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شاخص هموزن

شاخص فرابورس

«وآتي»  6ماهه  16ريال پوشش داد

كارشناس بازار سرمايه بررسي كرد؛

ت راهاندازي بازار مشتقه ارزي
مزي 

يك كارشــناس بازار ســرمايه معتقد است
راهاندازي بازار مشتقه ارزي در بورس كاالي ايران
سه مزيت پوشش ريسك فعاليتهاي اقتصادي
و بازيگران بازار ،تســهيل در ورود سرمايهگذار
خارجي و پاســخ به نياز سفتهبازان را به همراه
دارد .بــه گزارش ايســنا ،تكنرخي شــدن ارز
وعدهاي اســت كه از سال  ،۱۳۶۸يعني از اولين
برنامه پنج ساله تاكنون مطرح بوده ولي در عمل
محقق نشده است .اما نكته اساسي اين است كه
طي چند ســال اخير وجود چند نرخ در بازار و
تفاوت بين نرخ ارز در بازار نقدي و اتاق مبادالت،
بوكار را مهيا
زمينه فســاد و ناامني فضاي كس 
كرده است .بنابراين تحقق يكسانسازي نرخ ارز
بيش از هر زماني براي ثبات اقتصادي كشور در
بحبوحه حركت به سمت رونق اقتصادي احساس
ميشود .اجراي سياست تكنرخيشدن ارز از آنجا
براي دولت اهميت دارد كه ميتوان گفت بازيگر
اصلي آن در جهت عرضه خود دولت است و نيمه
ديگر بازي در دست صادركنندگاني خواهد بود
كه ميتوانند مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات
محصوالت خود را براي ايجاد بازاري مبتني بر
عرضه و تقاضاي واقعي و البته با سطح قابل قبولي
از كارايي در آن عرضه كنند .واردكنندگان نيز به
عنوان متقاضيان اين بازار در سمت مقابل حضور
دارند اما آنچه وجه مشترك اين بازيگران است،
تمايل براي پوشش ريسك ناشي از نوسانات ارزي
است كه به دليل تالطم قيمتها در بازار به آنها
تحميل ميشود .در اين بين در دولت اول حسن
روحاني با تصويب راهاندازي بازار مشتقه ارزي در

شوراي عالي بورس ،فرمان آمادهباش براي فراهم
شدن زيرساختهاي عرضه ارز در بورس كاالي
ايران صادر شــد كه براســاس آن ،نرمافزارهاي
معامالتي الزم براي راهاندازي بازار مشتقه ارزي و
آييننامههاي مورد نياز راهاندازي اين معامالت-كه
برخي از آن بهعنوان «بورس ارز» ياد ميكنند -در
بورس كاال تدوين شد و با توجه به طي مراحل

هفت درصد ســهام شــركت توليدي چدنسازان به
تعداد  80ميليون برگه ســهم 195 ،تومان قيمت خورد.
به گزارش ســنا ،در جريان معامالت روز گذشته ،عرضه
اوليه «چدن» به روش بوكبيلدينگ انجام شد تا بر اساس
ايــن معامله  156ميليارد تومان به ارزش بازار ســرمايه
اضافه شود .حسين انصاري ،رييس هيات مديره شركت
توليدي چدن گفت :عــاوه بر هفت درصد عرضه صبح
روز گذشــته براساس قانون سه درصد سهام به كاركنان
شركت تعلق گرفته است كه در آينده با توجه به شرايط
كلي بازار و خود ســهم 10 ،درصد ديگر از سهام شركت
گروه بورس -نزديك به  114ميليون ســهم به ارزش
 355ميليارد ريال در مجموع دو بازار اول و دوم معامله شد
و به ترتيب نمادهاي «ذوب» و «اوان» باالترين رقم حجم و
ارزش معامالتي را به نام خود ثبت كردند .معامالت فرابورس
در بيست و يكم شــهريورماه با عرضه «سخاب »2در بازار
ابزارهاي نوين مالي ،اعالم درج نماد شــركت سپردهگذاري
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه در تابلوي الف بازارپايه و
معاملــه بيش از  169ميليون ورقه بهادار به ارزش افزون بر
يكهزار و  794ميليارد ريال پايان يافت .روز گذشته نزديك
به  114ميليون سهم به ارزش  355ميليارد ريال در مجموع
دو بازار اول و دوم معامله شد و به ترتيب نمادهاي «ذوب»
و «اوان» باالترين رقم حجم و ارزش معامالتي را به نام خود
ثبت كردند .نماد شركت مبينوانكيش همچنين در صدر
نمادهاي پربازديد فرابورس ايستاد و چهارمين نمادي نام گرفت
كه با بيشترين رشد قيمت تا سطح حدود چهار درصد همراه
شده است .شاخص كل فرابورس نيز كه در ساعات ابتدايي
معامالت روز گذشته با رشد بيش از چهار واحدي همراه شده
به مشموالن سهام عدالتي كه حسابشان تا يك ميليون
تومان پر اســت ،حدودا  ۱۳۰تا  ۱۵۰هزار تومان سود بابت
ســال مالي  ۱۳۹۵پرداخت ميشود اما پرداخت اين مبالغ
در يك مرحله نيســت .سيدجعفر سبحاني ،مشاور رييس
سازمان خصوصيســازي در گفتوگو با ايسنا درباره نحوه
پرداخت سود سهام عدالت در پايان شهريورماه سالجاري
اظهار كرد :پايان شهريورماه اولين مرحله واريز سود سهام
عدالت خواهد بود ولي اين طور نيست كه تمام مشموالن با
هم سود سهام عدالت را دريافت كنند بلكه قرار است در اين
براســاس پيشبينيهاي صورت گرفته چشمانداز بازار
جهاني ميلگرد و فوالد در سه ماهه پاياني سال  2017بسيار
خوب است .به گزارش انجمن بينالمللي توليدكنندگان و
صادركنندگان ميلگرد ( )IREPASچشمانداز بازار جهاني
فوالد و ميلگرد براي سه ماهه چهارم سال  ۲۰۱۷مثبت است.
به اعتقاد اين انجمن فشاري از سوي چين به بازار بينالمللي
ميلگرد اعمال نميشود چراكه مصرف داخلي اين كشور با
توليد آن در تعادل قرار دارد .اين اتفاق موجب رقابت عادالنه
و متعادل در بازار ميلگرد جهان خواهد شــد .پهنه تجارت
فوالد نيز تاثيرات تقويتي بر قيمتگذاري داشــته و دارد.
اين انجمن همچنين اعالم كرده تا زماني كه چين موجب
شگفتي نشود ،وضعيت فعلي بازار پايدار است و چشمانداز
سه ماهه آينده بسيار خوب به نظر ميرسد .ميانگين قيمت

آزمايشي معامالت ،آماده انجام معامالت رسمي
اســت .به اين ترتيب با توجه به اهميت باالي
پوشش ريســك نوســانات نرخ ارز ،نقش بازار
مشتقه ارزي و استفاده از ابزارهاي نوين مالي از
جمله آتي و آپشن پررنگتر ميشود تا بازيگران
بازار ارز به كمك آنها بتوانند ريسكهاي مترتب
بر فعاليتهاي ارزي خود را پوشش دهند .از اين

رو بورس كاال با فراهم ســاختن زيرساختهاي
فني و اجرايي الزم و تدوين آييننامهها و طراحي
نرمافزارهاي معامالتي آن ،خود را براي راهاندازي
اين بازار آماده كرده است.
 مقابله با رانت و فساد
در همين ارتباط يك كارشناس بازار سرمايه
درباره مزاياي اجراي سياست تكنرخي در كشور

«چدن»  195تومان كشف قيمت شد
عرضه ميشود .وي درباره زمان عرضه اوليه سهم گفت:
از نظر ما عرضه اوليه در زمان بسيار خوبي صورت گرفت
و براساس مشورت با مديران شركت بورس و بازارگردان
سهم ،اين زمان انتخاب شد و هيچگونه مسالهاي در اين
خصوص وجود ندارد .اين مقام مســوول درباره شــرايط
شركت گفت :اين شركت 100درصد خصوصي و توليدات
آن كامال انحصاري است به طوريكه در منطقه خاورميانه
بدون رقيب است و محصوالت آن در سطح منطقه و اروپا

صادر ميشــود .همچنين انصــاري در ادامه افزود :البته
طي چند ســال اخير ميزان صادرات محصوالت شركت
افت كرده اما براساس برنامههاي توسعهاي شركت براي
رسيدن به صادرات  40درصدي محصوالت برنامهريزي
شــده است .همچنين علي صحرايي ،معاون بازار شركت
بورس تهران در حاشيه مراسم نمادين اهداي لوح يادبود
به شــركت توليدي چدن درباره زمــان عرضه اوليه اين
شــركت و شــركت «هايوب» گفت :ارزش عرضه اوليه

معامله  560هزار «سخاب »2در فرابورس
بود در ادامه بازار رو به نزول گذاشت تا در نهايت به رشد 0/5
واحدي بسنده كند .چهار نماد «ذوب»« ،بمپنا»« ،سرچشمه»
و «حكمت» بيــش از يك واحد تاثير مثبــت و نمادهاي
«زاگرس»« ،مارون» و «دماوند» تا سطح حداكثر  0/6واحد
تاثير منفي بر اين نماگر بهجا گذاشتند .از ديگر رخدادهاي روز
گذشته معامالت در بازارهاي اول و دوم همچنين ميتوان به
توقف نماد معامالتي شركت بيمه اتكايي امين براي برگزاري
مجمــع عمومي عادي بهطور فوقالعاده نوبت دوم صاحبان
سهام در تاريخ 23شهريور  1396اشاره كرد .از سويي ديگر،
ســهامداران در جريان بازار روز گذشــته همچنين شاهد
بازگشايي نماد معامالتي شركتهاي صنعتي دريايي ايران و
گروه صنعتي سديد در بازار پايه فرابورس بودند .در مجموع
تابلوهاي معامالتي اين بازار نيز نزديك به  52ميليون سهم
به ارزش  88ميليارد ريال دست به دست شد .همچنين روز
گذشته مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس در قالب پيام ناظر

اعالم كرد :براساس زمانبندي اعالم شده مطابق با مصوبه 15
شهريور  96كميته درج فرابورس ايران ،نمادهاي معامالتي
شركتهاي ايرانيت ،سرمايهگذاري فني و مهندسي مشانير،
ساختمان اصفهان ،سرمايهگذاري صنايع ايران ،كارخانههاي
صنعتي آزمايش ،ســرمايهگذاري معيــار صنعت پارس در
پايان معامالت روز شنبه مورخ 25شهريور  1396متوقف و
براساس طبقهبندي جديد در تابلو پايه ج ،نمادهاي معامالتي
شركتهاي يادشده به تابلو پايه ج منتقل ميشوند .همچنين
نماد معامالتي شركت سرمايهگذاري صنايع ايران با توجه به
برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده صاحبان سهام
مورخ 30شهريور  ،1396پس از ارائه تصميمات مجمع مذكور
در سايت رسمي كدال قابل بازگشايي بوده و ساير نمادهاي
معامالتي ذكر شده از روز چهارشنبه 29شهريور96آماده انجام
معامله در تابلو پايه ج بازار پايه هســتند .گفتني است ،بازار
ابزارهاي نوين مالي روز گذشته شاهد عرضه اوليه «سخاب»2

سود  ۱۵۰هزار توماني براي يك ميليون تومان سهام عدالت
مورد اولويتبندي شود و به دهكهاي پايين زودتر اين سود
پرداخت شود اما در اين مورد هنوز در حال بررسي هستيم.
وي افزود :سود سهام عدالت اول به مشموالن كميته امداد
و بهزيســتي پرداخت خواهد شد اما اين موضوع در مقدار
ســود دريافتي هيچ تاثيري ندارد .مشــاور رييس سازمان
خصوصيسازي در پاسخ به اينكه مبلغ سود براي سال مالي
 ۹۵چقدر خواهد بود ،گفت :بعضي از مشموالن سهام عدالت

شامل  ۵۰درصد تخفيف شدهاند و در نتيجه حساب آنها تا
ســقف يك ميليون تومان پر است .عالوه بر اين تعدادي از
مشموالن نيز خود حسابشان را تا سقف يك ميليون تومان
پر كردهاند .به اين افراد حدودا  ۱۳۰تا  ۱۵۰هزار تومان بابت
سال مالي  ۱۳۹۵پرداخت خواهد شد .براي باقي افراد نيز به
تناسب اينكه حساب خود را چقدر پر كردهاند ،سود پرداخت
ميشود .سبحاني در پاسخ به اينكه اين سود در چند مرحله

دورنماي مثبت قيمت فوالد در سال 2017
صادراتــي ميلگرد چين در يك ماهه اخير  ۵۶۰دالر در هر
تن فوب بنادر اين كشور بود .بهاي ميلگرد تركيه در مدت
مربوطه  ۵۳۵دالر در هر تن فوب بنادر تركيه و براي ميلگرد
جنوب اروپا  ۵۸۵دالر در هر تن به صورت فوب بود كه اين
قيمتها نسبت به ماه قبل تر از آن به ترتيب در چين ۶۸
دالر ،در تركيــه  ۵۰دالر و در جنــوب اروپا  ۴۸دالر در هر
تن رشــد داشته است .انجمن بينالمللي توليدكنندگان و
صادركننــدگان ميلگرد ميگويد افزايش قيمتها و تعادل
جديد عرضه و تقاضا همزمان با كاهش موجوديها ،سبب
شده همه به اين باور برسند كه قيمتها تقويت خواهند شد
و تا كريسمس -يعني اواخر ماه دسامبر -اين روند افزايشي

ادامــه دارد .افزون بر ايــن ،روند صعودي قيمت مواد اوليه
نظير شمش ،فروآلياژها و قراضه ،توليدكنندگان نوردي را
وادار كرده تا قيمت فروش محصوالت طويل خود را افزايش
دهند .نرخ بهره پايين و تضعيف دالر نيز به افزايش بازارهاي
جهاني كمك كرده است .عالوه براين ،بهبود شرايط اقتصادي
در جهت رشد توليد ناخالص داخلي در سراسر جهان بهطور
قابل توجهي به افزايش قيمتها كمك خواهد كرد .با اين
حال يك نگراني هنوز در مورد آينده وجود دارد و آن اقدامات
حفاظتي دولت فعلي آمريكاست كه ميتواند تهديدي واقعي
براي آينده محسوب شود هرچند كه اين اقدامات هنوز به
تاخير افتاده است.

گفت :اجراي اين برنامه با توجه به اينكه جلوي
رانت و فســاد را ميگيرد ،به لحاظ كاركردهاي
اقتصادي ميتواند فضاي اقتصاد را شفاف كند.
محمــد اقبالنيا تاكيد كــرد :در حال حاضر به
دليل وجود دو و حتي چند نرخي ارز در كشور،
شاهد صدور سيگنالهاي غلط به فعاالن اقتصادي
هستيم .از اين رو همه فعاالن و كارشناسان حوزه
اقتصاد شكي در لزوم اجراي برنامه يكسانسازي
نرخ ارز ندارند .وي خاطرنشــان كرد :اما اينكه با
وجود تالش دولت اين امر تاكنون محقق نشده،
به دليل وجود برخي موانع از جمله تحريمهاي
بينالمللي و قطع روابط بانكهاي ايران با شبكه
بانكي بينالمللي بوده كه كار را براي اجراي اين
سياست دشوار كرده اســت به طوري كه طي
سالهاي گذشته وجود اين موانع ،عرضه و تقاضا
را چه در بازار نقدي و چه در بازار مبادالتي دچار
عدم تعادل كرده است .اقبالنيا افزود :اگر به سمت
يكسانســازي نرخها در بازار ارز حركت كنيم،
مقدمه و پايهاي براي راهاندازي بازار مشتقه ارز
به ويژه در بحث معامالت آتي خواهد بود چراكه
اين دو الزم و ملزوم يكديگرند.
 مهمترين مزاياي راهاندازي
اين كارشناس بازار سرمايه به مزاياي راهاندازي
بازار مشــتقه ارزي در بورس كاال نيز پرداخت و
گفت :اگر اين سياست در محدوده قيمتي منطقي
و معقولي مديريت شود ،راهاندازي بازار مشتقه
ارزي ضمن پوشــش ريسك بازيگران ارز اعم از
صادركننده و واردكننده كاال و كنترل نوسانات
شــديد قيمتي كاذب به جذب سرمايهگذاران
خارجي و تســهيل ورود آنها بــه بازار ايران نيز
منتهي خواهد شــد چراكه يكي از بزرگترين
نگرانيهاي ســرمايهگذاران خارجي براي ورود
بــه بازار ايران تالطم قيمت ارز و عدم اطمينان
خاطر آنها نسبت به نرخ سود و بازدهي آنها در
سرمايهگذاريهاي بالقوه است.
عرضه اوليه

«چدن» و «هايوب» آنقدري نبود كه بخواهد روي بازار
تاثير منفي بگذارد .وي در ادامه با اشــاره به درخواست
خريــد  110هزار نفر براي «چــدن» گفت :بين ميزان
عرضه ســهم و صف درخواست ،فاصله قابل توجهي بود
و همين موضوع حاكي از پتانســيل و ظرفيت بازار براي
خريد عرضههاي اوليه اســت .صحرايي خاطرنشان كرد:
مجموع دو عرضه روز گذشته و فردا حدودا به يك و نيم
ميليون نقدينگي نياز دارد كه اين عدد نميتواند انگيزه
فروش در ساير سهمها را رقم بزند.
بازار

با قيمت  970هزار و  733ريال بود .تعداد  563هزار و 275
ورقه «سخاب »2به ارزش  546ميليارد و  790ميليون ريال
روز جاري معامله شد كه اين حجم دادوستد در  196دفعه
صورت گرفت .نگاهي به معامالت اين نماد نشــان ميدهد
سرمايهگذاران حقيقي مشاركت پنج درصدي در خريد و 0/9
درصدي در سمت فروش داشتند .در مقابل سرمايهگذاران
حقوقي نيز به ميزان  99درصد در سمت فروش و  95درصد
در سمت خريد «سخاب »2مشاركت كردند .با كشف قيمت
روز گذشته «سخاب »2نرخ موثر بازده تا سررسيد اين نماد
 19درصد و نرخ بازدهي ساده آن  17/75درصد تعيين شد.
در نهايت در بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس نيز يك ميليون
و  280هــزار ورقه به ارزش بيش از يكهزار و  260ميليارد
ريال معامله شد .معامالت روز گذشته تابلو اوراق تسهيالت
مســكن نيز با ريزش قيمتي انواع اوراق تسه روبهرو شد .بر
اين اساس قيمت تسهها در بازه  760هزار تا  778هزار ريال
مورد مبادله قرار گرفت.
آمار

پرداخت ميشود ،گفت :پايان شهريورماه اولين مرحله واريز
سود خواهد بود اما پيشبيني ميكنيم كه اين سود در سه
مرحله پرداخت شــود اما براي اين موضوعات بايد ببينيم
كه از شــركتها چقدر سود دريافت ميشود تاكنون ۳۵۰
ميليارد تومان توسط سازمان خصوصيسازي از شركتهاي
سرمايهپذير سود دريافت شده اما با توجه به اينكه طبق قانون
تا هشت ماه شركتها فرصت دارند تا سود خود را پرداخت
كنند ،امكان دارد اين مبلغ تفاوت چشمگيري كند.
بازارهاي كااليي

  رشد  ۱۰۰۰توماني قيمت ميلگرد
روند قيمتهاي داخلي و جهاني ميلگرد در طول پنج ماهه
نخست سال  ۹۶نشان ميدهد بهاي ميلگرد در ابتداي سال در
بازارهاي جهاني اگرچه با شيب نسبتا ماليمي رو به افزايش
بود اما در بازار داخلي اواسط فروردينماه اين رشد متوقف و
قيمتها روند نزولي به خود گرفتهاند .اين روند نزولي تا اوايل
ارديبهشت تداوم داشــت كه با افت قيمتهاي جهاني نيز
همزمان شد .در اين برهه بهاي هر تن ميلگرد در بازار داخلي
و جهاني به كمترين رقم طي چند ماهه اخير رسيده بود .در
ايران در اين بازه زماني هر كيلوگرم ميلگرد به مرز  ۱۵۰۰تومان
نزديك شد و در بازار جهاني هم پايينترين قيمت امسال يعني
 ۴۲۰دالر در همين زمان ثبت شده است.

گروه سرمايهگذاري آتيه دماوند در گزارش حسابرسيشده نيمه نخست
سال مالي جاري ،هفت درصد از پيشبينيها را پوشش داده است« .وآتي»
صورت مالي دوره شش ماهه سال مالي منتهي به  30آذرماه  96را منتشر
كرد .برمبناي اطالعات دريافتي از شركت گروه سرمايهگذاري آتيه دماوند
پيشبيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به  30آذر 96را با سرمايه
چهار هزار و  500ميليارد ريال ،مبلغ  243ريال بهطور خالص پس از كسر
ماليات اعالم كرد .سود هر سهم گزارش قبل  236ريال بود كه در گزارش
جديد با تعديل مثبت سه درصدي به  243ريال افزايش يافت .همچنين
شركت در ششماهه نخست سال مالي جاري 16،ريال معادل هفت درصد
سود اعالمي را پوشش داده است .اين گزارش با عملكرد ششماهه حسابرسي
نشده مقايسه شده است.

اعالم عملكرد «آپ»

آسان پرداخت پرشين صورت مالي دوره سه ماهه سال مالي  29اسفند
 96را به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد« .آپ» با سرمايه ثبت شده
يك هزار ميليارد ريال و سرمايه ثبت نشده يكهزار ميليارد ريال ،پيشبيني
درآمد هر سهم سال مالي منتهي به پايان اسفند  96را در دوره سهماهه به
صورت حسابرسينشده اعالم كرد .برمبناي اطالعات دريافتي از شركت آسان
پرداخت پرشين پيشبيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به پايان
اسفند  96با سرمايه دو هزار ميليارد ريال مبلغ  1/369ريال به طور خالص
پس از كسر ماليات است .سود هر سهم گزارش قبل  2/737ريال بود كه
در گزارش جديد با لحاظ افزايش سرمايه صددرصدي به 1369ريال كاهش
يافت اما سود خالص بدون تغيير مانده است .همچنين شركت در سه ماهه
مبلغ  305ريال معادل 22درصد از سود اعالمي را پوشش داده است.

«كترام» زيان شناسايي كرد

«كترام» در دوره سهماهه منتهي به پايان خردادماه به ازاي هر سهم 16
ريال زيان شناسايي كرد .شركت توليدي كاشي تكسرام گزارش صورت مالي
دوره سهماهه منتهي به پايان خرداد  96را در قالب اصالحيه منتشر كرد.
برمبناياطالعاتدريافتيازشركتتوليديكاشيتكسرامپيشبينيدرآمد
هر سهم براي سال مالي منتهي به پايان اسفند  96با سرمايه  294ميليارد
و  981ميليون ريال مبلغ  28ريال بهطور خالص پس از كسر ماليات است.
گفتني است سود هر سهم گزارش قبل 37ريال بود كه در گزارش جديد
با تعديل منفي  24درصدي به  28ريال رسيده است .همچنين شركت در
سه ماهه منتهي به پايان خرداد  96زيان  16ريالي شناسايي كرد .دراين
گزارش قيد شده است تغييرات به دليل كاهش سود شركت ناشي از كاهش
مقداري فروش بوده و چنانچه مقدار فروش افزايش يابد ،دسترسي به بودجه
ساالنه امكانپذير خواهد بود.

شفافسازي «ارقام»

ايران ارقام نخستين پيشبيني درآمد هر سهم  12ماهه منتهي به 31
شهريورماه  97را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل  500ميليارد ريال
منتشر كرد .شركت ايران ارقام با انتشار نخستين پيشبيني درآمد هر سهم
 12ماهه منتهي به  31شهريورماه  97اعالم كرد ،در نظر دارد در سال مالي
پيشرو مبلغ  20ميليارد و  565ميليون ريال سود خالص كسب كند كه
اين رقم در مقايسه با پيشبيني سال مالي  96معادل چهار درصد كاهش
نشان ميدهد .اين شركت سود سهام پيشنهادي سال مالي  97را مبلغ 41
ريال اعالم كرده است كه در مقايسه با پيشبيني سال مالي قبل معادل142
درصد افزايش دارد .اين در حالي است كه «مرقام» پيشبيني سود سهام
پيشنهادي سال مالي  96را مبلغ  98ريال زيان اعالم كرده بود.

پوشش  62درصدي «وگردش»

«وگردش» سود هر سهم گزارش دوره شش ماهه سال مالي منتهي به
پايان آذر ماه  96را با تعديل مثبت اعالم كرد و  62درصد پيشبينيها را
پوشش داد .برمبناي اطالعات دريافتي از بانك گردشگري پيشبيني درآمد
هر سهم براي سال منتهي پايان آذرماه  96با سرمايه شش هزار ميليارد
ريال مبلغ  45ريال به طور خالص پس از كســر ماليات اســت .بر اساس
گزارش منتشــر شده عملكرد شش ماهه از بانك گردشگري اين شركت
سود هر سهم را پس از كسر ماليات و به طور خالص  45ريال اعالم كرد.
اين شركت در گزارش قبلي سود هر سهم را  43ريال اعالم كرده بود كه با
تعديل مثبت پنج درصدي به 45ريال افزايش يافته است .بانك گردشگري
اعالم كرده است در گزارش شش ماهه  62درصد معادل  28ريال از سود
پيشبينيشده را پوشش داده است.

افزايش  57درصدي « EPSونيكي»

ســرمايهگذاري ملي ايران اطالعات و صورتهــاي مالي مياندورهاي
ششماهه منتهي به 31خردادماه 96را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل
هفت هزار ميليارد ريال منتشر كرد .شركت سرمايهگذاري ملي ايران با انتشار
عملكرد ششماهه امسال اعالم كرد در دوره ششماهه يادشده مبلغ 730
ميليارد و  252ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ
 104ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت در حالي كه اين شركت در
دوره ششماهه سال مالي  95مبلغ  244ريال سود به ازاي هر سهم محقق
كرده بود« .ونيكي» سود انباشته پايان دوره ششماهه را مبلغ سه هزار و
 636ميليارد و  994ميليون ريال اعالم كرد كه در مقايسه با دوره مشابه
سال مالي قبل معادل  35درصد افزايش داشته است.

 1130ريال سود براي «تيپيكو»

ســرمايهگذاري دارويي تامين اطالعات و صورتهاي مالي  12ماهه
منتهي به  31ارديبهشتماه  96را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل دو
هزار و  900ميليارد ريال منتشر كرد .شركت سرمايهگذاري دارويي تامين
با انتشار عملكرد يكساله خود اعالم كرد در سال  96مبلغ سه هزار و 277
ميليارد و 549ميليون ريال سود خالص داشت و بر اين اساس مبلغ يكهزار
و 130ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه
سال مالي قبل معادل چهار درصد كاهش داشت .گفتني است« ،تيپيكو»
در سال  95مبلغ يكهزار و  172ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داده
بود .با احتســاب سود انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره در نهايت
مبلغ پنج هزار و  117ميليارد و 151ميليون ريال سود انباشته پايان دوره
در حسابهاي اين شركت منظور شد.

انتشار  EPSسال  97كابل البرز

كابل البرز نخستين پيشبيني درآمد هر سهم  12ماهه منتهي به 31
شهريورماه  97را حسابرسي شده و با سرمايه معادل  316ميليارد و 920
ميليون ريال منتشركرد .شركت كابل البرزنخستينپيشبيني سود خالص
سال مالي منتهي به  31شهريورماه  97را مبلغ سه ميليارد و 262ميليون
ريال اعالم كرد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل هفت
درصد افزايش داشته است .بر اين اساس اين شركت پيشبيني سود خالص
هر سهم سال مالي  97را مبلغ  10ريال در نظر گرفته است كه در مقايسه
با دوره مشابه سال قبل بدون تغيير بود.

