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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

اونس طال

33.3811

طال بازار تهران

0071111

گرم  3.عیار

3100111

گرم  30عیار

30101.1

سکه طرح قدیم

31111111

شاخص کل503378.1 :

سکه طرح جدید

31150111

بیشترین503138.1 :

نیم سکه

03.1111

کمترین50133801 :

ربع سکه

35.1111

سکه گرمی

3731111

نقره

3.811

نفت

00800

ارزش معامالت:

 518071میلیارد

حجم معامالت 1758353 :میلیون
تغییر31857 :
درصد تغییر1813 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص733831 :
ارزش معامالت 5118311 :میلیارد
حجم معامالت 308730 :میلیون
تغییر3801 :

دالر مبادله ای

37035

دالر آزاد

10531

پوند انگلیس

03031

فرانک سویس

11000

یکصد ین ژاپن

31303

یورو

11337
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وی با اشاره به فراهم شدن صادرات مازاد فرآوردههای نفتی توسط

نمادهای پر بیننده

پاالیشگاه ها ،ادامه داد :در صورت عملی شدن این مصوبه ،
پاالیشگاه های بندرعباس  ،الوان و آبادان که اقدام به صادرات

فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

سوی دیگر با راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،صادرات

خودرو

1642

2971.5

قاسم

بنزین و گازوئیل مازاد شرکت های پاالیشگاهی هم فراهم خواهد

وبصادر

.29

.79.2

ثباغ

192.

شد.

وبملت

25.5

21742.

حسینا

226.9

27524

تاپیکو

1156

27094

پترول

2552

47116

وتجارت

11.

257269

ثتران

1265

2742.

نفت کوره می کنند از مزیت های جدیدی برخوردار می شوند .از

این مقام مسئول درباره تکلیف وزارت نفت مبنی بر پرداخت سهم
صندوق توسعه ملی متناسب با قیمت نفت خام تحویلی به

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

2201.

.7496
27611

پاالیشگاه ها هم توضیح داد :درحالی پاالیشگاه ها هم اکنون 15
درصد سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت می کنند که به اعتقاد
ما اصال" نباید درصدی از پاالیشگاه ها بابت سهم صندوق ملی

تاثیر در شاخص

دریافت شود .چرا که این شرکت ها هم اکنون نفت خام را به
قیمت بین المللی خریداری می کنند.
نامور با بیان اینکه تالش ها برای حذف سهم صندوق ملی ادامه
دارد ،خاطر نشان کرد :با این همه ،مصوبه امروز مجلس اقدامی
مثبت برای پاالیشگاه ها بوده که آثار آن در آینده مشخص خواهد
شد.
براساس ان گزارش ،در جریان جلسه امروز مجلس و در ادامه

فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

همراه

15642

92751

پترول

2552

2714

حکشتی

2256

21722

میدکو

2159

074.

وبملت

25.5

2.762

جم

.901

0795

فملی

2126

11702

ذوب

2992

0799

فوالد

1042

12721

وزمین

1111

0762

بررسی الیحه یک فوریتی خروج غیرتورمی از رکود ،ماده الحاقی
 11الیحه تصویب شد.براین اساس تمامی پاالیشگاههای کشور
مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و معیانات گازی
خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه  59درصد تحویل روز
کشتی (فوب) خلیجفارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی
یکماهه به شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت ،مجازند
فرآوردههای نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند.
طبق تبصره  2این ماده  ،استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در
خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و
انرژی برق در اولویت قرار دارد .در تبصره  1نیز شرکت های
دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت مجاز شدند قیمت پایه نفت خام و
میعانات گازی عرضه شده در بورس را یک تا دو درصد کمتر از
 59درصد قیمت فوب خلیجفارس تعیین نماید .دو درصد تا سه
درصد کمتر از بند یک برای توسعه پاالیشگاههای موجود یا

اخبار بورسی:
پاالیشگاه:
مدیرعامل پاالیشگاه بندرعباس اثر مصوبه امروز مجلس بر صنعت
پاالیشگاهی را اعالم کرد و گفت :این مصوبه موجب بهبود شرایط
می شود اما سهم  15درصدی صندوق توسعه ملی باید حذف
شود.
هاشم نامور در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس ،در رابطه با
اثر مصوبه امروز مجلس مبنی بر تعیین تکالیف جدیدی برای
وزارت نفت و شرکت های پاالیشگاه ها اظهار داشت :این موضوع
بخشی از موارد مهمی است که حدود  179ماه پیش توسط ما
مطرح شده بود .اما باید تا زمان تایید نهایی و ابالغ آن صبر کرد.
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اقداماتی آغاز شده است اما نهایی کردن این موضوع نیازمند منابع

احداث پاالیشگاههای جدید تا  20سال پس از بهرهبرداری تعیین

مالی است .صندوق توسعه ملی در همین زمینه فعال شده است

کنند.

اما در زمینه معدن گویا متقاضیان هنوز رغبتی به دریافت منابع
مالی از صندوق توسعه ملی ندارند.

طبق تبصره  2نیز به وزارت نفت و سایر دستگاهها اجازه داده شد
تا برای تشویق کشتیهای خارجی به سوختگیری و تامین سایر

وی با تاکید بر اینکه تامین ماشینآالت و تجهیزات باید دردستور

نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمتهای

کار واحدهای تولیدی قرار گیرد تصریح کرد :وزارت صنعت،

ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تامین سوخت و سایر نیازها

درصدد است برخی از تجهیزات سنگین را در داخل کشور تولید

استفاده کنند.

کند تا در این راستا حمایت الزم در بخش معدن صورت گیرد.
وزیر صنعت در ادامه صحبتهایش با بیان اینکه صندوق بیمه
معادن را نیز فعال و سرمایه آن را افزایش دادهایم گفت :امیدواریم
با تصویب بودجه سال  56سرمایه این صندوق را افزایش بیشتری
دهیم.

*فوالد را همانند خودرو می دانیم
نعمتزاده در رابطه با سیاستهای کلی وزارت صنعت برای
حمایت از بخش صنعت و فوالد نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و
گفت :قطعا وزارت صنعت ،صنعت فوالد را همانند صنعت خودرو

فوالد:
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،محمدرضا
نعمتزاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت امروز با حضور در پنجمین
همایش چشمانداز صنعت فوالد ایران با نگاهی به بازار به ایراد
سخنانی پرداخت و با اشاره به اینکه باید چرخش صنعت فوالد
کشور را به سمت توسعه بیشتر هدایت کنیم ،اظهار داشت :امروز
طرح جامع فوالدی کشور نهایی شده است اما در برخی از موارد
احتیاج به اصالحاتی است که به محض بررسی و اصالحات آن در
آیندهای نزدیک اجرایی خواهد شد.

یکی از صنایع پیشرو در حوزه صنعت کشور میداند به همین

وی با بیان این مطلب که در سال  2606باید سطح تولید فوالد

منظور اقدامات الزم را برای توسعه آن انجام خواهد داد.

خام خود را به  99میلیون تن برسانیم ،افزود :با اجرای طرح جامع

وی با تاکید بر اینکه صنعت فوالد سهم عمدهای در تولید ملی و
صادرات غیر نفتی کشور دارد ،افزود :سیاست ما این است که
بخش خصوصی و غیردولتی را در بخش فوالد و معدن فعال کنیم.
حتی با توجه به تاکیدات ریاست جمهوری ،بخش دولتی نمیتواند
رقیب بخش خصوصی باشد بلکه میتواند به عنوان یک همراه

فوالد در سال  5.و یا  51سطح تولید کنسانتره خود را به 40
میلیون ،کندره را به  49میلیون تن و آهن اسفنجی را به 62
میلیون تن خواهیم رساند .به اعتقاد بنده رسیدن به این اهداف
دور از ذهن نبوده و با حمایت بخشهای داخلی کشور ضمن
تقویت بخش صادرات به آن دست پیدا خواهیم کرد.

بستر مناسب را برای حضور بخش خصوصی در فعالیتهای

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اینکه در بخش معدن باید

اقتصادی مهیا سازد.

توجه بیشتری به حوزه اکتشافات و بهرهبرداری داشته باشیم

نعمت زاده با اشاره به اینکه از طریق مزایدههای عمومی اقدامات
الزم را برای حضور بخش خصوصی در فعالیتهای معدنی و
فوالدی انجام میدهیم خاطر نشان کرد 50 :درصد صنعت
پتروشیمی با سیاستهای مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار
دارد به همین منظور در حوزه فوالد نیز پیگیر این موضوع بوده و
اولویت را به بخش خصوصی قرار دادهایم.

*باید ظرفیت فوالد را به  51میلیون تن برسانیم

تصریح کرد :در حوزه اکتشافات من جمله در بخش فوالد باید
فعالیتهای بیشتری انجام دهیم .به همین منظور با همکاری
ایمیدرو بخشی از فعالیتهای اکتشافی به این حوزه واگذار شده
است تا بتوانیم در آینده سطح اکتشافات خود را به دو برابر آمار
فعلی برسانیم.
نعمتزاده اضافه کرد :همچنین پهنههای استانی که هماکنون
بالاستفاده قرار دارند باید با دعوت از متقاضیان بخش خصوصی به
سمت اکتشاف هدایت شوند .در زمینه بهرهبرداری هم گرچه
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سال آینده در کنار این تابلوهای خارجی اسامی شرکتهای طراح

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر اینکه با توجه به اولویتها

خطوط تولید ایرانی نیز دیده شود.

و کمبود محصوالت فوالدی در کشور صادرات فوالد خام به

نعمتزاده ایجاد یک کنسرسیوم میان شرکتهای ایرانی و خارجی
را یکی از اقدامات مهم برای ارتقاء سطح کیفی صنعت فوالد کشور
به شمار آورد و اظهار داشت :نباید خرید مستقیم از خارج داشته
باشیم بلکه باید با همکاری با شرکتهای خارجی صنعت خود را
ارتقاء دهیم.
وی در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر اینکه باید در مکانیابی
فعالیتهای معدنی توجه بیشتری را داشته باشیم گفت:
فعالیتهای معدنی و فوالدی باید در مکانهایی صورت گیرد که
توجیه اقتصادی داشته باشد نباید با درخواستها و صحبتها اقدام
به صدور مجوز برای فعالیتهایی که توجیه مناسبی در برخی از
استانها ندارند انجام دهیم .به عنوان نمونه همین هفتههای اخیر
 2تا 6تقاضا از سوی استاندار و نماینده برخی استانها در مورد

مصلحت نیست گفت :این برداشت که تولید فوالد کشور مازاد
است به اعتقاد بنده درست نیست بلکه عقبماندگی واحدهای
کندله و آهن اسفنجی ما باعث شده تا فوالد خام ما بیش از
ظرفیت بازار باشد.
نعمتزاده با اشاره به اینکه باید ظرفیت فوالد کشور را به  90تا
 40میلیون تن برسانیم اظهار داشت :البته باید این نکته را متذکر
شوم که واحدهای فوالدی باید نیازهای جانبی خود را در داخل
واحدهای خود تامین کنند .به عنوان نمونه برای مصارف بزرگ و
تولید آب و برق میتوان از سواحل دریای جنوب و سواحل شمالی
که بیشتر مورد استفاده قرار میگرفت استفاده شود .حتی شروع
فوالد چابهار و گسترش فعالیتهای فوالدی در بندرعباس بیانگر
همین موضوع است.

طرحهای فوالدی به این وزارتخانه مطرح شد اما بنده با اعتقاد بر

وی با تاکید بر اینکه یکی از سیاستهای اصلی ما توجه به

اینکه باید مکانیابی مناسبی در اجرای طرحهای فوالدی صورت

صادرات است گفت  :متاسفانه در طرح جامع فوالد آنچنانکه باید و

گیرد با این درخواستها موافقت نکرده و آنها را به مصلحت

شاید به حوزه صادرات فوالد توجه نشده در حالیکه باید  10تا 19

ندانستم.

درصد محصوالت واحدهای فوالدی به حوزه صادرات اختصاص

*احتمال قطع تسهیالت یارانهای فوالدی ها در آینده
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اینکه در آینده تسهیالت
سوبسیدی که تا به حال در اختیار واحدهای فوالدی قرار

پیدا کند.
به اعتقاد نعمت زاده هیچ واحد فوالدی نباید باشد که در حوزه
صادرات اقدامات مناسبی را انجام نداده باشد.

میگرفت ممکن است قطع شود گفت :چه بسا در آینده واحدهای

وی با تاکید بر اینکه واحدهای فوالدی باید توجه زیادی به سمت

فوالدی با افزایش قیمت انرژی روبرو شوند در این رابطه باید

صادرات محصوالت نهایی فوالدی داشته باشند اظهار داشت :اگر

نیازهای خود را از داخل واحدها با صرفهجوییهای الزم تامین

این موضوعات مورد توجه قرار گیرد و تولیدکنندگان در انتخاب

کنند.

تکنولوژی و صرفهجویی در مصارف انرژی اقدامات مناسبی را

وی حمایت از واحدهای تولیدی را به ویژه در شرایط رکود نسبی
آن هم به دلیل شرایط رشد جهانی و کاهش قیمتهای انرژی را

انجام دهند در آینده شاهد رونق بیشتر این حوزه در کشور
خواهیم بود.

یکی از سیاستهای اصلی وزارت صنعت دانست و گفت :قیمت

نعمت زاده استفاده از مقیاسهای بزرگ در صنعت فوالد را یکی از

فوالد و صنایع وابسته به آن کاهش پیدا کرده است .به همین

راهکارهای توسعه این بخش دانست و گفت :در طراحی و

منظور وزارت صنعت واردات فوالد را به جز در موارد ضروری با ارز

مهندسی خطوط تولید و تجهیزات معدنی و فوالد هنوز عقب

متقاضی انجام خواهد داد تا د راین راستا حمایتهای الزم از

هستیم و باید سرمایهگذاری بیشتری را در این رابطه انجام دهیم.

واحدهای فوالدی انجام شود.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به تابلوهای شرکتهای
خارجی که در این همایش نصب شده است ،گفت :امیدوارم در
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است که سبت به پیش بینی قبلی شرکت با افزایش  2ریالی
همراه بوده است شرکت در  5ماهه خود به ازای هر سهم 65.
ریال زیان شناسایی کرد و  220درصد از پیش بینی هایش را
توانست پوشش دهد.
شرکت شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان در
جدیدترین گزارش  52خود سود هر سهم شرکت را مبلغ 215
ریال اعالم نموده است که نسبت به پیش بینی قبلی شرکت با
کاهش  6درصدی همراه بوده است شرکت در دوره  5ماهه خود
موفق شد به ازای هر سهم  200ریال سود کنار بگذارد و 20
درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد.
شرکت زغال سنگ نگین طبس کیش براساس گزارش شفاف
سازی اعالم نموده که اخبار منتشره با موضوع ابطال اساسنامه
شرکت زغال سنگ طبس توسط دیوان عدالت اداری ارتباط و
مداخله ای با فعالیت و مدیریت شرکت زغال سنگ نگین طبس
ندارد.

اخبار اقتصادی:

*تعرفه جدید فوالد اواخر امسال تصویب می شود
نعمت زاده به اصالح تعرفه واردات فوالد اشاره کرد و گفت :بر
اساس تصمیمگیریها پیشنهادی در خصوص اصالح تعرفه واردات
فوالد مطرح شده اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده که به نظر
میرسد اواخر امسال تصویب و در سال جدید اجرایی شود.
وی با بیان اینکه باید واحدهای فوالدی توجه زیادی به حوزه
صادراتی داشته باشند تصریح کرد :بنده به خودروسازان نیز تاکید
کردم تا از شرکتهای خارجی درخواست کنند که در دستگاههای
صادراتی آنها حضور و با هم همکاری مناسب برای توسعه
محصوالت خود انجام دهند.
*مرور خاطرات نعمت زاده در جمع فوالدی ها /انتقاداتی که به
پیاده روی ظریف وارد می شود آنزمان به مشارکت ایران با
عربستان هم مطرح بود
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اینکه همکاری و مشارکت
با شرکتهای خارجی برای توسعه محصوالت امری ضروری است
اظهار داشت :بنده زمانی که در حوزه پتروشیمی فعالیت میکردم

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،

تعامالتی را با عربستان انجام دادیم به نحوی که در قیمتگذاری و

محمدمهدی مفتح در حاشیه جلسه علنی صبح امروز مجلس

حضور در بازارهای صادراتی همکاری مناسبی با هم داشتیم و

شورای اسالمی در نشست خبری اظهار کرد :بر اساس مصوبه

هیچ رقابت منفی بین ما بوجود نمیآمد حتی به دلیل فاصلههای

کمیسیون تلفیق ،سهم شرکت نفت از درآمد حاصل از صادرات

زیاد ایران در بازارهای هدف عربستان و بالعکس عربستان در

نفت و میعانات گازی  9/26درصد و سهم صندوق توسعه ملی از

بازارهای هدف ایران با ارائه محصوالت مشارکتهای الزم را انجام

همین محل  10درصد تعیین شد.سخنگوی کمیسیون تلفیق

میداد .اما در شرایط فعلی واحدهای فوالدی داخلی در رقابت

الیحه بودجه کل کشور سال  56افزود :همچنین مقرر شد 10

ناسالمی با یکدیگر قرار دارند که باید این موضوع برطرف شود.

درصد ارزش خالص صادرات گاز طبیعی پس از کسر واردات گاز
به صندوق توسعه از ماه یازدهم سال به بعد محاسبه و واریز
شود.به گفته مفتح ،بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ،عوارض گاز
طبیعی موضوع ماده  22قانون الحاق موادی به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت  2/1هزار میلیارد تومان تعیین شد.

وی افزود :در آن زمان که در حوزه پتروشیمی با عربستان
مشارکت داشتیم انتقادات زیادی به این مراودات مطرح بود کما
اینکه این روزها نیز به پیاده روی ظریف انتقاداتی مطرح می شود
درحالی که انسانها منطق دارند و می توانند با هم مذاکره کنند؛
به اعتقاد ما باید کشورها از ظرفیت یکدیگر برای توسعه حوزه
تجارت خود استفاده کنند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از بلومبرگ قیمت
نفت امروز کاهش خود را ادامه داد و به نزدیکی پایین ترین رقم
حدود  4سال گذشته رسید .به طوریکه قیمت نفت در بازار
نیویورک امروز با  074درصد کاهش مواجه بود.

گزارش های کدال:
شرکت سایپا دیزل در جدیدترین گزارش  5ماهه خود زیان هر
سهم منتهی به  15/21/52شرکت را مبلغ  691ریال اعالم نموده

گزارش روزانه مورخ
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عبداهلل البدری ،دبیرکل اوپک گفته در صورت عدم سرمایه گذاری
در دراز مدت ،افزایش قیمت نفت به  100دالر محتمل
است.تحقیقات در آستانه انتشار گزارش رسمی دولت آمریکا در
روز چهارشنبه نشان می دهد حجم ذخایر نفت خام این کشور
احتماال در هفته گذشته به  60172میلیون بشکه رسیده که
باالترین رقم در رکوردهای ثبت شده از اوت  2511تاکنون است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،ابوذر ندیمی یکی از اعضای
کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص کاهش  2.درصدی نرخ بهره
مالکانه معادن به سنا گفت :نتیجه جلسه روز گذشته این شد که
عدد مد نظر دولت یعنی  2200میلیارد تومان رد نشود ،اما میزان
بهره مالکانه که پیش از این  20درصد بود بازنگری شد و با توجه
به شرایطی که در بخش معادن و صادرات بود به  19درصد تقلیل
پیدا کرد.
وی افزود :حداقل و حداکثر پیشنهادات ارایه شده  12و  20بود و
در نهایت  19درصد تصویب شد که هم در تطابق با تصمیات اخیر
چند سال اخیر از نظر منابع و زیر ساخت بتواند مشکالت صنایع را
رفع کند و اهدافی که بر اساس متن قانون برای این صنعت وجود
دارد و در عین حال حقوق دولتی تأمین شود.مبنای این توافق
روی فروش است و شرکت ها هر چقدر فروش داشته باشند باید
بهره مالکانه را بپردازند .بنابراین در صورت عدم فروش هیچ
مشکلی برای شرکت ها بوجود نمی آید.

گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

