گزارش روزانه مورخ
 72آبان 4931

روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل07.24896 :
بیشترین09643876 :
کمترین07.24896 :
ارزش معامالت:

 263893.میلیارد

اونس طال

462482

طال بازار تهران

933.666

گرم  4.عیار

377066

سکه

3626666

نیم سکه

1806666

ربع سکه

7126666

سکه گرمی

4026666

حجم معامالت 98089.9 :میلیون
تغییر41787. :
درصد تغییر6879 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص267876 :
ارزش معامالت 49998890 :میلیارد
حجم معامالت 4108292 :میلیون
تغییر6806 :

دالر مبادله ای

73326

دالر آزاد

98206

پوند انگلیس

81986

یوآن چین

8086

درهم امارات

32.6

یورو

9.9.6
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گروه فراورده های نفتی ،کك و سوخت هسته ای
نمادهای پر بیننده
بورس

این گروه عموما منفی بود .شپنا پس از مدتها تا 79.5

فرابورس

ریال نیز افت داشت.

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبملت

5391

468.8

شاوان

4149

596343

وبصادر

4.8

7.6.22

ذوب

7.9.

46873

شپلی

721.

546338

قشیر

7878

16389

تاپیکو

7724

86583

شتران

93.4

7624.

در پایااان معااامالت امااروز گااروه پسااتی

شبندر

915.

46274

پترول

587.

16377

شاخص ایان گاروه باا  58./.واحاد افازایش باه عادد

گروه الستیك و پالستیك
و پالسااتی

51.51/2واحد رسید .امروز نمادهاای پالسا پ پاساا و
حق تقدم پکویر دارای صف خرید بودند .نمااد پادرخش
تاثیر در شاخص
بورس

دارای صف فروش و پسهند دارای معماالت منفای باود.

فرابورس

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

همراه

748.4

8464

پترول

587.

.687

تاپیکو

7724

78652

ذوب

7.9.

.68

وبملت

5391

79651

میدکو

7152

.693

وغدیر

7.71

7.672

شاوان

4149

.691

وپاسار

579.

546.2

خراسان

.2..

.673

سااایر نمادهااای ایاان گااروه معااامالت م.باات داشااتند.
بیشترین ارزش معاامالت مرباوب باه نمااد پالسا

باه

ارزش 1/8میلیارد ریال بود.

گروه فلزات اساسی
در گروه فلزات اساسی امروز شاهد جوی م.بت بودیم.

گروه محصوالت شیمیایی
در پایان معامالت امروز در گروه پتروشیمی ها شاخص
نسبت به دیروز  962واحد رشد داشت .شفارا شش ماهه
خود را بدون تغییر نسبت به سه ماهه  187ریال اعالم
نمود .تاپیکو برخالف روزهای گذشته به تنهایی 78
واحد شاخص را منفی کرد.

فمراد و زنگان به صف خرید رسیدند .فوپد با حمایت
حقوقی تا  5553رسید .بان

سامان خریدار دیروز

وتوکا بود .در فملی شاهد فعالیت و حمایت حقوقی های
آن بودیم و سرمایه گذاری ملی همچنان خریدار فلوله
است.

گروه حمل و نقل
در یکی دو روز اخیر گروه حمل و نقل با اقبال بازار
مواجهه شده عامل اصلی در رشد شرکت های پورت
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اپراتوری شایعاتی مبنی بر افزایش سرمایه و شفاف
سازی بابت فروش ساختمان از طرف حتاید و همچنین
اعالم رئیس انجمن پایانه داران مبنی بر توافق با سازمان
بنادر در برگزاری مناقصه های ترمنیال های بندر شهید
رجایی در قالب قرارداد های بلند مدت  51تا  7.ساله
بود که در صورت عملیاتی شدن اثر بسیار خوبی در
کاهش ریس درآمدی این شرکت ها دارد .قیمت
سهام اک.ر شرکت های حمل و نقلی امروز به مقاومت
برخورد کردند و به نسبت متعادل معامله شدند .شایعه
افزایش سرمایه حسینا  %9..نیز در بازار شنیده شد که
با توجه به روال شرکت های بنیاد مستضعفان به نظر
خیلی واقعی نیست .
خبرهای مهم این حوزه:
-

-

-

-

بندر شهید رجایی میزبان نمایندگان خط
کشتیرانی خودروبر  GLOVIS/ -رایزنی کره
ایها برای سرمایه گذاری در مهمترین بندر
ایران
مدیر عامل توکاکشش در گفتگو با تین نیوز:
مدیرعامل شرکت توکا کشش با اشاره به
رقابت جاده و ریل در حمل کاپ گفت :شرایط
حاکم بر جامعه به گونه ای است که شرایط
برای تولید در کارخانجات مناسب نیست.
تاکید بر توسعه حمل و نقل عمومی سبز در
ابالغ سیاست های کلی محیط زیست از سوی
رهبر انقالب
به گزارش مانا به نقل از گروه بین الملل
کشتیرانیپ تریدویندز در گزارشی نوشت:
فروش سوخت کشتی توسط ایران از مارس
7.51پ  9.درصد افزایش یافته و این کشور در
نظر دارد در زمینه سوخترسانی به کشتیها

در منطقه خلیج فارس از امارات متحده عربی
پیش بیافتد.

گروه لیزینگ ،خودرو و قطعات
در گروه لیزینگی همچون روز گذشته حقوقی بیشترین
سهم را در خرید نماد ولبهمن داشت و در پایان با
 %561افزایش قیمت به کار خودپایان داد.ولساپا
بیشترین حجم معامالت این گروه را به خود اختصاص
داد.نماد ولغدر هم به متوقف است.
اخبار:
-

لیزینگ به عنوان الگویی جدید در تجارت از
یکسو تامین کننده نیازهای مالی و پولی
متقاضیان کاپ و از سوی دیگرپ فراهم کننده
ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کالن خواهد
بود.

-

لیزینگ برای متقاضیان موجب افزایش قدرت
خریدپ کاهش فشار نقدینگی و برخورداری از
امکان آینده در حال میگردد!

-

لیزینگ

برای

عرضهکنندگان

موجب

بازارسازی و تسریع در گردش فروش کاپ از
طریق بسترسازی بازار تقاضا میگردد.
-

لیزینگ برای اقتصاد ملی موجب افزایش
تقاضاپ افزایش تولیدپ افزایش اشتغالپ تعادل
قیمتها و رونق اقتصادی میشود.
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در گروه خودرویی تمامی نماد ها با رشد قیمت مواجه
شدند و قیمت پایانی آنها نسبت به روز کاری قبل
افزایش یافت .البته سهم خودرو هت تشکیل جلسه
هیات مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص
افزایش سرمایه پ متوقف بود.
قیمت پایانی خکاوه با  52ریال افزایش به  4.3ریال
رسید و رشد  %7651را به خود دید  .همچنین خپارس
با  5.918...معامله بیشترین حجم معامله را در این
گروه داشت.
معامالت امروز گروه قطعه سازی به صورت متعادلی
دنبال شد .از نمادهای منفی گروه خچرخش با 963.
درصد کاهش بیشترین افت قیمت را داشته و از
نمادهای م.بت گروه خفناور و خریخت با بیش از
8درصد رشد م.بت تر از سایر نمادها معامله شدند.
امروز همچنین پیش بینی جدیدی از سود سال 39
برای نماد خکار منتشر شد که نسبت به پیش بینی
قبلی با تعدیل منفی 94درصدی همراه بود .سود سال
 39در این گزارش  491ریال پیش بینی شده که تا
کنون در دوره .ماهه تنها 55درصد از آن محقق شده
است.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

