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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:
اونس طال

3313

طال بازار تهران

0302222

گرم  31عیار

302102

گرم  00عیار

3012312

شاخص کل00222.22 :

سکه طرح قدیم

3012222

بیشترین00222.22 :

سکه طرح جدید

3012222

کمترین01311 :

نیم سکه

1232222

ربع سکه

0212222

سکه گرمی

3112222

نقره

31.21

نفت

10.13

ارزش معامالت:

 3201.222میلیارد

حجم معامالت 120.301 :میلیون
تغییر032.31 :
درصد تغییر210 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص231.12 :
ارزش معامالت 1000.300 :میلیارد
حجم معامالت 030.102 :میلیون
تغییر0.12 :

دالر مبادله ای

02302

دالر آزاد

1100

پوند انگلیس

00311

فرانک سویس

02321

یکصد ین ژاپن

01200

یورو

03100
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براساس این گزارش ،این بانک ضمن برگزاری مجمع فوق
العاده ایی برای تصویب اساسنامه در روز یکشنبه  17اسفند،
اولین سود سال آینده را  350ریال پیش بینی کرد که
نسبت به سود  307ریالی هر سهم سال جاری 13 ،ریال
رشد نشان می دهد.
بررسی های بورس پرس حکایت از آن دارد که بانک
پاسارگاد با ارزش روز  .6.هزار میلیارد تومانی  ،هفدمین
شرکت بازار سرمایه از لحاظ ارزش روز بازار است اما بازدهی
سهام آن با احتساب تقسیم سود  30تومانی هر سهم در
مجمع ساالنه تیر سال جاری و افزایش سرمایه  160هزار
میلیارد تومانی  ،با  00درصد زیان همراه شده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،در پی اعالم عرضه
بلوک  7764درصدی شرکت مولدنیروگاهی تجارت فارس
توسط بانک تجارت (که قرار بود فردا در فرابورس انجام شود
اما با تغییر زمان و شرایط مواجه شده) ،مدیرعامل بانک
تجارت با بیان دالیل توجیهی ،آثار فروش این عرضه 16.
هزار میلیاردتومانی را اعالم کرد .مدیرعامل بانک تجارت با
اعالم اینکه این امر ضمن ایجاد فضایی جهت بازگشت منابع
بانک  ،بهبود نسبت های نظارتی بانک را در بخش سرمایه
گذاری در پی خواهد داشت در رابطه با آثار مالی برآوردی
این واگذاری هم توضیح داد:با فرض فروش سهام شرکت به
قیمت پایه  16.هزار میلیارد تومان ،درآمد ناخالصی حدود
 942میلیارد تومان ( بدون لحاظ مالیات و هزینه های
کارمزد) عاید می شود که این در آمد در حقیقت بخشی از
درآمد  722میلیارد تومانی پیش بینی شده از بخش سرمایه
گذاری بانک در آخرین گزارش افشا شده است.

پاالیشگاه:
حسن امیری در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس ،در
رابطه با آخرین وضعیت  .پاالیشگاه اصفهان ،بندرعباس،
تبریز ،تهران  ،الوان و شیراز و انتشار اطالعات و بازگشایی
نماد اظهار داشت :درحالی سازمان بورس برای اعالم قیمت
خوراک و فراورده های نفتی به پاالیشگاه پیگیری های روزانه

نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبصادر

937

146.51

سمگا

9991

96777

فاذر

07.2

.6942

حسینا

3449.

36194

خزامیا

1577

76914

ثباغ

0.07

116035

تاپیکو

0275

136.03

ثتران

0541

36741

وبملت

1799

32672.

دی

1.54

06307

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

فارس

12302

9760.

جم

9339

16.0

پارسان

0731

47623

مارون

35722

1649

کگل

372.

51624

سمگا

9991

2605

تاپیکو

0275

3061

خراسان

927.

2603

وغدیر

3290

09639

شپاس

14543

2603

اخبار بورسی:
گروه بانک:
روند معامالت نمادهای حاضر در گروه بانک مثبت دنبال شد
و نماد وکار با تشکیل صف خرید به کار خود پایان داد.در
اخبار مرتبط با گروه بانک:
بانک پاسارگاد که با سرمایه اسمی  560هزار میلیارد تومانی
بعد از دو بانک صادرات و تجارت  469و  5649هزار میلیارد
تومانی سومین بانک بزرگ بورسی از لحاظ سرمایه اسمی
بشمار می رود با برگزاری مجمع فوق العاده و اعالم اولین
سود  75آماده بازگشایی نماد طی امروز یا هفته آینده شد.
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کارشناسی سازمان بورس و همراهی و همکاری همه فعاالن
بازار سرمایه  ،یکی از موارد مبهم طوالنی مدت مربوط به
صنایع بورسی در همین سال  73برطرف شود و نفدینگی
بازار و درجه تحرک سهامداران افزایش یابد.

سایر نمادها:
غفارس
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،در پی اعالم احتمال
عرضه اولیه  12درصد سهام شرکت  02میلیارد تومانی پگاه
فارس در هفته آینده  ،یک مقام مسئول گفت :عرضه 02
میلیون سهم این شرکت در درجه اول منوط به ارایه بودجه
سال آینده و اولین پیش بینی سود  75بود که با انتشار این
اطالعات و اعالم سود  50.ریالی هرسهم  ،این شرط رعایت
شد.
وی ادامه داد :اما زمان دقیق و نهایی این عرضه در بازار دوم
فرابورس بستگی به بازگشایی نماد  .پاالیشگاه از جمله سه
پاالیشگاه حاضر در فرابورس دارد که در اولویت هستند.
بنابراین در صورت عدم همزمانی بازگشایی نماد پاالیشگاه با
عرضه اولیه " غفارس" 12 ،درصد سهم آن عرضه می شود.
در غیر این صورت و با صالحدید مسئوالن  ،عرضه اولیه
سهام به سال آینده موکول خواهد شد.
وی با بیان اینکه شرکت هایی چون پتروشیمی نوری هم
آماده عرضه در فرابورس بوده اما به دلیل شرایط بازار به سال
آینده موکول شده اند  ،تاکید کرد :بنابراین زمان دقیق و
قطعی عرضه اولیه سهام شرکت پگاه فارس هنوز نهایی نشده
و در صورت قطعیت از طریق اطالعیه رسمی اعالم خواهد
شد.
به گفته وی به جز برنامه عرضه اولیه احتمالی این شرکت،
فعال" سهم دیگری در نوبت عرضه اولیه در فرابورس نیست.

و مستمری را انجام داد که روز گذشته ابالغیه قیمت ها به
همه شرکت ها ارسال شد.
وی ادامه داد :همزمان با این رویداد ،سازمان بورس از .
پاالیشگاه پذیرفته در بورس و فرابورس خواست تا آخرین
اطالعات مربوط به تولید و فروش سال جاری را منتشر کنند
تا همگان در جریان باشند  .از سوی دیگر به مدیران این
شرکت ها اعالم شد تا با لحاظ کردن قیمت های اعالمی ،
صورت های مالی سال جاری و بودجه  75را تهیه کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه کارشناسان و مدیران سازمان
بورس تالش ویژه و بسیج روزانه ایی را برای نهایی شدن
گزارش های دریافتی انجام داد و در روزهای آینده هم ادامه
خواهند کرد ،افزود :در صورت مساعدت شرکت ها در ارایه
صورت های مالی طی دو روز آینده ،نماد این شرکت ها
شنبه آینده یا حداکثر یکشنبه  05اسفند در بورس و
فرابورس باز خواهند شد تا سهامداران این گروه بعد از
چندین ماه قادر به معامله و تصمیم گیری باشند.
امیری در برابر این سئوال که آیا نماد این شرکت به صورت
گروهی در یک روز باز خواهند شد؟ توضیح داد :بله .ترجیح
سازمان بورس این است که به منظور نهایی کردن بازگشت
نماد  .پاالیشگاه و تصمیم مناسب سهامداران و حل شدن
این موضوع ،نماد هر  .پاالیشگاه را در یک روز ( شنبه یا
حداکثر یکشنبه آینده) باز شود.
وی در واکنش به این نکته بورس پرس مبنی بر اینکه
مدیران برخی شرکت های پاالیشگاهی اعالم کرده اند که
باید گزارش حسابرسی را ارایه کنند که زمان بر بوده و به 9
تا  12روز زمان نیاز دارد  ،توضیح داد :با توجه به اینکه
لحاظ کردن قیمت های اعالمی در آمار تولید و فروش
محصوالت ،مقوله جدیدی نبوده و گزارش های حسابرسی
هم مربوط به این موارد نمی شود ،در وهله اول نیازی به
ارایه گزارش های حسابرسی شده صورت های مالی میاندوره
ایی پاالیشگاه ها نیست.
امیری در خاتمه گفت :انتظار می رود با مساعدت مدیران هر
پاالیشگاه در ارایه صورت های مالی و بررسی های
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کاهش درآمدهای سرمایه گذاری مرتبط با کاهش سود
تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
معادل  0.درصد و سود تقسیمی شرکتهای فرعی و وابسته
معادل  07درصد و سود سپرده بانکی به علت کاهش
درآمدهای عملیاتی و مدت ماندگاری وجوه (رسوب) معادل
 47درصد و افزایش کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری در
سهام می باشد.
کاهش عمده درآمدهای متفرقه مرتبط با تبدیل قراردادهای
اجاره به رهن کامل می باشد(شرکتهای زیر مجموعه) ،بدین
لحاظ برای سال مالی  1375درآمد اجاره ساختمانها در نظر
گرفته نشده است و عدم انعقاد قرارداد اجاره برخی امالک در
تهران برا ی سال مالی .1375

سصفها:
شرکت سیمان اصفهان در جدیدرین گزارش منتهی به
 07/10/73خود سود هر سهم شرکت را مبلغ  1119ریال
اعالم نموده است که نسبت به گزارش قبلی شرکت بدون
تغییر گزارش شده است شرکت در دوره  7ماهه خود
توانست به ازای هر سهم  979ریال سود کنار بگذارد و 91
درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد .

حتاید:
شرکت تاید واتر خاورمیانه در جدیدترین گزارش منتهی به
 07/10/75خود را مبلغ  .44ریال پیش بینی نموده است
که نسبت به سال مالی قبل با کاهش  1.درصدی همراه
بوده است  .درآمدهای عملیاتی پیش بینی شده در سال
مالی  1375نسبت به سال مالی قبل  05درصد کاهش
یافته که این امر به دلیل کاهش حجم عملیات و عدم
شناسائی درآمد قراردادهای اجاره ناشی از سایتهای پردیس
متحد و عملیات متفرقه بندر امام(عدم انعقاد قرارداد)و نحوه
قرارداد منعقده اجاره پایانه کانتینری شماره یک منطقه ویژه
اقتصادی بندر شهید رجائی ( )73/12/09می باشد.بر اساس
مفاد این قرارداد هزینه های عملیاتی ناشی از واگذاری
تجهیزات و ماشین آالت ناحیه هرمزگان از تعهد این شرکت
خارج گردیده که بالطبع با توجه به انتقال هزینه های
عملیاتی این ناحیه درآمد های عملیاتی شناسائی شده در
قرارداد مذکور کاهش یافته است .همچنین باعنایت به عدم
شناسائی درآمدهای مرتبط با عملیات متفرقه بندر امام و
سایتهای پردیس متحد هزینه های قابل اجتناب این
قراردادها برای سال مالی  1375در سرفصل بهای تمام شده
لحاظ نشده است .این امر در نهایت منجر گردید سود
ناخالص نسبت به سال قبل افزایش یابد.
کاهش عمده هزینه های مالی مرتبط با تسویه تسهیالت
مالی دریافتی می باشد.

گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

