گزارش روزانه مورخ
 42آبان 4932

روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل09639036 :
بیشترین09639036 :
کمترین09649036 :
ارزش معامالت:

 334099.میلیارد

اونس طال

463203

طال بازار تهران

2632666

گرم  43عیار

3923666

سکه

3436666

نیم سکه

2096666

ربع سکه

4236666

سکه گرمی

40.6666

حجم معامالت 29.0093 :میلیون
تغییر44039 :
درصد تغییر6064 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص.6.046 :
ارزش معامالت 2260043 :میلیارد
حجم معامالت 4420366 :میلیون
تغییر9006 :

دالر مبادله ای

43309

دالر آزاد

93.36

پوند انگلیس

32336

یوآن چین

3.66

درهم امارات

3346

یورو

93096
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نیز پیش بینی خود بر اساس شش ماهه را  2951ریال
اعالم کرد که با سه ماهه تفاوتی نداشت.

نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبملت

9191

254525

شاوان

1159

514922

خودرو

9125

594111

ذوب

5215

524192

وبصادر

191

524922

شتران

2115

24211

تاپیکو

5511

14221

قشیر

5952

14222

شبندر

2291

924129

دی

9225

24921

گروه فراورده های نفتی ،کك و سوخت هسته ای
امروز یکشنبه 15/21/ 55

شبندر ،شاوان ،شراز،

شپاس ،شتران و شنفت نمادهای مثبت گروه بودند و
تقریبا اکثر نمادهای گروه در دامنه متعادل خود معامله
شدند.

تاثیر در شاخص
بورس

گروه الستیك و پالستیك

فرابورس

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

حکشتی

2229

55421

مارون

22151

9412

شاخص این گروه با افت  9/2واحاد باه عادد 95111/5

شپنا

5212

22492

زاگرس

99595

9451

شپدیس

92911

52422

میدکو

5215

2411

واحد رسید.

خودرو

9125

52452

ذوب

5215

2412

نمادهای پسهند و پالسا

اخابر

5295

5545

بمپنا

99212

2425

نسبت به قیمت پایاانی روز گششاته ماورد معاملاه قارار

در پایااان معااامالت امااروز گااروه پسااتی

و پالسااتی

باا تیییارات قیمتای مثبات

گرفتند و سایر نمادهاا معاامالت منفای داشاتند .نمااد
گروه محصوالت شیمیایی

پدرخش امروز نیز با صف فروش به معامالت خود پایاان
داد .همچنین امروز این شارکت االالعیاه ای مبنای بار

در پایان معامالت امروز در گروه پتروشیمی ها شاخص

دعوت به مجما عماومی عاادی ب اور فاو العااده در

نسبت به دیروز  99واحد افزایش داشته است .در

خصااوا انتباااب اعاازای هیراات ماادیره خااود بااه

معامالت امروز ،شپلی ،شپاکسا و شسینا با صف خرید

تاریخ 9215/21/21منتشر نمود.

بسته شدند.
شلعاب در گزارش شش ماهه خود سود هر سهم خود را
با  29درصد کاهش  959ریال اعالم کرد و البته در
شش ماهه نیز  591ریال زیان محقق شده است .شفن

گروه فلزات اساسی
در گروه فلزات اساسی امروز شاهد جوی متعادل بودیم.
در ذوب حقوقی ها بیشتر فروشنده بودند  .در گروه
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مس روند نزولی قیمت جهانی محصول ،ملی مس و

شرکت های خدمات بندری نیز(حتاید و حسینا) در

فباهنر را به قیمتهای منفی کشاند  .سرمایه گشاری ملی

جند روز اخیر با افت جزئی قیمت سهام مواجه بوده

همچنان خریدار فلوله است .فزرین به صف خرید رسید

اند .این دو شرکت دو مناقصه مهم در بندر رجایی در

و  15درصد خریدهای فوپد توسط حقوقی های آن

پیش رو دارند که تقریبا ی

سال هست که به آینده

انجام گرفت.

موکول می شود.

گزارش های کدال:
گزارش صنعت حمل و نفل و تجهیزات

حپترو :ارائه شش ماهه حسابرسی شده (با اظهار نظر

گروه حمل نقل در گزارش های شش ماهه جزء معدود

مشروط حسابرس) و تاکید بر سود  995ریالی پیش

صنایعی بود که گزارش هایی با پوشش سود کامل و

بینی شده همراه با  12ریال پوشش میان دوره (منب

بعضا بیشتر از  22به بازار ارائه کردند و این درحالی

اصلی درآمد حپترو جابه جایی مواد و محصوپت

است که حمل نقل(ریلی ،زمینی ،دریایی و بنادر ) در

پتروشیمی در قالب ناوگان جاده ای می باشد)

شش ماهه اول  15به تب وضعیت اقتصادی نامناسب
کشور با کاهش عملکرد در مقایسه با دوره مشابه

 جمعه سیاه برای صنعت حمل و نقلکانتینری

سال قبل رو به رو بود.
هفته اخیر با افت و خیز

به گزارش مانا به نقل از گروه بین الملل کشتیرانی

کم و همراه با شاخص بوده به جز حفارس که همچنان

سودهای ضعیف اعالم شده از سوی موفقترین

با دو خبر افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید و

) به لحاظ مالی ،کاهش

روند معامالتی گروه در ی

شرکتهای کانتینری (مرس

حرکت

هر چه بیشتر نرخهای کرایه حمل ،کاهش حجم تجارت

سری از محدوده  512تومان به  292تومان رسید و با

در مسیرهای تجاری آسیا-اروپا و کاهش بیسابقه و

فروش بلوک مدیریتی رو به روست و در ی
اصالحی فعال نزدی

به  222تومان در حا ل معامله

است.
در این گروه حکشتی بعد از برگزاری مجم عمومی

ناامیدکننده سهام شرکت  - Hapag Lloyd-روز
جمعه را به روز ماللانگیزی برای صنعت حمل و نقل
کانتینری تبدیل کرد.

عادی سالیانه و تقسیم سود  952ریالی به ازای هر سهم

هفدهمین همایش حملونقل ریلی با تاکید بر ضرورت

در محدوده  2222ریال بازگشائی شد که در روزهای

شهرسازی ریلپایه بیان شد .ایران صاحب 5122

بعد به محدوده  2922ریال نیز رسید نکته قابل توجه

کیلومتر راهآهن ب رقی میشود

در این سهم خرید های یکباره حقوقی از منفی سهم به
مثبت کامل می باشد که چندین بار در روزهای
معامالتی اخیر تکرار شده است.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

