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 01آبان 0931

روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل04314921 :
بیشترین04339921 :
کمترین04390 :
ارزش معامالت:

 3149344میلیارد

اونس طال

001492

طال بازار تهران

1041111

گرم  03عیار

343111

سکه طرح قدیم

3901111

سکه طرح جدید

3924111

نیم سکه

1211111

ربع سکه

4131111

سکه گرمی

0031111

حجم معامالت 1009340 :میلیون
تغییر4934 :
درصد تغییر1910 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص033931 :
ارزش معامالت 04449411 :میلیارد
حجم معامالت 9909314 :میلیون
تغییر0931 :

دالر مبادله ای

43342

دالر آزاد

91311

پوند انگلیس

10439

فرانک سویس

91941

یکصد ین ژاپن

41393

یورو

94320
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نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبملت

2991

224.11

شاوان

4.41

4552

وبصادر

291

214521

شتران

1211

.4.24

شبندر

1.12

54159

پترول

2.12

44122

شپلی

1452

.14155

ذوب

2212

25422.

خودرو

2929

214441

قشیر

1111

1445.

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

پارسان

1199

19445

مارون

11111

242

فارس

24424

11491

ذوب

2212

4412

خودر

2929

29499

پترول

2.12

4411

خساپا

2412

21495

زاگرس

24119

441

شپدیس

9444

25494

میدکو

1441

441

گروه خودرو و قطعه ساز
نمادهای حاضر در این گروه یکپارچه مثبت بودندد و در
نمادهایی همچون خکدار ختور خدودرو و خسداپا شداهد
تشکیل صف خرید بودیم.
در اخبار مرتبط با این گروه:
 پددس از اع د موض د مسددالو ن شددرکت پ د و
فرانسه در خصوص عد تمایل ایران خودرو بده
انعقاد قدرارداد بدا ایدن شدرکت در رسدانه هدای
فرانسوی ژان فیلپ کمار معاون مددیر منطقده
آفریقا و خاورمیانه گروه  PSAبا تغییر مواضد
پیشین به روزنامه فیگارو گفت :امیددوار اسدت

این شرکت مجدداً به بدازار ایدران بدازگردد.وی
تاکید کرد این شرکت برای امضدای توافد بدا
ایران خودرو آماده است.
کمار با اشداره بده سدفر قرید الوقدو رئدیس
جمهوری ایران به فرانسه ادامه داد :ایدن سدفر
میتواند مسائل اقتصادی را سرعت ببخشد.
وی ضمن اظهار تاسف از خروج ناگهانی پد و از
ایران تاکید کدرد :مدا مجبدور شددیم مقدررا
بازرگانی بین المللی و همچنین مقررا مربوط
به صنای آمریکایی را اجرا کنیم .در واق علدت
این رفتار توافقی بود که با گروه جنرال موتدورز
آمریکا برای ایجاد یک اتحاد جهدانی بده امضدا
رسید اما ناکا ماند.
پیش از ایدن مسدالو ن شدرکت پد و خواسدتار
تعیین تکلیف فوری این پرونده بودند  .چرا که
به اعتقاد آنهدا هندوز هدی تدوافقی بده دسدت
نیامده است.
مدیرعامل ایران خودرو هدم در پاسد بده ایدن
سددخنان تاکیددد کددرد اظهددارا مسددالو ن پد و
مصرف داخلی داشته و علت چنین موضدعی را
فشارهای وارده بر پ و دانست.
گروه سیمان
نمادهددای حاضددر در ایددن گددروه متعددادل دنبددال شدددند.
دربرخی نمادها همچون سشمال و سقائن شداهد انجدا
معام در آستانه با ی قیمتدی بدودیم و همچندین در
نمادهددایی همچددون :سددپاها سشرو سددکارون و سددکرما
شاهد روند معام منفی بودیم.

گزارش روزانه مورخ
 01آبان 0931

 سیمان درود در خصدوص افداایش درآمددهای
متفرقه خود در گاارش پیش بینی سدود سدال
مالی  9.توضیحاتی ارایه کرد .سدور از محدل
فروش سه قطعه زمین اکسی ن پرکنی سدکوی
گاز و آتش نشانی خود مبلد  11هداار و 241
میلیون ریال در گاارش پیش بینی درآمد سال
مالی  9.سود شناسایی کرده اسدت.فریددون
رحمانی مددیرعامل سدیمان درود اعد کدرد:
تاکنون زمین سکوی گاز بده قیمدت  .هداار و
 45میلیددون ریددال بدده شددرکت پرسددی گدداز
آذربایجان شرقی فروخته شده اسدت و ماایدده
دو زمین دیگر در حال برگااری است.
سایر نمادها
 شرکت فرآورده های نسدوز آذر در جدیددترین
گدداارش خددود سددود هددر سددهم منتهددی بدده
 19/21/9.شدرکت را مبلد  114ریدال اعد
نموده است که نسبت به گداارش قبلدی بددون
تغییر اع شده است شرکت در  1ماهه خدود
توانست به ازای هر سهم  21ریدال سدود کندار
بگددرارد و  .درصددد از پددیش بینددی هددایش را
پوشش دهد.
 شرکت صنای شدیمیایی سدینا در جدیددترین
گدداارش خددود سددود هددر سددهم منتهددی بدده
 19/21/9.شرکت را مبلد  514ریدال اعد
نموده است که نسبت به گداارش قبلدی بددون
تغییر اع شده است شرکت در  1ماهه خدود
توانست به ازای هر سهم  145ریال سود کندار
بگرارد و  51درصدد از پدیش بیندی هدایش را
پوشش دهد .

 پتروشددیمی شددازند اراک مقدددما افدداایش
سرمایه  45درصدی را فراهم کرده تا درصور
طی مراحل قدانونی بده شدرکتی  114میلیدارد
تومانی تبدیل شود .راساس ایدن گداارش ایدن
تددامین مددالی  144میلیددارد تومددانی از محددل
مطالبا سهامداران و آورده نقددی انجدا مدی
شود و در صور صدور مجوز سازمان بدورس و
تصوی مجم سدرمایه اسدمی " شداراک" از
 114به  114میلیارد تومان خواهد رسید.
هدف از این افاایش سرمایه کده هیدا مددیره
آن را در  24مهر تصدوی کدرده مشدارکت در
افاایش سرمایه شرکت فرعی نفت نیدک قشدم
(برای تأمین بخشی از مناب مدورد نیداز بدرای
احداث یک مجتم پتروشدیمی جهدت تبددیل
گاز طبیعی به محصول پلی پروپیلن با ظرفیدت
سا نه  544هاار تن پلی پروپیلن) اع شدده
است.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

