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شاخص هموزن

شاخص فرابورس

شفافسازي  12ماهه «خاور»

مديرعامل بورس كاال خبر داد؛

اهداف تازه توسعه ابزارهاي مالي

امس��ال با پيوند ابزارهاي بورسي
به امالك ،س��رمايههاي خ��رد را به
سمت بازار مسكن هدايت و به خروج
مسكن از ركود كمك ميكنيم .حامد
س��لطانينژاد ،مديرعامل مديرعامل
ب��ورس كاال ب��ه صداوس��يما گفت:
ابزارهاي مالي در بورس كاال ميتواند
س��رمايهها را در بخ��ش مس��كن به
س��رمايههاي مول��د تبدي��ل كرده و
از راك��د بودن س��رمايهها در بخش
مسكن جلوگيري كند .وي ادامه داد:
اين روش كمك ميكند كه مس��كن
از ركود خارج ش��ود چون اين ابزارها
كمك ميكند ه��ر كس با هر مقدار
پول��ي كه دارد در مت��راژ معيني در
مسكن سرمايهگذاري كند .با اين كار
در واقع س��رمايهها به سمت مسكن
حركت ميكند و حتي س��رمايههاي
خ��رد هم ميتواند ب��ه كمك بخش
مسكن بيايد .وي گفت :در اين زمينه
مذاكراتي با اتحاديه مشاوران امالك و
مجموعه سرمايهگذاري مسكن صورت
گرفته اس��ت تا ابزارهاي بورسي را با
مس��كن پيوند دهيم .به اين ترتيب
فردي كه در كشور به دنبال پوشش
ريسك افزايش قيمت مسكن يا تهيه
مسكن بلندمدت براي فرزندش است
غير از سازوكارهاي موجودي كه در
بازار مس��كن وج��ود دارد ،ميتواند
از ابزاره��اي بورس��ي ني��ز بهرهمند
ش��ود .مديرعامل ب��ورس كاال افزود:
فروشهاي سلف ،فروشهايي هستند
كه در قال��ب اوراق صورت ميگيرند
ب��ه طوري كه هر كس��ي اوراق را به
تعداد مش��خصي در سررسيد داشته

باش��د ميتواند مت��راژ معيني از يك
مل��ك را تحوي��ل بگيرد .ب��راي اين
اق��دام اميدواري��م ب��ا ذينفعان اين
حوزه توافقات را نهايي كرده و عرض ه
اين ابزارهاي مالي را تا پايان امس��ال
آغاز كني��م .س��لطانينژاد افزود :در
صورت همكاري فعاالن حوزه مسكن،
شرايط الزم را فراهم كرده و دورههاي
آموزشي مورد نياز را براي آنها برگزار
ميكنيم .مديرعامل بورس كاال گفت:
بازيگران اصلي اين بازار فعاالن فعلي
بازار مسكن هس��تند و فعاليتهايي
كه در قالب سرمايهگذاري يا پوشش
ريسك نوسانات قيمت مسكن صورت
بگي��رد ،ميتواند با كم��ك ابزارهاي
مال��ي ب��ورس در ب��ورس كاال اتفاق
بيفتد .مديرعام��ل بورس كاال گفت:
خودروسازاني كه خودروهاي خود را
در بوس كاال عرضه كنند ،ميتوانند
از معافي��ت  10درص��دي ماليات��ي
برخوردار ش��وند .حامد سلطانينژاد

سازمان بورس نحوه ارائه صورتهاي مالي شركتها
براس��اس  IFRSرا ب��ه همه ناش��ران اوراق بهادار و
حسابرسان معتمد سازمان ابالغ كرد .به گزارش سنا،
در حال��ي به تازگي بانك مركزي در بخش��نامهاي با
متذكر شدن سه بند مهم ،خواستار تنظيم صورتهاي
مالي سال  95بانكهاي بورسي و غيربورسي براساس
روز گذش��ته مس در تاالر محصوالت صنعتي ومعدني
بورس كاال ،شاهد معامله  ۶۱۰تن مس مفتول ،يك هزار
و  ۵۰۰ت��ن مس كات��د و دو هزار تن مس كمعيار بود .به
گزارش بورس كاال ،طي اين روز در تاالر يادش��ده  ۴۸تن
ميلگرد ،پنج هزار تن ش��مش بلوم ۲۰،هزار تن تختال،C
 ۶۰تن ش��مش روي ،شش تن كنسانتره فلزات گرانبها و
گروه ب�ورس -با نقلوانتقال بي��ش از  219ميليون
سهم به ارزش بالغ بر  425ميليارد ريال در دو بازار اول
و دوم 82 ،درص��د از حجم كل مبادالت روز گذش��ته به
اين بازارها اختصاص يافت .در اين ميان نماد «ذوب» در
حالي بيشترين حجم و ارزش معامالتي را به دست آورد
كه بهعنوان پربينندهترين نماد فرابورس��ي نيز ش��ناخته
ش��د .دومين روز از هفته ج��اري در بازارهاي فرابورس،
دادوستد بيش از  264ميليون ورقه بهادار به ارزش بالغ
بر يكهزار و  165ميليارد ريال در  30هزار و  935نوبت
معامالتي مش��اهده شد در حاليكه بيش از  80درصد از
حجم مبادالت فراب��ورس در اختيار بازارهاي اول و دوم
نايبرييس انجم��ن توليدكنن��دگان و صادركنندگان
س��نگآهن از آمادهسازي بس��ترهاي عرضه سنگآهن در
بورس كاال و عرضه اين محصول در نيمه نخست امسال خبر
داد .بهرام شكوري در گفتوگو با ايلنا گفت :با پيگيريهاي
انجام شده ميتوانيم در آينده بسيار نزديك شاهد عرضه اين
محصول در بورس كاال باش��يم زيرا هم ساختار و مكانيسم
بورس كاال آماده بوده و هم انجمن سنگ آهن عالقهمند به
ورود اين محصول به بورس كاالست .شكوري با بيان اينكه
قيمت جهاني سنگ آهن كاهش پيدا كرده است ،افزود :تقريبا
همه زمينههاي عرضه سنگ آهن در بورس كاال فراهم شده
و بعد از بهبود قيمت جهاني اين محصول شاهد عرضه آن
در تاالر داخلي بورس كاال خواهيم بود .شكوري عنوان كرد:
براي ورود و عرضه ش��ركتهاي توليدكننده سنگآهن در
بورس كاال تدابيري اتخاذ خواهد شد زيرا همه شركتهاي
توليدكننده معادن بزرگ نيستند و مجموعههاي كوچكي
هم وجود دارد كه توان مالي زيادي ندارند و بايد تسهيالتي
ايجاد ش��ود تا آنها هم به راحتي بتوانند وارد بورس شوند.
نايبرييس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگآهن
به مزاياي ورود سنگآهن به بورس كاال اشاره كرد و گفت:
ورود سنگ آهن به بورس كاال موجب كشف قيمت عادالنه
اين محصول ميشود عالوه بر اين چون سنگآهن با قيمت
پايين در بازار خريداري ش��ده و وجه آن با تاخير پرداخت

اف��زود :عرضهكنندگاني كه به دنبال
شفافيت هس��تند و محصوالت خود
را در ب��ورس كاال عرض��ه ميكنن��د
داراي مشوقهايي چون معافيت 10
درصدي ماليات هس��تند .وي ادامه
داد :اگر خودروس��ازان ميخواهند از
مزاي��اي بورس كاال بهرهمند ش��وند
بايد اس��تمرار عرضه داش��ته باشند
كه خري��داران بتوانند ب��ه اين بازار
ب��ه عنوان ي��ك بازار قاب��ل اتكا وارد
ش��وند .مديرعامل بورس كاال گفت:
ب��ازار بلندمدت بازار خ��ودرو يا بازار
سلففروش��ي هم بهزودي در بورس
كاال راهاندازي ميش��ود تا افرادي كه
ميخواهند حوالههاي اتومبيل خود
را پس بدهند دچار مش��كل نشوند.
س��لطانينژاد ادام��ه داد :با اين اقدام
به راحتي افراد ديگري جايگزين اين
افراد ميشوند و مشكالتي كه بسياري
از افراد در ح��ال حاضر با آن مواجه
هستند ،وجود نخواهد داشت.

ايرانخودرو ديزل صورتهاي مالي منتهي به  30اسفند  1395را با
سرمايه چهار هزار و  989ميليارد و  59ميليون ريال به صورت حسابرسي
ش��ده ،منتشر كرد .شركت ايران خودرو ديزل در دوره  12ماهه يادشده
مبلغ چهار هزار و  818ميليارد و  754ميليون ريال زيان خالص كسب
كرد و به هر سهم مبلغ  966ريال زيان اختصاص داد« .خاور» زيان انباشته
پاياندوره مذكور را مبلغ  16هزار و  772ميليارد و  195ميليون ريال اعالم
كرده است .يادآوري ميشود اين شركت در دوره مشابه در سال  ،94مبلغ
چهار هزار و  595ميليارد و  404ميليون ريال زيان خالص و  921ريال
زيان به ازاي هر سهم شناسايي كرده است.

يك مقام رسمي تحليل كرد؛

شروط اجرايي رونق بازار سرمايه

اگ��ر بانكه��ا در زم��ان كمبود
نقدينگي ،س��پرد ِه ب��ا قيمت گران
نگيرند ،اي��ن تفاهم بهترين راهكار
ب��راي كاه��ش غيردس��توري نرخ
س��ود بانكي اس��ت ،با اين تصميم
حق��وق س��هامداران بانكه��ا نيز
حفظ ميشود .علياصغر پورمتين،
كارشناس بانكي در گفتوگو با سنا
ضمن بي��ان اين مطلب درخصوص
تفاهم سياستگذاران بانكي با مديران
بانكها ب��راي تغيير مدل پرداخت
نرخ س��ود بانكي و كاهش نرخ سود
به  15درصد گفت :اين تصميم براي
نظام بانكي بسيار حائز اهميت است.
به گفته وي اگ��ر بانكها همكاري
الزم را در اجراي اين تفاهم داشته
باشند و از طريق سود عليالحساب
به سپردهگذاران تسهيالت بدهند،
هزين��ه تمام ش��ده بانكها كاهش
يافت��ه و س��ود تس��هيالت نيز كم
ميش��ود .اين كارش��ناس بانكي با
اش��اره به اينكه اي��ن تفاهم اتفاق
مباركي در نظام بانكي است ،اظهار
داش��ت :مشكل اين است كه وقتي
بانكه��ا دچ��ار كمب��ود نقدينگي
ميش��وند براي فرار از نرخ جريمه
 34درص��دي ،س��پردههاي گران
ج��ذب ميكنن��د .وي با اش��اره به
اينك��ه اگ��ر بانكه��ا از اين مقطع
عب��ور كنن��د كه در زم��ان كمبود
نقدينگي س��پرده ب��ا قيمت گران
نگيرند ،اي��ن تفاهم بهترين راهكار
براي كاهش غيردستوري نرخ سود
بانكي اس��ت ،اظهار داش��ت :با اين

تصميم حقوق س��هامداران بانكها
نيز حفظ ميشود .پورمتين در پاسخ
به سوالي درباره اينكه براساس اين
تفاهم اگر سرمايهگذاري بانكها در
زمان سررس��يد كمتر از  15درصد
سود شناسايي كند ،تكليف چيست،
گفت :بانك بايد براي سرمايهگذاري
بررسيهاي الزم را داشته باشد و در
جايي س��رمايهگذاري كند كه سود
كمتر از  15درصد نداش��ته باش��د.
به گفت��ه وي ،اي��ن تصميم عالوه
بر رعاي��ت حقوق س��پردهگذاران،
حافظ حقوق س��هامداران ميشود.
س��هامداران بانكها مهمترين ركن
ماهوي بانكها هستند و از آنجا كه
زيان بانكها و مخارج اضافي بانك
به ضرر س��هامداران است اين اقدام
ميتواند منافع ه��ر دو گروه يعني
سپردهگذار و سهامدار را با هم حفظ
كند .به گفته پورمتين ،اين تصميم
باعث تقويت و رونق بازار سهام نيز

ابالغ نحوه ارائه صورتهاي مالي شركتها براساس IFRS
نمونه ابالغي شد كه حسن اميري ،عضو هياتمديره
و معاون نظارت بر بورسها و ناش��ران سازمان بورس
چهار تصميم اين نهاد را درخصوص تهيه صورتهاي
مالي شركتها مبتني بر  IFRSاعالم كرد .در همين

حال مدير نظارت بر ناش��ران سازمان بورس شرايط
ارائه صورتهاي مالي بانكها و موسس��ات اعتباري
براس��اس اس��تانداردهاي حس��ابداري ايران را اعالم
كرد .س��عيد محمدعليزاده ،مدير نظارت بر ناش��ران

دادوستد داغ فلز سرخ
 ۱۴۰تن س��ولفورموليبدن معامله ش��د .شايان ذكر است
تاالر فرآوردههاي نفتي و پتروش��يمي نيز ش��اهد معامله
يكهزار و  ۴۷۷تن مواد شيميايي ،دو هزار و  ۵۹تن مواد
پليمري ۱۲ ،هزار و  ۳۵۰تن وكيوم باتوم ۱۲ ،هزار و ۹۳۰

تن لوبكات ،يكهزار تن گوگرد و هشت هزار و  ۸۳۶تن
قير بود .همچنين تاالر صادراتي بورس كاال نيز در اين روز
دادوستد  ۱۹هزار و  ۷۱۰تن انواع قير را تجربه كرد .تاالر
محصوالت كش��اورزي بورس كاال ه��م معامله چهار هزار

رونق معامالت در OTC
قرار گرفت .در جريان بازار س��ه نماد «كيميا»« ،حخزر»
و «كپرور» پس از برگزاري مجمع عمومي عادي س��االنه
صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم ،با محدوديت
دامنه نوس��ان قيمت تا سقف  50درصد بازگشايي شده
و پن��ج نماد «پش��اهن»« ،كورز»« ،ولراز»« ،س��امان» و
«خفن��اور» به منظور برگ��زاري مجم��ع عمومي عادي
ساالنه صاحبان سهام در روز سهشنبه  27تيرماه در پايان
معامالت امروز متوقف شدند .همچنين روز گذشته عنوان
بيشترين افزايش قيمت به نام نمادهاي «شليا»« ،غمينو»

و «سرود» ثبت شد و در سمت مقابل نمادهاي «حسير»
و «ميدكو» بيش��ترين افت قيمتي را تجربه كردند .نماد
«ميدك��و» عالوه بر اينك��ه دو و نيم واحد كاهش قيمت
داش��ت ،بي��ش از يك واحد نيز اثر منف��ي بر آيفكس بر
جاي گذاشته و آيفكس با يك واحد افت در ارتفاع 910
واحدي ايستاد؛ اين در حالي است كه اثر مثبت از جانب
نمادهاي «ذوب»« ،بپاس» و «زاگرس» تا س��قف 0/38
درصد مانع از افت بيشتر شاخص كل شد .نگاهي به تابلوي
تسهيالت مسكن نش��ان ميدهد كه نماد «تسه»9512

سنگآهن چه زماني وارد بورس كاال ميشود
ميش��ود با ورود اين محصول به بورس كاال مطمئنا قيمت
مناسبي براي محصول كشف شده و پرداخت پول سريعتر
صورت ميگيرد .وي اضافه كرد :هماكنون وجه سنگآهن
خريداري ش��ده ،يك سال بعد پرداخت ميشود كه با ورود
اي��ن محصول به بورس كاال ،كس��اني ك��ه به اين محصول
نياز دارند بايد مبلغ خريداري ش��ده را پرداخت كنند و در
نتيجه سنگآهنيها ميتوانند با فروش محصول ،پول خود
را دريافت كرده و براي توس��عه هزينه كنند .وي ادامه داد:
همچنين يكي از مزاياي عرضه سنگآهن در بورس كاال كه
در ماده « »۳۷قانون رفع موانع توليد رقابتپذير نيز به آن
اشاره شده اين است كه اين محصول سه بار در بورس عرضه
ميشود و در صورتيكه خريداري نداشته باشد ،صادر ميشود
به اين ترتيب عدم معامله سنگآهن در تاالر داخلي بورس
كاال به اين معنا خواهد بود كه براي اين محصول در داخل
كشور نيازي وجود ندارد ،در نتيجه ميتواند مجوز صادرات
بگيرد .وي تاكيد كرد :بنابراين سنگآهن و تمام محصوالت
زنجيره ارزش بايد وارد بورس كاال شوند تا قيمت عادالنهاي
براي اين محصوالت تعيين شده و شرايط پرداخت نيز مناسب
شود .شكوري در ادامه وجود مشوقهاي صادراتي براي مواد
معدني را امري ضروري دانست و گفت :مشوقهاي صادراتي

در مسيري كامال شفاف همچون بورس موجب خواهد شد تا
با توجه به كاهش تقاضاي جهاني براي نفت و مواد معدني،
ع�لاوه بر ايجاد فضاي رواني مثب��ت در جامعه معدنكاري
كش��ور ،فضاي مطلوبي در بازار ايجاد شده و انگيزه فعاالن
بخش خصوصي براي س��رمايهگذاري در معدن نيز افزايش
يابد .به گفته نايبرييس هياتمديره انجمن توليدكنندگان
و صادركنندگان سنگآهن ،امروزه كشورهاي پيشرفته دنيا از
مزيت صادرات مواد معدني برخوردارند و رونق نظام اقتصادي
اين كش��ورها به صادرات مواد معدني آنها بستگي دارد؛ بر
همين اساس وجود مشوقهاي صادراتي از مسير مطمئن و
امني همچون بورس كاال ميتواند به بهبود فضاي كسب و
كار كمك كند .وي تصريح كرد :بورس كاال ،بازاري شفاف
و قانونمند است و ما ميتوانيم با بهرهگيري از ظرفيتهاي
اين بازار براي هميشه برچسب صادرات سنگآهن با وجود
نياز صنعت داخلي را تمام كنيم.
 ورود بيفايده مرغ به بورس
در همين حال روز گذش��ته اعالم ش��د كه ورود مرغ به
بورس كاال به تنهايي بيفايده اس��ت .خروج مرغداريهاي
م��ادر از چرخه توليد يكي از عوامل گراني جوجه يك روزه
در مرغداريهاي كشور است .نظر افضلي ،عضو هياترييسه

ميشود .اين عضو هياتمديره بانك
خصوصي درخصوص اينكه بانكها
براي اج��راي اين تفاه��م مقاومت
نميكنن��د ،افزود :نبايد يكش��به
انتظار تغيير داش��ت اما با توجه به
ش��رايط جديد بانكه��ا و الزام به
اجراي سيستم گزارشدهي IFRS
و نظامنامه اخير بانك مركزي درباره
الزام��ات كفاي��ت س��رمايه بانكها
مجبور هستند به سمت كاهش نرخ
س��ود حركت كنند .اين كارشناس
بانكي درباره تاثير كاهش نرخ سود
بر اقتصاد كش��ور گفت :نرخ باالي
س��ود بانك��ي از مهمتري��ن داليل
ركود اقتصادي است .باال بودن نرخ
س��ود به ركود دامن ميزند .با اين
نرخ س��ود باال تولي��د ديگر مقرون
بهصرف��ه نيس��ت و توليدكنندگان
ترجي��ح دادند س��رمايه خود را در
بانكها بگذارند و س��ودهاي باالي
 20درصد دريافت كنند.
تصميم

س��ازمان بورس ،نحوه ارائه صورتهاي مالي بانكها
و موسسات اعتباري طبق استانداردهاي حسابداري
ايران را به كليه بانكها و موسسات اعتباري ثبت شده
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تمامي حسابرسان
معتمد ابالغ كرد.
بازارهاي كااليي

تن گندم خوراكي ۶۷۵ ،تن ش��كر سفيد و  ۳۰۰تن ذرت
دانهاي را طي اين روز تجربه كرد .عالوه براين ،شش هزار
و  ۸۸۵تن جو دامي نيز در قالب طرح قيمت تضميني در
اين تاالر معامله شد .همچنين  ۴۰هزار قطعه جوجه يك
روزه در بازار فرعي بورس كاال به فروش رسيد.
فرابورس

بيش��ترين حجم و ارزش مبادالت��ي را به خود اختصاص
داده و امتياز تس��هيالت مس��كن خرداد  96با بيشترين
قيمت خريدوفروش شده است .متقاضيان و فروشندگان
اوراق تسه امروز بيش از  78هزار ورقه تسهيالت مسكن
به ارزش افزون بر  60ميليارد ريال را دس��ت به دس��ت
كردن��د .در تابلوي ابزارهاي نوي��ن مالي نيز بالغ بر 564
ه��زار ورقه بهادار تغيير مالكيت يافت كه ارزش��ي افزون
بر  557ميليارد ريال را رقم زد .در همين حال تابلوهاي
مبادالتي بازار پايه ميزبان جابهجايي بيش از  41ميليون
سهم به ارزش  86ميليارد ريال بودند.
نگاه

كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس در گفتوگو
ب��ا خانه ملت درباره نرخ جوجه يك روزه در مرغداريهاي
كش��ور گفت :گراني نرخ جوجه يك روزه بهطور مس��تقيم
هزينه مرغداريهاي كش��ور را افزاي��ش ميدهد و در اين
ش��رايط نميتوان انتظار داشت نرخ مرغ براي توليدكننده
ارزان تمام شود .نماينده مردم نهبندان و سربيشه در مجلس
شوراي اس�لامي تصريح كرد :پادزهر آرامش منطقي بازار
مرغ ،ايجاد چرخه صادرات پايدار است زيرا براي جلوگيري
از ورشكستگي مرغداران بايد ظرفيت توليد مرغداران را براي
صادرات مستمر به بازار جهاني توسعه داد .افضلي افزود :يكي
ديگر از معضالت صنعت مرغداري فاصله نرخ مرغ داخلي با
نرخ صادراتي است و اين امر موجب ميشود نتوان مرغ را با
ش��رايط استاندارد به بازار جهاني ارسال كرد .وي ادامه داد:
سايز صادراتي مرغ زنده بايد در حدود يك كيلو و 800گرم
باش��د و در انتها الش��ه وزن مرغ از بين يك كيلو و  200تا
يك كيلو و  300گرم برس��د تا بتوان طبق اس��تانداردهاي
بينالمللي فرآوردههاي مرغي را روانه بازار جهاني كرد .عضو
هياترييسه كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس
يادآور شد :ارائه مرغ در بورس كاال زماني به نفع مصرفكننده
و توليدكننده تمام ميش��ود كه مرغ به همراه تمام زنجيره
توليد اعم از نهادهاي دامي وارد بورس كاال شود.

رشد  156درصدي سود «خراسان»
پتروشيمي خراسان صورتهاي مالي منتهي به  29اسفند 1396
را با س��رمايه يكهزار و  789ميليارد و  912ميليون ريال به صورت
حسابرسي نشده ،منتش��ر كرد .شركت پتروشيمي خراسان در دوره
سهماهه يادشده مبلغ  508ميليارد و  385ميليون ريال سود خالص
كس��ب كرد و به هر س��هم مبلغ  284ريال س��ود اختصاص داد كه
نس��بت به دوره مشابه در سال گذش��ته معادل  159درصد افزايش
داشته است .همچنين «خراسان» سود انباشته پاياندوره يادشده را
مبل��غ  626ميليارد و  801ميليون ريال اعالم كرده اس��ت .يادآوري
ميشود اين شركت فرابورسي در دوره مشابه در سال  ،95مبلغ 199
ميليارد و  186ميليون ريال سود خالص و  111ريال سود به ازاي هر
سهم شناسايي كرده بود .شركت پتروشيمي خراسان ،داليل تغييرات
واقعي دوره منتهي به  31خرداد ( 1396حسابرسي نشده) را نسبت
به اطالعيه پيش��ين به شرح زير اعالم كرد :محاسبه ميانگين قيمت
خوراك گاز در سه ماهه اول  96طبق نامه اعالم شده معاون برنامهريزي
نظارت بر هيدروكربوري ش��ركت نفت مبل��غ دو هزار و  925ريال و
نرخ سوخت به مبلغ يكهزار و  320ريال براي هر مترمكعب لحاظ و
پرداخت شده است .كل مقدار گاز مصرفي  131ميليون و  596هزار
و  773مترمكعب بوده كه شركت گاز سهم خوراك را  47/9درصد و
س��هم سوخت را  52/1درصد محاسبه و در قبوض لحاظ شده است.
نرخ فروش محصول اوره آزاد براساس قيمتهاي بورس و فروش اوره
به اتحاديههاي تعاوني به نرخ مصوب دولتي ش��ش هزار و  125ريال
و نرخ فروش اوره صادراتي براس��اس نرخ جهاني  FOBخليجفارس
محاسبه ميشود.

انتشار عملكرد يكماهه «تاپيكو»
س��رمايهگذاري نفت و گاز و پتروش��يمي تامين صورت وضعيت
پرتفوي يكماهه منتهي به  31خردادماه  1396را با سرمايه  43هزار
و  500ميليارد ريال به صورت حسابرسي نشده ،منتشر كرد .شركت
سرمايهگذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين در ابتداي دوره يك ماهه
منتهي به  31خردادماه  96تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با
بهاي تمام شده  67هزار و  803ميليارد و  192ميليون ريال و ارزش
بازار  89هزار و  675ميليارد و  693ميليلون ريال در سبد سهام خود
داش��ت .بهاي تمام شده سهام بورس��ي اين شركت طي دوره معادل
يك ميليارد و  276ميليون كاهش يافت و در پايان دوره به مبلغ 67
هزار و  801ميليارد و  916ميليون ريال رسيد .ارزش بازار آن نيز با
كاهش يك هزار و  153ميليارد و  644ميليون ريال ،مبلغ  88هزار
و  522ميليارد و  49ميليون ريال محاس��به ش��د .اين شركت در ماه
گذشته تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده دو
ميليارد و  46ميليون ريال به مبلغ چهار ميليارد و  202ميليون ريال
واگ��ذار كرد و از اي��ن بابت معادل چهار ميليارد و  156ميليون ريال
سود شناسايي كرد .همچنين «تايپكو» در دوره يادشده چند شركت
بورسي را به مبلغ  770ميليون ريال خريداري كرد.

افزايش  23درصدي عملكرد «خكاوه»
سايپاديزل صورتهاي مالي منتهي به  30اسفند  1395را با سرمايه
دو هزار و  635ميليارد و  713ميليون ريال به صورت حسابرس��ي شده
منتشر كرد .شركت سايپا ديزل در دوره  12ماهه يادشده مبلغ دو هزار و
 471ميليارد و  859ميليون ريال زيان خالص كسب كرد و به هر سهم
مبلغ  938ريال زيان اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال ،94
معادل  23درصد بهبود را نشان ميدهد« .خكاوه» زيان انباشته پايان دوره
مذكور را مبلغ  10هزار و  860ميليارد و  286ميليون ريال اعالم كرده
است .يادآوري ميشود اين شركت در دوره مشابه در سال  ،94مبلغ دو
هزار و  558ميليارد و س��ه ميليون ريال زيان خالص و يك هزار و 218
ريال زيان به ازاي هر سهم شناسايي كرده است.

«وبشهر» تنها خريدار بود
توسعه صنايع بهشهر صورت وضعيت پرتفوي يكماهه منتهي به
 31خرداد ماه  1396را با سرمايه ثبت شده هفت هزار و  21ميليارد و
دو ميليون ريال به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد .شركت توسعه
صنايع بهشهر در ابتداي دوره يك ماهه منتهي به  31خردادماه 96
تعدادي از س��هام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده چهار هزار
و  159ميلي��ارد و  865ميلي��ون ريال و ارزش بازار س��ه هزار و 754
ميليارد و  656ميليلون ريال در س��بد سهام خود داشت .بهاي تمام
ش��ده سهام بورسي اين ش��ركت طي دوره يادشده تغييري نكرد در
حاليكه ارزش بازار آن با كاهش  178ميليارد و  600ميليون ريال به
مبلغ سه هزار و  576ميليارد و  56ميليون ريال رسيد .اين شركت در
ماه گذشته تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده
 244ميلي��ون ريال به مبلغ يك ميليارد و  520ميليون ريال واگذار
و از اين بابت معادل يك ميليارد و  276ميليون ريال سود شناسايي
كرد .همچنين «وبش��هر» در دوره يادشده سهام هيچ شركت بورسي
را خريداري نكرد.

تعادل در پرتفوي «ختوقا»
گ��روه صنعتي قطع��ات اتومبيل ايران ص��ورت وضعيت پرتفوي
س��رمايهگذاريها در دوره يكماهه منتهي به  31خردادماه  96را با
سرمايه معادل  650ميليارد ريال به صورت حسابرسي نشده منتشر
كرد .شركت گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران در ابتداي دوره يك
ماهه يادش��ده تعدادي از س��هام چند شركت بورسي را با بهاي تمام
ش��ده  164ميلي��ارد و  831ميليون ري��ال و ارزش بازار معادل 537
ميليارد و  421ميليون ريال در س��يد س��هام خود داشت .بهاي تمام
شده سهام اين شركت طي دوره يك ماهه يادشده بدون تغيير ماند،
در حال��ي ك��ه ارزش بازار آن با كاهش  41ميلي��ارد و  803ميليون
ريالي در پايان دوره به مبلغ  495ميليارد و  618ميليون ريال رسيد.
اين ش��ركت در دوره يك ماهه يادشده سهام هيچ شركت بورسي را
خريد و فروش نكرد.

