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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل29649026 :
بیشترین29443036 :
کمترین29661036 :
ارزش معامالت:

اونس طال

469602

طال بازار تهران

1664666

گرم  49عیار

369666

سکه

3636666

نیم سکه

1496666

ربع سکه

6136666

سکه گرمی

4236666

 3660394میلیارد

حجم معامالت 9210461 :میلیون
تغییر31039 :

دالر مبادله ای

63329

درصد تغییر6044 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص364026 :
ارزش معامالت 3160334 :میلیارد
حجم معامالت 310264 :میلیون
تغییر9036 :

دالر آزاد

94226

پوند انگلیس

41446

یوآن چین

4246

درهم امارات

3336

یورو

99646
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گروه فراورده های نفتی ،کك و سوخت هسته ای
نمادهای پر بیننده
بورس

امروز به غیر از شنفت تمام نمادهای گروه در دامنه

فرابورس

منفی قیمتها معامله شدند.امروز در نماد ونفت گزارش

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

صورتهای مالی منتهی  6./19/70شرکت سرمایه

وبملت

0691

074.31

شاوان

0361

024627

گذاری نفت قشم ،شرکت بازرگانی نیک نفت و شرکت

خودرو

0063

.14027

ذوب

2112

074227

وبصادر

031

074.99

قشیر

2.00

94170

ره گستر نفت بر روی سامانه کدال قرار گرفت که در

تاپیکو

2712

0477.

شتران

7613

.4..0

شپلی

2923

364036

دی

0026

74002

افت نماد ونفت بی تاثیر نبود.

گروه الستیك و پالستیك
تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

شپنا

27.1

29400

شتران

7613

0416

خودرو

0063

2.4..

ذوب

2112

1402

اخابر

2777

09466

زاگرس

00260

1490

شبندر

7017

0.410

میدکو

2026

1492

رمپنا

9063

07406

مارون

77300

1400

شاخص این گروه به دلیل بخشنامه محدودیت واردات
الستیک  01.واحد مثبت بود .پتایر و پاسا با صف
خرید بسته شدند.

گروه فلزات اساسی
در گروه فلزات اساسی امروز شاهد جوی متعادل بودیم.
در ذوب حقوقی ها بیشتر فروشنده بودند  .در گروه

گروه محصوالت شیمیایی

مس روند قیمت جهانی محصول نزولی است و ملی مس
با وجود حمایت حقوقی هایش منفی است .توسعه

در پایان معامالت امروز در گروه پتروشیمی ها شاخص
نسبت به دیروز  7واحد افت داشت .شپلی به قیمت
 230تومان رسید .شپدیس سود هر سهم  02ماهه
منتهی به پایان شهریور  076.را با  9درصد تعدیل
منفی  0906ریال اعالم نمود.

گوهران امید از زیر مجموعه های سرمایه گذاری امید
همچنان فروشنده فوالد است و دیروز یک بلوک 0.
میلیونی عرضه کرد .وتوکا مورد توجه حقوقی ها قرار
گرفت و کار خود را با صف خرید به پایان برد و سرمایه
گذاری ملی همچنان خریدار فلوله است.
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گروه لیزینگ ،خودرو و قطعات
گروه لیزینگی سراسر منفی بود و تنها نماد مثبت گروه
ولبهمن بود که قیمت پایانی آن 09ریال ()%1403
افزایش یافت  .در نماد ولبهمن حقوقی بیش از میانگین
معامالت اقدام به خرید کرده است  ،در این نماد %694.
از حجم معامالت توسط حقوقی ها خریداری شده است.
بیشترین ارزش معامالت این گروه مربوط به ولساپا
بود.شنیده ها حکایت از ورود شرکت سرمایه گذاری
نوردنا و خرید سهم ولساپا دارد.کمترین ارزش معامالت
این گروه مربوط به ولیز بود.
-

دریافت شده است؟ اظهار کرد :براساس
دستورالعمل ارسالی از سوی اداره مالیاتهای
مستقیم استان تهران ،هرگونه درآمد نیاز به
محاسبه و اعالم مالیات ارزش افزوده دارد
بنابراین با توجه به نرخ بهره  09درصدی
اعالمی بانک مرکزی ،تفاوت فروش اقساطی
شامل  6درصد مالیات ارزش افزوده میشود
که در فاکتور فروش مشتریان هم درج شده
است .وی ادامه داد :بنابراین با توجه به آنکه
مابهالتفاوت فروش اقساطی خودرو (بهره 09

نماد ولغدر به دلیل ابهام در ارائه اطالعات

درصدی) در فاکتور فروش مشتریان ثبت

متوقف است.

میشود ،محاسبه مالیات آن نیز الزامی است

در گروه خودرویی قیمت پایانی تمامی نمادها بعد از
یک روز صعودی  ،حالت نزولی گرفتند و نسبت به روز
کاری قبل  ،در قیمت های پایین تری معامله شدند.
نماد خودرو در این گروه صف فروش شدو قیمت پایانی
آنبا  00ریال کاهش به  0063ریال رسید و % ./.7
کاهش یافت .همچنین با  20000111معامله بیشترین
داد و ستد برگه سهم را در این گروه داشت.
-

مبلغی به عنوان مالیات تسهیالت از مشتریان

به نقل از ایسنا:

در غیر این صورت اداره دارایی فاکتورهای
فروش این شرکت را قبول نخواهد کرد.
همچنین محاسبه نرخ بهره در این طرح
براساس فرمول  PMTکه توسط شرکتهای
لیزینگ و بانکهای عامل اجرا میشود صورت
گرفته است .خانکرمی با بیان اینکه تمام
چکهای دریافت شده از مشتریان عینا به
بانکهای عامل ارائه شده و مبلغ تسهیالت از
بانک دریافت میشود ،خاطرنشان کرد :در این

معاون فروش و بازاریابی ایران خودرو گفت :مالیات

زمینه مبلغی که به عنوان مالیات تسهیالت از

دریافت شده از متقاضیان تسهیالت  20میلیون تومانی

متقاضیان دریافت شده نیز به عنوان مالیات بر

خرید خودرو ،به عنوان مالیات بر ارزش تسهیالت به

ارزش تسهیالت  20میلیون تومانی به سازمان

سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد.

امور مالیاتی پرداخت میشود .معاون فروش و

-

مصطفی خانکرمی در گفتوگو با خبرنگار
ایسنا ،در پاسخ به اینکه به چه دلیل در طرح
تسهیالت  20میلیون تومانی خرید خودرو

بازاریابی ایران خودرو در پاسخ به اینکه مدت
زمان تحویل خودروهای فروخته شده بهویژه
خودروی تندر  61چه زمانی خواهد بود ،اظهار
کرد :زمان تحویل تمام خودروهای فروخته
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شده حداکثر یک ماه پس از تاریخ تکمیل وجه
مشتریان است که در تمام این خودروها این
کار صورت خواهد گرفت .وی خاطرنشان کرد:
تاکنون نزدیک به  9.هزار نفر از مشتریان
ایران خودرو نسبت به تکمیل وجه خود اقدام
کردهاند بنابراین طبق برنامهریزی صورت

گروه سرمایه گذاری
امروز در این گروه شاهد معامالت نسبتا متعادلی بودیم .نماد
واتی همانند روز گذشته کار خود را با صف خرید به پایان
رساند که یکی از علت های آن را میتوان رونمایی از
زمینهای  .01هکتاری شرکت فراورده های ساختمانی که
یک شفاف سازی هم در این مورد انجام شده

گرفته پیشثبتنامهای صورت گرفته فراتر از

است،دانست.دراین گروه وبیمه،وسپه،وصنا،اعتال،وبوعلی با

سقف  9.هزار دستگاه که هنوز مبلغ

قیمت های پایانی مثبت به کار خودخاتمه دادند .وملت

پیشپرداخت را واریز نکردهاند ،غیر فعال و

وتوصا وصنعت ونیکی با معامالت منفی همرا بودند.شاخص

باطل خواهد شد.

این گروه با  .واحدافزایش برروی عدد 0.20واحد قرار

 -در گروه قطعه سازی امروز بیشتر معامالت

گرفت.

منفی دنبال شدند .مثبت های شاخص این
گروه در امروز خفنر ،خریخت ،خمهر و به
پایان رسید .همچنین نماد خلنت با صف
فروش به کار خود پایان داد .صورت های مالی
 9ماهه یکی از زیر مجموعه های نماد ختوقا
هم منتشر شد و در آن از تحقق  212ریالی

گروه بیمه
نمادهای این گروه نیز طبق پیش بینی حرکت میکنند.بیشتر
نمادهای این گروه در محدوده حمایتی خودقرارگرفته اند و
همچنان شاهد معامالت کم حجم هستیم.بیشترین حجم

سود گزارش شده که نسبت به مدت مشابه

معامالت متعلق به بیمه کوثر بودکه بنظر به دلیل افزایش

سال قبل  .7درصد افزایش داشته .همچنین

سرمایه مورد توجه قرار گرفته است .همچنین دراین گروه

به نقل از ایسنا دبیر انجمن صنایع همگن

شاهد معامالت مثبت در بیمه سامان بودیم که در پایان

قطعه سازی امروز از خودروسازان خواست تا

معامالت امروز بدلیل مجمع عمومی فوق العاده ممنوع

 .011میلیارد تومان مطالبات قطعه سازان زا

متوقف شد.شاخص این گروه با  0واحد کاهش برروی

تسویه کنند .وی همچنین ادامه داد :با توجه

عدد 7239واحد متوقف شد.

به پایان یافتن طرح پرداخت تسهیالت خرید
خودرو ،امیدواریم بانک مرکزی به تعهدات
خود عمل کرده و خودروسازان نیز حداقل 01
درصد منابع حاصل از این طرح را صرف
پرداخت مطالبات قطعهسازان کنند.

گروه بانکی
بانک ملت و بانک صادرات طبق معمول روز های قبل
همچنان جز نمادهای پر بیننده تابلوی بورس بودند،علی
رقم بیشترین حجم معامالت در بین گروه های صنعت در
گروه بانکی ،متاسفانه همچنان شاهد معامالت نزولی در
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نمادهای این گروه هستیم.بانک ملت و بانک صادرات
بیشترین حجم معامالت را دراین گروه به خود اختصاص
دادند که شاهد بیشترین افت قیمت در بانک ملت در بین
نمادهای این گروه بودیم و سایر نمادهای این گروه هم
درمحدوده های منفی معامله شدند.بنظر تنها راه برون رفت
ازاین وضعیت در گروه بانکی رفع تحریم های سوئیفت
میباشد تا بتواند عامل محرکی برای رشد باشد.
شاخص این گروه با  0واحد کاهش برروی  970واحد به کار
خود پایان داد.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

