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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل15.51234 :
بیشترین1514.234 :
کمترین153..214 :
ارزش معامالت:

 3432340میلیارد

حجم معامالت 5102.41 :میلیون
تغییر42.4 :
درصد تغییر3.8211 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

اونس طال

3.3321

طال بازار تهران

1585444

گرم  38عیار

3458..4

گرم  .1عیار

3134134

سکه طرح قدیم

34154444

سکه طرح جدید

34134444

نیم سکه

5334444

ربع سکه

.184444

سکه گرمی

30.4444

نقره

.8243

نفت

15218

شاخص0..284 :
ارزش معامالت 3312411 :میلیارد

دالر مبادله ای

.0135

حجم معامالت 3312508 :میلیون
تغییر33214 :

دالر آزاد

11154

پوند انگلیس

13130

فرانک سویس

14184

یکصد ین ژاپن

.1.03

یورو

13311
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رشد چهار درصدی و تولید سیمان با کاهش  50درصدی روبرو

نمادهای پر بیننده

بوده است .دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان میزان
تولید سیمان را در  9ماهه امسال  32میلیون و  313هزار تن

فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

شده است .شیخان با بیان اینکه در  9ماهه امسال  33میلیون و

خودرو

1352

213.301

قاسم

 731هزار تن کلینکر تولید شده است ،گفت :طی این مدت چهار

وبصادر

012

57.000

ثباغ

1311

میلیون و  311هزار تن کلینکر از ایران صادر شده است .وی

وبملت

1113

29.197

پترول

1102

7.711

بخش اعظم صادرات سیمان و کلینکر را به کشورهای عراق،

تاپیکو

1193

5.971

حسینا

51701

25.295

افغانستان ،ترکمنستان ،خلیج فارس و  ، CISمصر عنوان و اظهار

وتجارت

731

10.333

ثتران

1115

27.310

عنوان و اظهار کرد :در این مدت  21میلیون تن سیمان صادر

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

22322

23.551
11.121

کرد :مجموع صادرات سیمان و کلینکر در  9ماه اخیر  21میلیون
و  311هزار تن برآورد شده است .دبیر انجمن صنفی کارفرمایان
صنعت سیمان با بیان اینکه تالش می کنیم بازارهای متقاضی را

تاثیر در شاخص

افزایش دهیم ،گفت :در حال حاضر با مازاد کلینکر روبرو هستیم
.شیخان با بیان اینکه در بخش سیمان شش درصد کاهش تقاضا
وجود دارد ،اظهار کرد :این امر به دلیل رکود اقتصادی و کاهش
ساختوساز اتفاق افتاده است.

گروه بانک:
نمادهای این گروه امروز مثبت دنبال شدند و نمادهای دی،انصار،

فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

فملی

2017

35.09

مارون

55332

1.90

فوالد

1120

32.11

پترول

1102

2.95

رمپنا

3353

51.93

زاگرس

23139

1.03

وبصادر

012

55.10

ذوب

2313

1.0

وامید

1531

51.01

وگردش

2352

1.11

تجارت ،وسینا با تشکیل صف خرید بکار خود پایان داد.در اخبار
مرتبط با این گروه:بانک مرکزی با اشاره به جلسه دیروز شورای
پول و اعتبار که به منظور ایجاد شرایط مطلوب برای افزایش

اخبار بورسی:

سرمایه نقدی بانکها و اجرای بهینه ابزارهای نوین مالی اسالمی

گروه سیمان:

بانک مرکزی برای افزایش سرمایه نقدی خود با رعایت قانون

برخالف روزهای گذشته روئد معامالت این گروه مثبت دنبال شد.

تجارت و اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار

نمادهای سپاها،سشرق،سغرب و سکارون با تشکیل صف خرید به

مبادرت به انتشار صکوک اجاره  ،قابل تبدیل به سهام خواهند

کار خود پایان دادند.همچنین در این گروه نمادهای سهگمت و

کرد.همچنین شورا  ،با استفاده از نهاد واسط (ناشر) که با رعایت

سکرد با تشکیل صف فروش بکار خود پایان دادند.در اخبار مرتبط

قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید در بازار پول تاسیس

با این گروه :عبدالرضا شیخان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،با

می شود  ،موافقت کرد.

اشاره به میزان صادرات سیمان و کلینکر گفت :طبق آمار  9ماهه

در کشور برگزار شد ،اعالم کرد:موسسات اعتباری دارای مجوز از

در این جلسه شورای پول و اعتبار  ،دستورالعمل نحوه رسیدگی به
شکایات مشتریان موسسات اعتباری را در  22ماده و  9تبصره
مورد تصویب قرار داد و شورا مقرر کرد برای اجرای کامل این

صادرات کلینکر  50درصد رشد داشته اما صادرات سیمان با 21
درصد کاهش مواجه بوده است اما مجموع صادرات سیمان و
کلینکر طی این مدت تغییری نکرده است .وی در خصوص میزان
تولید سیمان و کلینکر گفت :طبق آمار  9ماهه تولید کلینکر با
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در حال حاضر کشور ترکیه این آمادگی را دارد که از طریق

دستورالعمل ،بانک مرکزی ساختار و نیروی انسانی مناسب برای

پروژههای عملی با ایران همکاریهای خود را افزایش دهد.

انجام این وظیفه را فراهم کند.

وی در ادامه صحبت های خود با تأکید براینکه نیازمند ارتقای
همکاریهای صنعتی در پروژههای اجرایی هستیم افزود :کشور
ترکیه این آمادگی را دارد که در صنعت خودروسازی با ایران و
کشورهای عضو همکاری های بیشتری را داشته باشد.
وزیر صنایع ترکیه اضافه کرد :در صددیم در تصمیمگیریهای
خود تمرکز زیادی را به افزایش بودجه دی هشت قرار دهیم .البته
تأسیس یک بانک مشترک در سال  1123نیز از جمله برنامههای
D8به شمار میآید که امیدواریم به این هدف دست پیدا کنیم.

گروه خودرو:
نمادهای حاضر در این گروه اکثرا مثبت معامله شدند.غالب نمادها
با تشکیل صف خرید بکار خود پایان داد .به گزارش پایگاه خبری
بورس پرس،سیکری ایشیک وزیر صنایع ترکیه امروز در جریان
چهارمین نشست وزرای صنعت کشورهای دی  7گفت  :این
سازمان از زمان تصویب توجه ویژهای را به توسعه همکاریهای
بخشهای خصوصی کشورهای عضو داشته و به دنبال این هستیم
تا در اقتصاد جهانی همکاریهای کشورهای عضو  D8را افزایش

گزارشهای کدال:
شرکت سیمان مازندران در جدیدترین گزارش  95خود سود هر
سهم شرکت را مبلغ  5553ریال اعالم نموده است که نسبت به
پیش بینی قبلی شرکت با کاهش  9درصدی همراه بوده است
شرکت در  9ماهه خود موفق شد به ازای هر سهم  1137ریال

دهیم.
وی با بیان این مطلب که تاکنون بخشی از پروژه های مشترک
کشورهای عضو D8به مرحله اجرا رسیده ،افزود :به عنوان نمونه
میتوان از توافق ترجیحی میان کشورهای عضو درسال  1121و
تسهیل روادید میان کشورها در سال  1117یاد کرد.

سود محقق کند و  01درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد.

وزیر صنعت ترکیه ادامه داد :درحال حاضر حجم تجارتی میان

فروش شرکت با کاهش  21درصدی مبلغ  101میلیارد تومان

کشورهای  D8حدود  251میلیارد دالر درسال  1122اعالم شده

پیش بینی شده است.

است  .این رقم نشان میدهد سطح تجارت میان کشورهای عضو

شرکت ایران تایر در جدیدترین گزارش خود زیان هر سهم منتهی
به  19/21/95شرکت را مبلغ  93ریال اعالم نموده است این در
حالی است که شرکت در پیش بینی قبلی خود سود هر سهم خود

 1درصد است .البته درحال حاضر سهم تجارت خارجی کشورهای
عضو  D8درسال  1122به  7درصد رسیده که امید داریم درسال
 1127به  23تا  11درصد اضافه پیدا کند.

را مبلغ  59ریال اعالم نموده بود شرکت در  9ماهه خود به ازای

وی در ادامه صحبتهای با تأکید براینکه کشورهای  D8باید

هر سهم  271ریال سود شناسایی کرد و  291درصد از پیش بینی

اهمیت ویژهای را به همکاریهای مشترک با یکدیگر داشته باشند،

هایش را پوشش داد  .شرکت علت تعدیل را اینگونه اعالم نموده

اظهار داشت :کشور ترکیه نسبت به هرگونه همکاری در زمینه

است:

صنعت با کشورهای عضو به ویژه ایران استقبال میکند .درحال

عدم نصب کامل ماشین آالت طرح تولید تایرهای رادیال سیمی و
تغیییر برنامه تولید منجر به کاهش میزان تولید پیش بینی شده
از  7311تن درسال به  7197تن بر اساس ظرفیت عملی ماشین

حاضر هفت جلسه از نشست وزرای صنایع  D8برگزار شده و سه
جلسه نیز در کشورهای عضو با حضور وزرای صنعت برگزار شده
است.

آالت نصب شده گردیده و فروش سال جاری نیز معادل  7197تن

سیکری ایشیک با اشاره به اینکه پیشرفت همکاریهای کشورهای

با نرخ  257هزار ریال برای هر کیلو از محصوالت پیش بینی شده

عضو در بخش صنعتی مکانیزمهای مختلفی را میطلبد ،افزود:

است .شایان ذکر است که ظرفیت واقعی مورد انتظار پس از نصب

باید از همکاریهای سیاستگذاری به سمت اجرایی حرکت کنیم
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به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،بانک مرکزی با اشاره به

کامل ماشین آالت و بهره برداری موثر معادل  111،11تن در

جلسه دیروز شورای پول و اعتبار که به منظور ایجاد شرایط

.

سال میباشد

مطلوب برای افزایش سرمایه نقدی بانکها و اجرای بهینه ابزارهای
نوین مالی اسالمی در کشور برگزار شد ،اعالم کرد:موسسات
اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی برای افزایش سرمایه نقدی
خود با رعایت قانون تجارت و اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان

کاهش مبلغ خرید مواد عمدتاً ناشی از کاهش نرخ خرید و مقادیر
مصرف مواد اولیه میباشد.

بورس و اوراق بهادار مبادرت به انتشار صکوک اجاره  ،قابل تبدیل

-با توجه به شرایط عمومی بازار و واردات بیش از حد تایرهای

به سهام خواهند کرد.

چینی  ،شرکت برای فروش بهتر محصوالت خود  ،انجام تبلیغات

اسداهلل عسگراوالدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
تسنیم ،با اشاره به اینکه هم اکنون بانکهای مرکزی ایران و

را در دستور کار خود قرارداده و لذا افزایش هزینه سربار اداری ،
عمومی و فروش عمدتاً ناشی از افزایش هزینه تبلیغات میباشد.

روسیه در حال مذاکره برای تأسیس یک بانک مشترک هستند،

افزایش خالص سایر هزینه های عملیاتی عمدتا ناشی از اثرات

اظهارداشت :ظرف یک ماه آینده بررسی این موضوع به اتمام و

اصالح حسابهای شرکت میباشد ،هم چنین علت کاهش خالص

بانک مشترک ایران و روسیه تأسیس خواهد شد .وی با اعالم

سایر درآمدها(هزینه)های عملیاتی ناشی از

فروش ضایعات

اینکه در صددیم عالوه بر این بانک یک حساب مشترک نیز با

تولیدی در دو ماه پایانی سال میباشد.

طرف روسی ایجاد نماییم ،افزود :ایجاد یک حساب مشترک با
طرف روسی باعث میشود تا دالر از مبادالت دو کشور حذف و
روبل و ریال جایگزین آن شود .رئیس کمیسیون مشترک ایران و

افزایش خالص درآمدهای متفرقه عمدتاً ناشی از فروش ضایعات
غیر تولیدی در  1ماه پایانی سال میباشد .

روسیه اضافه کرد :در حال حاضر ایران در تعامالت خود با روسیه
همچنان با مشکالتی از جمله روادید ،حمل و نقل و انتقال پول
روبه رو است که امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم این مسائل را

اخبار اقتصادی:

برطرف کنیم .عسگراوالدی در ادامه صحبتهای خود به جلسه

مدیر کل دفتر بازرگانی آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت

کمیسیون مشترک ایران و روسیه در  21بهمن ماه اشاره کرد و

چین را بزرگترین شریک تجاری ایران خواند و گفت 19 :درصد از

گفت :قرار است وزارت نفت به عنوان نماینده ایران در این

کل صادرات ایران به چین صورت میگیرد و از سوی دیگر یک

کمیسیون شرکت و مذاکرات الزم را برای حل مشکالت انجام

چهارم نیازهای کشورمان را چینیها تامین میکنند.به گزارش

دهد.

خبرنگار ایسنا ،مجتبی موسویان امروز  -چهارشنبه  -در همایش
تجارت ایران و چین که صبح امروز  -چهارشنبه  -در مرکز
همایشهای صدا و سیما برگزار شد ،اظهار کرد :براساس آمار 21

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم کمیسیون

ماهه امسال ،هشت میلیارد و  221میلیون دالر کاالی غیر نفتی

تلفیق بودجه سال  91مجلس در جلسه عصر دیروز به مصوبات

به چین صادر شده که این رقم  19درصد از میزان صادرات ایران

مربوط به هدفمندی یارانهها که در کمیسیون انرژی به تصویب

به کشورهای دیگر را تشکیل میدهد.وی با بیان اینکه یک سوم

رسیده بود ،رأی نداد .البته مقرر شد مصوبات کمیسیون انرژی

مقصد کاالی صادراتی ایران را چین به خود اختصاص داده است،

مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

اظهار کرد :می توان گفت که حدود یک چهارم نیازهای کشورمان

بر اساس آنچه در کمیسیون انرژی به تصویب رسیده بود" :افزایش
قیمت بنزین تنها در مورد قیمت بنزین آزاد اعمال شود و قیمت
بنزین سهمیهای تغییر نمیکند .سهمیه نیز تنها به خانوار

را شرکت های چینی تامین می کنند که معادل  11درصد است و
چین بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب میشود.
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اختصاص یابد" ".گازوئیل سهمیهای وسایل نقلیه بینشهری بر
اساس بارنامه و کارنامه اختصاص یابد و صرفاً قیمت گازوئیل آزاد
افزایش یابد".

بلوک  99.99درصدی سهام شرکت آرد تجارت در بازار سوم و
بلوک  21درصدی سهام شرکت بیمه حافظ در بازار پایه فرابورس
ایران  12بهمنماه عرضه میشود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از
فرابورس ،سهام کنترلی شرکت نوسازی آرد تجارت به صورت
یکجا در روز  12بهمن ماه در بازار سوم فرابورس ایران عرضه
خواهد شد ،ضمن آنکه عرضه سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت
بیمه حافظ نیز در بازار پایه فرابورس ایران به صورت عمده و در
همان روز انجام میشود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بانک مرکزی در
جدیدترین گزارش آماری خود از ارقام عمده پولی و اعتباری اعالم
کرد که حجم نقدینگی کشور تا آذرماه سال جاری به  375هزار و
 335میلیارد تومان رسیده است.
آمار اعالم شده نشان میدهد که نقدینگی کشور در آذر  95نسبت
به اسفند  91رشد  21.9درصدی و نسبت به آذر  91رشد 11.2
درصدی داشته است.
بانک مرکزی علت افزایش نقدینگی کشور را اینطور اعالم کرده که
در پایان آبان  91به علت تلفیق صورتهای ملی تعاونی های
اعتبار صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده،آمار مربوط به
موسسات مزبور در محاسبه آمارهای نقدینگی و اجزای تشکیل
دهنده آن لحاظ شده است .همچنین در پایان آذر  91آمار پنج
بانک ایران زمین ،رسالت ،خاورمیانه ،بین المللی کیش و ایران و
ونزوئال به آمار سیستم بانکی کشور اضافه شده اند.

گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

