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سرمایه لوتوس پارسیان ،عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل
بانک پارسیان ،عضو هیأت مدیره بیمه پارسیان و شرکت تجارت

نمادهای پر بیننده

الکترونیک پارسیان ،قائم مقام مالی و اقتصادی ایران خودرو،
مدیرعامل ساپکو ،عضو هیأت امنا و عضو شورای سیاست گذاری

فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

خودرو

2952

742274

قاسم

59554

472545

بترانس

4752

552.44

حسینا

7..27

542944

آینده ساز کیش را نیز در کارنامه دارد.

فاذر

255.

952115

سمگا

5.472

422441

وبصادر

45.

542294

ثتران

2454

2.22.5

فطانت طی  4سال اخیر نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و

خپارس

442

492.44

خپارس

5574

222552

صندوق بازنشستگی آینده ساز ،عضو هیات مدیره هلدینگ
راهبران متعلق به شرکت سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی
نفت اشاره کرد؛ ضمن اینکه وی سابقه عضویت در هیات مدیره
شرکت های سرمایه گذاری متعدد ازجمله سرمایه گذاری سمند و

فرانسه بوده و از تجربیات و سوابق مناسبی در عرصه فعالیت های
پولی و مالی بین المللی برخوردار است که از آن جمله می توان به
ع ضویت هیات مدیره میربیزنس بانک مسکو در روسیه و عضویت

تاثیر در شاخص

کمیته عالی مدیریت شعب منطقه آسیا و خاورمیانه بانک ملی در
کشورهای امارات متحده عربی ،عمان ،آذربایجان و غیره اشاره

فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

دانست.

فملی

2277

44252

پترول

2415

5242

وبملت

2.45

44242

مارون

44542

.294

همچنین با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی ،دکتر علی صالح

وبصادر

45.

27225

وزمین

2447

.297

آبادی به سمت مدیرعامل بانک توسعه صادرات منصوب شد .وزیر

کگل

9.59

242.5

دی

5442

.277

اقتصاد همچنین در حکمی ،صالح آبادی را به سمت مشاور وزیر

خساپا

5459

55225

وگردش

5547

.274

کرد ،از این رو می توان حضور وی در رأس بازار سرمایه را نقطه
شروعی برای گسترش روزافزون فعالیت بین المللی بازار سرمایه

در حـوزه بازار سرمایه منصوب کرد .در سوابق اجرایی صالح آبادی
همچنین مسئولیت هایی همچون مدیر تاالر منطقه ای بورس
کرج و مسئول بررسی های سرمایه گذاری در شرکت سرمایه
گذاری غدیر ،سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام
به چشم می خورد .وی عضویت در کمیته فنی هیأت خدمات
مالی اسالمی ) (IFSBمالزی را نیز در کارنامه دارد.

اخبار بورسی
مهمترین خبر بورسی امروز انتصاب آقای محمد فطانت فرد به
ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بود.به گزارش
خبرگزاری سنا اعضای شورای عالی بورس در جلسه عصر دیروز
خود ،با قدردانی از تالش گسترده دکتر صالح آبادی در مدت

درنماد فایرا امروز شاهد روند معامالت منفی در این سهم

حدود یک دهه سکانداری بازار سرمایه ،دکتر محمد فطانت را که

بودیم.فایرا روز گذشته و در شرایط بد بازار بازگشایی شد.این

از سوابق و تجربیات ارزشمند در حوزه بازار مالی برخوردار است،

شرکت در آخرین پیش بینی سود سود هر سهم خود را با تعدیل

به عنوان رییس جدید این سازمان ،تعیین کردنـد .ایشان فارغ

مثبت از  5515ریال به  5445ریال رسانیده است.

التحصیل دکتری از دانشگاه تربیت مدرس می باشد .سکاندار
جدید بازار سرمایه در حوزه مباحث مالی نیز سوابق طوالنی مدت
و ارزنده ای دارد که از آن جمله ،می توان به عضو هیأت مدیره
بانک ملی و معاون اعتبارات این بانک ،مدیرعامل شرکت تأمین
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گروه خودرو،لیزینگ و قطعه سازی:

پتروشیمی:

نمادهای حاضر در این گروه اکثرا مثبت معامله شدند.در
برخی نمادها همچون ختور ،خکار شاهد تشکیل صف خرید
بودیم.

در این گروه امرو شرکت های اوره ساز به نسبت سایر
شرکت های حاضر در این گروه معامالت مثبت تری را
داشتند.

گروه سرب و روی:

در خبرهای مرتبط با این گروه ،بر اساس برآوردهای اخیر
بانک جهانی،قیمت اوره طی یک دهه آینده با کاهش قیمت
مواجه می شود و از حدود  451دالر فعلی  ،طی یک روند
آرام نزولی از سال  2.59تا  2.29به کمتر از  21.دالر
کاهش می یابد.

نمادهای فعال در حوزه سرب و روی نیز روند معامالتی
منفی را داشتند.در اخبار مرتبط با این گروه ،بر اساس
برآوردهای اخیر بانک جهانی در خصوص فلز مس،یک روند
خنثی طی ده سال آینده را برای این فلز متصور
است.همچنین در این گزارش در خصوص قیمت سرب پیش
بینی شده است که  ،با یک روند رو به رشد آرام از 25..
دالر در سال  2.57به  27..دالر در سال  2.29افزایش
یابد.عالوه بر این قیمت روی نیز از حدود  2549دالر در
سال  2.57با رشد قیمت مواجه شده و به حدود  29..دالر
خواهد رسید.
گروه بانک:

نمادهای حاضر در این گروه نیز در بیشتر نمادها مثبت
دنبال شد و در نماد انصار شاهد تشکیل صف خرید در پایان
معامالت امروز بودیم.
گروه سیمان:
نمادهای حاضر در این گروه اکثرا منفی دنبال شدند .در این گروه
آقای بد مدیر عامل هلدینگ سیمانی غدیر در خصوص وضعیت
سیمانی ها و همچنین درج نماد این شرکت در تابلو بورس بیان
کردند :این هلدینگ در تابلوی بورس درج شده و اکنون در انتظار
ورود سیمان خوزستان به بورس هستیم .وی درباره صادرات
سیمان به عراق افزود :خوشبختانه تصور بر این بود که با حمله
داعش به عراق صادرات سیمان به این کشور با مشکل مواجه شود
در صورتی که با بررسی رقم صادرات تا آبانماه امسال نسبت به
مدت مشابه سال قبل تغییری به دلیل صادرات کلینکر به جای
سیمان حاصل نشده و برابر سال قبل بوده است .او درباره تصمیم

همچنین در این گروه ،مدیر مالی شرکت پتروشیمی مارون
در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کردند :با توجه به
رفع برخی از موانع پیش روی فرآیند صادرات محصوالت
تولیدی ،مقدار فروش خارجی تولیدات طی شش ماهه اول
امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود  59درصد
افزایش یافته است .عالوه بر این ،در پی لغو تحریم بیمه
کشتیرانی ،هزینه حمل و نقل محصوالت نیز با کاهش قابل
توجهی همراه شده است.
احمدزاده افزود :محصوالت تولیدی به کشورهایی همچون
چین ،کره جنوبی ،پاکستان و هند صادر می شوند و عالوه بر
این ،محموله ای نیز به کشور ترکیه طی ماه اخیر صادر شده
است .همچنین درآمدهای حاصل از فروش خارجی
محصوالت با نرخ ارز در حساب ها و صورت های مالی تسعیر
می شوند.
ایشان همچنین با اشاره به کاهش بهای نفت در خصوص
آثار آن بر وضعیت فروش تولیدات "مارون "گفت :اگرچه
افت قیمت نفت موجب کاهش حدود  2..تا  29.تومانی
قیمت فروش هر کیلو از محصوالت پلیمری شده ،اما افزایش
نرخ ارز طی ماه اخیر موجب جبران این امر شده است .عالوه
بر این ،قیمت فروش محصوالت با شیب مالیمتری نسبت به
بهای نفت کاهش می یابد و به طور مستقیم از این روند
کاهشی تأثیر نمی پذیرد.
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نقدینگی نیز به ترتیب 52درصد و  2.تا 4.درصد است .این در

دولت درباره پرداخت خسارت در ازای قطع گاز در زمستان نیز
تصریح کرد :این امر سبب خواهد شد که اگر یک ماه تولید صورت
نگیرد  9میلیون تن به موجودیها اضافه نشود و در عوض در
همان مدت  4تا  7میلیون تن مصرف شود و همین امر تعادل
میان عرضه و تقاضا ایجاد کند و مانع افت در بازار شود.

سرمایهگذاریهای ساالنه بخش مسکن بین  ./9تا حداکثر 4

گروه بانک:

حالی است که در بهترین حالت فقط 29درصد کل تسهیالت
بانکی به بخش مسکن پرداخت میشود و در مقابل ،عمده وزن
بودجه هزینهای خانوارها در ایران با سهم 44درصد ،به هزینه
تامین مسکن مربوط میشود .همچنین سهم دولت از کل
درصد است.
آخوندی سهم ناچیز دولت در سرمایهگذاریهای بخش مسکن از
یکسو و سهم قابل مالحظه هزینه تامین مسکن در بودجه خانوار
را از سوی دیگر حاوی دو پیام غیرمستقیم خطاب به
سیاستگذاران دانست و در این باره گفت :این دو رقم بیانگر

نمادهای حاضر در این گروه نیز در بیشتر نمادها مثبت
دنبال شد و در نماد انصار شاهد تشکیل صف خرید در پایان
معامالت امروز بودیم.
گروه سیمان:

درجه فوقالعاده زیاد حساسیت بازار مسکن به مداخلههای بیجا و
بدون اندیشه دولتها در این بخش است .به این معنی که هر نوع
مداخله دولتی میتواند به تورم هزینههای مسکن منجر شود.
همچنین بیان کرد :روند تندتر بودن نرخ رشد خانوار در مقایسه
با نرخ رشد جمعیت ،مربوط به سالهای آینده نیست ،بلکه در
سالهای اخیر نیز بروز کرده است .در فاصله سالهای  49تا ،5.
جمعیت کشور 29درصد افزایش پیدا کرد و از  4.میلیون نفر به
 49میلیون نفر رسید؛ در حالی که بُعد خانوار رشد منفی پیدا کرد
و اعضای خانوارها از  7/1نفر در سال 49به  4/9نفر در سال5.
رسید؛ این به آن معنی است که رشد جمعیت صرفا در افزایش
حجم خانوارها تحقق پیدا نکرده ،بلکه به شکل افزایش تعداد
خانوار بوده است .نرخ رشد ساالنه جمعیت از  5/54در دهه 4.به
 5/25درصد رسید ،اما نرخ رشد خانوار صعودی بود و از 2/9
درصد به  4/15درصد افزایش پیدا کرد .آخوندی با بیان اینکه باید

نمادهای حاضر در این گروه اکثرا منفی دنبال شدند .در این گروه
آقای بد مدیر عامل هلدینگ سیمانی غدیر در خصوص وضعیت
سیمانی ها و همچنین درج نماد این شرکت در تابلو بورس بیان
کردند :این هلدینگ در تابلوی بورس درج شده و اکنون در انتظار
ورود سیمان خوزستان به بورس هستیم .وی درباره صادرات
سیمان به عراق افزود :خوشبختانه تصور بر این بود که با حمله
داعش به عراق صادرات سیمان به این کشور با مشکل مواجه شود
در صورتی که با بررسی رقم صادرات تا آبانماه امسال نسبت به
مدت مشابه سال قبل تغییری به دلیل صادرات کلینکر به جای
سیمان حاصل نشده و برابر سال قبل بوده است .او درباره تصمیم
دولت درباره پرداخت خسارت در ازای قطع گاز در زمستان نیز
تصریح کرد :این امر سبب خواهد شد که اگر یک ماه تولید صورت
نگیرد  9میلیون تن به موجودیها اضافه نشود و در عوض در
همان مدت  4تا  7میلیون تن مصرف شود و همین امر تعادل
میان عرضه و تقاضا ایجاد کند و مانع افت در بازار شود.

نرخ رشد جمعیت از مبنای برنامهریزیهای تامین مسکن خارج
شود و «نرخ رشد خانوار» مالك عمل سیاستگذاران قرار بگیرد،
تصریح کرد :کشوری که نرخ رشدساالنه خانوار در آن به مرز 7

اخبار اقتصادی:

درصد رسیده است ،عمال با تقاضای فزاینده روبهرو است.
بهخصوص اینکه طبق برآوردهای جمعیتی ،بُعد خانوار از  4/9نفر
کنونی باز هم کمتر میشود و به  4/52نفر در سال  57.9خواهد
رسید که این با توجه به تداوم افزایش جمعیت ،به معنای رشد

به گزارش دنیای اقتصاد وزیر راهوشهرسازی در همایش سیلست
های توسعه مسکن گفت عملکرد اقتصادی بخش مسکن در دو
دهه گذشته نشان میدهد ،این بخش سهم 4.درصدی از تشکیل
سرمایه ثابت در کشور دارد و سهم آن از اشتغال مستقیم و گردش
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«آنا» نوشت :در پیوست یک الیحه بودجه سال  57مربوط به

بیشتر تعداد خانوارها از  25میلیون کنونی به 21میلیون خانوار در

اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایهای ملی ردیفهای جامع و

آن سال خواهد بود.

کاملی درباره برنامه صلحآمیز هستهای کشورمان وجود دارد و در
آن به شکلی دقیق و ریز به این پروژه و طرح توسعه آن اشاره
شده است .این پیوست که به «برنامه توسعه نیروگاههای
هستهای» اشاره شده ،نشان داده شده که ایران در سالهای قبل
از برنامه پنجم توسعه (سال  5415و قبل از آن) رقمی بیش از
 22هزار و  2.4میلیارد ریال در این زمینه هزینه کرده است.
مبلغ هزینهکرد در این راستا طی سالهای  545.تا  5454به
بیش از  57هزار و  171میلیارد ریال رسیده و دولت پیشبینی
کرده است در سال آینده بیش از پنج هزار و  415میلیارد ریال
دیگر برای «برنامه توسعه نیروگاههای هستهای» خرج کند.
همچنین این جدول نشان میدهد که این برنامه در سالهای بعد
نیز ادامه دارد؛ به طوری که دست کم بیش از  4.1هزار میلیارد

به گزارش فارس سخنگوی دولت گفت :قاطعانه میگویم منابع
داخلی ما آنقدر است که حتی اگر نفت را از اقتصاد جدا کنیم،
کشور را علیرغم سختیهایی که خواهیم داشت ،اداره کنیم و
مسیر رشد اقتصادی و رفاه مردم را در پیش بگیریم .معاون
برنامهریزی رئیس جمهور اضافه کرد :آخرین عدد ما درباره
سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی مربوط به دیروز یعنی 27
آذرماه است که بر اساس آن ما بیش از  22هزار میلیارد تومان با
همین منابع تقلیل یافته به سرمایهگذاری عمرانی اختصاص دادیم.
وی ادامه داد :عدد رشد  4ماهه دوم سال قطعی نشده است،اما
گزارشات اولیه حاکی از رشد مثبت اقتصادی در  4ماهه دوم سال
است.

ریال دیگر هزینه برای آن پیشبینی شده است.
امروز با حضور رایزنان اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان بیش
نادر قاضیپور ،نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با فارس گفت  :در الیحه بودجه سال  57به بهانه بودجه
دریاچه ارومیه اعتبار تمام سدهای آذربایجان غربی قطع شده و
هم حوزه آبخیز دریای خزر هم حوزه آبخیز خلیج فارس و هم
حوزه آبخیز دریاچه خزر در بودجه  57فاقد اعتبار هستند.

از  5..نفر از بازرگانان ایرانی و دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و
عراق نشستی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و چالشهای این
بازار و اینکه بازرگانان ایرانی به چه نکاتی باید توجه کنند ،مورد
بحث قرار گرفت .سنجابی شیرازی دبیرکل اتاق ایران و عراق به
این نکته اشاره کرد که در شرایط تحریم یکی از بهترین
راهکارهای ارزآوری برای کشور بازارهای صادراتی کشورهای
همسایه به ویژه عراق است چرا که اکنون حجم مبادالت تجاری ما

اخبار سیاسی:

 52میلیارد دالر است .در ادامه این نشست عارف عباسی مسئول
بخش اقتصادی ستاد ویژه عراق در وزارت امور خارجه گفت:

رایزنی سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر

عراقیها ظرفیت پذیرش خوبی برای جذب خدمات دارند تا جایی

امور خارجه ایران و وندی شرمن قائم مقام موقت و معاون سیاسی

که نیاز به آموزش و خدمات در بخش موسیقی سنتی ،سینما و

وزیر خارجه آمریکا لحظاتی پیش به پایان رسید.

هتلداری هستند و اخیراً  4هزار پرستار و تکنسین بیهوشی را از ما

اولین روز رایزنیهای معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو
پایان یافت و قرار است این رایزنیها فردا ساعت  5.:4.به وقت
محلی از سر گرفته شود .سیدعباس عراقچی" پس از پایان
گفتگوهای دوجانبه با مقامات آمریکایی گفت :هنوز در مراحل
اولیه هستیم و شش ساعت و نیم گفتگو کردیم.

درخواست کردهاند .به گفته عباسی  4.تا  1.درصد کل صادرات
خدمات فنی مهندسی ما در عراق است در حالی که با تمام این
تفاسیر شاید  5.تا 52درصد بازار عراق را از آن خود کرده باشیم.

گزارش روزانه مورخ
 52آذر 3131
معاون وزیر خارجه ادامه داد :تقربیا درباره همه مسائلی که مطرح
است به خصوص تحریمها بحثهای مفصلی هم در سطح معاونان
و هم در سطح کارشناسی صورت گرفت .
وی افزود :عصر سه شنبه گفتگوهای دوجانبه با بقیه کشورهای
 9+5ادامه مییابد و چهارشنبه جلسهای با همه اعضای گروه 9+5
خواهیم داشت.

گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

