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. حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به گروه مانا می باشد



ارودبورس در صنعت هفتگی گزارش 

ارزش روز 
بازار

درصد 
%1/76بازدهی 

P/E 
موزون

7/46

197،383
(میلیارد ریال)

داروییبازار شرکت های 

.نمایش داده شده است10000مبنای کل و شاخص دارویی با شاخص * 

شاخص کل  شاخص دارویی عنوان

165,295 12,753 8/12/97

164,370 12,892 11/12/97

164,443 13,080 12/12/97

164,239 13,138 13/12/97

162,594 13,000 14/12/97

162,827 12,997 15/12/97
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ارومقایسه شاخص کل بورس با شاخص حوزه د

شاخص کل بورس شاخص دارویی

بازدهی یورو
3/57%-

امامیبازدهی سکه 
2/40%-

سهامبازدهی 
1.49%-

متوسط بازدهی اوراق خزانه
(YTM)اسالمی

22/98%

گذشتهدر هفته گزیده اخبار بورس 

و پس از پایان %+( 20.7)کرده استتجربه بزرگی را شرکت داروسازی زهراوی در هفته گذشته رشد قیمت 
ا این نماد به علت برگزاری مجمع فوق العاده به منظور بررسی افزایش سرمایه و ی15/12/97روز معامالتی 

.، متوقف شد141ماده 

حراج مجدد 13/12/97در روز است را تجربه کرده صعودی شرکت روز دارو که در یک ماه گذشته روندی 
.ثبت کرد%+ 26داشت و رشدی 

که به صورت تجمعی باالترین ارزش را در گروه شرکت های دارویی درعبیدیداروسازی معامالت سهام 
.به علت برگذاری مجمع ساالنه متوقف شد14/12/97هفته گذشته داشت، در تاریخ 

حق تقدم سهام شرکت جابر این حیان که در روز های گذشته روندی نزولی پیدا کرده بود، در روز 
.پیدا کرد-%21حراج مجدد داشت و افتی 13/12/97

رین تجربه کرد، با اختالف باالتقیمتی باالیی را روز گذشته رشد 2سهام شرکت مواد اولیه البرز بالک که در 
.داشت15/12/97ارزش معامالت را در روز 

زهراوی

بالکالبرز 

حیانجابر این 

داروروز 

عبیدی
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41,755 

109,757 

134,806 

ریشمک

تیپیکو

عبیدی

(  میلیون ریال)معامالت بیشترین ارزش 

7,600,566 

12,087,279 

18,691,636 

برکت

کوثر

تیپیکو
معامالتبیشترین حجم 

9.96%

20.28%

21.90%

لقمان

زهراوی

روز دارو

بیشترین بازدهی

34.45

86.30

219.50

داروسازی الحاوی

البرز بالک

روز دارو

P/E بیشترین

0.5%

0.5%

0.3%

تیپیکو

سبحان دارو

اکسیر

کم ریسک ترین

10,529,400 

17,313,000 

43,048,320 

داروپخش

تیپیکو

دارو عبیدی

(میلیون ریال)بیشترین ارزش روز 

شرکت های برتر گروه دارویی

میلیون ریال599،593: ارزش کل معامالت شرکت های دارویی در هفته گذشتهسهممیلیون 117:  حجم کل معامالت شرکت های دارویی در هفته گذشته
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نمادتغییر قیمت شرح خبرعنوان خبرشرکتتاریخ

97/12/13
روز 
دارو

حراج مجدد نماد 
معامالتی دروز

اده از با استفقیمتنوسان محدودیتبدون قیمتکشفبه عدم باتوجهروزداروشرکتمعامالتینماد 
.معامله شدحراج مكانیزم

سهمقیمت % 26رشد 

97/12/13
رابنجاب

حیان
حراج مجدد نماد 

معامالتی
تیمعامالدر روز قیمتکشفبه عدم باتوجه، حیانجابر ابن داروسازیشرکتحق تقدم معامالتینماد 

.حراج معامله شدمكانیزمبا استفاده از قیمتنوسان محدودیتقبل بدون 
قیمت سهم% 21افت 

معامالتیتوقف نماد عبیدی97/12/14
تهایصورتصویببه منظور سالیانهعادیعمومیمجمع برگزاریجهت عبیدیدکترداروسازیمعامالت

.متوقف شدمالی
سهامقیمت % 5افت 

تشكیل صف خریدزهراوی97/12/14
ه روز نیز با همین قیمت مبادله شده که البته باخربوده است و تا %+ 5اولین معامله ی ثبت شده در روز، 

روز، معامالتبرابر کل حجم 12دلیل نسبت بسیار باالی تقاضا به عرضه صف طوالنی ای بالغ بر بیش از 
.استتشكیل شده 

قیمت سهم% 5رشد 

زهراوی97/12/15
نماد معامالتوقفه 

تغییراتبه علت 
قیمت%20از بیش

در دقیقه60سهام، به مدت قیمتدرصدی20از بیشتغییراتبا توجه به داروسازی زهراویشرکت
.بوده استمعامالتبرابر کل حجم 5صف تقاضای خرید حدود . قرار گرفتگیریسفارش وضعیت

قیمت سهم% 5رشد 

نمادتوقف زهراوی97/12/15
فوق العاده به منظور عمومیمجمع برگزاریجهت زهراویداروسازیشرکتامروز، معامالتپایاندر 

.، طور فوق العاده متوقف شدسرمایهافزایشدر خصوص گیریتصمیم
-

97/12/15
روز 
دارو 

بعد از یک% 5افت 
ماه

97/12/13در تاریخ و در حالیكه در بیش از یک ماه گذشته روند قیمت سهام شرکت کامال صعودی بوده 

.  شده است% 5افت ، در این تاریخ دچار (رشد% 27بیش از )انجام شده نیز حراج مجدد 

معامالتحجم کل % 76)سهم 200.000امروز خروج فرد حقوقی با معامالتنكته ی قابل توجه در 
.از این شرکت می باشد که می توان آن را از عوامل موثر در کاهش قیمت امروز این نماد دانست( امروز

قیمت سهم% 5افت 

97/12/15
البرز 
بالک

باالترین ارزش 
گروهمعامالت

کرده را در این تاریخ در گروه شرکت های دارویی کسبمعامالتزیاد باالترین ارزش اختالف این نماد با 
.استداشته %( 5+و % 3.2)+و در دو روز اخیر روندی صعودی 

امروز این نماد، در اولین لحظات شروع کار بورس معامالتاز کل حجم % 35این در حالی است که حدود 
ا ولی در ادامه و دقایقی بعد روند نزولی گرفته و در ادامه باندبوده % 5+صورت گرفته که همگی در بازه 

.تثبیت شد% 3.2+در پیش گرفتن روندی ثابت، قیمت پایانی سهام روی عدد 

قیمت سهم% 5رشد 

بورسهفته گروه دارویی در اخبار 
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مجامع پیش روی شرکت های دارویی

نام 
موضوع عنوان مجمعریتاریخ برگزاشرکت

97/09/30مالی منتهی به ( دوره)مالی سال صورت هایتصویب مجمع عمومی عادی سالیانه 97/12/18عبیدی

97/09/30مالی منتهی به ( دوره)مالی سال صورت هایتصویب مجمع عمومی عادی سالیانه97/12/23ریشمک

قانون تجارت141تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و مفاد ماده مجمع عمومی فوق العاده97/12/19زهراوی
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بورسیاطالعات کلی شرکت های دارویی 

رد
یف

نمادشرکت
بازارارزش 

(ریالمیلیون)
قیمت
بازدهی هفتهپایانی

دامنه قیمت هفتگی
P/EP/Sریسک بیشترینکمترین

3.561.99%3,9104,0871.2%0.2-4,574,5563,993دجابرحیانابنجابرداروسازی1

6.21.68%5,0765,6351.7%3/1-2,611,0005,232دتمادداروپخشاولیهموادتولید2

8.850.93%3,9234.2001.2%3.8-1,015,4103,951دشیمیداروپخشداروییشیمی3

3.385.44%2,6302,7502.1%2-7,261,4252,670دسبحاسبحانداروییگروه4

219.53.37%2,6473,5703.9%17+2,150,6083,063دروزروزداروداروسازی5

4.14.59%1,9002,0280.6%1.9-7,133,7931,951والبرالبرزگذاریسرمایهگروه6

4.471.97%3,7133,8720.5%1.1-3,863,5303,745دسبحانداروسبحان7

5.920.98%6,3206,5450.8%1.8+4,033,7506,470داروداروپخشکارخانجات8

28.31.09%1,5811,8301.5%10.3-1,364,6851,581دسانكویآنكولوژسبحانداروسازی9

8.440.79%2,5302,6901.3%1.2-961,2602,590دتولیدداروتولیدداروسازی10

86.31.03%2,6112,8642.1%4.6+484,1602,815دبالکالکبالبرزاولیهموادتولید11

7.221.2%17,27018,4601.4%4.9+2,718,45018,000کاسپینتامینداروسازی کاسپین 12

4.394.31%4,1104,4042.7%5,182,4154,4044.8شفاداروسرمایه گذاری شفا 13

5.765.43%5,8106,0000.5%3.4+17,313,0005,996تیپیكونتامیسرمایه گذاری داروئی 14

6.420.64%3,1303,3272.7%3.6-934,0903,290کی بی سیسیکی بی 15

7.668.87%8,8469,3110.3%1.3-3,279,0008,982ریشمکریشمکتولید و صادرات 16

11.111.3%1,7611,8000.7%942,3401,7800.7دیرانداروایران 17

7.391.63-%1,5531,7821.7%20+4,462,8001,782دزهراویزهراویداروسازی 18

ارودبورس در صنعت هفتگی گزارش 

قیمت ها براساس افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده است
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بورسیاطالعات کلی شرکت های دارویی 

رد
یف

نمادشرکت
بازارارزش 

(ریالمیلیون)
بازده هفتهپایانیقیمت

دامنه قیمت هفتگی
P/EP/Sریسک بیشترینکمترین

12.51.06%7,9318,2890.30%2.5-3,601,3507,950دلراکسیرداروسازی19

6.341.7%7,8558,5891.80%0.1-3,202,5528,195دابورابوریحانداروسازی20

3.391.88%3,7584,0901.20%3+2,310,3364,025دکیمیکیمیداروصنعتی21

6.662.68%10,70711,2990.50%3.5-6,492,75710,803درازکرازکالبراتوارهای22

8.231.59%2,1072,3601.50%11.4+1,572,7502,360دلقمالقمانبهداشتیودارویی23

1.912.01%5,8606,0500.70%0.5+4,476,7505,920داسوهاسوهداروسازی24

6.646.49%12,15012,7001.80%2.1-10,529,40012,300وپخشداروپخش25

33.290.85%2,2012,3802.70%0.1-1,222,5602,246دکوثرکوثرداروسازی26

9.423.2%7,4607,7981.60%2-3,950,6257,495دپارسداروپارس27

3.871.38-%6,6057,1991.80%5.4-2,675,6006,800دفارافارابیداروسازی28

9.361.99%3,0003,1561.20%1.1-2,523,8643,016دامینامینداروسازی29

8.873.44%8,7008,9400.70%0.5+7,094,4008,805دسیناداروسیناالبراتوارهای30

3.12.24%4,2784,4600.90%2.2-8,083,5604,301دالبرداروالبرز31

23.021.73%24,41127,7353.70%5.1+43,048,32025,454دعبیدعبیدیدکترداروسازی32

7.445.69%6,7017,2901.80%3.9-4,877,6006,907دفراداروییوتزریقیهایفراورده33

7.687.37%1,3531,4552.60%3.5-4,749,8001,402برکتبرکتداروییگروه34

8.42.79%2,5692,6600.60%0.4-1,241,2802,576داوهسیناآوهداروسازی35

25.356.45%35,00037,2001.60%3.8-35,600 1,789,500دشیریشیرین دارو36

15.176.12%37,60439,2001.70%0.5+38,567 5,206,545قاضیشهید قاضی37

34.451.34-3,9904,099%3,9960 1,438,560دحاویالحاویداروسازی 38
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قیمت ها براساس افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده است
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20، واحد 2پاسداران، کوچه بهستان پنجم، پالک تهران، خیابان 

19۴59-33۸31

(+ 219۸ ) 2277۶۴75

info@manadvisory.com

www.manadvisory.com


