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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

اونس طال

044121

طال بازار تهران

1101111

گرم  01عیار

0107101

گرم  41عیار

0110011

سکه طرح قدیم

3311111

سکه طرح جدید

3301111
1311111

-

شاخص کل00037231 :

-

بیشترین00131 :

نیم سکه

-

کمترین00037231 :

ربع سکه

4011111

-

ارزش معامالت 00142713 :میلیارد

-

سکه گرمی

0741111

حجم معامالت 111.117 :میلیون

-

تغییر711211 :

نقره

00204

-

درصد تغییر0211 :

نفت

11210

دالر مبادله ای

47431

دالر آزاد

11111

پوند انگلیس

10177

فرانک سویس

40313

یکصد ین ژاپن

41111

یورو

14140

روند روزانه شاخص فرابورس:

-

شاخص713201 :

-

ارزش معامالت 0102310 :میلیارد

-

حجم معامالت 0112441 :میلیون

-

تغییر07201 :
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داده بود که این آخرین اظهار نظر و پیش بینی باالترین مقام
اقتصادی کشور هم نه تنها محقق نشد بلکه امروز رکورد منفی

نمادهای پر بیننده

تازه ایی هم ثبت شد.
این رکورد مربوط به سیر نزولی قیمت ها و شاخص بورس در 00

فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

امروز با ریزش  .49واحد دیگر از ارقام دماسنج بازار سهام  ،رکورد

خودرو

9922

997.42

قاسم

04894

.7707

 977ساله  04روز پی در پی هم شکسته شد.

وبصادر

.2.

097289

حکمت

0092

87209

فارس

04097

987099

ثتران

9488

77298

به این ترتیب در نتیجه کاهش قیمت جهانی نفت و نبود هیچ

فاذر

9.80

27429

سمگا

.92.

.7482

خبر و رویداد مثبتی  ،سیر نزولی شاخص بورس همچنان تکرار

تاپیکو

99.0

027722

پترول

9990

927072

روز کاری متوالی است که طی  2سال اخیر ثبت نشده بود اما

شد و با اثر منفی  89تا  48واحدی شرکت های هلدینگ خلیج
فارس ،تاپیکو ،مپنا ،بانک ملت ،سرمایه گذاری صندوق
بازنشستگی و فوالد مبارکه  ،شاخص بورس  .49واحد دیگر را از

تاثیر در شاخص

دست داد و به رقم  22هزار و  02.واحد و در آستانه نزول به
کانال  27هزار واحدی رسید .این درحالی است که معامله دو
طرفه سرمایه گذاری غدیر و رشد  4درصدی قیمت و اثر مثبت
 .7واحدی آن مانع ریزش بیشتر شاخص شد.
با این رویداد و رکورد منفی تازه شاخص بورس  ،برخی فعاالن از
تداوم سیر نزولی قیمت ها و دماسنج بازار طی روزهای آینده و
شاخص  29هزار واحدی سخن می گویند که درصورت عدم وجود
اخبار مثبت و عدم حمایت مشهود دولت  ،دور از انتظار نخواهد

فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

فارس

04097

89729

مارون

49.99

9722

وغدیر

4444

.7772

جم

.879

970.

تاپیکو

99.0

74

پترول

9990

0788

رمپنا

2944

92729

زاگرس

098.7

0784

وبملت

9447

97742

شرانل

04948

4789

بود .اما از قرار معلوم تالش های رئیس جدید سازمان بورس در
حل مشکالت و ابهامات صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی در حال
نتیجه دادن است و احتمال دارد طی روزهای آینده اخبار مثبتی
از این دو گروه اعالم شود.

اخبار بورسی:
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،بورس این روزها برخالف

در این حالت شاید وضعیت بازار مقداری بهبود یابد و التهاب بازار

سال گذشته که هر هفته و هرماه با رکوردها و قله های تازه ایی

و نگرانی فعاالن کاسته شود.

موجب شادمانی فعاالن می شد ،رکورد های منفی و دره های

برپایه این گزارش ،حجم معامالت امروز هم گویای خالی شدن
بیشتر سهامداران حقیقی از عرصه خرید و تشکیل صف های

جدیدی را به نمایش می گذارد تا نشان دهد چه شرایط سخت و
پیچیده ای دارد.

فروش سنگین اکثر شرکت ها بود  .بطوریکه با اقدام به جمع

براساس این گزارش ،در شرایطی وزیر اقتصاد مانند برخی

آوری برخی سهام  ،بیش از  994میلیون سهم به ارزش 004

کارشناسان و فعاالن  ،قیمت های کنونی سهام و شاخص های

میلیارد تومان داد و ستد شد.

هفته گذشته را کف دانسته و از برنامه های حمایتی دولت خبر
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به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بورس فلزات لندن در پایان

همچنین امروز در اخبار مرتبط با بازار سرمایه بیان شد که ،

معامالت نقدی جمعه  02دی مصادف  2ژانویه هر تن مس در

سومین و بزرگترین اوراق مرابحه کشور این هفته به ارزش 044

بازارهای جهانی با کاهش  94دالری به  2070دالر رسید.

میلیارد تومان توسط شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان منتشر

هر تن آلومینیوم  0.28دالر

میشود .به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه علی تیموری
مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان امروز گفت :به

هر تن آلیاژ آلومینیوم  0.24دالر

منظور تأمین سرمایه مورد نیاز برای خرید مواد اولیه ،برای شرکت

هر تن آلیاژ ویژه  NASAACآلومینیوم آمریکای شمالی 0.87

مگا موتور اوراق مرابحه ای به ارزش کل  044میلیارد تومان با نرخ

دالر
هر تن مس  2070دالر

سود علی الحساب  94درصد منتشر می شود.
تیموری با اشاره به اینکه تأمین سرمایه لوتوس پارسیان تمامی
اوراق که توسط بازار خریدارای نشود ،را خریداری می کند ،ابراز

هر تن سرب  0892دالر

داشت :سود اوراق هر سه ماه یکبار با معادل  94درصد پرداخت

هر تن نیکل  07947دالر

می شود.

هر تن قلع  02274دالر

شرکت های سنگ آهنی و فوالدی:

هر تن روی  907477دالر

نمادهای حاضر در این گروه تماما منفی دنبال شدند و در بیشتر

هر تن کبالت  40844دالر
هر تن مولیبدن  90444دالر
هر تن فوالد تخت  744دالر
هر دالر در بازار رسمی بانکی ایران امروز  9.924ریال و در بازار
آزاد تهران  47484ریال داد و ستد میشود.
گروه سیمان:

نمادها شاهد تشکیل صف فروش بودیم.در اخبار مرتبط با این
گروه :
حمید رضا فوالدگر در گفت و گو با فارس اظهار داشت :بهره
مالکانه معادن هر سال در الیحه بودجه مطرح میشود اما پیشنهاد
ما این است که به جای این کار ،دولت با یک تصمیم مدیریتی این
مسئله را حل کند و یا اینکه در یک قانون دائمی مانند قانون رفع
موانع تولید دیده شود.
وی ادامه داد :بهره مالکانه موضوعی مورد اختالف بین دو معدن و

غالب نمادهای سیمانی نیز امروز را منفی و با تشکیل صف فروش

شرکت بورس از یک طرف و سازمان توسعه معادن از طرف دیگر

بکار خود پایان دادند.در اخبار مرتبط با این گروه :

است که باید با یک روش مدیریتی برطرف شود.

براساس گزارش بورس نیوز ،با توجه به تولید و عرضه قابل توجه

به گزارش خبرگزاری فارس بهرهمالکانه یا سهم و حقوق دولت در

سیمان در بازارهای داخلی ناشی از فعالیت کارخانه های مختلف

معادن که انفال و متعلق به آحاد مردم است هر سال در لوایح

سیمانی در کشور بسیاری از تولیدکنندگان به سمت صادرات

بوجه مطرح و به ماجرایی جنجالی میان بهرهبردارن معادن و

سیمان و کلینکر روی آورده اند و از این محل بودجه برآوردی

سازمان دولتی ذیربط تبدیل میشود .این موضوع اغلب سهام

خود را محقق می سازند.

شرکتهای معدنی در بورس را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و باعث

این در حالی است که مشکالت سیاسی به وجود آمده در اصلی

انتقاد و نگرانی سهامداران شرکتهای معدنی است.

ترین بازار صادرات سیمان یعنی کشور عراق و افتتاح چند کارخانه
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تولید سیمان در کشورهای همسایه موجب شد تا امسال فروش
صادراتی سیمان و کلینکر با چالش مواجه شود و این گروه علیرغم
سال گذشته در سودآوری و رشد قیمتی سهام چندان پیشتاز
نباشند.
در این گزارش طبق آمار تولید و فروش منتشر شده توسط انجمن
صنفی گروه کارفرمایان سیمان ،مقدار تولید سیمان و کلینکر در
کنار میزان تحقق برآوردها و برنامه های  .9شرکت سیمانی مورد
بررسی قرار گرفته است.
برهمین اساس ،تولید بیش از پنج میلیون و  244هزار تن کلینکر
برای آذر ماه امسال برآورد شده بود که طی این مدت در مجموع
مجموعه های مذکور موفق به تحقق حدود  24درصد از این پیش
بینی شده اند.
عالوه بر این ،طی  2ماه سال جاری بیش از  72میلیون و 874
هزار تن کلینکر تولید شده که این رقم معادل پوشش 2279.
درصدی برآورد تولید بیش از  7.میلیون تن از این محصول
محاسبه می شود.
این در حالی است که طی آذر ماه امسال در مجموع میزان تولید
سیمان در  .9شرکت فعال در این صنعت منجر به پوشش بیش
از  .0درصدی برآورد تولید بیش از پنج میلیون و  .44هزار تن از
این محصول شده است .همچنین طی  2ماهه امسال نیز بیش از
 82درصد از میزان برآورد تولید محقق شده است.

گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

