گزارش روزانه مورخ
 90آذر 4901

روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل.7.12629 :
بیشترین.7.27679 :
کمترین.7.90609 :
ارزش معامالت:

اونس طال

4977629

طال بازار تهران

1977999

گرم  43عیار

094999

سکه

0937999

نیم سکه

1739999

ربع سکه

7779999

سکه گرمی

4.79999

 4..76.4.میلیارد

حجم معامالت .73691. :میلیون
تغییر3673 :

دالر مبادله ای

9993.

درصد تغییر9694 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص.09699 :
ارزش معامالت 471962.1 :میلیارد
حجم معامالت 7976397 :میلیون
تغییر1639 :

دالر آزاد

9.799

پوند انگلیس

71399

یوآن چین

7..9

درهم امارات

0079

یورو

93119
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نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبملت

9191

198119

ذوب

0202

980.0

شپلی

06.9

988911

شاوان

1996

988022

وبصادر

181

908901

دی

9886

968.18

فاذر

9991

918922

پترول

9662

01811.

خپارس

181

18.19

حسینا

91826

.8999

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

شاراک

8299

9188.

پترول

9662

9819

تاپیکو

0912

9189

زاگرس

990.2

9888

ونوین

9198

91821

شتران

9191

2888

رمپنا

..19

91861

شاوان

1996

286.

اخابر

0016

9.811

وگردش

991.

2860

گروه محصوالت شیمیایی
در پایان معامالت امروز در گروه پتروشیمی ها شاخص
نسبت به روز گذشته  1862واحد کاهش داشته است.
گروه پتروشیمی س .ایرانیان،صنایع شیمیایی فارس
،پتروشیمی شازند،بین المللی محصوالت پارس ،دوده
صنعتی پارس ،صنایعشیمیاییسینا با صف خرید بسته
شدند.
به گزارش پتروتحلیل ،تولیدکنندگان با دریافت
پیشنهادی چشمگیر در این هفته برای خرید  82تا .2

هزار تن اوره برای تحویل در نیمه اول دسامبر مجبور
شدند قیمت های پایین تر از  0.2دالر در هر تن
( )FOBرا بپذیرند .به عالوه وضعیت ضعیف بازار اروپا
نسبت به منابع دورتر در هفته های اخیر موجب شده
است در حال حاضر محصوالت آفریقای شمالی به برزیل
پیشنهاد داده شوند.
ایاالت متحده همچنان قیمت هایی پایین بین  009تا
 008دالر در هر تن ( )FOBرا به تولیدکنندگان خلیج
فارس پیشنهاد می دهد .قیمت های محصوالت خلیج
ایاالت متحده برای تحویل فوری پیش از عید
شکرگزاری تا رقم  009دالر در هر تن کاهش یافت و
قیمت های اوره در این بازار برای تحویل در ماه های
آتی  8تا  1دالر در هر تن باالتر است .با توجه به اینکه
جریان اوره از طرف منابع خاورمیانه ای در هفته های
آتی می تواند به محصوالت آفریقای شمالی و ونزوئال و
دیگر منابع اضافه شود ،خریداران برزیلی همچنان تالش
دارند تا محصوالت ایاالت متحده را با قیمت های پایین
تری خریداری کنند.
اگرچه وضعیت بازار اوره هنوز منفی است ،عرضه بیش
از حد محصوالت در ماه دسامبر در حال حاضر بطور
فزاینده ای موجب کاهش قیمت ها شده است .باالترین
قیمت های اوره در سطح جهان در حال تعدیل شدن
هستند و نشانه ها حاکی از آن است که پایین ترین
قیمت ها نیز که متعلق به بازار خلیج ایاالت متحده
است به کمترین میزان خود رسیده اند .از اینرو محتمل
است در  92تا  68روز آینده قیمت های کلی بازار اوره
به سطحی برسند که موقعیت برای افزایش نسبی قیمت
ها در سه ماهۀ اول سال  029.ایجاد شود.
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گروه فراورده های نفتی ،کك و سوخت هسته ای

گروه فلزات اساسی

امروز دو شنبه  16/21/ 21تقریبا اکثر نمادهای گروه

در گروه فلزات اساسی امروز جوی نزولی حاکم بود.

پاالیشگاهی و نفتی در دامنه مثبت قیمتی معامله

فوالد مبارکه شاهد فعالیت حقوقی هایش بود ،صندوق

شدند .همچنین امروز بلوک  91درصدی شبندر با

بازنشستگی روز یکشنبه از فروشندگان فوالد بود .ذوب

قیمت  6016ریال معامله شد که احتماال خریدار آن

پس از چند بار حرکت صعودی به حمایت روانی022

گسترش نفت و گاز پارسیان بود.

تومان برگشت  .سرمایه گذاری ملی دوباره خریدار
فلوله شد .و هرمز در نزدی

 922تومان مورد توجه

حقوقی ها قرار گرفت .در گروه فلزات پایه ،به عقیده
گروه الستیك و پالستیك

تحلیلگران بازار جهانی فلزات پایه دو عامل اساسی بر

در پایااان معااامالت امااروز گااروه السااتی

و پالسااتی

شاااخص ایاان گااروه بااا 8/1واحااد افاات بااه عاادد
96161/1واحد رسید.

دوم افت مداوم قیمت نفت است ،بر اساس پیشبینیها
خود ادامه خواهد داد ،بنابراین انتظار میرود فلز سرخ

ردیف

نماد

دلیل توقف

4

پکویر

تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم

7

پاسا

تشکیل جلسه هیات مدیره به
منظور تصمیم گیری در
خصوص افزایش سرمایه

نماد پدرخش در پایان با صف فروش به کار خاود پایاان
داد و سایر نمادها در محدوده نزدی

به قیمت روز قبال

معامله شدند .بیشترین ارزش معامالت این گروه مرباو
به ارزش  0/.میلیاارد ریاال و پتاایر باه

ارزش  0میلیارد ریال بود.

رکود چین و تداوم تاثیر آن در بازارهای کاالیی و اثر
بهای طالی سیاه احتماال در بلند مدت به روند نزولی

نمادهای متوقف این گروه:

به نماد پالس

روند رو به پایین قیمت مس موثر بوده است یکی از آنها

همچنان روند نزولی بیشتری را تجربه کند ،اما این در
شرایطی است که برخی دیگر ازتحلیلگران معتقدند:
کاهش قیمت بیش از حد این فلز با توجه به اشتهای
باالی چین برای خریدهای انباری در قیمتهای پایین
میتواند انگیزه خریداران را در میان مدت افزایش دهد.
به این ترتیب گزینه افزایش قیمت در میان مدت منتفی
نیست .از سویی شکستن مرز روانی قیمت مس(6هزار
دالر در هر تن) با توجه به مازاد عرضهای که در شرایط
کنونی افزون بر تقاضای بازار دیده میشود افقهای
جدید را فرا روی این بازار قرار میدهد و این موضوع
میتواند کف قیمتی جدیدی را برای فلز مورد بررسی
ایجاد کند.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

