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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

-

شاخص کل01303.1 :

-

بیشترین03007.0 :

-

کمترین01303.1 :

-

ارزش معامالت0015.777 :میلیارد

-

حجم معامالت 510.100 :میلیون

-

تغییر010.70 :

-

درصد تغییر1.00 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

-

شاخص775.7 :

-

ارزش معامالت 500.011 :میلیارد

-

حجم معامالت 010.110 :میلیون

-

تغییر7.01 :

اونس طال

0031

طال بازار تهران

0105111

گرم  01عیار

0117011

گرم  00عیار

0100011

سکه طرح قدیم

3101111

سکه طرح جدید

3101111

نیم سکه

0351111

ربع سکه

071111

سکه گرمی

0701111

نقره

00.00

نفت

51.50

دالر مبادله ای

07011

دالر آزاد

15001

پوند انگلیس

00051

فرانک سویس

07001

یکصد ین ژاپن

00701

یورو

11117
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محصوالت پتروشیمی نسبت به کاهش قیمت نفت کمتر
است ،این موضوع در کلیت به نفع بازار و مشخصاً شرکت

نمادهای پر بیننده

های پتروشیمی که از مواد اولیه نفت استفاده می کنند،
تمام می شود .در نتیجه سود شرکتها در مجامع افزایش

فرابورس

بورس
نماد

بگیرد ،برای کلیت بازار بهتر است.

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

خودرو

0662

444111

قاسم

41411

414141

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه بازار نیاز به

بترانس

1410

44014

کرمان

1114

074111

وبملت

0244

64416

ثتران

0010

74644

فارس

44001

014466

وگردش

4416

14016

تاپیکو

111

444677

سمگا

پیدا می کند .پس هر چه سریعتر شفافیت الزم صورت

رفع ابهام دارد ،تصریح کرد :بسیاری از شرکت ها هم اکنون
با کاهش فروش محصوالت روبه رو شدند و از آنجایی که
چشم انداز کاهش قیمتی وجود دارد ،بازار اقدام به خرید

4146

464411

محصوالت نمی کند .بدین ترتیب شرکت ها هم با کاهش
فروش و هم با کاهش قیمت فروش مواجه هستند.
تاثیر در شاخص

امید قائمی اظهار داشت :وجود همین ابهامات به عاملی
تبدیل شده که خرید و فروش در بازار سرمایه با احتیاط

فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

مدیرعامل سابق فرابورس در خصوص رفتار سهامداران

فارس

44001

61464

جم

1441

0420

حقوقی و نقش آنها در ایجاد ثبات در شرایط فعلی گفت:

ومعادن

0641

62460

پترول

0074

2416

سهامداران حقوقی هم اکنون شدیداً درگیر طرح های اولیه

رمپنا

6124

62467

مارون

67471

2410

ونوین

0420

04447

زاگرس

46112

2410

وبصادر

111

46476

وگردش

4416

2410

بیشتری انجام بگیرد.

خوبی که از طرف مجموعه وزارت نفت و وزارت صنعت،
معدن و تجارت مطرح شده هستند و بیشتر منابع
موجودشان را به آن سو سوق می دهند.
وی ادامه داد :با این اوصاف اکثر مدیریت شرکتها در اینکه

اخبار بورسی:

قیمت ها به نرخ های ارزنده ای رسیده شکی نداشته و قطعاً

در ارتباط با شرایط کلی این روزهای بازار سرمایه آقای

فر وختن سهام در این شرایط و در این قیمت ها را مقرون به

مصطفی امید قائمی بیان کرده اند :بازار منتظر روشن شدن

صرفه و منطقی نمی دانند.

حداقل  7مورد شامل جزئیات بودجه ،اثرات کاهش قیمت
نفت ،نرخ سود سپرده بانکی ،نرخ عوارض مالکانه معادن و
عملکرد شرکت ها است .بنابراین بازار منتظر است که این

گروه پتروشیمی:

اطالعات به طور کامل شفاف شود.
وی افزود:البته کاهش قیمت نفت بر کلیت بازار و شرکت ها

نمادهای حاضر در گروه پتروشیمی در اکثر نمادها معامالت

اثرات فوری ندارد اما از آنجایی که یک فاصله زمانی بین

منفی را داشتند.در شرکت های تولید کننده اوره در

اثرگذاری کاهش قیمت نفت بر برخی محصوالت پتروشیمی

نمادهای پارسان و وغدیر شاهد معامالت به نسبت مثبتی

وجود دارد ،ستنباط می شود که چون کاهش قیمت
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همچنین طی سه فصل گذشته سال جاری  626هزار و 400

بودیم و در شرکت های تولید کننده پلی اتیلن روند معمالت

هزار تن صادر شده که مشتمل بر  666هزار و  421تن فاین

منفی بود.در این گروه نماد هلدینگ خلیج فارس با صف

مگنتیت و بیش از  016هزار تن المپ مگنتیت است.

فروش به کار خود پایان داد.
در اخبار مرتبط با این گروه بیان شد که  :بهره برداری از

در آمار تولید و فروش شرکت فوالد خراسان شاهد بودیم که
این شرکت از پیش بینی تولید  612هزار تن شمش622 ،
هزار تن محصوالت سبک ساختمانی و یک میلیون و 022
هزار تن آهن اسفنجی در سالجاری ،قادر به تولید  761هزار
و  644تن شمش معادل  11درصد 111 ،هزار و  466تن
محصوالت سبک ساختمانی معادل  14درصد و  106هزار و
 661تن آهن اسفنجی معادل  62درصد در  4ماه سال شده
است.
فوالد خراسان برای سال جاری پیش بینی کرده بود که 77
هزار و  122شمش 612 ،هزار محصوالت سبک ساختمانی و
 114هزار تن آهن اسفنجی را به فروش برساند که در

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که از زیر مجموعه های تاپیکو
به حساب میآید یک سال دیگر به تأخیر افتاد .قرار بود تا
پایان سال  40اولین واحد پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به
بهره برداری برسد،اما به پایان سال  46موکول شد .اکنون
نیز بهره برداری از این پروژه با یکسال تأخیر پایان  41اعالم
شده است.
با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 66 ،میلیون
لیتر بنزین 41 ،میلیون لیتر گازوئیل 1 ،میلیون لیتر LPG
(گازمایع) 6 ،میلیون لیتر سوخت جت و  462تن گوگرد به
حجم تولید روزانه فرآورده های نفتی ایران افزوده می شود.

عملکرد سه ماهه  16هزار و  447تن شمش معادل 10
درصد  111 ،هزار و  761تن محصوالت سبک ساختمانی
برابر با  10درصد و  464هزار و  167تن آهن اسفنجی

گروه فوالد و سنگ آهن:

معادل  04درصد را به فروش رسانده است.
گروه خودرو و قطعه سازی:

روند معامالت در این گروه بطور کلی منفی دنبال شد و تنها
در نماد کچاد شاهد افزایش جزئی قیمت این سهم به نسبت

در نمادهای حاضر در این گروه شاهد روند منفی معامالت

روز گذشته بودیم.
در گروه فوالد نیز شاهد روند معامالت منفی بودیم بطوریکه

بودیم.

شرکت فوالد خوزستان با صف فروش بکار خود پایان داد.

گروه سیمان:

در اخبار مرتبط با این گروه شاهد انتشار آمار تولید و فروش

در این گروه تنها در نماد سکرد شاهد افزایش جزئی قیمت

در شرکت های گل گهر و فوالد خراسان بودیم .شرکت گل

سهم به نسبت روز گذشته بودیم ولی در سایر نمادها شاهد

گهر طی  4ماه در مجموع  42میلیون و  142هزار و 011

روند منفی و در برخی نمادها شاهد تشکیل صف فروش

تن محصول کرده که شامل بیش از  641و  641میلیون تن

بودیم.

کنسانتره سنگ اهن و گندله و بالغ بر  164هزار تن سنگ

بودیم و در نمادهای خکاوه و ختور شاهد تشکیل صف خرید

گروه بانک:
غالب نمادهای این گروه روند معامالت منفی را دنبال کردند
و در نماد وکار شاهد تشکیل صف فروش جزئی بودیم.

آهن دانه بندی شده است.
از مجموع تولید  4241میلیون تن هم بیش از  7میلیون و
 646هزار تن در داخل کشور ( 444میلیون تن کنسانتره و
 641میلیون تن گندله ) به فروش رسیده است.
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شیل آمریکا به بازارهای جهانی است.حفاریهای نفت
شیل در آمریکا طی شش سال گذشته این کشور را به
یک تولیدکننده بزرگ انرژی تبدیل کرده و تولید نفت
این کشور را بیش از  72درصد افزایش داده است.

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری ایرنا بانک مرکزی اعالم کرد:
اولین قسط از مرحله سوم آزادسازی دارایی های مسدود
شده ایران روز جاری(چهارشنبه) به حساب بانک
مرکزی واریز شد.براساس توافق ایران و گروه 7 +4
مبلغ  142میلیون دالر از منابع بانک مرکزی در کره
جنوبی به حساب این بانک در کشور عمان انتقال
یافت.براساس توافق های به عمل آمده مقرر شده است
تا  42تیر سال آینده 144میلیارد دالر از سرمایه های
ایران در بانک های خارجی در قالب اقساط 142
میلیون دالری آزاد و منتقل شود.

نفت:
به گزارش افکارنیوز ،دولت آمریکا در نهایت تسلیم
ماهها فشار فزاینده شرکتهای نفتی برای رفع
ممنوعیت  12ساله صادرات نفت خام این کشور شد و
دو اقدام مورد نظر برای آزادسازی صادرات نفت آمریکا
به بازارهای جهانی را انجام داد .اداره صنعت و امنیت
آمریکا که صادرات این کشور را کنترل میکند اعالم
کرد که به برخی از شرکتهای نفتی برای فروش میعانات
گازی به خارج از آمریکا مجوز داده است.دهها شرکت
انرژی آمریکایی از این نهاد خواستار شفاف سازی درباره
مجوزهای صادرات نفت شده بودند اما تا روز گذشته این

گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

درخواستها بی پاسخ مانده بود.
اداره صنعت و امنیت آمریکا همچنین دستورالعملی را
برای تشریح اینکه چه نوع نفت معموال مجوز صادرات
پیدا خواهد کرد ارائه داد که اولین تالش از سوی دولت
برای شفافسازی موضوعی است که باعث ابهام و
سردرگمی در بازارهای انرژی به مدت بیش از یک سال
شده بود.این دو اقدام شفاف ترین نشانه است مبنی بر
اینکه دولت آمریکا آماده صدور مجوز برای ورود نفت

