گزارش روزانه مورخ
 52آبان 4931

روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل09460126 :
بیشترین09451106 :
کمترین09620136 :
ارزش معامالت:

اونس طال

463512

طال بازار تهران

1610666

گرم  40عیار

391666

سکه

3432666

نیم سکه

1066666

ربع سکه

5106666

سکه گرمی

4036666

 44631230میلیارد

حجم معامالت 2561990 :میلیون
تغییر51130 :

دالر مبادله ای

53302

درصد تغییر6161 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص362196 :
ارزش معامالت 46131313 :میلیارد
حجم معامالت 9331001 :میلیون
تغییر4136 :

دالر آزاد

92136

پوند انگلیس

21966

یوآن چین

2216

درهم امارات

3356

یورو

90166
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نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبملت

2691

967.16

ذوب

17.1

29721.

خودرو

2691

127261

شاوان

6211

917166

وبصادر

9.7

267919

قشیر

1169

2.791.

تاپیکو

1671

97669

شتران

6666

17662

شبندر

619.

97266

دی

2162

.7269

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

جم

.971

26722

میدکو

1199

2799

فوالد

2271

2.769

مارون

66919

2772

تاپیکو

1671

21722

شاوان

6211

7762

وپاسار

2111

2279.

پترول

2979

776

شبندر

619.

6719

ذوب

17.1

7719

گروه محصوالت شیمیایی
در پایان معامالت امروز در گروه پتروشیمی ها شاخص
نسبت به دیروز  27717درصد افزایش داشته است.
پتروشیمی فارابی،نیروکلر ،صنایعشیمیاییسینا،معدنی
امالح ایران،با صف خرید و بین المللی محصوالت پارس
با صف فروش بسته شدند،همچنین نماد شمواد
درمحدوده صف فروش و شپلی در محدوده صف خرید
به معامالت خود پایان داد .

گر چه بازار محصوالت پتروشیمی همچنان زیر سایه
دارندگان کدهای معاف از مالیات قرار دارد ،اما امروز
افت و خیز قیمت محصوالت پلیمری متاثر از خبرهایی
در خصوص اعالم عرضه ها و همچنین اطالعاتی در
مورد قیمت های پایه نشان داد که بازار محصوالت
پتروشیمی بیش از همیشه تحت تاثیر هیجانات قرار
دار،این در حالی است که به گفته این گروه نرخ دالر نیز
در محدوده  6هزار و  177تومان در نظر گرفته شده
است و از این رو برخی از محصوالت با افت و برخی
دیگر نیز با افزایش روبه رو خواهند شد ،البته برخی از
فعاالن این حوزه معتقدند؛ با توجه به رشد قیمت دالر
احتمال کاهش زیاد قیمت ها کمتر است .البته همچنان
پلی استایرن های تبریز و پت های تندگویان و کم و
بیش پلی پروپیلن ها با بازارسازی دست به گریبان
هستند ،به طوری که هنوز نرخ پلی استایرن مقاوم در
محدوده  9هزار و  217تومان در بازار آزاد اعالم می
شود ،پلی استایرن معمولی هم امروز  1هزار و 97
تومان توسط معامله گران پیشنهاد شد .نرخ پلی
پروپیلن ها هم امروز تا مرز  9هزار و  191تومان باال
رفت ،برخی از معامله گران می گویند :شنیده هایی در
خصوص کاهش عرضه این کاالها توانست بازار را ملتهب
کند ،البته نرخ این کاالها به مرز  9هزار و  177تومان
بازگشت ،اما این نرخ  2.7تومان گران تر از روز قبلبود
و این موضوع نشان می دهد که برخی از معامله گران
بازار را برای خریدهای این هفته آماده می کنند.
اما در بازار پی وی سی ،به گفته کارشناسان این بازار
خرید و فروش بسیار کاهش یافته است و مشکل
نقدینگی نیز در بهمن و اسفند پیش است.
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منتهی به  69/21/16اعالم نمود که با عنایت

گروه فراورده های نفتی ،کك و سوخت هسته ای

به عملکرد واقعی  9ماهه اول و در نظر گرفتن

امروز نمادهای این گروه در دامنه متعادل خود معامله

شرایط اقتصادی حاکم در نیمه اول سال و

شدند.

همچنین با توجه به اینکه عمال در نیمه اول
کمتر از  1ماه فرصت برای فعالیت وجود
داشته است لذا پوشش  96درصدی سود

گروه الستیك و پالستیك

خالص برای این صنعت نامناسب به نظر نمی
در پایااان معااامالت امااروز گااروه السااتیی و پالسااتیی

رسد .الزم به توضیح می باشد که با توجه به

شااااخص ایااان گاااروه باااا افااات 221/2واحااادی باااه

عملکرد سنوات گذشته ،فروش و کسب درآمد

عدد 29..7/6واحد رسید .در ایان گاروه تنهاا  1نمااد

در شش ماهه دوم سال به مراتب بهتر و قابل

پالسی و پسهند مثبت بودند که در نهایت نماد پساهند

دسترس تر از نیمه اول می باشد لذا دستیابی

با صف خرید به کار خود پایان داد .سایر نمادهاا همگای

و پوشش بودجه پیش بینی شده و تحقق آن

منفی بودند که نماد پاسا در طول ساعت معامالت صاف

بدیهی است  .ضمنا به اطالع می رساند

فروش بود ولی در انتها از صف فاروش فاصاله گرفات و

جزئیات در آمد های متفرقه شامل 267996

مقداری متعادل تار شاد .بیشاترین ارزش معااالت ایان

میلیون ریال تخفیفات بیمه ای و 17177

گروه مربوط به نماد پکرمان به ارزش  1/1میلیارد ریاال

میلیون ریال سود سپرده بانکی می باشد.

بود.
-

رئیس هیئت مدیره کانون شرکتهای لیزینگ
ایران درباره تاثیر رکود اقتصادی بر فعالیت
شرکتهای لیزینگ گفت :در حال حاضر

گروه لیزینگ ،خودرو و قطعه سازی

لیزینگها از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و

در گروه لیزینگ امروز اکثرا نماد های گروه در کمتر از

ادامه داد :این رکود سنگین اقتصادی سبب

یی درصد منفی معامله شدند.همچون روزهای گذشته

کاهش خرید خودرو شده و در نهایت بر روی

ولساپا بیشترین حجم معامالت این گروه را به خود
اختصاص داده و ولیز کم حجم ترین نماد گروه بود.

فعالیت لیزینگها تاثیر مستقیم داشته است.
-

در گروه خودرویی قیمت پایانی تمامی نماد ها
نسبت به روز قبل باالتر بود و در میان آنها

اخبار:

نماد خودرو با  66ریال افزایش به قیمت
-

شرکت بهمن لیزینگ براساس گزارش شفاف

 2691ریال رسید و  % 2/96رشد قیمت

سازی در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم

داشت .همچنین این نماد بیشترین حجم

خود بر اساس عملکرد واقعی  9ماهه سال مالی
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معامله را با  11.11777داد و ستد برگه سهم
دارا بود.
-

جلسه ی هیئت مدیره ی خودرو در خصوص
افزایش سرمایه از مبلغ  21777777میلیون
ریال به مبلغ  21677777میلیون ریال ( از
محل مطالبات و آورده ی نقدی ) در روز شنبه
مورخ  69/9/67برگزار خواهد شد.

-

معامالت مثبت گروه قطعه سازی امروز با
شدت کمتری نسبت به دیروز و دو روز پیش
دنبال شد و به نظر میرسد که فردا هم کم
رمق تر از امروز معامله شوند .از این گروه فقط
خفنر با صف خرید به کار خود پایان داد.
بیشترین حجم معامالت این گروه متعلق به
نماد خکمی با  2976196برگه سهم و
کمترین حجم در معامالت خلنت با 2777
برگه سهم رقم خورد.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

