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شماره 3779
روی خط کدال

شاخص هموزن

شاخص فرابورس

انتشار عملکرد «ونیکی»

تحلیلگر بازار سرمایه اعالم کرد؛

عمیق شدن بورس با شرکتهای جدید

یکــی از راهحلهای بزرگ شــدن بازار
سرمایه ،ورود شرکتهای بیشتر به این بازار
است .در غیر این صورت ،مادامی که این بازار
محدود به شرکتهای حاضر باشد نمیتوان
انتظار وســعت آن در ســطح بینالمللی را
داشــت .روزبه شــریعتی ،مدیر اجرایی و
تحلیلگر کارگزاری اقتصاد بیدار با بیان مطلب
فوق درباره اهمیت عرضههای اولیه به سنا
گفت :در حالی که شــاخص کل در تالش
برای فتح قله تاریخی خود به ســر میبرد،
برخی از اهالی بازار نسبت به عرضههای اولیه
گالیهمندنــد اما نکته اصلی که باید در این
خصوص به آن توجه کرد این است که این
تعداد شرکت با میزان سهام عرضه شده آن
آیا توان بر هم زدن جو کلی بازار را دارند و
آیا میتوانند نقدینگی موجود در بازار را به
سوی سهمهای جدید کوچ دهند؟ وی با رد
این نوع نگاه خاطرنشان کرد :قطعا این نگاه
سادهانگارانه است زیرا در عالم واقع مشخص
نیست آن تعداد از کدهای متقاضی عرضه
اولیهها که اخیرا بــه بیش از صد هزار نفر
رسیده برای خرید عرضه اولیهها سایر سهام
خود را بر میز فروش میگذارند یا خی ر اما با
فرض بدترین حالت ممکن ورود پول برای
خرید عرضه اولیه و از ســمت بازارگردان و
ناشر بســیار محتملتر از خروج سرمایه از
کل سیستم موجود اســت .این فعال بازار
سرمایه تصریح کرد :هرچند از گوشه و کنار
بازار صدای منتقدان به رویه عرضه اولیهها

 دورانگذار

هزار میلیارد تومان اســت ،گفت :این رقم
در مقایسه عینی با ابرقدرتهای اقتصادی
دنیا بسیار پایین اســت .وی اظهار داشت:
برای حضور سرمایهگذاران خارجی نیازمند
افزایش عمق و نقدشوندگی در بازار سرمایه
هستی م چراکه نمیتوان بدون ایجاد زمینه
و بسترهای مورد نیاز سرمایهگذاران بزرگ
انتظار ســرمایههای ســنگین و اثرگذار در

بلند است ،اما نباید از این موضوع غافل شد
که بهبود وضعیت بازار ســرمایه که همگی
از آن ســهم میبرند و برای تمام بازیگران
این بازار مفید اســت در گرو عمیق و بزرگ
شدن آن است.

 افزایش عمق و نقدشوندگی

شریعتی با بیان اینکه جمع ارزش بورس
و فرابــورس در ایران کمــی بیش از 400

مرکزی ایران معادل  67/925درصد
ســهام این شرکت به قیمت پایه هر
سهم یک میلیون و  ۵۶۸هزار و ۷۹۵
ریــال و ارزش کل پایــه  ۳۹هزار و
 ۹۹۲میلیارد و  ۷۴۸میلیون و ۱۳۱
هزار و  ۹۳۰ریــال روی میز مزایده

ت ایــن میزان
میرود .گفتنی اســ 
ســهام به وکالت از ســوی صندوق
حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد
توسط ســازمان خصوصیسازی روز
هفتم آذرماه جاری واگذار میشود.
همچنین مبلغ ســپرده شرکت در

 ۳۹هزار میلیارد ریال ارزش صندوقهای ETF
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و
تسویه وجوه (سمات) ارزش صندوقهای
قابل معامله ( )ETFدر بازار ســرمایه را
حدود ۳۹هزار میلیارد ریال اعالم کرد .به
گزارشسمات،براساسجدیدترینآمارها

ارزش صندوقهای قابل معامله در مهرماه
امسال به رقم ۳۹هزار میلیارد ریال رسید.
بر اساس آخرین آمارها ،در حال حاضر۲۰
صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران
فعال هستند که صندوق اعتمادآفرین

اقتصاد کشور را داشت .این تحلیلگر به تحلیل
روند رو به رشد بورس کشورهای توسعه یافته
پرداخت و گفت :چنانچه تمام کشورهای تراز
اول دنیا بررسی شود متوجه میشویم آنها
هم دورهای با هجوم شــدید عرضه اولیهها
مواجه بودند که با ساماندهی آن بازار سرمایه
عظیم فعلی خود را به وجود آوردند .شریعتی
در این باره با ذکر چند مثال توضیح داد :در

برنامه

واگذاری یک بلوک  ۶۷درصدی
بلــوک  ۲۵میلیــون ســهمی
ســنگآهن مرکزی ایران به ارزش
کل پایه  ۳۹هــزار میلیارد ریال در
آذرماه امســال واگذار میشــود .به
گزارش ســازمان خصوصیســازی،
بلوک  ۲۵میلیون سهمی سنگآهن

پارسیان با ارزشی معادل 9/012میلیارد
ریال بزرگترین صندوق  ETFاســت.
ن صندوقهای قابل معامله
افزون بر ای 
آرمانآتی کوثر با  7/075میلیارد ریال،
امین یکم فردا با  ،5/094پایدار ســپهر

این مزایده یک هزار و  ۱۹۹میلیارد
و  ۷۸۲میلیــون و  ۴۴۳هزار و ۹۵۸
ریال تعیین شده که خریدار باید ۲۰
درصد مبلغ پیشــنهادی خود را به
صورت نقــد در مدت  ۲۰روز کاری
و بقیه را به صورت اقســاط در مدت
چهار سال پرداخت کند.
ابزارهای مالی

با  5/069میلیارد ریال ،صندوق پاداش
سهامداریتوسعهیکمبا 5/021وصندوق
توسعه اندوخته آینده با  1/252میلیارد
ریال به ترتیب در رتبههای دوم تا ششم
بزرگترینصندوقهای ETFبازارسرمایه
قرار دارند.

آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی
شرکت ملی حفاری ایران
« سهامی خاص«

ردیف

1

بورس فرانکفورت در طول سال  ،1999تعداد
 158شرکت و در سال  ،2000تعداد 147
شــرکت عرضه شدند در حالی که  40سال
قبــل از این تاریخ فقط  19عرضه اولیه رخ
داده است .همچنین در آمریکا طی سالهای
 1980تا  2000بیش از  6هزار شــرکت در
بازار سرمایه عرضه شدند که در دو سال آخر
ی آیتی جهت پذیرش
آن روزانه شرکتها 
اقدام میکردند.

به صورت یک مرحلهای (به روش فشرده)

نوبت دوم

شماره مجوز1396.3676 :

شماره مناقصه /
شماره تقاضا

شماره ثبت
در پایگاه ملی
مناقصات

TENDER NO:
FP/23-96/035
INDENT NO:
9445035

1,505,510

موضوع مناقصه

PART FOR
CORE BARREL
ADJUSTABLE
HEAD 4-3/4”X
2-5/8” ,
HEAVY DUTY :XO

برآورد اولیه
(ریال)

23,580,194,291

شرکت ملی نفت ایران

مبلغ ضمانتنامه
ریالی

1,180,000,000

بورس کاال

قیمت سکه آتی صعودی شد
 ۲۱هزار و  ۷۷۴قرارداد آتی سکه به ارزش سه هزار و  ۳۴۳میلیارد
ریال در بورس کاال داد و ســتد شــد .به گزارش بورس کاال ،در جریان
دومین روز معامالتی هفته ،سکه طال تحویل آبانماه  0/62درصد رشد
کرد و با رقم یک میلیون و  ۳۶۶هزار تومان داد و ســتد شــد و در این
ل قرارداد
سررســید بیش از  ۵۸۷قرارداد فروش رفــت .در همین حا 
آتی سکه طال سررسید دیماه نیز در حالی با داد و ستد  ۳۲۵قرارداد
مواجه شــد که با رقم یک میلیون و  ۴۰۰هزار تومان مورد معامله قرار
گرفت و رشد  0/66درصد را تجربه کرد .از سوی دیگر سکه طال تحویل
اســفندماه  ۹۶نیز با رقم یک میلیون و  ۴۳۷هزار تومان داد و ســتد
شــد که  0/69درصد رشد داشــت و در این سررسید نیز  ۱۲۵قرارداد
معامله شد .همچنین قرارداد آتی سکه تحویل اردیبهشتماه سال ۹۷
در حالی معامله  ۴۲۰قرارداد را تجربه کرد که با رشــد  0/77درصدی
قیمت و قرار گرفتن در عدد یک میلیون و  ۴۷۶هزار تومان به کار خود
ن قرارداد آتی ســکه تحویل تیرماه ســال  ۹۷در
پایان داد .افزون بر ای 
حالی معامله هفت هزار و  ۸۱۰قرارداد را تجربه کرد که با رشد 0/57
درصــدی قیمت و قرار گرفتن در عدد یک میلیون و  ۵۱۷هزار تومان
ت در معامالت بورس کاال ،سکه
به کار خود پایان داد .الزم به ذکر اســ 
سررســید شهریورماه سال  ۹۷که با بیشترین تعداد قرارداد مواجه شد
و  ۱۲هزار و  ۵۰۷قرارداد را ثبت کرد ،با  0/86درصد رشد با رقم یک
میلیون و  ۵۷۲هزارتومان مورد داد و ستد قرار گرفت.

یورویی

36,365

شرح مختصر کار:
شرکت ملی حفاری ایران به نشانی اهواز -بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را به شرکتهای واجد صالحیت و از طریق
مناقصه عمومی یک مرحلهای (به روش فشرده) با شرایط ذیل تامین نماید:
الف) ارزیابی کیفی مناقصهگران :این ارزیابی وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات و براساس کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی موجود
در اسناد مناقصه صورت میپذیرد .حداقل امتیاز کیفی قابل قبول برابر  60میباشد.
ب) تهیه اسناد مناقصه:
خرید اسناد :متقاضیان شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست مبلغ  510.000ریال به حساب سیبا به شماره  2174652205004نزد بانک ملی شعبه اهواز کد 6501
به نام شرکت ملی حفاری ایران واریز و اصل فیش واریزی را ارائه نمایند.
دریافت اسناد :کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی شرکت در فرآیند ارجاع کار میتوانند از تاریخ انتشار آگهی مناقصه نوبت دوم لغایت  10روز بعد ،ضمن
ارسال تقاضای رسمی و با مراجعه حضوری به آدرس اهواز -بلوار پاسداران -باالتر از میدان فرودگاه -شرکت ملی حفاری ایران -ساختمان پایگاه عملیاتی -طبقه
اول -سالن  -113اداره تدارکات خارجی کاال اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
نکته مهم :فقط اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مهلت مقرر مندرج در این آگهی و طبق شرح فوق نسبت به خرید و دریافت اسناد مناقصه اقدام و در مناقصه
شرکتمیکند.
ج) تحویل پاکات پیشنهاد و استعالمهای ارزیابی کیفی :مناقصهگران میبایست حداکثر ظرف  40روز پس از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مناقصه ،نسبت به
تحویل همزمان پاکات پیشنهاد (شامل ضمانتنامه(الف) ،اسناد مناقصه مهر و امضاء شده (ب) و پیشنهاد مالی (ج)) همراه با استعالم (کاربرگ)های ارزیابی کیفی شامل
مستندات و مدارک الزم (به صورت های مکتوب و کپی نرمافزاری بر روی لوح فشرده ) به آدرس :اهواز -فلکه فرودگاه -شرکت ملی حفاری ایران -ساختمان پایگاه
عملیاتی -طبقه اول -پارت -Bاتاق  -107دبیرخانه کمیسیون مناقصات اقدام نمایند.
نکته مهم :آخرین مهلت برای انصراف مناقصهگران ،آخرین روز مهلت تعیین شده جهت تحویل پیشنهادات میباشد.
د) تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:
نوع تضمین :الف -ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران هستند  .ب -اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت ملی حفاری ایران
مدت اعتبار تضمین :این مدت (به همراه مدت اعتبار پیشنهاد مناقصهگران) 90 ،روز میباشد و برای یک بار در سقف اعتبار اولیه قابل تمدید خواهد بود.
کانال خبری شرکت ملی حفاری ایران@nidc-pr:
سایتWWW.NIDC. IR:

اداره تدارکات خارجی کاال شرکت ملی حفاری ایران

مدیــر اجرایی کارگــزاری اقتصاد بیدار
بیان کــرد :چنانچه معتقد باشــیم دانش
و تکنولوژی از کشــورهای توسعهیافته به
کشــورهای در حال توسعه با شکاف زمانی
انتقال مییابد ،پس هماکنون بازار سرمایه ما
نیاز به گذر از این دوران دارد .وی در ادامه
افزود :بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار
و نهاد ناظر آن یعنی وزارت اقتصاد به عنوان
نهادهای تصمیمگیر و نظارتی ،استراتژیهای
بلندمدتــی در راســتای برنامههای کالن
کشور دارند و بدون شک به بازار سرمایه از
زاویه فراتر از نوسانات روزانه نگاه میکنند.
این تحلیلگر خاطرنشــان کرد :با تســریع
در شبیهسازی سیســتم بازارهای سرمایه
پیشرفته میتوان به تکامل و بهبود فرآیند
عرضههای اولیه کمک کرد .به عنوان مثال
عرضــه اولیه به روش بوک بیلدینگ که به
تازگی مورد استفاده قرار میگیرد ،بیش از
دو دهه قبل در اروپا و آمریکا انجام میشده
است .شریعتی تصریح کرد :با این اوصاف بازار
تکاملیافتهای مانند نزدک()NASDAQ
ماهانه با حداقل  10شــرکت جدید عرضه
اولیه ( )IPOمیتواند الگوی مناسبی برای
بازار سرمایه ما باشد.

«اصالحیه آگهی فراخوان
خرید خدمات مشاوره»

ادارهکلبنادرودریانوردیاستانخوزستان پیرو آگهی شماره /21208
منطقهویژهاقتصادیبندرامامخمینی(ره)
پ 34مندرجدرهمینروزنامه
موضوع نظارت عالیه بر پروژههای سرمایهگذاری بندر
امام خمینی (ره) -پروژههای غیر نفتی ،بدینوسیله
به اطالع میرساند که برخی از شرایط مندرج در
اســناد فراخوان تغییر یافته و اصالح شده است.
توضیح اینکه اســناد اصالح شده در سه برگ در
ســایتهای( )bikport.pmo.irو (iets.
 )mporg.irبارگذاری شــده است .متقاضیان
شرکت در فراخوان الزاماً میبایست سه برگ مذکور
را مهر و امضاء نموده و ضمیمه اســناد تحویلی به
دبیرخانه مرکزی نمایند.
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی
استانخوزستان
منطقهویژهاقتصادیبندرامامخمینی(ره)

شــرکت ســرمایهگذاری ملی ایران اطالعــات و صورتهای مالی
میاندورهای  9ماهه منتهی به  31شهریورماه  96را حسابرسینشده و با
سرمایه هفت هزار میلیارد ریال منتشر کرد .این شرکت با انتشار عملکرد
 9ماهه خود اعالم کرد در دوره  9ماهه یادشــده مبلغ یک هزار و 387
میلیارد و  599میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ
 198ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه
سال مالی قبل معادل  40درصد کاهش داشت .گفتنی است این شرکت
در ســه ماهه سوم سال مالی  95مبلغ  328ریال سود به ازای هر سهم
محقق کرده بود .به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه
شد و در نهایت مبلغ چهار هزار و  294میلیارد و  341میلیون ریال سود
انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

انتشار صورتهای مالی  9ماهه گلتاش
شرکت گلتاش در دوره  9ماهه سال مالی  96مبلغ  579ریال سود به
ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل
معادل  9درصد کاهش داشت .این شرکت اطالعات و صورتهای مالی
میاندورهای  9ماهه منتهی به  31شهریورماه  96را حسابرسینشده و با
سرمایه  500میلیارد ریال منتشر کرد .شرکت گلتاش با انتشار عملکرد
 9ماهه امســال اعالم کرد طی دوره سه ماهه سوم  96مبلغ یک هزار و
 289میلیارد و  256میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ
 579ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه
سال مالی قبل معادل  9درصد کاهش داشت .گفتنی است «شگل» در
نیمه نخست سال مالی  95مبلغ  637ریال سود به ازای هر سهم کنار
گذاشت .با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در
نهایت مبلغ  697میلیارد و  788میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در
حسابهای این شرکت منظور شد.

افزایش  49درصدی سود «فملی»
شرکت ملی صنایع مس ایران اطالعات و صورتهای مالی میاندورهای
شش ماهه منتهی به  31شهریورماه  96را حسابرسینشده و با سرمایه
معادل 50هزار میلیارد ریال منتشر کرد .این شرکت با انتشار عملکرد نیمه
نخست سال مالی جاری اعالم کرد در دوره شش ماهه یادشده مبلغ 9
هزار و  171میلیارد و  683میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این
اساس مبلغ  183ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه
با دوره مشابه سال مالی قبل معادل  49درصد افزایش داشت .گفتنی است
این شرکت طی شش ماهه سال مالی  95مبلغ  123ریال سود به ازای هر
سهم پوشش داده بود .به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال
اضافه شد و در نهایت مبلغ  14هزار و  952میلیارد و  284میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

پوشش  55درصدی  EPSفوالد مبارکه

شرکت فوالد مبارکه اصفهان پیشبینی عملکرد دوره شش ماهه منتهی
به  31شهریورماه  96را حسابرسینشده و با سرمایه  75میلیارد ریال منتشر
کرد .این شرکت پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29اسفندماه
 96را حسابرسینشده مبلغ  538ریال اعالم کرد و طی شش ماه با اختصاص
مبلغ  298ریال سود به ازای هر سهم معادل  55درصد از پیشبینیهایش
را پوشش داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل  243درصد
افزایش داشت .گفتنی است این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ
 83ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 30درصد از پیشبینیهایش
رسید .این گزارش میافزاید سود خالص «فوالد» در شش ماهه ابتدای امسال
مبلغ  22هزار و  362میلیارد و  943میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره
مبلغ  38هزار و  877میلیارد و  633میلیون ریال بوده است« .فوالد» دالیل
تغییر اطالعات پیشبینی سال منتهی به 29اسفندماه 96را حسابرسینشده
ش ناشی از
س افزایش درآمد فرو 
نسبت به اطالعیه قبلی اعالم کرد .بر این اسا 
افزایش نرخ محصوالت است و افزایش بهای تمامشده کاالی فروش رفته در
کل ناشی از تغییر در مقدار و نرخ و محصوالت است.

فارسیت اهواز زیان شناسایی کرد
شرکت فارسیت اهواز با سرمایه ثبتشده 30هزار میلیون ریال اطالعات
و صورتهای مالی میاندورهای شش ماهه منتهی به پایان شهریور 96را برای
سال مالی منتهی به اسفند  96منتشر کرد .شرکت فارسیت اهواز گزارش
شش ماه منتهی به پایان شهریور امسال را منتشر کرد .فارسیت اهواز برای
دوره شش ماهه پایان شهریورماه سال  96به ازای هر سهم  807ریال زیان
خالص اعالم کرده است .این شرکت برای سال مالی قبل دوره شش ماهه
منتهی به پایان شهریور  95به ازای هر سهم  984ریال زیان اعالم کرده بود
که در گزارش امسال  18درصد از زیان را نسبت به شش ماهه سال مالی
قبل کاهش داده است .این شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند 95
به ازای هر سهم دو هزار و  269ریال زیان محقق کرد.

عملکرد  6ماهه موتورسازان تراکتورسازی
شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران عملکرد شش ماهه نخست
ســال مالی  96را حسابرسینشده و با سرمایهای معادل  204میلیارد و
 120میلیون ریال منتشر کرد .شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران
پیشبینی درآمد هر ســهم ســال مالی منتهی به  29اسفند ماه  96را
حسابرسینشده مبلغ  81ریال اعالم کرده است و طی دوره شش ماهه
نخست سال با اختصاص مبلغ  52ریال سود به ازای هر سهم به  64درصد
از پیشبینیهایش رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند
مثبتی داشته است .گفتنی است این شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال
مالی قبل مبلغ 198ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشته بود« .خموتور»
دالیل تغییر اطالعات پیشبینی سال منتهی به  29اسفندماه  96را به
صورت حسابرسینشده نسبت به اطالعیه قبلی منتشر کرد.

 4دلیل «زاگرس» برای عدم تعدیل پیشبینی
پتروشــیمی زاگرس که در گزارش عملکرد شش ماهه  70درصد از
اولین پیشبینی خود را پوشش داده بود ،با انتشار اطالعیهای در شبکه
کدال در خصوص عدم تعدیل پیشبینی سود هر سهم توضیحاتی ارائه
کرد .مدیرعامل «زاگرس» در این نامه چهار دلیل اصلی را در خصوص
عدم نیاز به تعدیل پیشبینی سود سال  96بیان کرده است .به گفته این
مدیرعامل در صورتهای مالی ابتدای سال  ،96هزینه برنامه تعمیرات
اساســی لحاظ شده که در شــش ماهه ابتدای سال موضوعیت ندارد.
محمدرضا میراحمدی ،همچنین در خصوص نرخ گاز بیان کرده است
که ماده ذیل در نیمه ابتدای سال روند نزولی داشته و در نیمه دوم نرخ
گاز خوراک افزایش مییابد .وی همچنین بیان کرده است قیمت متانول
در بازارهای بینالمللی نوسانات شدیدی دارد ،به همین منظور پیشبینی
تغییرات آتی آن میسر نیست .در همین راستا موضوع نوسانات نرخ ارز
و آثار احتمالی ناشی از یکسانسازی نرخ ارز مطرح است که این موضوع
نیز به دلیل ابهام نمیتواند اثرگذاری مشخصی داشته باشد.

