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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل00721214 :
بیشترین00721234 :
کمترین05357214 :
ارزش معامالت:

 1312703میلیارد

حجم معامالت 1032354 :میلیون
تغییر110231 :
درصد تغییر4253 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص251234 :
ارزش معامالت 1732204 :میلیارد
حجم معامالت 3412043 :میلیون
تغییر35214 :

اونس طال

371321

طال بازار تهران

0535444

گرم  31عیار

3407404

گرم  70عیار

3113424

سکه طرح قدیم

34314444

سکه طرح جدید

34714444

نیم سکه

5374444

ربع سکه

7254444

سکه گرمی

3204444

نقره

32211

نفت

01203

دالر مبادله ای

72111

دالر آزاد

10034

پوند انگلیس

03533

فرانک سویس

13100

یکصد ین ژاپن

71731

یورو

13022
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صادرات را  76میلیون تن در نظر بگیریم و مصرف داخلی کل
کشور را  .8الی  .2میلیون تن حساب کنیم در واقع  81میلیون

نمادهای پر بیننده

تن سیمان کلینکر مازاد خواهیم داشت.
وی ادامه داد :لذا موجودی باقی مانده زیاد است و مازاد عرضه
داریم .این روند در کل دنیا به این صورت است که وقتی مازاد
عرضه موجود باشد تولید را کاهش خواهند داد .مثال بارز آن
تصمیمات اوپک برای کاهش تولیدات به منظور تنظیم قیمت نفت
است .به این ترتیب اگر موجودی کاهش پیدا کند قیمت ها تنظیم
خواهد شد و به نفع صنعت سیمان می شود چون در غیر این

فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

خودرو

2462

865.61

قاسم

82724

65774

وبصادر

768

845.28

حسینا

21626

65822

خپارس

7.1

225121

ثتران

226.

2576.

وبملت

2666

75816

کرمان

1228

858.7

تاپیکو

221.

45.66

حکمت

881.

.5824

صورت اگر روال تولید ادامه داشته باشد رقابتی منفی ایجاد می
شود و قیمت با روند کاهشی رو به رو خواهد شد.
مدیرعامل هلدینگ سیمانی غدیر در خصوص این تصمیم تصریح

تاثیر در شاخص

داشت :اگر کمی کوتاه نگری را کنار بگذاریم و از دید منطقی به
این قضیه بنگریم خواهیم فهمید که این تصمیم نه تنها به ضرر

فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

اثر سودآوری بر این صنعت به جای می گذارد.اگر به یاد داشته

فارس

82.52. 86212

باشید آمریکا هم در برهه ای از زمان با مازاد عرضه گندم رو به رو

وغدیر

2866

..582

مارون

شد که برای کاهش ضرر کشاورزان تمام گندم های مازاد را به

پارسان

417.

.154

پترول

224.

تاپیکو

221.

62561

زاگرس

8.78.

2587

فملی

8142

2.514

خراسان

7426

6577

صنعت سیمان نخواهد بود بلکه کامال یک تصمیم مثبت است که

دریا ریخت و عرضه و تقاضا را متعادل کرد.

تاثیر
(درصد)

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

جم

1268

2567

26.68

258
25.4

بد در ادامه با اشاره به کاهش بودجه های عمرانی توضیح داد :این
تولید مازادی که در صنعت سیمان اتفاق افتاده به دلیل کاهش
بودجه های عمرانی و رکود صنعت ساختمان و کاهش تقاضا در
این صنعت بوده است.مصرف سال گذشته صنعت سیمان با کاهش
 2درصدی همراه بوده و هم اکنون هم  45.درصد تا ماه آذر سال
جاری کاهش مصرف در این صنعت اتفاق افتاده است  .اگر این
روال ادامه پیدا کند کاهش مصرف در کل سال جاری به 45.
درصد خواهد رسید .بدین ترتیب در دو سال گذشته با کاهش 86
درصدی مصرف در این صنعت رو به رو خواهیم بود که از اثرات
کاهش بودجه های عمرانی و رکود حاکم بر جامعه است.
مدیرعامل هلدینگ سیمانی غدیر با توجه به کاهش تقاضا در
صنعت سیمان ابراز داشت :اگر این تصمیم به موقع عملی نمی شد
ممکن بود صنعت سیمان  under valueیا  over valueشود

اخبار بورسی:
گروه سیمان:
غالب نمادهای سیمانی روند معامالتی منفی را داشتند و نمادهایی
همچون سشمال،سهگمت و ستران با صف فروش بکار خود پایان
دادند.اما در سوی دیگر در نماد سغرب که در ابتدای معامالت
شاهد معامالت منفی بود در انتهای بازار با معامالت مثبت بکار
خود پایان داد.در اخبار مرتبط با این گروه:
علی محمد بد در گفت و گو با سنا درباره تصمیم اخیر انجمن
صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهار داشت :درحال حاضر
موجودی باالیی در صنعت سیمان داریم که اگر تولید کل و
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رویدادها نشان می دهد این موضوع وارد مرحله تازه ایی شده

در حالی که هم اکنون ارزش جایگزینی صنعت خیلی بیشتر از

است.

ارزش بورس است .در حوزه صادرات ،این کاال کما فی السابق به

براساس این گزارش ،درحالی دولت و مجلس بررسی حق انتفاع را
در دستور کار بررسی قرار داده اند که بعد از ماه ها کش و قوس،
دیوان عدالت اداری رای به توقف دریافت بهره مالکانه  26درصدی
از معادن داد.
در رای شعبه هفتم دیوان عدالت ادارای ،خطاب به شرکت گل
گهر در خصوص شکواییه مطرح شده پیرامون پروانه بهره برداری و
متعاقب آن مطالبه حق انتفاع آمده است« :نظر به درخواست و
تقاضای شاکی و با مالحظه مدارک ابرازی چون در صورت اجرای

روند خود ادامه خواهد داد در حالی که کاهش صادرات سیمان به
عراق اتفاق افتاده است در حالی که صادرات کلینکر افزایش یافته
است و در مجموع وضع صادرات بهتر است.
وی در این خصوص عنوان داشت :اگر مجموع سیمان و کلینکر را
در صادرات در نظر بگیریم تقریبا هیچ کاهشی نسبت به سال
گذشته نداشتیم در حالی که سال گذشته  86میلیون و  64.هزار
تن صادرات این کاال بوده است و در سال جاری نیز این میزان به
 86میلیون و  .62هزار تن رسیده است.

تصمیم یا اقدام معترض عنه خساراتی متوجه شاکی می گردد که

مدیر عامل هلدینگ سیمانی غدیر با ارائه پیشنهادی در خصوص

جبران آن در آتیه متعسر می گردد و با احراز فوریت و ضرورت

صنعت سیمان ابراز داشت :مشکل خاصی در صنعت سیمان وجود

صدور دستور موقت و انطباق این درخواست با مواد  26و 2.

ندارد و به نظر اگر جلوی این تولید مازاد گرفته نشود این صنعت

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال

دچار مشکل خواهد شد .لذا ،به سرمایه گذاران پیشنهاد می کنم

 82.2دستور موقت بر توقف اقدامات اجرایی مشتکی عنه موضوع

منطقی برخورد کنند و این تصمیم را دلیلی برای فروش سهام

رای معترض عنه تا پایان رسیدگی و صدور رای نهایی صادر و

سیمانی خود در نظر نگیرند زیرا هیچ اتفاق غیر منطقی در این

اعالم می گردد .صدور این دستور تاثیری در اصل شکایت ندارد و

صنعت رخ نداده است و با این تصمیم مصرف داخلی کنترل

در صورت رد شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی با

خواهد شد.

صدور قرار اسقاط شکایت ملغی االثر می گردد .علیهذا دفتر مقرر
می دارد ضمن ابالغ دستور موقت به طرفین جهت رسیدگی به
اصل موضوع ،تبادل لوایح صورت پذیرد».
براساس این گزارش ،این موضوع هر چند امروز در میانه معامالت
مطرح شد ،اما نتوانست از کاهش قیمت و صف فروش سهام
شرکت های گل گهر و چادرملو و سایر شرکت های وابسته شود.

گروه فوالد و سنگ آهن:
روند نمادهای حاضر در این گروه غالبا منفی دنبال شد و در
نمادهای فوالدی همچون فخوز و فخاس شاهد تشکیل صف
فروش بودیم .در این گروه نماد ذوب آهن با صف خرید بکار خود
پایان داد.

بنابراین شاید اثر این رویداد در آینده ایی نزدیک مشخص شود.

در نماد سنگ آهنی نیز شاهد معامالت منفی بودیم و نمادهایی

شاید هم به دلیل سقوط  .6درصدی قیمت سنگ آهن ،هیچ

همچون کگل و کچاد با تشکیل صف فروش بکار خود پایان دادند.

تاثیری نداشته باشد.
گروه خودرو و ساخت قطعات:

در اخبار مرتبط با این گروه:
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،موضوع حق انتفاع 26

روند معامالت نمادهای حاضر در این گروه مثبت دنبال شد و در

درصدی معادن سنگ آهن از سال گذشته تاکنون مطرح بود و

نمادهایی همچون خکار و خاذین شاهد تشکیل صف خرید

این مسئله به همراه افت  .6درصدی قیمت سنگ آهن  ،موجب

بودیم.در اخبار مرتبط با این گروه:جدیدترین جلسه شورای

افت قیمت سهام شرکتهای این گروه شده اما تازه تحوالت
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داد.همچنین در شرکت های خوراک مایع همچون شاراک،جم و

سیاستگذاری خودرو پنجشنبه هفته گذشته به ریاست وزیر

فارس نیز شاهد تشکیل صف خرید بودیم .

صنعت ،معدن و تجارت و با حضور رییس کمیسیون صنایع و

در اخبار مرتبط با این گروه:
با اعالم خبر بزرگ سال پتروشیمی ،سهامداران بعد از یک سال به
این گروه چراغ سبز نشان دادند و پای صف خرید نشستند تا شاید
صنعت پتروشیمی بار دیگر لیدر بازار شود .در عوض سهام سیمانی
ها به افت قیمت ادامه دادند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،درحالی عامل و باعث اصلی
سقوط شاخص ها و قیمت سهام شرکت ها در دی ماه سال
گذشته افزایش چندین برابری نرخ خوراک پتروشیمی ها بوده که
بعد از گذشت یکسال از آن تاریخ و با اعالم خبر بزرگ این
صنعت ،سهامداران بار دیگر به این صنعت مهم روی خوش نشان
دادند.
براساس این گزارش ،در همان آغاز معامالت امروز بازار سهام ،
همه شرکت های پتروشیمی به همراه برخی شرکت های دیگر از

معادن مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
در این جلسه محمدرضا نعمتزاده با اشاره به ارائه گزارشی از
وضعیت صنعت خودرو از سوی وی به رییسجمهوری در هفته
گذشته ،گفت :رییس جمهوری بر رقابت پذیر شدن صنعت
خودرو ،در اولویت قرار گرفتن صادرات ،انتقال دانش فنی و
افزایش سطح کیفی و ایمنی خودروهای داخلی تاکید کرده است.
براین اساس رییسجمهور از خودروسازان و قطعه سازان داخلی
خواسته با افزایش ارتباط با دانشگاهها و مشارکت با شرکتهای
خارجی زمینه را برای افزایش صادرات قطعه و خودرو از کشور
فراهم کنند.
همچنین وزیر صنعت ،معدن و تجارت از خودروسازان خواست
اقداماتشان برای انتقال سرمایه این شرکتها از بخشهای دیگر به
بخش تولید خودرو را تسریع کنند.

صنعت شیمیایی با رشد قیمت و سپس با تشکیل صف خرید داد

نعمتزاده گفت :در تدوین استانداردهای مربوط به صنعت خودرو،

وستد شدند .به طوریکه شرکت های مادر این صنعت یعنی

زمانبندیها باید با توجه به شرایط این صنعت صورت گیرد تا از

هلدینگ پتروشیمی فارس ،تاپیکو و پارسان با صف خرید سنگین

تمدید چند باره موعد اجرای این استانداردها خودداری شود.

چند میلیون سهمی و شرکت های پتروشیمی خراسان ،کرمانشاه،

همچنین در این جلسه عنوان شد که دو خودروساز بزرگ کشور

پردیس ،زاگرس ،اراک  ،خارک  ،جم ،شیراز ،مارون  ،صنایع

به جای صرف هزینههای کالن و جداگانه برای طراحی و تولید

شیمیایی فارس ،شیمیایی ایران به همراه دیگر شرکت ها چون

موتور و گیربکس ،نسبت به سرمایهگذاری مشترک برای تولید این

بین المللی محصوالت پارس ،الیاف مصنوعی و  ...با رشد قیمت و

محصوالت در تیراژ باال و اقتصادی اقدام کنند.

صف خرید مواجه شده اند.
این جریان غالب منجر شده تا صنعت شیمیایی بعد از گذشت
یکسال عالوه بر اقبال بازار  ،به صنعت لیدر بازار سهام تبدیل و

گروه پتروشیمی:

زمینه رشد دیگر صنایع و شاخص بورس و فرابورس فراهم شود.

نمادهای حاضر در گروه پتروشیمی بر خالف روزهای گذشته روند

همچنین شرکت نفت و گاز پارسیان که سالی مالی خود را از 26

معامالت مثبتی را داشتند و در نمادهای اوره ساز همچون

آذر به  28شهریور تغییر داده ،صبح روز سه شنبه جاری  26دی

خراسان،شپدیس،کرماشا شاهد تشکیل صف خرید بودیم.در

دو مجمع ساالنه و فوق العاده در پژوهشگاه نیرو برگزار می کند.

نمادهای تولید کننده متانول همچون زاگرس شاهد تشکیل صف

به همین دلیل نماد معامالتی این شرکت (پارسان) طی یکی روز

خرید بودیم.در این گروه شفن با صف فروش بکار خود پایان

آینده بسته خواهد شد.
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اخبار سیاسی:
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس ،خبرگزاری رویترز روز
جمعه پس از دیدار «محمد جواد ظریف» و «جان کری» وزیران
خارجه ایران و آمریکا ،نوشت دو دیپلمات ارشد قرار است بار دیگر
برای پیشبرد مذاکرات هستهای ،دیدار کنند .

براساس این گزارش ،مجمع ساالنه این شرکت ساعت  .صبح
خواهد بود و طی آن بعد از قرائت گزارش عملکرد هیئت مدیره و
بازرس ،صورت های مالی منتهی به  28شهریور و تقسیم سود و
سایر موارد تصویب خواهد شد.
ساعت  88نیز با برگزاری مجمع فوق العاده ایی ،موضوع افزایش
سرمایه  866درصدی بررسی خواهد شد تا در صورت رای

رویترز این خبر را به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا
نقل کرده و نوشته است که این دیدار طی هفتههای پیش رو
صورت میگیرد .هنوز جزئیات بیشتری در رابطه با این دیدار

محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به  2هزار

منتشر نشده است .

میلیارد تومان افزایش یابد.

ظریف و کری روز جمعه برای دومین بار ظرف یک هفته در شهر
پاریس پایتخت فرانسه دیدار کرده و به مدت یک ساعت در رابطه
با پرونده هستهای گفت وگو کردند .این دیدار تنها دو روز پس از
آن صورت گرفت که دو وزیر خارجه ،دیداری  4ساعته در شهر ژنو

این افزایش سرمایه جهت اصالح ساختار مالی ،جبران بخشی از

سوئیس ،محل برگزاری دور تازه مذاکرات هستهای ،داشتند .
وزیر امور خارجه ایران که روز جمعه دیداری هم با «لوران
فابیوس» همت ای فرانسوی خود داشت ،پس از انجام مذاکره با
کری ،گفت :ما راههای فائق آمدن بر مسائل و اختالفات را مورد
بحث قرار دادیم .
باراک اوبامارئیسجمهور آمریکا هم روز جمعه در نشست خبری
مشترک با «دیوید کامرون» نخستوزیر انگلیس که در واشنگتن
برگزار شد ،گفت شانس حصول توافق هستهای نهایی با ایران،
کمتر از .6درصد است.

اکثریت ،سرمایه اسمی هزار و  .66میلیارد تومانی "پارسان" از

مخارج سرمایه ای صورت گرفته بابت مشارکت در افزایش سرمایۀ
شرکت های سرمایه پذیر و تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
بکار گرفته خواهد شد.
سایر شرکتها:
شرکت نفت سپاهان در جدیدترین گزارش خود سود هر سهم
منتهی به  2./82/.2شرکت را مبلغ  218.ریال اعالم نموده
است که نسبت به پیش بینی قبلی شرکت بدون تغییر گزارش
شده است شرکت در دوره  .ماهه خود توانست به ازای هر سهم
 8.41ریال سود کنار بگذارد و  76درصد از پیش بینی هایش را
پوشش دهد .
شرکت فرآوری مواد معدنی ایران در جدیدترین گزارش منتهی به

فرانسوا اوالندرئیسجمهور فرانسه نیز دیروز طی نطق سالیانه خود
گفت پاریس «قطعا» می خواهد با ایران به توافق برسد ،اما حاضر

بینی نموده است که نسبت به گزارش قبلی شرکت بدون تعدیل

نیست هر بهایی را برای آن بپردازد.

گزارش شده است شرکت با توجه به عملکرد  .ماهه خود توانست

 2./82/.2خود سود هر سهم شرکت را مبلغ  216ریال پیش

به ازای هر سهم  817ریال سود محقق کند و  47درصد از پیش
بینی هایش را پوشش دهد.
شرکت فوالد آلیاژی ایران در جدیدترین گزارش  .2خود سود هر
سهم شرکت را میلغ  2.1ریال اعالم نموده است که نسبت به
پیش بینی قبلی شرت با افزایش  .درصدی گزارش شده است
گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

شرکت در دوره  .ماهه خود توانست به ازای هر سهم  8.6ریال
سود کنار بگذارد و  62درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد.

