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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

اونس طال

3611

طال بازار تهران

013911

گرم  31عیار

313131

گرم  60عیار

319391

سکه طرح قدیم

333111

سکه طرح جدید

336111

-

شاخص کل23030.1 :

نیم سکه

031111

-

بیشترین23291.1:

ربع سکه

603111

-

کمترین23030.2 :

سکه گرمی

306111

-

ارزش معامالت 3363.911 :میلیارد

-

نقره

39.39

حجم معامالت 232.193 :میلیون

-

تغییر331.13 :

نفت

90.31

-

درصد تغییر1.32 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

-

شاخص036.9 :

-

ارزش معامالت 3192.291 :میلیارد

-

حجم معامالت 20.213 :میلیون

-

تغییر1.2 :

دالر مبادله ای

62300

دالر آزاد

10301

پوند انگلیس

06139

فرانک سویس

61103

یکصد ین ژاپن

61101

یورو

11211
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برای بازار سرمایه کشور تدوین شده که بزودی اعالم می
شود.

نمادهای پر بیننده

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز درباره راهبردهای
بازارسرمایه پس از حضور فطانت رییس جدید سازمان بورس

فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

سرمایه کشور حمایت کامل به عمل بیاورد زیرا بخش عمده

بترانس

9977

949767

قاسم

تامین مالی بلندمدت فعالیت های اقتصادی بر دوش بازار

خودرو

9672

229666

حسینا

61767

فاذر

9229

29797

سمگا

71771

79626

وبملت

9122

999674

وگردش

7261

719674

وبصادر

211

769799

کرمان

9674

799669

و اوراق بهادار ،گفت :دولت تصمیم جدی دارد که از بازار

سرمایه است و برای آنکه این بازار بتواند رسالت خود را
انجام دهد باید بازار ثانویه را نیز رونق دهد.
طیب نیا با تاکید بر اینکه دولت به رونق بازار سرمایه اهمیت

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

72991

269446
49967

می دهد ،تصریح کرد :عواملی که می تواند دراین زمینه موثر
باشد مدنظر دولت است تا برخی از محدودیت هایی که در
تاثیر در شاخص

بخش واقعی اقتصاد و برخی از فعالیت های اقتصادی وجود
بورس

داشته و دارد و بر فعالیت بازار سرمایه موثر است ،رفع شود.
وی از بررسی محدودیت های تاثیرگذار بر بازار سرمایه خبر
داد و گفت :دولت در حال بررسی دقیق این موارد به طور
دقیق است.دولت تصمیم جدی دارد تا این مشکالت را
مرتفع کند تا زمینه سودآوری باالتر شرکت های بورسی و
رونق بیشتر در بازار سرمایه فراهم شود.

حال به سراغ گروه های مختلف بورسی می رویم:

فرابورس

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

وبلمت

9122

61947

وگردش

7261

1947

وغدیر

9796

99927

خراسان

9617

1949

خودرو

9672

96927

سمگا

71771

1929

کچاد

6429

79996

وزمین

9667

1927

وبصادر

211

79994

قاسم

72991

1967

گروه پتروشیمی:
در بین شرکت های مختلف فعال در صنعت پتروشیمی،امروز

اخبار بورسی:

شرکت های تولید کننده اوره از وضعیت بهتری نسبت به

امروز شاهد تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان بورس و

سایر شرکت ها برخوردار بودند.به طوریکه در نماد خراسان
شاهد انجام معامالت در آستانه قیمتی باال بودیم.
در این گروه در آخرین تحوالت در هلدینگ نفت و گاز
پارسیان(پارسان) شاهد ارائه گزارش این شرکت در مورد

اوراق بهادار بودیم .به گزارش خبرگزاری ایرنا ،رییس جدید
سازمان بورس و اوراق بهادار اصلی ترین راهبرد بورس را
پس از سکانداری بازار سرمایه ،جلب حمایت از تمام فعاالن
این بازار برای حمایت از بازار اولیه و وزیر اقتصاد نیز حمایت

خرید  21درصد از شرکت پاالیش فرآیند شیراز بودیم.

جدی دولت از بورس و بررسی موانع تاثیرگذار در بازار

براساس این گزارش ،این شرکت درحالی دوشنبه آینده

سرمایه را از سیاست های جدید اعالم کرد.

 9996درصد سهام پتروشیمی امیرکبیر را عرضه می کند که

محمد فطانت در گفت و گویی کوتاه در خصوص

مرتضی عزیزی مدیرعامل نفت و گاز پارسیان با ارسال نامه

راهبردهایش برای بازار سرمایه ،افزود :راهبردهای مفصلی

ایی به سازمان بورس اعالم کرد :این هلدینگ در مزایده
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همراه بوده است و میتوان پیشبینی کرد که تا پایان سال

واگذاری  21درصد سهام شرکت پاالیش پارس فرآیند شیراز

جاری صادرات این محصول به  99میلیون تن برسد .

(  72آذر  ) 7676با قیمت پایه کل 614،662،977،692

وی در ادامه افزود :از سویی دیگر مصرف محصولی مانند
سیمان در کاربردهای جدید در کمیسیون زیربنایی دولت
مطرح و با حمایت وزیر صنعت ،معدن و تجارت روبهرو شد
به طوری که توافقنامهای با وزارت راه و شهرسازی در حال

ریال شرکت نموده و طبق شماره  69/97162در تاریخ 96
آذر سازمان خصوصی سازی به عنوان برنده مزایده تعیین
گردیده که می بایست ظرف مدت  91روز کاری نسبت انجام
تعهدات شرایط شرکت در مزایده اقدام نماید.

انعقاد است تا سیمان جایگزین قیر شود .این موضوع هزینه

به گفته وی بدیهی است با توجه به اینکه شرکت خریداری

تعمیرات راههای کشور را کاهش خواهد داد ،زیرا عمر مفید

شده بصورت طرح و پروژه بوده و درمرحله قبل از بهره

سیمان  21تا  71سال است و نسبت به قیر بازه تعمیرات

برداری می باشد لذا خرید سهام مذکور تاثیری بر پیش بینی

باالتری دارد.
گروه خودرو:

سود هر سهم منتهی به  67شهریور  476ندارد.
براساس این گزارش ،بررسی های بورس پرس نشان می دهد
این شرکت در حد یک پروژه غیر فعال بوده که بدلیل

در نمادهای حاضر در این گروه نیز به جز در نمادهای

نداشتن خوارک و زمین و به رغم داشتن برخی مجوزها،

ختور،ختوقا،خکار و خساپا که مثبت و بعضا با صف خرید

امکان فعالیت نداشت.

همراه بودند در سایر نمادهای این گروه شاهد روند معامالت

برپایه این گزارش" ،پارسان" که سالی مالی خود را از 61

منفی و صف فروش بودیم.البته در این گروه حجم معامالت

آذر به  67شهریور تغییر داده و مجوز افزایش سرمایه 711

در نمادهای مختلف به نسبت روزهای گذشته بیشتر بود.

درصدی را کرده ،دو مجمع ساالنه و فوق العاده خود را در

گروه الستیک و پالستیک:

اواخر دی برگزار خواهد کرد و طی آن ضمن تصویب صورت
های مالی و تقسیم سود ،در مورد افزایش سرمایه هزار و

در نمادهای حاضر در این گروه به جز رد نمادهای پاسا و

 211میلیارد تومانی از محل مطالبات حال شده و آورده

پکرمان در سایر نمادها شاهد روند معامالت منفی و تشکیل

نقدی سهامداران تصمیم گیری خواهد شد.

صف فروش بودیم.در این گروه شاهد ارائه گزارش شرکت
ایران تایر بودیم.این شرکت در گزارش 4ماهه خود سود هر
سهم خود را با کاهش  79درصدی از 621ریال به  67ریال

گروه سیمان:
در این گروه به جز در نمادهای سکرما،سهگمت و سشمال

هر سهم زیان  997ریالی اعالم کرده است .شرکت در حورد

در سایر نمادها شاهد روند معامالتی منفی و بعضا تشکیل

کاهش داده است.این شرکت در گزارش 4ماهه خود به ازای
دالیل این تعدیل منفی بیان کرده است که :با توجه به
پیشبرد طرح توسعه ای تولید تایرهای سیمی و موانع مرتبط
با راه اندازی ماشین آالت مرتبط ئ همچنین جایگزینی
ماشین آالت تولید تایر سیمی با ماشین آالت تولید تایر

صف فروش بودیم.در خبر های مرتبط با شرکت های فعال
در این گروه مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت،
معدن و تجارت پیش بینی کردند که تا پایان سال جاری
شاهد صادرات  99میلیون تن سیمان خواهیم بود.

بایاس و ایضا تعطیالت ابتدای سال ،76مقادیر تولید محصول

فاطمیان در این خصوص میگوید :طی سه سال اخیر توسعه

در سه ماهه اول نسبت به پیش بینی انجام شده کاهش

میزان تولید و صادرات سیمان با شناسایی بازارهای جدید
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درصد افزایش یافت تا "شسینا" به شرکتی با سرمایه بیش از

داشته است،لکن برنامه ریزی الزم جهت جبران کسری تولید

 6میلیارد تومانی تبدیل شود.

در ماههای آتی صورت پذیرفته است .این نماد با کاهش
حدود  76/2درصدی قیمت در معامالت امروز بازگشایی شد.

اخبار اقتصادی

-

صنعت و معدن:

در سایر نمادها:

ایسنا :مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت

در خصوص وضعیت صنایع معدنی در سال جاری

نیز اظهار کرد :بخش صنایع معدنی نسبت به سال گذشته
رشد خوبی را از نظر تولید داشته است اما با توجه به ذخایر
معدنی باالی کشور کافی نیست .با این حال اگر به شکل
مقطعی بررسی کنیم ،براساس آمارهای گمرک در  4ماه

در

پی

اخذ

مجوز

افزایش

سرمایه

496

درصدی سرمایهگذاری صنعت نفت  ،مجمع فوق العاده
این شرکت ساعت  71روز دوشنبه  2دی در باشگاه شماره
یک شرکت ملی نفت ایران برگزار خواهد شد .این افزایش
سرمایه  996میلیارد تومانی از محل سود انباشته خواهد بود.

امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد 61

همچنین مجمع عمومی فوقالعاده " ونفت" میتواند افزایش

درصدی در استخراج و صنایع معدنی هستیم

سرمایه  4499میلیارد تومانی ( شامل سود انباشته 6994
میلیارد تومانی و مطالبات حال شده سهامداران و آورده

-

گمرک:

نقدی  9997میلیارد تومانی) را تصویب و به مدت  9سال در

دنیای اقتصاد مشاور عالی رئیس کل گمرک به تشریح آمار

اختیار هیئتمدیره این شرکت قرار دهد تا پس از اخذ مجوز

هشت ماهه تجارت خارجی کشور پرداخت و با بیان اینکه

از سازمان بورس نسبت به عملی کردن آن اقدام کند.

طی این مدت ،ارزش صادرات غیرنفتی به حدود  67میلیارد
و  669میلیون دالر رسیده ،میزان واردات به کشور را در این
مدت حدود 66میلیارد و  926میلیون دالر اعالم کرد .به
گفته محمود بهشتیان ،گندم و برنج بیشترین حجم واردات
به کشور را طی هشت ماه امسال به خود اختصاص
دادهاند .وی در توصیف ارزش قاچاق به کشور در سال
گذشته نیز به برخی آمار اعالم شده از سوی مسووالن ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشاره کرد و یادآور شد :در سال
گذشته 72 ،میلیارد دالر انواع کاال به داخل کشور قاچاق
شده و این در حالی است که ارزش قاچاق از مناطق آزاد
حدود  6میلیارد دالر و میزان قاچاق سوخت از کشور به
خارج

نیز

حدود

9

میلیارد

دالر

بوده

است.

مشاور عالی رئیس کل گمرک ایران همچنین ارزش قاچاق
موبایل به کشور طی سال گذشته را  7/9میلیارد دالر عنوان
کرد و افزود :در شرایطی که فروش گوشی آیفون  4در

دو شرکت سامان گستر اصفهان و آ.س.پ هم برای سال
مالی  67شهریور  76مجمع ساالنه ایی را برگزار می کنند.
مجمع سامان گستر ساعت  76دوشنبه  72دی در اصفهان،
سالن کوثر مجموعه ورزشی شهدای ارتش و مجمع آ.س.پ
هم ساعت  7:61روز یکشنبه  9دی در همایش های
مجموعه ورزشی انقالب برگزار خواهد شد.
همچنین شرکت بوتان برای انتخاب اعضای هیئتمدیره
خود مجمع عادی بطور فوق العاده ایی را ساعت  74شنبه
آینده  4دی در تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،هویزه
شرقی ،خیابان سهند ،کوچه متحیری ،شماره  67برگزار می
کند.
براساس این گزارش ،مجمع فوق العاده شرکت صنایع
شیمیایی سینا نیز روز دوشنبه برگزار و طی آن سرمایه
اسمی این شرکت کوچک بورسی از محل سود انباشته 61
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-

مالیات:

آمریکا تازه آغاز شده بود و خریداران آمریکایی در صف خرید

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت :درآمدزایی  2ماهه امسال

بودند ،بالفاصله این نوع از گوشی موبایل در بازار ایران به

از مالیات  69هزار میلیارد تومان بوده و همچنین سهم

قیمت بسیار باال در معرض عرضه قرار گرفت.

مالیات از بودجه  76بیش از  21درصد است .به گفته
عسکری 91 ،درصد درآمدهای مالیاتی به همراه سایر

-

طال:

درآمدها در بودجه نقش دارد ،اما خود مالیات و گمرک

گروه بازار پول دنیای اقتصاد  :نشست روزهای سهشنبه و

حدود  21درصد درآمدهای بودجه را تشکیل میدهد که

چهارشنبه-دیروز و امروز -کمیته بازار آزاد بانک مرکزی

مابقی مربوط به تملک داراییهای سرمایهای و واگذاریهای

آمریکا به ضرر طال عمل خواهد کرد اگر در آن بحث افزایش

مالی است.

نرخهای بهره به گونه جدیتری مطرح شود .این نشست که

نفت:

از سهشنبه آغاز شده و چهارشنبه شب پایان خواهد گرفت

به گزارش گروه اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس به نقل

به سخنرانی جنت یلن ،رئیس فدرال رزرو منتهی خواهد شد.

از رویترز ،میزان واردات نفت ایران از سوی هند از ماه آوریل

سخنرانی خانم یلن ساعت  99:61امشب انجام خواهد شد و

تا نوامبر طی  77ماه گذشته با  62درصد افزایش به 796

همه بازارهای مالی شامل بازارهای جهانی طال به شدت آن

هزار و  411بشکه در روز رسید .راساس آمارهای گرفته شده

را دیدهبانی خواهند کرد .پیشبینیها حاکی از آن است که

از تردد تانکرها ،هند به عنوان دومین مشتری بزرگ نفتی

آخرین بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در سال جاری

ایران بعد از چین است و ماه گذشته  921هزار و  411بشکه

میالدی ممکن است با تغییرات اندکی در واژه گزینی ،به نفع

در روز نفت وارد کرده است.

پیشبینیهای افزایش نرخ بهره در نیمه نخست سال 9172

به گزارش میهن پست – بلومبرگ در گزارشی بیان داشت

کمک کند .فدرال رزرو  4سال است که نرخهای بهره را

ای ران در حال عرضه نفت خام خود به مشتریان آسیایی با

افزایش نداده است.

بیشترین تخفیف طی  76سال گذشته است.

نوسانهای بازیگوشانه طال در حالی اتفاق میافتد که موسسه

در پی کاهش قیمت رسمی فروش نفت عربستان ،ایران در

سرمایهگذاری  Angelدر تازهترین گزارش خود پیشبینی

حال اصالح اختالف قیمت نفت خود و عرضه آن به مشتریان

کرده با ادامه کاهش بهای طالی سیاه و همچنین کاهش

آسیایی با بیشترین تخفیف طی  76سال گذشته است.

تورم یا حتی تورم معکوس در اقتصادهای عمده جهان،

چهار منبع آگاه به بلومبرگ گفتند ،شرکت ملی نفت ایران

قیمتهای طال و نقره نیز با افت بیشتری روبهرو شود و

قیمت رسمی فروش نفت خود به آسیا را برای تحویل در ماه

تقاضا برای این فلزات رو به کاهش بگذارد .تحلیلگران این

ژانویه یک دالر و  21سنتدر هر بشکه کمتر از قیمت

موسسه سرمایهگذاری معتقدند که با توجه به بهبود اوضاع

منطقه اعالم کرد .تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه در حال

اقتصادی آمریکا و تقویت ارز ایاالت متحده فشار روی بازار

رقابت با یکدیگر برای حفظ فروش خود در منطقه هستند.

طال حفظ خواهد شد .از سوی دیگر همزمان با در رکود

به گزارش بلومبرگ ،مسئوالن بخش بازاریابی شرکت ملی

رفتن ژاپن ،به نظر میرسد چین هم در سال  9172میالدی

نفت ایران از اظهارنظر در این خصوص خودداری کردند

قادر به دستیابی به هدف رشد اقتصادی  9/2درصدی نباشد
و این خبر از آنجا که چین بزرگترین واردکننده طال در
جهان است ،برای معاملهگران فلز زرد مهم است.

گزارش روزانه مورخ
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 اخبار سیاسی:اولین دور از مذاکرات هستهای پس از تمدید توافقنامه موقت
"برنامه مشترک اقدام" ،امروز (چهارشنبه) با دیدار جامع
بین دیپلماتهای ایرانی و گروه  7+2ادامه خواهد یافت .به
گزارش تسنیم در روز اول مذاکرات (دوشنبه) تیم مذاکره
کننده کشورمان به ریاست سید عباس عراقچی ،معاون
حقوقی و بینالملل ،و مجید تخت روانچی ،معاون اروپا و
آمریکای وزارت خارجه ،با هیأت آمریکایی که تحت نظارت
وندی شرمن ،قائم مقام موقت وزارت خارجه ،قرار داشت به
مدت شش ساعت دیدار کردند .روز گذشته (سهشنبه) نیز
ابتدا تیمهای ایرانی و آمریکایی با یکدیگر دیدار کردند .در
مذاکرات روز گذشته ایران و آمریکا هلگا اشمیت و استفان
کلمنت ،معاون و دستیار ویژه کاترین اشتون مشاور ویژه
اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته ای ایران و  7+2حضور
داشتند .دیپلماتهای ارشد کشورمان روز گذشته با نیکالس
دوروویر ،نماینده فرانسه ،نیز دیدار کردند .گزارشها حاکی از
این است که فرانسه سختترین و غیرمنعطفترین مواضع را
در این مذاکرات اتخاذ کرده و حتی برخی رسانهها از اختالف
بین پاریس و واشنگتن در مذاکرات هستهای خبر میدهند.
دیپلماتها اعالم کردهاند قصد دارند تا ماه مارس یعنی
اواسط اسفند به توافق سیاسی و کلی درباره برنامه هستهای
ایران دست یابند و پس از آن طی فرصت باقیمانده تا اوایل
تیر ماه جزئیات این توافق را مکتوب سازند.

گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

