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اخبار و شنیده های بازار سرمایه ( 32دی)

اخبار و شنیده هایی از نمادهای دیران ،شفن ،شنفت ،گروه سنگ اهن ،شیراز ،ونوین ،کچاد ،شبندر ،خموتور ،خشرق
و ....

شرانل  :انتظار می رود نفت ایرانول با بهبود نسبی سود همراه باشد .در این صورت ظن تعدیل سود هر سهم شرکت
تا بازه  2861لایر برای سال مالی جاری قابل انتظار است
شفن :شنیده میشود شفن تعدیل مثبت ان چنانی نداشته و اگر تعدیل مثبتی دهد در حد  01درصد خواهد بود .برخی از
شنیده ها حاکی از عدم تعدیل مثبت به دلیل افت قیمتهای جهانی متانول حکایت دارد .از سوی دیگر برخی از منابع
دیگر تعدیل مثبت را را بنا بر رشد قیمت ارز و تسعیر ارز میدانند.
دیران  :این روزها دو شایعه در خصوص میزان تعدیل مثبت ایران دارو در جریان میباشد برخی سود  031تومانی و
برخی دیگر از منابع خبری از سود  041تومانی خبر میدهند .اما ظاهرا خود مسئوالن شرکت بیشتر بر سود 031
تومانی تاکید میکنند ظاهرا سود  041تومانی برای سال اینده قابل دسترسی میباشد.
خشرق :اساس شنیده هایی خشرق موفق به ساختن سود بسیار خوبی گردیده است که برای سال  32حدودا بین  01تا
 81تومان خواهد بود غ ولی شرکت فعال تمایلی برای اعالم این مبلػ نخواهد داشت و طی چند مرحله و در سال آینده
باالخره این سود تحقق یافته اعالم خواهد شد.
خموتور :شرکت تراکتور سازی ایران در جدید ترین پیش بینی خود سود هر سهم خموتور را با تعدیل  40درصدی
ارایه نموده است و این نوید یک گزارش خوب از خموتور را می دهد .
شبندر  :تعداد سهام شبندر گروه مالی ملت در تاریخ  33دی ماه از 813.402میلیون به  810.00میلیون عدد تغییر
کرده است در همین راستا شایعاتی در خصوص شبندر در گروه های مجازی منتشر شده است اما افزایش تعداد سهام
شبندر در گروه مالی ملت به علت تعهد این گروه مالی به خرید سهام شبندر است و هیچ معامله ای در سهام شرکت
پاالیش نفت بندرعباس انجام نشده است.
کچاد :مجموع تولید سنگآهن فرآوری شده در معادن کشور در مدت  3ماه سال جاری از  30.1میلیون تن فراتر
رفت .از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه  6شرکت بزرگ تولیدکننده سنگآهن ،بیش از  23.3میلیون تن از این ماده
معدنی را استخراج و بیش از  30میلیون تن آن را بهصورت محصول فرآوری شده شامل کنسانتره ،دانهبندی ،کلوخه
و گندله سنگآهن تولید کردند .در بین شرکتهای تولیدکننده ،شرکت معدنی و صنعتی چادرملو همچنان عنوان
بزرگترین تولیدکننده این ماده معدنی در ایران را در اختیار دارد .این شرکت در مدت یاد شده تولید سنگآهن
فرآوری شده را به بیش از  3میلیون تن رساند .پس از آن ،شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با تولید  1.0میلیون تن
در جایگاه دوم قرار گرفت.
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شنفت :شنیده میشود تعدیل مثبت خوبی در گزارش  03ماهه به دلیل کاهش قیمت لوبکات در انتظار نفت پارس میباشد
ظاهرا شرکت قصد تعدیل مثبت باالی  31درصدی را در گزارش  03ماهه را دارد .ظاهرا شرکت تنها  0درصد از
نرخ محصوالت خود کاسته است در حالی که قیمت مواد اولیه شرکت تا  01درصد کاهش نشان میدهد.
گروه سنگ اهن  :شنیده میشود بهره مالکانه  21درصدی هزینه های سنگینی بر دوش شرکت ها سنگ اهنی خواهد
گذاشت .همچنین شنیده میشود با روند بدهی سنگین دو شرکت چادرملو و گلگهر به زودی بدهی این دو شرکت به بیش
از  0111میلیارد تومان به دولت خواهد رسید ظاهرا اوضاع مالی شرکت های سنگ اهنی به هیچ وجه مناسب
نمیباشد.
شیراز :شنیده میشود احتمال کاهش سود این شرکت پتروشیمی به  06تومان بعید نیست .ظاهرا کاهش قیمت در برخی
از محصوالت شرکت باعث این کاهش سود خواهد شد همچنین از طرح اوره شرکت نیز خبرهایی در خصوص افتتاح
این طرح در سال  34شنیده میشود.
ونوین :شنیده میشود بانک اقتصاد نوین برنامه افزایش سرمایه خود را به سال اینده موکول نموده است .ظاهرا شرکت
قصد دارد تا پس از مجمع از سود مجمع و اورده نقدی سرمایه خود را به  3111میلیارد تومان افزایش دهد.

