
ارودبورس در صنعت هفتگی گزارش 
1397اسفند سوم هفته 

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



ارودبورس در صنعت هفتگی گزارش 

ارزش روز 
بازار

درصد 
%1/44بازدهی 

P/E 
موزون

7/50

200.237
(میلیارد ریال)

داروییبازار شرکت های 

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

شاخص کل  شاخص دارویی عنوان

162,827 12,996 97/12/15

163,007 12,993 97/12/18

164,470 13,044 97/12/19

167,371 13,141 97/12/20

167,909 13,159 97/12/21

169,115 13,176 97/12/22
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ارومقایسه شاخص کل بورس با شاخص حوزه د

شاخص کل بورس شاخص دارویی

بازدهی یورو
2/26%-

امامیبازدهی سکه 
0/13%

سهامبازدهی 
3/92%

متوسط بازدهی اوراق خزانه
(YTM)اسالمی

25/25%

گذشتهدر هفته گزیده اخبار بورس 

د گروه بازار دارویی در هفته ی گذشته به صورت کلی روندی صعودی و با ثبات داشته است که البته رش
.شرکت های دارویی به نسبت کل بورس کمتر بوده است

ریالی برای هر سهم 146برگزار شد و سود نقدی 97/12/19مجمع عادی سالیانه داروسازی عبیدی در تاریخ 
دوباره از 97/12/21به تصویب رسید و همچنین معامالت این نماد که به مدت یک هفته متوقف بود در تاریخ 

یین و سر گرفته شد که البته با وجود برگزاری حراج مجدد نماد بدون محدودیت نوسان، معامالت در حجم پا
.با افت کمی انجام شدند

.شدتصویب نباشتهدرصدی در مجمع عمومی فوق العاده آوه سینا از محل سود 37افزایش سرمایه 

میلیون ریال از محل وصول 400.000معادل % 100مجمع عمومی فوق العاده بر افزایش سرمایه به میزان 
.کردنقدی تصمیم گیری مطالبات و آورده ی 

2.226.400معادل % 934و پس از برگزاری مجمع، مصوبه ای مبنی بر افزایش سرمایه 97/12/19در تاریخ 
.میلیون ریال داشت

زهراوی

سینا دارو

عبیدی

آوه سینا

(97/12/22–97/12/18)هفته سوم اسفند |



45,039 

110,111 

360,887 

ریشمک

عبیدی

تیپیکو

(  میلیون ریال)معامالت بیشترین ارزش 

10,895,786 

14,373,034 

60,074,966 

سبحان دارو

…سرمایه 

تیپیکو

معامالتبیشترین حجم 

6.81%

7.53%

10.09%

داروپخش

الحاوی

بیشترین بازدهی

37.92

80.24

205.79

داروسازی الحاوی

البرز بالک

روز دارو

P/E بیشترین

0.28%

0.08%

0.07%

تیپیکو

جابر ابن حیان

کم ریسک ترین

10,537,800 

17,547,900 

42,764,400 

داروپخش

تیپیکو

دارو عبیدی

(میلیون ریال)بیشترین ارزش روز 

شرکت های برتر گروه دارویی

میلیون ریال935.060: ارزش کل معامالت شرکت های دارویی در هفته گذشتهسهممیلیون 185:  حجم کل معامالت شرکت های دارویی در هفته گذشته

(97/12/22–97/12/18)هفته سوم اسفند |ارودبورس در صنعت هفتگی گزارش 



نمادتغییر قیمت شرح خبرعنوان خبرشرکتتاریخ

عبیدی97/12/19
تصمیمات مجمع 

سالیانه

و گزارش هیئت مدیره به تصویب رسید و میزان و 30/9/97در این مجمع صورت های مالی منتهی به سال مالی 
:نحوه ی سود قابل تخصیص نیز تصویب شد که به طور خالصه به شرح زیر می باشد

(  میلیون ریال)245.280: میزان سود قابل تخصیص 
(ربال)146: سود نقدی هر سهم 

که به ترتیب تعداد سهام می 98/08الی 98/04و نحوه تقسیم سود نیز بر اساس جدول زمان بندی، از ماه 
.باشد، انجام می گردد

-

تعدیل قیمت سهامعبیدی97/12/20
بورس از پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تصویب میزان سود تقسیمی، قیمت سهام این شرکت در

.ریال تعدیل شد25.478ریال به 25.624
-0/57%

97/12/16
آوه 
سینا

تصویب افزایش 
سرمایه

130.000معادل % )37عمومی فوق العاده شرکت داروسازی آوه سینا در مورد افزایش سرمایه به میزان مجمع 
.گیری نمودانباشته تصمیم، به منظور اصالح ساختار مالی از محل سود (میلیون ریال

%7/31

97/12/18
سینا 
دارو

تصویب افزایش 
سرمایه

400.000سرمایه شرکت از مبلغ % 100،افزایش 97/12/14عمومی فوق العاده شرکت سینا دارو مورخ مجمع 
.  مطالبات را تصویب کردمیلیون ریال از محل آورده نقدی و وصول 800.000میلیون ریال به 

5%

زهراوی97/12/19
تصویب افزایش 

سرمایه
، شرکت از محل تجدید %934عمومی فوق العاده شرکت زهراوی در مورد افزایش سرمایه به میزان  مجمع 

را تصویب کرد( میلیون ریال2.226.400معادل )ارزیابی دارایی ها 
متوقف

97/12/19
سینا 
دارو

بازگشت نماد 
معامالتی

ر تصویب پس از تشكیل مجمع عمومی فوق العاده مبنی ب( دسینا)نماد معامالتی شرکت البراتورهای سینا دارو 
مچنین ه. افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مكانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد

د و سود طبق اعالم شرکت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ثبت نخواهد ش
.تعلق نمی گیرد"حق تقدم های حاصل از افزایش سرمایه"نقدی مصوب مجمع به سرمایه جدید 

5%

97/12/20
سینا 
دارو

حراج مجدد نماد 
معامالتی

ل، بدون با توجه به عدم کشف قیمت در روز معامالتی قب( دسینا)نماد معامالتی شرکت البراتورهای سینا دارو 
.محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مكانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد

5%

عبیدی97/12/21
حراج مجدد نماد 

معامالتی
ل بدون با توجه به عدم کشف قیمت در روز معامالتی قب( دعبید)نماد معامالتی شرکت داروسازی دکتر عبیدی

.محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مكانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد
-

بورسهفته گروه دارویی در اخبار 

(97/12/22–97/12/18)هفته سوم اسفند |ارودبورس در صنعت هفتگی گزارش 



مجامع پیش روی شرکت های دارویی

مجامع پیش روی شرکت های دارویی

.گروه شرکت های دارویی بورس مجمعی برگذار نخواهد شددر طی هفته آتی در

(97/12/22–97/12/18)هفته سوم اسفند |ارودبورس در صنعت هفتگی گزارش 



بورسیاطالعات کلی شرکت های دارویی 
رد
یف

نمادشرکت
بازارارزش 

(ریالمیلیون)
پایانیقیمت

دامنه قیمت هفتگی
P/EP/Sریسک بیشترینکمترین

3.541.98%0/08 4,078 3,904 4,556,4124,048دجابرحیانابنجابرداروسازی1

6.281.7%1/08 5,400 5,121 2,645,0005,270دتمادداروپخشاولیهموادتولید2

8.390.92%1/53 4,080 3,813 996,7953,869دشیمیداروپخشداروییشیمی3

3.375.41%0/52 2,709 2,601 7,228,6052,618دسبحاسبحانداروییگروه4

205.793.16%2/62 3,016 2,799 2,016,2393,016دروزروزداروداروسازی5

4.334.84%0/80 2,056 1,911 7,522,3032,020والبرالبرزگذاریسرمایهگروه6

4.682.06%1/80 4,060 3,711 4,045,8403,950دسبحانداروسبحان7

6.371.05%2/85 7,187 6,500 4,337,5006,855داروداروپخشکارخانجات8

28.481,10%0.63 1,667 1,571 1,373,2951,592دسانكوآنكولوژیسبحانداروسازی9

8.680.81%2/40 2,742 2,530 989,0102,665دتولیدداروتولیدداروسازی10

11
رزالبداروییاولیهموادتولید

بالک
450,160دبالک

2,658 2,626 2,843 
1/91%80.240.96

6.961.15%0/89 18,599 17,350 2,620,65017,360کاسپینداروسازی کاسپین تامین12

4.374.28%2/71 4,690 4,291 5,150,5714,315شفاسرمایه گذاری شفا دارو13

5.845.5%0/28 6,089 5,900 17,547,9006,050تیپیكوسرمایه گذاری داروئی تامین14

6.480.65%1/18 3,382 3,156 943,6603,252یکی بی سکی بی سی15

7.668.86%0/94 9,064 8,675 3,275,1008,912ریشمکتولید و صادرات ریشمک16

11.291.32%0/63 1,845 1,765 957,7101,790دیرانایران دارو17

7.391.63-%0.02----4,462,128دزهراویزهراویداروسازی 18
24.066.12%1.712.40033,99933,20036,3801/52دشیریشیرین دارو19

(97/12/22–97/12/18)هفته سوم اسفند |ارودبورس در صنعت هفتگی گزارش 

قیمت ها براساس افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده است



بورسیاطالعات کلی شرکت های دارویی 
رد
یف

نمادشرکت
بازارارزش 

(ریالمیلیون)
قیمت پایانی

دامنه قیمت هفتگی
P/EP/Sریسک بیشترینکمترین

12.761.09%0/57 8,260 7,750 3,675,1508,153دلراکسیرداروسازی20

6.771.82%6.75 9,012 7,725 3,418,6688,578دابورابوریحانداروسازی21

2.391.88%1/98 4,100 3,812 2,312,6404,085دکیمیکیمیداروصنعتی22

6.332.55%1/76 10,999 10,039 6,166,60710,400درازکرازکالبراتوارهای23

8.131.57%3/25 2,567 2,242 1,553,8502,399دلقمالقمانبهداشتیودارویی24

1.912.01%0/07 6,100 5,900 4,458,7505,922داسوهاسوهداروسازی25

6.646.49%0/13 12,998 12,203 10,537,80012,998وپخشداروپخش26

32.130.82%2/69 2,246 2,040 1,179,9002,181دکوثرکوثرداروسازی27

9.363.18%0/29 7,699 7,345 3,926,4757,498دپارسداروپارس28

4.101.46-%2/54 7,329 6,582 2,835,2007,100دفارافارابیداروسازی29

9.62.04%1/59 3,146 2,900 2,587,7283,138دامینامینداروسازی30

5.174.01%1/13 10,470 9,836 8,268,80010,470دسیناداروسیناالبراتوارهای31

3.22.32%0/58 4,460 4,278 8,356,9804,301دالبرداروالبرز32

34.927.09- 26,448 24,325 42,764,40025,300دعبیدعبیدیدکترداروسازی33

7.555.73%0/33 7,299 6,856 4,917,5007,000دفراایرانداروییوتزریقیهایفراورده34

8.27.88%2/32 1,547 1,385 5,076,2001,494برکتبرکتداروییگروه35

6.412.88- 2,940 2,660 1,297,4402,690داوهسیناآوهداروسازی36

4/0637.921.47% 4,399 3,996 1.583.6404,364دحاویداروسازی الحاوی37

15.916.42 41,999 38,136 5,463,18040,420قاضیشهید قاضی38

(97/12/22–97/12/18)هفته سوم اسفند |ارودبورس در صنعت هفتگی گزارش 

قیمت ها براساس افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده است



20، واحد 2پاسداران، کوچه بهستان پنجم، پالک تهران، خیابان 

19۴۵9-۳۳8۳1

(+ 2198 ) 2277۶۴7۵

info@manadvisory.com

www.manadvisory.com


