دلیل مشکالت قانونی این معامله به سرانجام نرسید .با این حال با
توجه به ماهیت تفاهمنامه بودن این قرارداد نگرانی از بابت شکایت شرکت کیمیا روغن البزر وجود ندارد.
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در ادامه مهندس جهرودی ,مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا در مورد اثرات تحریم ها بر وضعیت شرکت و دیگر اقدامات
انجام شده مطالبی را ایراد نمودند که مهمترین نکات آن به شرح زیر است:







از  80فروردین امسال ستاد تدابیر ویژه در شرکت تشکیل شد و بنا به قطع همکاری با تمام شرکا گذاشته شد ,بر همین اساس
قطعات  CKDمورد نیاز خود را تا پایان سال تامین کرده ایم و برای تولید خودرو سراتو و برلیانس تا پایان امسال مشکلی
نداریم
شرکت رنو اعالم کرده فعالیت خود در ایران را ادامه میدهد اما ما پیش بینی میکنیم سطح فعالیت نسبت به گذشته کاهش
یابد.
متاسفانه سیتروئن فعالیت خو د را تعلیق کرده و ولوو کامل ایران را ترک کرده است که این امر ما را در تولید خودرو تجاری با
مشکل مواجه خواهد کرد.همچنین ادامه همکاری با چانگان با توجه به مراودات باالی این شرکت با ایاالت متحده در هاله ای
از ابهام است.
در پایان مهندس جهرودی از عدم افزایش سقف اعتباری شرکت نزد بانک ها گالیه مند بود که نماینده دولت عنوان کرد در
سال جاری بنا داریم سقف اعتباری دو خودرو ساز اصلی کشور را نزد بانک ها افزایش دهیم تا ال اقل مشکالت نقدینگی و مالی
آنها کاهش یابد.
همچنین با توجه به زیان شرکت در سال  18و وجود زیان انباشته در ترازنامه سودی در مجمع تقسیم نشد.

ادغام تمام بانکهای نظامی در یک بانک دولتی
فرشاد حیدری صبح امروز در جلسه کارگروه بانکی استان اظهارداشت :در اقتصاد ملی تامین منابع از طریق بانکها و یا بازار
سرمایه انجام میشود و اقتصاد ما در زمینه تامین مالی بانک محور است.
وی ادامه داد :در بحث رونق تولید بهترین و مناسبترین سیاست تولید بهبود فضای کسب و کار است ,بدترین و مخربترین
پارازیت موسسات پولی در کشور بود که این موسسات مولد دهه  85و  75بوده و در دهه  15و  15گسترش یافتند.
معاون نظارت بانک مرکزی تصریح کرد :با اقتدار بانک مرکزی امروز در کشور موسسه غیرمجاز موثری نداریم و  3میلیون و
 180هزار سپردهگذار این تعاونی ها ساماندهی شدند و وجوهشان پرداخت شده و یا خواهد شد و تا پایان تابستان امسال به
صورت کامل تعیین تکلیف میشوند.
حیدری افزود :نرخ سود شبکه بانکی باید برداشتی از میزان خلق ثروت در اقتصاد باشد و این امر باید اتفاق بیافتد ,اما هنوز هم
نرخ سود سود بانکی باالتر از بازده اقتصادی است.
این مسوول اظهار داشت :برآورد می شود درصد باالیی از مردم درآمد غیرکارمزدی داشته و شغل ندارند و درصد این تعداد
بیشتر از کسانی است که کارمزدی فعالیت میکنند و زمانی که نرخ سود بانکی را تغییر میدهیم طیف وسیعی دچار چالش
میشوند و در نتیجه این اتفاق باید به تدریج بیافتد.
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معاون بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه در ارتباط با اصالح نظام بانکی باید هزینههای بانکها را کاهش و بهرهوری را
افزایش دهیم ,افزود :در نظر داریم بانکهای وابسته به نیروهای مسلح را در یک بانک دولتی ادغام کنیم و این برنامه اصالحی
وسیعتر است و امیدواریم با اصالحاتی که در شبکه بانکی صورت خواهد گرفت بانکهای با صالبتری داشته باشیم.
حیدری در ادامه افزود :بند واو تبصره  88به بودجه الحاق شده و دارای مشکالت و ابهاماتی بود و در نتیجه بند پیشنهادی
بانک مرکزی اصالح شده و بعد از تصویب در مجلس شورای اسالمی ,به بانکها ابالغ خواهد شد.

احتمال مذاکره ایران و آمریکا در سنگاپور با حضور ظریف و پمپئو
با توجه به حضور همزمان وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه آمریکا در سنگاپور ,این امکان وجود دارد که این دو مقام
درباره تحریم ها گفت و گو کنند.
 1مرداد ممکن است موعد مالقاتی باشد که فعال به شاید وقتی دیگر موکول شده است؛ مالقات احتمالی ظریف و مایک
پمپئو.,
اگرچه احتمال انجام این مالقات را باید  05 – 05توصیف کرد اما نباید از نظر دور داشت که فشار برای انجام چنین مالقاتی
کم نیست.
هفته آینده وزرای خارجه ایران و آمریکا حضوری همزمان در سنگاپور دارند .ظریف در این شبهجزیره حضور مییابد تا یک
توافق همکاری با جنوب شرق آسیا را امضا کند.دیروز روحانی با نامهای پیوستن ایران به اجالس آسهآن را ابالغ کرد.

