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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل13193626 :
بیشترین13193626 :
کمترین13606626 :
ارزش معامالت:

 96336201میلیارد

اونس طال

6629612

طال بازار تهران

1622666

گرم  62عیار

310366

سکه

3110666

نیم سکه

1266666

ربع سکه

3116666

سکه گرمی

6236666

حجم معامالت 36630 :میلیارد
تغییر021622 :
درصد تغییر6639 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص263 :
ارزش معامالت 3336391 :میلیارد
حجم معامالت 1336112 :میلیون
تغییر2616 :

دالر مبادله ای

96603

دالر آزاد

92636

پوند انگلیس

01166

یوآن چین

0296

درهم امارات

66606

یورو

16636

گزارش روزانه مورخ
 61دی 6931

شیمی بافت ،نویدزرشیمی و خط اتیلن غرب در سه ماه
اول ،دوم و سوم سال  51تامین شده است.

نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبملت

4591

418.321

قاسم

1192

3.448

فاذر

8319

38.888

پترول

4955

13.888

وبصادر

541

21.411

قشیر

8114

14.424

شبندر

1593

48.818

کیمیا

1811

48.945

خودرو

4884

88.883

ذوب

1898

11.545

نگاهی به حجم خوراک دریافتی این مجتمع نشان می
دهد که در سه ماهه سوم سال  ،51بیشترین خوراک
دریافتی این مجتمع از پتروشیمی بندرامام ،بوعلی سینا
و نوید زرشیمی تامین شده است.
به این ترتیب در پتروشیمی امیرکبیر در سه ماهه سوم
سال  51بیش از  88419تن اتیلن تولید شده است و
 58درصد برنامه این شرکت محقق شده است ،همچنین
در سه ماهه سوم سال  13841 ،51تن پروپیلن برابر با
 38درصد برنامه 12288 ،تن پلی اتیلن سنگین برابر با

تاثیر در شاخص
بورس

 38درصد برنامه 98884 ،تن پلی اتیلن سبک برابر با

فرابورس

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

 411درصد برنامه و  15291تن پلی اتیلن سبک خطی
برابر با  31درصد برنامه تولید این شرکت محقق شده

پارسان

1238

31.82

پترول

4955

1.82

رمپنا

8428

22.15

شتران

8183

4.14

است.مقایسه عملکرد سه ماهه اول و سوم پتروشیمی

وبصادر

541

85.21

مارون

88185

8.58

امیرکبیر نشان می دهد که حجم اتیلن در این شرکت

وتجارت

598

88.95

زاگرس

48891

8.32

نسبت به سه ماهه ابتدایی سال  93821تن افزایش

وبملت

4591

82.92

وگردش

4151

8.24

یافته است .همچنین حجم تولید پروپیلن ،پلی اتیلن
سنگین ،سبک و سبک خطی نیز در این شرکت با

گروه محصوالت شیمیایی

افزایش روبه رو شده است ،به طوری که بررسی ها نشان
می دهد پتروشیمی امیرکبیر توانسته در سه ماهه سوم

در پایان معامالت امروز در گروه پتروشیمی ها شاخص

سال  11228 ،51تن پروپیلن 2142 ،تن پلی اتیلن

نسبت به روز گذشته 43واحد افزایش داشته است.

سنگین 88935 ،تن پلی اتیلن سبک و  3534تن پلی

به گزارش «پتروتحلیل» پتروشیمی امیرکبیر در سه

اتیلن سبک خطی بیشتر از سه ماهه اول سال  51تولید

ماهه اول و دوم وسوم سال  51به ترتیب توانسته به

کند.

 33 ،88و  51درصد برنامه تولید خود دست یابد.

شتوکا پس از عرضه اولیه با استقبال بسیار خوبی شد و

خوراک دریافتی شرکت پتروشیمی امیرکبیر که شامل

تنها  18191سهم از آن معامله شد.

اتان ،LPG ،رافینت ،پروپان ،اتیلن و … است ،از
پتروشیمی های بندرامام ،بوعلی سینا ،مارون ،عسلویه،
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گروه فراورده های نفتی ،کك و سوخت هسته ای

گروه فلزات اساسی

امروز چهار شنبه  51/48/42اکثر نمادهای پاالیشی و

گروه فلزات اساسی امروز حرکتی مخالف بازار و

نفتی بجز نمادهای شسپا ،شرانل ،ونفت و شبریز کار

معامالتی منفی داشت .سهم فوالد با فشار فروش 1

خود را در دامنه مثبت قیمت به پایان بردند .امروز در

حقوقی مواجه شد و همچنان به نزول خود ادامه داد.

نماد شنفت درخواست افزایش سرمایه  88درصدی این

ذوب پس از صعود خود حاال در فاز اصالا ناشی از

نماد در سامانه کدال قرار گرفت.در افزایش مقدار

شناسایی سود و خروج به سهم های پر پتانسیل می

شاخص بازار نماد شبندر  18.18واحد تاثیر گذار بود.

باشد .فلوله برای هفتمین روز صف خرید را تجربه می
کند و عرضه ها در این سهم بسیار کم بود .هرمز در
باالی قیمت عرضه اولیه و با حمایت در این منطقه

گروه الستیك و پالستیك
در پایااان معااامالت امااروز گااروه السااتیک و پالسااتیک
شاخص این گروه با  83/2واحاد افازایش باه 49495/5

نوسان می کند .وتوکا در روز عرضه زیر مجموعه اش
روزی متعادل را گذراند ،سرمایه گذاری توسعه توکا و
ساتا فروشندگان سهم در روز گذشته بودند.

واحد رسید.
پتایر پس از  48روز صف خرید متاوالی اماروز باا صاف

گروه خودرو و لیزینگ

فروش به کار خود پایان داد .پساهند ،پاساا و پاسااا باا
صف خرید به کاار خاود پایاان دادناد .و پکاویر نیاز در

گروه لیزینگ امروز یک دست سبز پوش بود.به سوری

دقایق پایانی بازار مثبت شد .بیشاترین ارزش معاامالت

که  1نماد ولساپا  ،ولغدر  ،ولیز  ،وایران همراه با صف

این گروه مربوط به نماد پتاایر باه ارزش  43/1میلیاارد

خرید به کار خود پایان دادند.ولساپا صف خرید 44

ریال بود .همچنین پسهند امروز گازارش شافا ساازی

میلیونی را تجربه کرد.ولغدر نیز که شاهد صف خرید

مربوط به افزایش سرمایه  888درصدی خود را به شارا

بیش از  388هزار بود بیشترین افزایش قیمت را در این

زیر ارائه نمود:

گروه داشت.در این گروه ولصنم کمترین افزایش قیمت

 .4افزایش سرمایه  498درصدی در مرحله اول از

را داشت.

محل سود انباشته( %488و مطالبات()%98

جدیدترین اخبار از تامین مالی وام  19میلیونی خودرو :

 .1تصامیم گیااری در ماورد مرحلااه دوم افاازایش

بانک مرکزی تاکنون منابع الزم برای تامین مالی 85

سرمایه ،مبلغ و مناابع آن باه تصامیم هی ات

هزار دستگاه خودرو فروخته شده با وام  19میلیون

مدیره آن شرکت بعد از مجمع عماومی عاادی

تومانی را به حساب بانکهای عامل واریز کرده است تا

سالیانه منتهی به 51/41/15موکول می گردد.

در اختیار خودروسازان قرار گرفته و خودروهای تعهد
شده را تحویل دهند.
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به گزارش خبرنگار ایسنا ،اکنون حدود دوماه از اجرای

و  25خودروی تعهد شده است که البته در این مدت به

طرا فروش خودرو با وام  19میلیون تومانی که در قالب

تدریج و بر اساس مدارکی که بانکهای عامل به بانک

سیاست اعتباری بانک مرکزی در بسته خروج از رکود

مرکزی ارسال کردهاند واریز شده است.

بود گذشته است .طرحی که بر اساس آن بانک مرکزی
منابعی را تعهد کرد تا با همکاری وزارت صنعت و
خودروسازان حدود  448هزار دستگاه با ارائه تسهیالت
به متقاضیان به فروش رفته تا با خالی شدن انبار
خودروسازان و ایجاد تحرک در این بخش ،تا حدی به
ایجاد رونق تولید و خروج از رکود کمک کند.

بر اساس این طرا ،خودروسازان باید اسناد ناشی از
فروش خودرو(از جمله چک یا سفته) را تکمیل و به
بانکهای عامل یعنی تجارت ،سپه ،ملت ،پارسیان،
صادرات تحویل داده تا مراحل واریز منابع طی شود .وام
 19میلیونی(تا حداکثر  38درصد قیمت) با سود 42
درصد و بازپرداخت بین چهار تا هفت ساله در اختیار

جدای از انتقاداتی که نسبت به این طرا مطرا شد ،در

خریدار قرار گرفت .بانکها اسناد دریافتی از خودروساز را

نهایت استقبال از آن به حدی بود که در شش روز،

به بانک مرکزی ارائه کرده و با سود  41درصد تنزیل

فرصت ثبت نام به اتمام رسید و خودروسازان حدود

می کنند و منابع دریافتی یکجا در اختیار شرکت

 488هزار خودرو یعنی  18هزار دستگاه باالتر از میزان

خودروساز قرار خواهد گرفت.

توافق  448هزارتایی ثبت نام و تعهد ایجاد کردند .بانک
مرکزی نیز با وجود تمامی مذاکرات و رایزنیهای انجام
شده از سوی وزارت صنعت و خودروسازان درخواست
تامین مالی تعهدات مازاد را به دالیلی از جمله ممانعت
از تاثیرگذاری در تورم نپذیرفت و بعد از تکمیل شدن
مدارک و اسناد خودروسازن و تحویل به بانکهای عامل و
به دنبال آن ارسال به بانک مرکزی ،تامین مالی وام 19
میلیونی از هفته اول آذرماه آغاز شد.

بنابر این گزارش ،با واریز منابع الزم برای حدود 85
هزار دستگاه خودرو ،اکنون خودروسازان باید این تعداد
را تحویل دهند .در عین حال که حدود  84هزار واحد
دیگر نیز باید با ارائه اسناد تامین مالی تحویل شود18 .
هزار خودروی که شرکتهای خودروساز بر خال توافق،
مازاد فروختهاند نیز بر عهده خود این شرکتهاست و
بانک مرکزی در این رابطه مس ولیتی نخواهد داشت.

آنطور که کریمی-سخنگوی بانک مرکزی -با ارائه
آخرین آمار به ایسنا اعالم کرده است در حال حاضر

گروه محصوالت دارویی

بانک مرکزی حدود  4818میلیارد تومان بابت تامین
مالی وام  19میلیون تومانی خودرو به حساب بانکهای
عامل واریز کرده تا در اختیار بانکهای عامل برای
پرداخت به خودرو سازان قرار گیرد.
به گفته وی این  4818میلیارد تومانی که در اختیار
خودروسازان قرار گرفته منابع الزم برای تحویل  85هزار

در این گروه شاهد روند صعودی اکثر نمادها بودیم.
نمادهای شتهران و ددام با صف فروش و نمادهای دلر،
پخش ،دسینا ،دسبحا ،دکیمی و دلقما با صف خرید به
کار خود پایان دادند .نمادهای منفی امروز این گروه
عبارتند از دشیمی ،دروز ،دعبید و مابقی نمادهای گروه
در دامنه مثبت و صفر تابلو مورد معامله قرار گرفتند.
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نماد دروز نیز جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده متوقف شد.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

