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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

اونس طال

1.4821

طال بازار تهران

8004444

گرم  14عیار

1483804

گرم  .8عیار

11343.4

سکه طرح قدیم

14.44444

شاخص کل0008.244 :

سکه طرح جدید

141.4444

بیشترین00011214 :

نیم سکه

0154444

کمترین00144214 :

ربع سکه

.034444

سکه گرمی

15.4444

نقره

1521.

نفت

842.8

ارزش معامالت:

 1042433میلیارد

حجم معامالت 0052550 :میلیون
تغییر.40205 :
درصد تغییر4288 :

روند روزانه شاخص فرابورس:
دالر مبادله ای

.5048

دالر آزاد

18084

پوند انگلیس

81818

فرانک سویس

.340.

ارزش معامالت 10142.04 :میلیارد

یکصد ین ژاپن

.1843

حجم معامالت .05200. :میلیون

یورو

11488

شاخص515 :

تغییر182.4 :
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حساب ( .77صد) حضرت امام (ره) (ویژه کمک به مسکن

نمادهای پر بیننده

محرومین) واریز نماید.

فرابورس

بورس
نماد

بانکی و واریز نیم درصد درآمد مشمول مالیات خود به

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

خودرو

6262

222666

ثباغ

6572

22627

حساب خزانه می باشد ،ضروری است آن بانک یا مؤسسه

وبصادر

522

252.72

قاسم

.6722

22575

اعتباری به قید تسریع ،نسبت به واریز سهم خود به حساب

فاذر

6522

622..5

ثتران

6262

..267.

خزانه موضوع ردیف  .27277درآمدی قانون بودجه سال

تاپیکو

6272

222.2

پترول

6.56

27222.

 .222کل کشور اقدام نماید.

رمپنا

2227

.62775

حسینا

222.5

.62222

نظر به اینکه تحقق رویکرد فوق مستلزم همکاری شبکه

این بخشنامه براساس ماده واحده قانون تهیه مسکن برای
افراد کم درآمد مصوب مجلس به تمام مدیران عامل بانک
تاثیر در شاخص

های دولتی ،غیردولتی ،شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات
اعتباری توسعه ،کوثر مرکزی و عسکریه توسط مدیریت کل

فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

فخوز

7625

.75267

جم

5222

2222

وبصادر

522

22272

پترول

6.56

6222

رمپنا

2227

2722.

زاگرس

.7262

.272

نمادهای حاضر در این گروه در برخی نمادها مثبت دنبال

وتجارت

222

22272

ذوب

.577

7252

شدند و در برخی نمادها با تشکیل صف فروش بکار خود

خودرو

6262

622.2

شرانل

.2.22

7222

مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات
و مقررات بانکی بانک مرکزی ابالغ شده است.
گروه فوالد:

پایان دادند.در نمادهای ارفع و ذوب شاهد روند معامالتی
مثبتی بودیم و نماد ذوب با تشکیل صف خرید بکار خود
پیان داد .در این گروه نمادهای فجر،فخاس و فخوز منفی
معامله شدند و همچنین امروز شاهد بازگشایی نماد فخوز
بودیم .در جریان معامالت امروز بازار سهام و در نیم ساعت
پایانی ،نماد معامالتی فوالدخوزستان بدون محدودیت نوسان
قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی بازگشایی شد.

اخبار بورسی:
گروه بانک:
گروه بانک امروز یکپارچه مثبت معامله شدند.در نمادهای
دی،وتجارت،وانصار و وسینا شاهد تشکیل صف خرید
بودیم.در اخبار مرتبط با این گروه :به گزارش پایگاه خبری

با بازگشایی نماد "فخوز" و داد و ستد حدود  652هزار سهم

بورس پرس،در بخشنامه بانک مرکزی آمده است :به منظور

،بهای هر سهم این شرکت مشمول اصل  22با بیش از .7

تأمین مسکن برای محرومین سراسر کشور ،وزارت امور

درصد کاهش از  722تومان  62دی به  762تومان امروز

اقتصادی و دارایی موظف است عالوه بر وصول مالیات های

رسید .این رویداد موجب شد تا "فخوز" با ارزش روز 22.

مقرر ،نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانک های کشور را

هزار میلیارد تومانی به تنهایی  .75واحد بر شاخص بورس

اخذ و به حساب مخصوص خزانه ،واریز و معادل صد درصد
وجوه دریافتی از حساب خزانه در قالب قانون بودجه به
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بر اساس اعالم یکی از مقامات انرژی روس حاضر در این

اثر منفی بگذارد .از سوی دیگر میانگین زیان سهام آن

کنفرانس ،شرکت سیبور روسیه پیشتر همکاری گسترده ای

درسال جاری به  27درصد افزایش یافت.

با شرکت های ایرانی داشته است اما با اعمال تحریم های
ضد ایرانی از سوی غرب ،این شرکت مجبور به کاهش سطح
همکاری خود با طرف های ایرانی شده است.
سایر نمادها:
ختور با سرمایه  .27میلیارد ریالی در آخرین پیش بینی
خود بر اساس عملکرد  2ماهه سود خود را از  276ریال به

طبق عملکرد  2ماهه این شرکت  277میلیارد تومانی،پیش
بینی سود هر سهم با  65درصد کاهش از  .222به ..25
ریال کاهش یافته که ناشی از دو دلیل پیش بینی کاهش
 2227درصدی مقدار فروش محصوالت به علت عدم کشش
بازار و

پیش بینی کاهش  22.2درصدی نرخ فروش

محصوالت است.

 .72.ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت  62درصدی
رو به رو شده است ،در  2ماهه نیز موفق به پوشش مناسب
 5.درصدی معادل  522ریال گردیده است.
ولبهمن با سرمایه  277میلیارد ریالی در آخرین پیش بینی
خود بر اساس عملکرد  2ماهه سود خود را از  626ریال به
 27.ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت  25درصدی
رو به رو شده است ،در  2ماهه نیز موفق به پوشش مناسب
 22درصدی معادل  22.ریال گردیده است.

گروه پتروشیمی:
نمادهای حاضر در اوره سازها به نسبت مثبت دنبال شند و
تنها در نماد شیراز شاهد معامالت منفی بودیم.در شرکت
های تولید کننده متانول نیز روند متعادل بود و در نماد
شفن شاهد تشکیل صف فروش بودیم و در شرکت های
تولید کننده پلی اتیلن روند متعادل دنبال شد.در این گروه
شاهد تشکیل صف خرید در نماد جم بودیم.

شرکت ایران ترانسفو در جدیدترین گزارش 22خود سود هر
سهم شرکت را مبلغ  26.ریال اعالم نموده است که نسبت
به پیش بینی قبلی شرکت با کاهش  .7درصدی همراه بوده
است شرکت در  2ماهه خود توانست به ازای هر سهم 677
ریال سود محقق کند و  2.درصد از پیش بینی هایش را
پوشش دهد  .همچنین شرکت اعالم کرده است که مبلغ
سود اعالم شده در 2ماهه بدون در نظر گرفتن سود حاصل
از سرمایه گذاریها می باشد.ومبلغ مندرج مربوط به سود
سپرده های بانکی میباشد.
شرکت فیبر ایران در جدیدترین گزارش منتهی به
 62/.6/22خود زیان هر سهم شرکت را مبلغ  6.2ریال
اعالم نموده است این در حالی است که در گزارش قبلی

در اخبار مرتبط با این گروه:
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،بنابر اعالم خبرگزاری
ایتارتاس ،نماینده شرکت پتروشیمی تبریز از آمادگی این
شرکت برای همکاری با شرکت پتروشیمی سیبور روسیه
خبر داد.
وی که در کنفرانس بین المللی همکاری انرژی ایران روسیه
 67.7شرکت کرده بود از آمادگی شرکت پتروشیمی تبریز
برای همکاری با شرکت پتروشیمی سیبور روسیه در فروش
محصوالت پتروشیمی و الستیک خبر داد.

سود هر سهم خود را مبلغ  72ریال پیش بینی نموده است

برخی دیگر از نمایندگان شرکت های انرژی ایرانی حاضر در

شرکت در  2ماهه خود به ازای هر سهم  .56ریال زیان

این کنفرانس نسبت به شکل گیری همکاری با شرکت

شناسایی نمود و  27درصد از پیش بینی هایش را پوشش

بزرگ انرژی روسیه ابراز تمایل کردند.
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مونیخ در این کنفرانس حضور ندارند و فقط جان کری،

داد  .شرکت اعالم نموده است بدلیل وضعیت بد بازار و عدم

لوران فابیوس و اشتان مایر وزرای خارجه آمریکا ،فرانسه و

فروش محصوالت تولید شده  ،شرکت نتوانست به EPS

آلمان در مونیخ هستند ،خاطرنشان کرد :هنوز تصمیمی

پیش بینی شده برسد لذا مجبور به اصالح پیش بینی

برای برگزاری جلسه با  7+.در مونیخ نگرفتهایم.

گردید.

اخبار سیاسی:

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس،
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به همراه تیم
مذاکره کننده هستهای صبح جمعه  .5بهمن ماه به منظور
شرکت در پنجاه و یکمین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ
راهی آلمان میشود.
ظریف قرار است در این اجالس شرکت کند و احتمال دارد
که با کری ،فابیوس و اشتاین مایر که قرار است در این
اجالس شرکت کند ،دیدار و گفتوگو کند و تیم مذاکره
کننده هستهای نیز در حاشیه این اجالس رایزنیهای
دوجانبهای را با برخی اعضای  7+.خواهد داشت که این
رایزنیها در حال تنظیم است و تاکنون هنوز قطعی نشده
است.
پیش از این اعالم شده بود که قرار است دور جدید
رایزنیهای ایران و شش کشور (آمریکا ،فرانسه ،روسیه،
چین ،انگلستان و آلمان) در سطح معاونان در حاشیه
کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شود و ظریف  62دی ماه در
پاسخ به سؤال خبرنگار فارس گفته بود که «دور بعدی
مذاکرات ایران و  7+.در مونیخ در اوائل فوریه و در حاشیه
کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار میشود و ظاهراً معاونان ایران
و  7+.روز قبل از کنفرانس امنیتی مونیخ یک جلسه دارند
که ببینند زمینه برای مذاکرات وزرا هست یا خیر».
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان سهشنبه شب
گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

(هفتم بهمن ماه) نیز در گفتوگو با خبرنگار فارس با بیان
اینکه همه اعضای  7+.در زمان برگزاری کنفرانس امنیتی

