سال پانزدهم

شنبه  22دی 1397

11

info@jahanesanat.ir

شماره 4105
دریافت ایدهها ،اخبار و رویدادهای اقتصادی

t.me/jahansanatpress
ذرهبين

نفت بايد در بورس عرضه شود

آیفکس در  3ماه

شاخص کل

تحليلگر بازارهاي مالي مطرح كرد

آمار معامالت پاييز سال  ۹۷نشان داد

تثبيت جايگاه  50غول بورسي تحرك نقدينگي تازه در تاالر

عرضه مســتمر نفت در بورس ضروري است .رييس كميسيون اقتصادي
مجلس با بيان اينكه جلوگيري از فروش نفت يكي از مهمترين محورهاي تحريم
آمريكا عليه ايران است گفت :براي مديريت كردن شرايط ظرفيت فروش نفت
را از جايگاه دولت يعني وزارت نفت جدا كرديم و بايد اين كار را ادامه دهيم.
محمدرضا پورابراهيمي به عصر مالي گفت :زماني كه در شورايعالي بورس حضور
داشتم يعني هشت سال قبل مصوب شد بورس نفت راهاندازي شود .راهاندازي
بورس نفت با اين هدف به تصويب رسيد كه فرآيند فروش نفت از دولت جدا و
به بخش خصوصي منتقل شود تا اگر با تحريم مواجه شديم بتوانيم شرايط را
مديريت كنيم.به گفته پورابراهيمي در آن زمان دولت و ساختار سنتي وزارت
نفت در مقابل فروش طالي سياه توسط بخش خصوصي مقاومت كرد ،اما به
هرحال بايد پذيرفت كه ظرفيت فروش نفت توسط بخش خصوصي ميتواند به
اقتصاد كشور كمك كند .پورابراهيمي با بيان اينكه با حضور بخش خصوصي
تحريمهايي كه در ارتباط با نهادهاي دولتي انجام ميشود ،كمرنگ خواهد شد،
گفت :عرضه نفت خام در بورس انرژي بايد از سالها قبل به شكل مستمر انجام
ميشد و اكنون كه دوباره طلسم آن شكسته شده تعلل در استمرار عرضه از
سوي كميسيون اقتصادي پيگيري ميشود .رييس كميسيون اقتصادي مجلس
شوراي اسالمي ،افزود :عرضه نفت در بورس انرژي با هدف افزايش شفافيت،
ورود بخش خصوصي به اين صنعت و مديريت فضاي تحريم صورت گرفته و در
شرايط فعلي آنچه اهميت دارد عرضه مستمر طالي سياه در بازار سرمايه كشور
است .پورابراهيمي ابراز اميدواري كرد در روزهاي آينده شاهد عرضه بيشتر نفت
در بازار سرمايه باشيم و گفت :در جلساتي كه با مديران بازار سرمايه داشتيم ،آنها
اعالم كردند نمايندگاني از طرف سفارتخانهها آماده خريد نفت از بورس هستند
و عزم كميسيون اقتصادي مجلس نيز بر استمرار عرضه نفت در بورس است.
نماينده خانه ملت ضمن اشاره به اينكه مجوز الزم از سران سه قوه اخذ شده تا
 ۳ميليون بشكه نفت در بورس به صورت  ۱۰۰درصد ريالي به فروش برسد ،ادامه
داد :هرچند اين شرايط را قرار داديم تا اگر خريداري ميخواهد  ۱۰۰درصد ريالي
پرداخت كند ،اين امكان وجود داشته باشد اما فروش نفت براساس ارز بيشتر به
نفع كشور است و ارز بيشتري در اختيار دولت قرار ميگيرد .رييس كميسيون
اقتصادي مجلس افزود :ممكن است عرضه نفت در بورس با مشكالتي روبهرو
باشد اما با گذشت زمان و استمرار در عرضه معايب برطرف ميشود.
بينالملل

چين و آمريكا ،بورسهاي دنيا را مثبت كردند

گروه بورس -اطالعات منتشر شده از سوي بورس تهران
حاكي از آن اســت كه تركيب  50غول بورسي در دوره سه
ماهه سوم سال  97با تغييرات اندكي مواجه شده و تركيب
بزرگان هميشــگي حفظ شده است .بر اساس اين گزارش،
فهرست  ۵۰شركت فعالتر بورس تهران براي سه ماهه سوم
سال  ۹۷ب ه روز شد و از اين ليست سه شركت خارج و سه
شركت جديد اضافه شدند و در عين حال در اين ليست چهار
بانك نيز وجود دارد .بر اساس آمار و اطالعات منتشر شده از
سوي بورس تهران ،در دوره جاري نمادهاي «كنور ،شيران،
ونيكي» ،از  ۵۰شركت فعالتر بورس تهران خارج و نمادهاي
«دعبيد ،وپارس ،آپ» به اين فهرست اضافه شدند .اين در
حالي است كه شركتهاي «فوالد مباركه اصفهان ،صنايع
پتروشيمي خليج فارس ،پااليش نفت اصفهان ،ملي صنايع
مس ايران و گلگهر» پنج شركت فعالتر بورس اوراق بهادار
در پاييز سال  ۹۷بودند .از سوي ديگر «پتروشيمي پارس،
پااليش نفت بندرعباس ،بانك ملت ،توسعه معادن و فلزات،
سرمايهگذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين ،گسترش نفت
و گاز پارسيان ،چادرملو ،پااليش نفت تهران ،پتروشيمي جم و
بانك تجارت» در رتبههاي ششم تا پانزدهم جدول فعالترين
شركتهاي بورسي در سه ماهه سوم سال  ۹۷قرار دارند .اين
گزارش ميافزايد رتبههاي  ۱۶تا  ۳۰نيز براي شركتهاي
«فوالد خوزستان ،شــركت ارتباطات سيار ايران ،مخابرات
ايران ،گروه مديريت ســرمايهگذاري اميد ،سرمايهگذاري
غدير ،گروه مپنا ،پتروشــيمي مبين ،پتروشيمي پرديس،
سايپا ،پااليش نفت تبريز ،كشتيراني جمهوري اسالمي ايران،

پتروشيمي خارك ،خدمات انفورماتيك ،بانك صادرات ايران
و سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي» به ثبت رسيده است.
همچنين اين اطالعات نشان ميدهد كه شركتهاي «فوالد
ن هايوب ،پتروشيمي شازند،
خراسان ،دادهگستر عصر نوي 
ايرانخودرو ،ســرمايهگذاري گروه توسعه ملي ،پتروشيمي
فجر ،پتروشــيمي فناوران ،فوالد كاوه جنوب كيش ،نفت
ســپاهان ،گروه پتروشــيمي س .ايرانيان ،ايرانترانســفو،
پرداخت الكترونيك سامان كيش ،بانك پارسيان ،نفت بهران،
ســرمايهگذاري خوارزمي ،پتروشيمي شيراز ،پارسخودرو،
آسانپرداخت پرشــين ،البراتوار داروسازي دكتر عبيدي و
كالسيمين» رتبههاي  ۳۱تا  ۵۰را به خود اختصاص دادهاند.
گفتني اســت با توجه به تجربيات بورسهاي اوراق بهادار
در ســطح بينالملل ،شناسايي شركتهاي ممتاز يا داراي
موقعيت برتر اغلب بر پايه معيارهاي نقدشــوندگي سهام،
ميزان تاثيرگذاري شركت بر بازار و برتري نسبتهاي مالي
انجام ميشود .بر اين اساس شناسايي شركتهاي فعالتر در
بورس اوراق بهادار تهران بر پايه تركيبي از قدرت نقدشوندگي
سهام و ميزان دادوستد سهام در تاالر معامالت (تعداد و ارزش
سهام دادوستد شده) ،تناوب دادوستد سهام در تاالر معامالت
(تعداد روزهاي دادوستد شده و دفعات دادوستد شده) و معيار
تاثيرگذاري شركت بر بازار (ميانگين تعداد سهام منتشر شده
و ميانگين ارزش جاري سهام شركت در دوره بررسي) است.
الزم به ذكر است  ۵۰نماد فعالتر بورس براساس دوره سه
ماهه محاســبه شده و هر سه ماه يكبار به صورت انباشته
به روز ميشود.

به نظر ميرسد همچنان بخش عمدهاي از درآمدها به
سمت بازار پول هدايت و اقتصاد ما بانكمحور محسوب
ميشود ،بنابراين همچنان به فرهنگسازي بيشتري براي
سرمايهگذاري در بورس نياز داريم .علي اسالميبيدگلي
كارشناس بازار سرمايه در اين زمينه به سنا گفت :همه
ميدانيم هدايت نقدينگي به سمت بازار سرمايه و افزايش
ســهم اين بازار از پساندازهاي مردمي يكي از راههاي
توســعه اقتصادي و كمك به بخش مولد اقتصاد اســت.
بنابراين بايد پيشنيازها و شــرايطي را فراهم كنيم كه
ســرمايهگذاران به صورت پايدار بتوانند در بازار سرمايه
حضور داشته باشــند .اين كارشناس بازار سرمايه ادامه
داد :مقاومتهاي فرهنگي از سوي سرمايهگذاران خرد،
دسترســي اندك ،پيچيدگيهاي ناشناخته و بياطالعي
از مزاياي ابزارهاي امروز بازار ســرمايه مهمترين عامل
فاصله آحاد جامعه از بورس است .اسالميبيدگلي افزود:
از ســوي ديگر بارها به صورت تاريخي شاهد بوديم كه
با ورود ســريع و گســترده منابع به بازار سرمايه ،فشار
تقاضا در مقابل عرضه ايجاد شــده و پس از رشد شارپي
روند اصالح آغاز ميشود .در اين شرايط سرمايهگذاران
كمتجربه يــا غيرحرفهاي با رفتار هيجاني تصميمگيري
ميكنند و موقعيت اصالح همراه با فشــار عرضه كاهش
غيرمنطقي و بيدليل شــاخص را رقم ميزند .بنابراين
بايد ابزارهايي داشته باشيم كه اگر موقعيت ورود منابع
به بازار ســرمايه ايجاد ميشود بتوانيم از بروز هيجانات
همراه با كاهش يا رشد بيرويه در بازار جلوگيري كنيم.

اين فعال بازار ســرمايه در خصوص پيشنيازهاي الزم
براي تحقق اين مهم گفت :يكي از اين موارد اين اســت
كه ارزش پايه بازار سرمايه را توسعه دهيم .متاسفانه در
ســالهاي گذشته بعد از موج ورود شركتهاي مشمول
اصل  ۴۴قانون اساسي ،تعداد شركتهاي خصوصي كه
وارد بورس اوراق بهادار شــدند بســيار اندك بود .وي با
تاكيد بر قابليت و پتانســيل بــاالي ابزارهاي موجود در
بازار سرمايه گفت :با وجود اينكه در توسعه بازار سرمايه
بسيار موفق بودهايم ،اما هنوز نتوانستهايم مكانيسمهاي
بازارگرداني را كه تاثيرپذيري ريسكهاي سيستماتيك
بازار را كم ميكند را به خوبي اجرا كنيم .اسالمي افزود:
اين موارد و مسائل مشــابه باعث شده هنگامي كه يك
ريسك سيستماتيك مثبت يا منفي در بازار شايع ميشود
ما با ورود يا خروج حجم زياد جريان نقدي مواجه شويم
كه تورم تقاضا در قبال عرضه يا برعكس نتيجه آن است.
در اين شرايط متاسفانه سرمايهگذاران به شكل هيجاني
در پيكهاي قيمتي وارد بازار ميشــوند و با زيان از آن
خارج! اين كارشناس ارشد بازار به رويكردهاي موفق بازار
سرمايه نيز اشاره كرد و گفت :البته توسعه صندوقهاي
ســرمايهگذاري و ورود ابزارهــاي كارآمد جديد به بازار
ســرمايه در  2-3سال اخير طبيعتا اقدامي موفقيتآميز
است .خوشبختانه تعداد صندوقها و ابزارها اضافه شده
و حجــم منابع تحت مديريت آنهــا افزايش پيدا كرده
است .اگر به صورت تاريخي نگاه كنيم اين ابزارها منجر
به رشد بازار شدهاند.

فرابورس

گروه بورس -معامالت فرابورس در هفته كاري منتهي به
 21دي ماه  1397با رشد متغيرهاي معامالتي اعم از حجم،
ارزش و تعداد دفعات دادوستد سهام و اوراق بهادار روبهرو شد
و همزمان شاخص كل و ارزش بازار فرابورس نيز افزايش يافت.
در هفتهاي كه سپري شد شاخص كل فرابورس با چهار درصد
رشد ،ميزان افزايش خود از ابتداي ديماه را به  9درصد رساند
و بدين ترتيب با بازدهي  77درصدي از ابتداي ســال جاري
روبهرو شــد .در حال حاضر آيفكس در باالتر از ارتفاع 1944
واحدي ايستاده است .همزمان ارزش بازار نيز در پايان هفته
رشد دو درصدي را به ثبت رساند تا اين متغير با شش درصد
افزايش از ابتداي ماه جاري صعود  61درصدي را تجربه كند .در
هفتهاي كه گذشت نقل و انتقال  3561ميليون ورقه در 588

بازدهي آيفكس به  77درصد شد
هزار دفعه مبادالتي در مجموع بازارهاي فرابورس ،معامالتي به
ارزش  23هزار و هفت ميليارد ريال را رقم زد كه اين ارقام در
مقايســه با هفته پيش از آن از افزايش پنج درصدي حجم و
تعداد دفعات معامالت و  36درصدي ارزش آن حكايت داشت.
نگاهي به دادوستد بازارهاي فرابورسي نيز نشان ميدهد حجم
و ارزش معامالت در بازارهاي اول و دوم با رشد مواجه شده و در
بازارهاي پايه و ابزارهاي نوين مالي ،تنها ارزش دادوستدها رشد
كرده است در حالي كه در اين دو بازار شاهد افت حجم معامالت
بوديم.در دو بازار اول و دوم ،تغيير مالكيت  2133ميليون سهم
به ارزش  6784ميليارد ريال رقم خورد .در اين دو بازار حجم

معامالت سهام بيش از  30درصد رشد كرده بود ،ارزش آن نيز
در بازار اول  55و در بازار دوم  29درصد افزايش يافت .در بازار
ابزارهاي نوين مالي نيز شاهد جابه جايي  78ميليون ورقه به
ارزش  12هــزار و  629ميليارد ريال بوديم كه از افزايش 52
درصدي ارزش اين معامالت در برابر افت  27درصدي حجم
آن حكايت داشت .در اين بازار تنها اوراق بدهي با افزايش حجم
و ارزش معامالت روبهرو شد به طوري كه به ترتيب رشد  57و
 71درصدي اين متغيرها را تجربه كرد .بر اين اساس در هفته
منتهي به  21دي  12/2ميليون ورقه بدهي به ارزش  11هزار
و  223ميليارد ريال خريد و فروش شد كه بخشي از اين ارقام

ﻓﺮﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

شرکت گاز استان ایالم

ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺫﻳﻞ :
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  463983 /78ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﺮﻡ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .
ﺁﺩﺭﺱ  :ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﻴﻬﻘﻰ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻫﻢ ﻏﺮﺑﻰ -ﭘﻼﻙ  -10ﻭﺍﺣﺪ  2ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﺑﺮ 88731431 :

» ﻓﻘﻂ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ «

ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ )ﺭﻳﺎﻝ(

 6ﻣﺎﻫﻪ
750/000
1/5
00/000

ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ
1/500/000
3/000 /000

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ :
tﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ  6ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ
tﺷﺮﻭﻉ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ) ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ( ﺍﻭﻝ ﻭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
tﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
tﻟﻄﻔﺎ ً ﻛﭙﻰ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
tﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  88731981ﺍﻋﻼﻡ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ  ..................................... :ﺷﺮﻛﺖ  /ﻣﻮﺳﺴﻪ  ................................... :ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  ........................ :ﺗﻠﻔﻦ .......................:
ﻓﺎﻛﺲ  ................................ :ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ  ......................................:ﻣﺪﺕ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ 6 :ﻣﺎﻫﻪ

مرتبط با پذيرهنويسي مرحله دوم اوراق اعتماد مبين در سه نماد
«مبين«،»014مبين»015و«مبين»016بهتعدادپنجميليون
ورقه و نيز عرضه اســناد خزانه اسالمي در نماد «اخزا»7141
براي نخســتين بار به تعداد  6.03ميليون ورقه بود .از سوي
ديگر ارزش معامالت خرد بازار سهام در مجموع بازارهاي اول،
دوم ،پايه و  SMEبه رقم  10هزار و  85ميليارد ريال در پايان
هفته گذشته رسيد كه گروه فلزات اساسي با معامالتي به ارزش
 1340ميليارد ريال  13درصد از اين رقم را در اختيار گرفت و
صدرنشين شد .پس از آن گروههاي «محصوالت شيميايي»،
«بانكها و موسسات اعتباري» و «ماشينآالت و تجهيزات» به
ترتيب  7 ،10و  6درصد از ارزش كل معامالت بازار ســهام را
به خود اختصاص دادند و در پلههاي دوم تا چهارم ايستادند.

ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ

ﺁﺩﺭﺱ ........................................................................................................................................................................................... :
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ  ........................................ :ﺑﺎﻧﻚ  ......................................... :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻓﻴﺶ .................................................... :

بورسهاي آسيايي در معامالت روز جمعه به رهبري بورس ژاپن با صعود
به كار خود خاتمه دادند .به گزارش بلومبرگ ،افزايش اميدواريها نســبت به
نتايج مذاكرات تجاري بين چين و آمريكا و اطمينان خاطر دادن مقامات بانك
مركزي آمريكا به فعاالن بازار مبني بر توجه آنها به صداي بازار در تصميمگيري
در خصوص نرخ بهره باعث شــد تا بيشتر بورسهاي آسيايي با صعود به كار
خود در روز جمعه خاتمه دهند .شاخص «ام اس سي اي» بورسهاي منطقه
آسيا-اقيانوسيه به جز ژاپن با  0/2درصد افزايش و شاخص «تاپيكس» بورس
ژاپن با 0/5درصد افزايش به كار خود خاتمه دادند .در استراليا شاخص «اس
اند پي /اس اند ايكس  »۲۰۰با  0/1درصد افزايش و شاخص «هانگ سنگ»
بورس هنگ كنگ با  0/1درصد افزايش بسته شدند .در آمريكا شاخص «اس اند
پي  0/5 »۵۰۰درصد و در اروپا شاخص «يورو استاكس  2/0 »۵۰درصد رشد
كردند.صعود بورسهاي جهاني در روزهاي اخير يكي از نشانههاي پيشرفت در
روند مذاكرات تجاري بين چين و آمريكا محسوب ميشود كه ركورد بيشترين
حجم تجارت بين دو كشــور در جهان را دارا هستند .دان اسكلي ،مدير سبد
دارايي در بانك مورگان استنلي گفت :بازارها منتظرند ببينند كه آيا مقامات
فدرال رزرو باالخره از سياست خود در خصوص نرخ بهره عقبنشيني خواهند
كرد يا خير .در بازار بدهي ،بازده اوراق قرضه  ۱۰ساله وزارت خزانهداري آمريكا
با  ۱واحد افزايش به  2/73درصد و بازده اوراق قرضه  ۱۰ساله دولتي استراليا
به  2/33درصد رسيد .هر بشكه نفت خام «وستتگزاس اينترمدييت» با 0/8
درصد كاهش به  52/16دالر رســيد و هر اونس طال با  0/1درصد افزايش به
ازاي  1288/24دالر مبادله شد .شاخص استاكس  ۶۰۰كه ميانگين نمادهاي
 ۶۰۰شركت بزرگ بورسي اروپايي را دربر ميگيرد ،با  0/5درصد افزايش به كار
خود خاتمه داد .در لندن شاخص فوتسي  ۱۰۰با رشد  0/7درصدي در باالترين
سطح پنج هفته اخير خود قرار گرفت و شاخص دكس بورس فرانكفورت 0/8
درصد باالتر رفت .روبرتو لوتيچي  -مدير وجوه در بانك ايفيگست ايتاليا  -گفت:
فكر ميكنم امسال شرايط به تدريج بهتر شود .مقامات آمريكايي گفتهاند روند
مذاكرات با چين به خوبي پيش ميرود و آنها پذيرفتهاند مقادير بيشتري از
محصوالت كشــاورزي ،انرژي و كاالهاي توليدي آمريكايي را وارد كنند .سال
گذشته بورسهاي اروپايي بدترين سال خود از زمان بحران مالي سال ۲۰۰۸
را تجربه كردند اما اين روند در ابتداي سالجاري تغيير كرده است .از سوي
ديگر ،قيمت معامالت قراضه ( )۲۰-۸۰وارداتي اين كشور در اين روز با يك دالر
افزايش نســبت به روز پيش از آن در رقم  ۲۸۰دالر در تن سي اف آر معامله
شد .فروشندگان اروپايي نيز موفق شدند قراضه خود را باالتر از رقم مورد انتظار
(حدود  ۲۷۰تا  )۲۷۵دالر هر تن ســي اف آر به خريداران ترك عرضه كنند.
از طرفي بازار داخلي قراضه اروپا نيز در رونق است و فروشندگان قصد پايين
آوردن قيمتهاي پيشنهادي خود را ندارند .بازار قراضه اخيرا به دليل افت فروش
محصوالت فوالدي در تركيه دچار ركود شده بود و قيمت قراضه كالس  ۱و
 )۸۰-۲۰( ۲تا  ۲۷دالر هر تن كاهش داشت .دستاندركاران معتقدند قيمت
قراضه به كف خود رسيده و سطح فعلي قيمت براي كارخانجات تركيه قابل
قبول است .از طرفي با توجه به عدم بهبود وضعيت محصوالت فوالدي در بازار
داخلي تركيه احتمال كاهش بيشتر قيمت قراضه دور از انتظار نيست.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای
شماره گ 97/30/35

دستگاه مناقصهگزار :شرکت گاز استان ایالم
موضوع مناقصه :پروژه گازرسانی به روستاهای چگا و ماربره و کلگ
از توابع چوار و صالحآباد و صنایع مسیر
مبلغ کل برآورد (اجرا +کاالی عهده پیمانکار) 16/751/187/622 :ریال
مبلغ تضمین 837/560/000 :ریال
نوع تضمین :ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا فیش واریزی به
حســاب سیبای شماره  2174530621004بانک ملی شعبه میدان امام
حســن (ع) ایالم و یا ســایر ضمانتنامههای معتبر و یا ترکیبی از آنها که
در جدول شماره  4آییننامه تضمین معامالت دولتی شماره /123402
ت 50659ه مورخه  94/9/22قید گردیدهاند.
مدت زمان اجرای پروژه 90 :روز تقویمی
محل تامین اعتبار :عوارض گاز بهاء
آخرین مهلت فروش اسناد 1397/10/26 :تا پایان وقت اداری
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات 1397/11/09 :تا پایان وقت اداری
زمان گشایش پاکات 1397/11/10 :ساعت  9صبح
محل گشایش پاکات :سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم
* از بخشنامه شماره  94/158764مورخ  1394/7/13سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور جهت تعیین برنده مناقصه استفاده میگردد.
شرایط متقاضیان:
 -1داشتن شخصیت حقوقی
 -2کپی برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات
 -3ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی براســاس مواد  85و  91قانون کار جمهوری اســامی
ایران مصوب  89/3/5وزیر کار و امور اجتماعی.

نوبت دوم

 -4داشتن امکانات ،ماشینآالت و نیروی متخصص
 -5داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با حداقل رتبه .5
 -6داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه.
 -7قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
محل تحویل و ارائه پیشــنهادات (پاکات تکمیل شده مناقصه):
دبیرخانه شرکت گاز استان ایالم
هزینه خرید اسناد 1/000/000 :ریال در وجه شرکت گاز استان ایالم
به حســاب سیبای مذکور به نام شــرکت پرداختکننده و ذکر عنوان
مناقصه در فیش پرداختی.
هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
هزینه چــاپ و تکثیر کتابچههای پیمان به مبلــغ  2/000/000ریال به
عهده برنده مناقصه میباشــد و میبایســت به حساب سیبای شماره
 2174530621004به نام شرکت گاز استان ایالم واریز گردد.
آدرس :ایالم -چهارراه پیام نور -بلوار تعمیرکاری -نبش خیابان اســتاد
شهریار
شرکت گاز اســتان ایالم ســایت http://iets.mporg.ir, WWW.
 Shana.irو  WWW.ilam-nigc.irشماره تلفن 0843-2235824
 کد فراخوان جهت آگهی مذکور  3/187/088میباشد.نوبت چاپ اول1397/10/16 :
نوبت چاپ دوم1397/10/22 :
شماره مجوز 1397/5243

روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم

