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شاخص هموزن

شاخص فرابورس

روز گذشته سومین عرضه اولیه بورس تهران به
روش ثبت سفارش انجام شد؛ مدیرعامل شرکت
عرضه شــده «های وب» ،معتقد اســت بدون
حضور کارکنانش شرکت به اینجا نمیرسید و
با توصیه اهالی بازار ســرمایه سهم کارکنان را
در این عرضه کاهــش داده و بابت این موضوع
شرمنده کارکنانش است .روحاهلل حسینیمقدم
روز گذشــت ه در نشست خبری که به مناسبت
عرضه «هایوب» در بورس برگزار شــد ،گفت:
طی یک سال اخیر با عالقهمندی شرکتها برای
حضور در بورس تهران مواجه شدیم و  ۴۰پرونده
پذیرش در سال  ۱۳۹۵داشتیم که آن پروندهها
در حال آماده سازی و پیگیری است .روز گذشته
نیز این شرکت برای اولین بار در بورس عرضه و
با قیمت  ۲۸۵تومان کشف قیمت شد .وی ادامه
داد :اشتیاقی که برای ورود به بازار سرمایه وجود
دارد یکی مربوط به مسایل مادی ،تامین مالی و
بحث افزایش سرمایه و انتشار اوراق بهادار است
و دیگری مربوط به موضوعات غیرمادی همچون
اعتبار شرکت است .معاون شرکت بورس تهران
ادامه داد :شرکت با ورود بورس موضوع مدیریت و
نظارت را از هم جدا میکند و بخشی از سهام را به
کارکنان خود میدهد تا در مجموعه بین کارکنان
تشریک مساعی به وجود آید .با این کار کارکنان
شرکت که سابقا به دید حقوقبگیر در مجموعه
حضور داشتند ،از این به بعد نقش شریک شرکت
را دارند .حسینیمقدم یادآور شد :در سه عرضهای
که برای سالجاری در بورس داشتیم ،چدنسازان
سه درصد از سهام را به کارکنان داد ،بهپرداخت
دو درصد و روز گذشته نیزهای وب یک درصد
از ســهم عرضه شــده را به کارکنان تخصیص
درباره شفافیت در شرکتهای بورسی

داد .وی
گفت :ما سالی چهار بار شرکتهای شفاف را در
بورس معرفی میکنیم ،اما هیچگاه از آنها تقدیر
نکردیم ،اما میخواهیم جایزهای بابت شفافیت
برای شرکتهای شفاف تدارک ببینیم .امیدواریم
شفافیتهای وب ادامه داشته باشد ،چرا که شرکت
میتواند از منافع شفافیت استفاده کند.
 عملکردشرکت
در ادامه این نشســت خبری ایمان میری،
مدیرعامل «های وب » درباره برنامههای شرکت،
اظهار کرد :یکی بحث اینترنت روستایی است که
برای دولت دوازدهم مهم است .تالش خواهیم
کرد بــا توجه به نیازهــای وزارت ارتباطات به
بهترین نحو کارهایی که به ما سپرده میشود را
انجام دهیم .افزایش پوشش شبکه میتواند برای
مردم دسترسی راحتتری را ایجاد کند .تقاضاها
پرحجم اســت و باید نیازهای مردم را پوشش
دهیم .وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در
سال  ۱۳۹۵دو زمین به مبلغ  ۷۰میلیارد تومان

افزایش  153درصدی « EPSوبهمن»

مدیرعامل «های وب» بعد از عرضه اولیه:

دنبال بازدهی پایدار هستیم

خریدهاید که جمعا  ۱۰هزار متر میشود ،یعنی
این زمین حدود هفت میلیون تومان خریداری
شــده ،این زمین برای شــرکتی مثل شما چه
کاربــردی دارد؟ و محل این زمین با این قیمت
کجاست؟ گفت :این شرکت از سال  ۱۳۸۲کار را
شروع کرده و سال  ۱۳۸۸ما شرکت را خریدیم.
شــرکت قراردادهای زیادی با دولت دارد و هر
قراردادی که با دولت منعقد میکنیم باید بابت
قراردادها ضمانتنامه بدهیم .مدیرعاملهای وب
در ادامه توضیح داد :وقتی که میخواهیم به بانک
ضمانتنامهبدهیم،ازماچندنوعتضمینمیگیرند
یا بابت تضامین باید پول نقد بدهیم یا باید ملک
یا سهام بدهیم .با توجه به اینکه شرکت تا قبل از
امسال خانوادگی بود ،ما زمینی که برای خودمان
بود را در رهن بانک میگذاشتیم ،اما بعد از اینکه
وارد بورس شدیم بانکها میگفتند زمینهایی
که در رهن کامل میگذاریم باید برای شــرکت
باشد .این یک قاعده برای بانک بود .میری افزود:
در سال گذشته با توجه به اینکه نمیتوانستیم در
برابر این قاعده مقاومت کنیم با توجه به قیمت
کارشناسی که خود بانک گذاشته بود آن ملک

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اعالم
اجرای کاهش ســقف سپردهگذاری صندوقهای با درآمد
ثابــت در آیندهای نزدیک و توضیحاتی در مورد کارمزد و
موارد مربوط ،از راهاندازی مرجع اطالعاتی جدید و مهم خبر
داد .به گزارش سنا ،علی سعیدی ،با بیان اینکه کاهش سقف
سپردهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با
درآمد ثابت به زودی اجرایی میشود ،به بورسپرس گفت:
در هــر حال تما م نهادهای مالــی از جمله این صندوقها
باید مقررات اعالمی بانک مرکزی در خصوص نرخ سود را
رعایــت کنند .وی ادامه داد :البته با توجه به اینکه معموال
قرارداد سپرده صندوقها یک ساله است ،کاهش نرخ سود
هیاتمدیره ســازمان بورس و اوراق بهــادار با اصالح
بندهایی از دســتورالعمل تاســیس و فعالیت موسسات
رتبهبندی اعتباری ،مهلت جدیدی برای متقاضیان تاسیس
این موسسات تعیین کرد .به گزارش سنا ،مطابق با مصوبه
هیات مدیره سازمان بورس ،کلیه متقاضیان تاسیس موسسه
رتبهبندی تا پایان ســاعت اداری روز شــنبه مورخ ششم
آبانماه  1396مهلت دارن د تقاضای تاسیس موسسه مزبور
را مطابق با شــرایط تعیینشده در دستورالعمل تاسیس و
سازمان خصوصیسازی اعالم کرد برای تعیین تکلیف
سود سهام عدالت مشــموالن متوفی ،ارائه گواهی حصر
وراثت معتبر و قانونی الزامی است .بر اساس آخرین وضعیت
و اطالعات ســامانه سهام عدالت ،واریز قبض مانده بدهی
تسویهنشده مشموالن متوفی فقط در مواردی مجاز است که
وراث قانونی متوفی امکان ارائه گواهی حصر وراثت معتبر و
قانونی در آتی را به سازمان خصوصیسازی داشته باشند .در
غیر این صورت واریز وجه از سوی وراث بابت مانده بدهی
تسویهنشــده متوفی توصیه نمیشود .همچنین بر اساس
اعالم این سازمان به زودی و پس از هماهنگیهای الزم و
حداکثر تا پایان شهریورماه واریز سود سهام عدالت برخی
س مشموالن
مشموالن سهام عدالت آغاز میشود .بر این اسا 
دارای تخفیف یعنی مددجویان کمیته امداد حضرت امام
خمینی و مددجویان سازمان بهزیستی کشور و همچنین
همه روستاییان و عشــایر که در گذشته با همین عنوان
ثبت نام کردهاند ،جزو مشموالن نخستین مرحله دریافت
سود ســهام عدالت خواهند بود .در این مرحله بخشی از
کل سود متعلق به این سه گروه پرداخت و در ماههای آتی

را جزو داراییهای شرکت خریداری کردیم .وی
توضیح داد :هر دوی این ملکها برای شخص من
بودند ما راهی به جز این نداشتیم ،چراکه ملک
در رهن بانک بود و بانک دو راهحل میداد یکی
اینکه وام و ضمانت را پس دهیم و دیگری اینکه
ملک را جابهجا کنیم .معقولترین راه این بود که
ما ملک را جابهجا کنیم ،البته آن ملکها ارزنده
هستند و اگر قرار است در شرکت ارزش افزوده
ایجاد کند ،خیلی راحت این ارزش افزوده ایجاد
میشود ،اما هدف ما این بود که الزامات بانک را
انجام دهیم.
  دالیل رشد هزینهها
میری در پاســخ به ســوالی دیگر گفت :در
توضیحات صورت مالی شــما درآمد حاصل از
خدمات پروانــه  TRUNKحدودا چهار برابر
شده اما بهای تمامشده عملیاتی نه تنها افزایش
پیدا نکرده بلکه کاهش نیز یافته ،چطور میشود
درآمــد این طور افزایش پیدا کنــد ،اما بهای
تمامشــده کاهش پیدا کند؟ گفت :ما به مدت
 ۱۵سال انحصار شــبکه  TRUNKرا داریم.
این شبکه همان شــبکه بیسیم است که در

دست مردم و حراستها میبینیم .البته قرارداد
انحصاری ما دو گروه که یکی امنیتیها هستند
و یکی نظامیها را مستثنی میکند .غیر از این
دو مورد همه از جمله شهرداریها ،آتشنشانیها
و معادن باید روی  TRUNKعمومی سوئیچ
کنند .وی توضیح داد :خود دولت سه سال پیش
برآورد کرد که یک میلیون متقاضی TRUNK
وجود دارد .این شبک ه نیمه دوم سال جاری به
بهرهبرداری میرسد .تجهیزات این شبکه وارد
شده و تعرفههایش توسط سازمان آورده شده
است .در حوزه  TRUNKتجهیزات خیلی گران
است و مردم اگر بخواهند بیسیم دستی بخرند
باید حداقل دو میلیون تومان خرج کنند .عالوه
بر این تقاضا براساس تعداد وجود دارد .ما خیلی
سعی کردیم تقاضای شش ماه دوم را محتاطانه
پیشبینــی کنیم .این موضوعات علت افزایش
درآمد اســت که در مورد آن سوال پرسیدید.
مدیرعاملهــای وب در پاســخ به آن بخش از
سوال که چرا بهای تمامشده هزینهها افزایش
پیدا نکرده که هیچ ،بلکه کاهش پیدا کرده ،گفت:
از آنجایی که ما چند شبکه داریم و یک مدیریت

راهاندازی مرجع اطالعاتی جدید در بورس
بانکی در کوتاهمــدت اثر کمتری در فعالیت صندوقهای
ت اما در خصوص مبالغ حاصل
سرمایهگذاری خواهد داش 
از صــدور واحدهای ســرمایهگذاری جدیــد که منجر به
ســپردهگذاری جدید میشود ،قطعا نرخهای جدید حاکم
خواهند بود .عضو هیات مدیره سازمان بورس ادامه داد :در
ن صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد
این میا 
ثابت باید مقررات سقف سپردهگذاری  50درصد از کل منابع
ی که بیشــتر
صندوق نزد بانکها را رعایت کنند .در صورت 
از  50درصد منابع صندوق در بانکها سپرده شود ،کارمزد

مدیر صندوق صرفا برای همان محدوده مجاز قابل محاسبه
خواهد بود .البته کارمزد مدیر در خصوص میزان ســپرده،
تابعی از کل سود سپرده خواهد بود نه درصدی از اختالف
نرخ مصوب و مذاکر ه شده .به گفته سعیدی ،از زمان ابالغ
سقف  50درصدی سپردهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری،
صندوقها یک ســال فرصت خواهند داشــت تا مقررات
جدید سازمان بورس را رعایت کنند .وی از راهاندازی بانک
اطالعاتی نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق
بهادار خبر داد و گفت :به منظور اطالعرسانی و جلوگیری از

اصالح دستورالعمل و اعالم مهلت درخواست تاسیس موسسه رتبهبندی
فعالیت موسسات رتبهبندی (مصوب  21فروردین ماه 1395
هیاتمدیره ســازمان) و اصالحیه مورخ هشتم شهریورماه
 ،1396به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این ســازمان
ارائه کنند .به استناد مصوبات پیشین هیات مدیره سازمان،
حضور هر یک از بورسهای فعال در بازار سرمایه کشور (اعم
از بــورس اوراق بهادار تهران ،فرابورس ایران ،بورس انرژی

ایران و بورس کاالی ایران) و نیز بانکها و موسسات مالی
و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اســامی
ایران در ترکیب سهامداری موسسه رتبهبندی ممنوع بود
که به موجب مصوبه هشــتم شــهریورماه  ،1396حضور
بانکها و موسســات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک
مرکزی در ترکیب ســهامداری موسسه رتبهبندی فقط به

پرداخت سود سهام عدالت متوفیان با گواهی حصر وراثت

باقیمانده سود این افراد واریز میشود .سود سایر مشموالن
ســهام عدالت نیز در مراحل بعدی و به تدریج به حساب

آنان واریز میشــود .بر این اساس آن دسته از مشموالن
در قید حیات در هر یک از ســه گروه شــامل مددجویان

وجود دارد ،هزینهها سرشــکن میشود .وقتی
شبکههای بیشتری داریم منابع درآمدی افزایش
پیدا میکند ،اما این به آن معنا نیست که باید
هزینهها نیز افزایش یابد .در شبکههای مخابراتی
مقیاسها بزرگ هستند ،اگر شما بخواهید درآمد
را دو برابــر کنید هزینههــا  ۱۰درصد افزایش
مییابد .میری ادامه داد :تعرفهها سال گذشته
کاهش پیدا کرد که مهمترین کاهش مربوط به
انتهای ســال  ۱۳۹۵بود .در نتیجه هزینههای
تمامشده در آن بخش کاهش پیدا کرد ،اما در
بخشهای دیگر همچون تبلیغات و تسهیالت
هزینهها افزایش پیدا کرد .وی در پاسخ به سوال
خبرنگاری پرسید چرا سهم کارکنانتان در عرضه
اولیه روز گذشــته از  ۲۰۰میلیون سهم به ۴۰
میلیون سهم کاهش پیدا کرد ،اظهار کرد :ما واقعا
بابت کاهش سهم پرسنلمان ناراحت شدیم ،این
حق پرسنل بود ،اینکه کسی فکر کند افراد بدون
تیم و پرسنل میتوانند کار کنند حرف گزافی
ل های
زدهاند و احتماال کار نکردهاند .مدیرعام 
وب تاکید کرد :آن مقدار حق قانونی پرســنل
ما بود .ایمــان میری بــدون کارکنانش کجا
میتوانست باشــد .ما یادمان میرود که وقتی
شخصی به جایی میرسد ،تیمش است که او را
به آنجا رسانده است نه خودش .من در این مورد
شرمنده همکارانم شدم .میری توضیح داد :هیچ
شرکتی نمیگوید که با کف قیمت همه سهام
را بدهید البته من نمیخواهم که وارد جزییات
قیمتگذاری شوم .من گفتم که  ۹درصد سهم
را میدهم ولی کسی با پرسنل من کاری نداشته
باشد ،اما در نهایت آنچه میخواستم نشد .در این
مورد به پرســنلم قول دادهام و جبران خواهم
کرد .مطمئن باشید ما تعهداتمان را فراموش
نمیکنیم .وی اضافه کرد :اینکه میگویید سهم
پرسنل کم شده به علت این است که بازار این
طور خواست .دوستان و دلسوزان گفتند برای
اینکه بازار آرام باشد این سهم را کاهش دادیم.
ما هم نمیخواستیم ناراحتی و کدورتی پیش
ل هایوب در پاســخ به سوالی
بیاید .مدیرعام 
دیگر گفــت :ما امیدنامه داریم و مدارکمان را
فرســتادیم ،اما شما ببینید چه هجمهای به ما
وارد کردهاند .از دیشب ساعت دو من به مشاوران
خود پاسخ میدادم از ساعت هفت تا به زمانی
که آن نامه را تحویل دادیم ،هم همین شرایط
بود .در تمام شــرکتهای گروه ما تعداد نفرات
کامال معلوم است و شفاف در آیین نامه نوشتم
که لیست بیمه مالک است و لیست بیمه همه
جا هســت .طبق آماری که به من اعالم کردند
خوشحالم که  ۱۰۴هزار نفر شرکت کردهاند که
از این بابت خوشحالم .امیدوارم تمام این دوستان
سود خوبی ببرند.
شفافسازی

ایجاد مباحث حاشیهای برای سرمایهگذاران در بازار سرمایه،
اطالعات تما م نهادهای مالی دارای مجوز ســازمان بورس
اعم از شــرکتهای کارگزاری ،شرکتهای تامینسرمایه،
شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری ،شرکتهای سبدگردان
و ...به همراه شعب و نمایندگی و مشخصات کامل مدیران
و آدرس آنها اطالعرســانی شده است .سعیدی ادامه داد:
بنابراین ســرمایهگذاران برای ایجــاد اطمینان از صحت
ادعای داشتن مجوز از سازمان بورس ،میتوانند با مراجعه
به آدرس  codal. ir/cfiاز ماهیت و فعالیت نهادهای مالی
بازار سرمایه اطالع کسب کنند.
نهادهای مالی

صورت غیرمســتقیم و حداکثر تا  10درصد مجاز خواهد
بود .مطابق این مصوبه متقاضیانی که طی مهلت مقرر در
فراخوان قبلی اقدام به ارسال درخواست و تکمیل مدارک
کردند در صورت تمایل میتوانند درخواســت بررســی و
محاسبه مجدد امتیازات را ارائه کنند .درخواست این قبیل
متقاضیان در صورت کسب حد نصاب امتیازات الزم ،مجددا
توسط هیاتمدیره سازمان بررسی میشود.
حاشیه

کمیته امداد ،مددجویان بهزیســتی و روستاییان و عشایر
که شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت به
ثبت رســانده و تایید مرتبط را در همین سامانه دیدهاند،
میتوانند در نخســتین مرحله پرداخت ،از سود برخوردار
شوند .بر اساس آخرین آمار ،از حدود  47میلیون مشمول
ســهام عدالت در قید حیات ،هنوز حدود  15میلیون نفر
شــماره شبای بانکی خود را به سامانه سهام عدالت اعالم
نکردهاند .برای برخورداری از سود سهام عدالت ،این افراد
باید هر چه زودتر یک شــماره شبای بانکی معتبر متعلق
به خود را در ســامانه سهام عدالت ثبت کنند .طبق اعالم
مسووالن سازمان خصوصیسازی ،سود سهام عدالت سال
 1395آن دســته از مشــموالن که بدهی باقیمانده خود
را پرداخت کردهاند و ســهام  10میلیون ریالی در اختیار
دارند ،حدود یک میلیون و  300هزار ریال و برای کسانی
که حدود پنج میلیون ریال ســهام در اختیار دارند ،نصف
این مبلغ اســت که در ســه مرحله به شمارهحسابهای
اعالمشده واریز میشود.

سرمایهگذاری بهمن اطالعات و صورتهای مالی میاندورهای شش
ماهه منتهی به  31خردادماه  96را حسابرسیشــده و با سرمایه معادل
دو هزار و  750میلیارد ریال منتشــر کرد .شرکت سرمایهگذاری بهمن
با انتشــار صورتهای مالی شش ماهه نخست سال مالی  96به صورت
حسابرسیشده اعالم کرد در نیمه نخست امسال مبلغ  103میلیارد و
 609میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ  38ریال سود
به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل
معادل  153درصد افزایش داشــت .گفتنی است این شرکت در شش
ماهه نخست سال  95مبلغ  15ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده
بود« .وبهمن» اعالم کرد سود انباشته پایان دوره شش ماهه امسال این
شرکت مبلغ  699میلیارد و  623میلیون ریال است که معادل  14درصد
نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل افزایش داشته است.

انتشار نخستین پیشبینی« 97ثنوسا»
شرکت نوسازی و ساختمان تهران نخستین پیشبینی زیان هر سهم
ســال مالی منتهی به  31شهریورماه  97را حسابرسیشده و با سرمایه
معادل  750میلیارد ریال منتشر کرد .این شرکت نخستین پیشبینی
زیان هر سهم سال مالی منتهی به  31شهریورماه  97را حسابرسیشده
مبلغ  339ریال اعالم کرده اســت در حالی که در پیشبینی سال مالی
 96مبلغ  352ریال زیان به ازای هر سهم در نظر گرفته شده بود .شرکت
در خصوص انتشار پیشبینیهای سال مالی  97و تغییرات آن توضیحاتی
ارائه نکرده است.

پیشبینی  608ریالی «کچینی»
شرکت کارخانه چینی ایران برای سال مالی منتهی به پایان اسفند
 96به ازای هر ســهم  608ریال سود پیشبینی کرد .این شرکت اولین
پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 96را به صورت
حسابرسیشده منتشر کرد .شرکت کارخانه چینی ایران پیشبینی درآمد
هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند  96را با سرمایه  167هزار
و  29میلیون ریال مبلغ  608ریال به طور خالص پس از کســر مالیات
اعالم کرد .این گزارش حاکی است شرکت کارخانه چینی ایران در گزارش
قبل به صورت حسابرسینشده سود خالص هر سهم پس از کسر مالیات
را  668ریال اعالم کرده بود که در گزارش حسابرسیشده با تعدیل منفی
 9درصدی این سود را به  608ریال کاهش داد .همچنین این گزارش بر
اساس اولین پیشبینی حسابرسینشده مقایسه شده است .کچینیدر
این گزارش سایر برنامهها و مفروضات بااهمیت را اعالم کرد .این گزارش
حاکی اســت براساس مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  20دی سال 95
صاحبان سهام شرکت قصد دارند در سال مالی  1396اموال غیرمنقول
و سرمایهگذاریهای خود را در شرکت جهت تسویه بدهیها و پرداخت
حقوق کارکنان به فروش رســانند .در این خصوص -1 :وجوه حاصل از
فروش اوراق ســرمایهگذاری در سهام شرکت کاشی سینا به مبلغ 202
هزار و  264میلیون ریال بر اساس نرخ مورخ  12تیر  96تابلو بورس برآورد
شده است که احتماال با توجه به قصد شرکت جهت فروش بلوکی سهام
(به میزان 100درصد) بهای فروشی بیشتر از مبلغ حداقل برآورد شده
طبق نرخ بازار بورسی خواهد بود وتاکنون اقداماتی که جهت فروش آن
صورت گرفته مذاکره با بانک اقتصاد نوین و شرکتهای کارگزاری بورس
در خصوص فروش  100درصد سهام با توجه به مصوبه مجمع در حال
پیگیری است و با توجه به صورتهای مالی حسابرسیشده شرکت سینا
کاشی ســود پایه هر سهم سال  95به مبلغ  220ریال معادل 20818
میلیون ریال است که از مبلغ مذکور مبلغ  197هزار و  203میلیون ریال
جهت پرداخت تسهیالت و مابقی آن جهت تسویه سنوات خدمت پرسنل
و ســایر دیون در نظر گرفته شده است .همچنین در خصوص کاهش
هزینههای پرسنلی با توجه به مصوبه هیات مدیره شرکت تعداد پرسنل
به  27نفر کاهش خواهد یافت و هزینههای مرتبط با آن مانند هزینههای
سخت و زیانآور وبازنشستگی زودتر از موعد در نظر گرفته شده است.
علت تغییر کارکنان از  42به  27نفر اصالح ساختار نیروی انسانی از طریق
بازنشستگی سخت و زیانآور است که در راستای کاهش هزینهها به علت
توقف تولید صورت میگیرد که این تعداد شاغل در قسمتهای مالی و
اداریهســتند .در خصوص پیشبینیهای انجام شده فرض شده کلیه
محصوالت و موجودیهای شرکت به فروش برسد .همچنین اطالعات
مالی آتی ارائه شده ،صرف نظر از هرگونه آثار احتمالی هدفمندی یارانهها
و نیز نوسانات غیر عادی اقتصادی تهیه شده است.

«خکاوه» از پیشبینیها جا ماند
شرکت سایپا دیزل در دوره منتهی به پایان خردادماه سال 155 ،96
درصد پیشبینیها را پوشش داده و معادل  170ریال زیان شناسایی کرده
است .شرکت سایپا دیزل صورت مالی دوره سه ماه سال مالی منتهی به
 29اسفند  96را به صورت حسابرسینشده منتشر کرد .این گزارش حاکی
است بر مبنای اطالعات دریافتی از شرکت سایپا دیزل پیشبینی درآمد
هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه  96با سرمایه دو هزار
و  635میلیارد و  713میلیون ریال مبلغ ( )110ریال به طور خالص پس
از کسر مالیات است .گفتنی است شرکت سایپا دیزل در گزارش پیشین
ل زیان به ازای هر سهم پیشبینی کرده بود که در گزارش جدید
 108ریا 
زیان خالص این شرکت پس از کسر مالیات با تعدیل منفی دو درصدی
به  110ریال افزایش یافته است.

دالیل رشد « EPSثغرب» در سال 97
شرکت سرمایهگذاری مسکن شمالغرب پیشبینی درآمد هر سهم
سال مالی منتهی به 31شهریورماه 97را حسابرسیشده و با سرمایه معادل
 900میلیارد ریال منتشر کرد .این شرکت نخستین پیشبینی درآمد هر
سهم سال مالی  97را حسابرسیشده مبلغ  77ریال اعالم کرده این در
حالی است که نخستین پیشبینی سال مالی 96مبلغ یک ریال اعالم شده
بود .این شرکت اعالم کرده است فروش زمین سهند و آسمان ،افزایش
 18درصدی پیشبینی فروش ،پایین بودن بهای تمامشــده زمینهای
فروش رفته ،افزایش  16درصدی بهای تمامشده کاالی فروش رفته ،باال
بودن حاشــیه سود فروش زمینهای شرکت ،افزایش  26درصدی سود
ناخالص و افزایش  6/608درصدی سود خالص این شرکت شده است.

افزایش  23درصدی پیشبینی «وامید»
مدیریت سرمایهگذاری امید عملکرد ششماهه منتهی به 31تیرماه96
را حسابرسیشده و با سرمایه  30هزار میلیارد ریال منتشر کرد .شرکت
مدیریت سرمایهگذاری امید با انتشار عملکرد شش ماهه نخست سال مالی
منتهی به  30دیماه  96به صورت حسابرسیشده اعالم کرد طی شش
ماهه یاد شده مبلغ  210ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و 59
درصد از پیشبینیهایش را محقق کرد .این درحالی است که «وامید»
در دوره شش ماهه سال مالی قبل با اختصاص  171ریال سود به ازای هر
سهم معادل  53درصد از پیشبینیهایش را پوشش داده بود.

