گزارش روزانه مورخ
 11آبان 1931

روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل07.55826 :
بیشترین073.9876 :
کمترین07.55826 :
ارزش معامالت:

 15608957میلیارد

اونس طال

119387

طال بازار تهران

1111666

گرم  1.عیار

351666

سکه طرح قدیم

3955666

سکه طرح جدید

3955666

نیم سکه

1036666

ربع سکه

7136666

سکه گرمی

1036666

حجم معامالت .728110 :میلیون
تغییر.0833 :
درصد تغییر6811 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص032896 :
ارزش معامالت 5258161 :میلیارد
حجم معامالت 268117 :میلیون
تغییر1856 :

دالر مبادله ای

73350

دالر آزاد

91326

پوند انگلیس

10775

فرانک سویس

96913

یکصد ین ژاپن

71.37

یورو

99616
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کرد بود ،به تسنیا گفت :قررار شرد براسراس توافقراث

نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس

انجام شد با وزارث نفت به ازای هر مترر مکارگ گرازی

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبملت

2991

218121

شاوان

7147

28141

خودرو

2972

1818214

شتران

2719

28142

وبصادر

199

288169

پترول

2148

228176

شبندر

2167

68124

ذوب

2181

98712

شپلی

1414

228899

دی

2672

68111

که صنات سیمان در آن  14روز مصرف نکررد شررکت
گاز برای کرل صرنات  19میلیرون درر منرابد در ن رر
بگیرد اما چنین رقمی تاکنون پرداخت نشد است .
وی با بیان اینکه قرار بود از اول فروردین ما این توافر
در قبوض گاز تولیدکنندگان سیمان اجرایی شود ،افزود:
وزیر نفت نیز موافقت کتبی خود را برای اجرا شدن ایرن
تواف به سازمان مدیریت و برنامره ریرزی ارسرال کررد
است و باید سازمان این موضوع را مورد تصویگ شرورای

تاثیر در شاخص
بورس

اقتصاد قرار میداد.

فرابورس

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

فملی

2184

9681

پترول

2148

4896

کرد :در سال گذشته خراموش شردن 20روز کرور هرا

شپدیس

9692

16861

شتران

2719

4829

هزینررههررای زیررادی را برره ایررن صررنات وارد کرررد امررا

فارس

24711

21826

ذوب

2181

4828

اخابر

1161

28891

شراز

6411

4821

تولیدکنندگان سیمان برای تأمین مصررف گراز خرانگی

پارسان

1812

21899

زاگرس

24112

4819

دبیر انجمن صرنفی کارفرمایران صرنات سریمان اضرافه

چنین تصمیمی را گرفتنرد حتری امسرال نیرز آمرادگی
داشتیا تا توافقی مشابه سال گذشرته انجرام شرودم امرا
متأسفانه شرکت گاز تاکنون به تاهداث خود عمل نکرد

گروه سیمان

است.

نمادهای حاضر در این گررو متارادل دنبرال شردند در

شینان با بیان اینکه شرکت گاز بدهکار صنات سریمان

برخی نمادها همچون سشمال،سرود و سپاها شاهد روند

است و باید این موضوع را در قبروض گراز لظران کنرد،

ماررراممث میبتررری برررودیا و در نمادهرررایی همچرررون

گفررت :نبایررد تولیدکننرردگان سرریمان برره جهررت عرردم

سکارون،سقاین شاهد روند مااممث منفی برودیا نمراد

پرداخت قبوض گاز با قطای روبرو شوند.

سهگمت با تشکیل صف فروش بکار خود پایان داد
در اخبار مرتبط با این گرو :
به گزارش پایگا خبری بورس پرس ،عبدالرضرا شرینان
با اشار به اینکه صنات سیمان سال گذشته برای تأمین
گاز مصرفی کشور  14روز کرور هرای خرود را خراموش

گروه بانک
نمادهای حاضر در این گرو غالبا منفی دنبال شدند و
تنها در نمادهای دی و وسینا شاهد روند مااممث
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میبتی بودیا و در نماد وکار شاهد انجام مااممث در
آستانه پایین قیمتی بودیا

 به گزارش پایگا خبری برورس پررس ،در پری
اعمم افزایش سررمایه  147درصردی سررمایه
گذاری گرو توساه ملی (سرمایه گذاری بانر
ملی ایران)  ،این شرکت اقدام به ارسال اظهرار

گروه خودرو و قطعه ساز

ن ر حسابرس بره سرازمان برورس کررد ترا در

بیشتر نمادهای حاضر در این گرو منفی دنبال شدند و

صورث موافقت ،سررمایه آن از  864بره 1444

تنها نمادهای خودرو ،خکار و خبهمن میبت بودند و

میلیارد تومان برسد

دیگر نمادها همچون خزامیا ،خساپا ،ختور و خرینگ

این تامین مرالی "وبانر " از مظرل مطالبراث

منفی دنبال شدند

سهامداران و آورد نقدی انجام و صرف جبران

سایر نمادها

منارج بابت افزایش سرمایه گرذاری در سرهام
شرکت هرا و همچنرین جبرران منرارج بابرت

 شرکت ایران ترانسرفو در جدیردترین گرزارش

مشررارکت در افررزایش سرررمایه شرررکت هررای

خررود سررود هررر سررها منتهرری برره 19/21/91

سرمایه پذیر عضو گرو به من ور حفظ درصرد

شرکت را مبلغ  872ریال اعمم نمود است که

سرمایه گرذاری هرای بلنرد مردث در راسرتای

نسبت به پیش بینی قبلی شرکت با افرزایش 2

کسگ سود و بازدهی مناسگ و پایردار خواهرد

درصدی همرا بود اسرت شررکت در  8ماهره

شد

خود توانست به ازای هر سها  227ریال سرود

 سرررمایه گررذاری البرررز هررا کرره اظهررار ن ررر

کنار بگذارد و  27درصد از پیش بینری هرایش

حسابرس دربار برنامه افرزایش سررمایه 1281

را پوشش دهد همچنین شرکت اعمم نمرود

درصدی را ارسرال کررد اسرت ایرن افرزایش

است بدلیل بهبود شررایط ترامین مرواد اولیره

سرمایه  64میلیارد تومرانی از مظرل مطالبراث

کاهش  6درصدی قیمت تمام شد نسربت بره

سهامداران و آورد نقدی و صرف مشرارکت در

پیش بینری اولیره منجرر گردیرد و بره خرارر

افرزایش سرررمایه شرررکت هررای سرررمایه پررذیر

افزایش فروش به شرکتهای دولتی و برق هرای

خواهد شد تا سرمایه اسمی "والبر" از  124به

منطقه ای و عدم دریافت مطالباث ،شرکت بره

 184میلیارد تومان برسد

ناچار اقدام به اخذ تسهیمث نمرود اسرت کره
باعث افزایش  28درصردی هزینره هرای مرالی
گردید است و پیش بینی کاهش  26درصدی
سایر درآمدهای غیرر عملیراتی ناشری از پریش
بینی تسویه سپرد های بانکی می باشد

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

