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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:
اونس طال

1.1121

طال بازار تهران

1104444

گرم  11عیار

1440344

گرم  .1عیار

1111414

شاخص کل11341214 :

سکه طرح قدیم

3114444

بیشترین11441214 :

سکه طرح جدید

3114444

نیم سکه

4114444

ربع سکه

.1.4444

سکه گرمی

1114444

نقره

11213

نفت

13211

کمترین11111234 :
ارزش معامالت:

 1110201.میلیارد

حجم معامالت 000 :میلیون
تغییر31204 :
درصد تغییر4214 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص013214 :
ارزش معامالت 1342314 :میلیارد
حجم معامالت 102011 :میلیون
تغییر1214 :

دالر مبادله ای

.0004

دالر آزاد

11.14

پوند انگلیس

1.011

فرانک سویس

.3414

یکصد ین ژاپن

.1113

یورو

11413
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سهم خود را معادل  222ریال برآورد نموده است .این
شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با
افزایش  6درصدی پیش بینی کرده است.

گروه سیمان:
نمادهای حاضر در گروه سیمان غالبا مثبت دنبال شدند و
تنها در نماد سکرد شاهد تشکیل صف فروش بودیم.در این
گروه:
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،سید مهدی علمالهدی
در مورد آخرین وضعیت شرکت سیمان سبزوار اظهار داشت:
با توجه به اطالعات مالی ارائه شده درباره وضعیت عملکرد 6
سال مالی گذشته این شرکت و از آنجا که بر اساس
دستورالعمل پذیرش ،عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در
فرابورس ایران ،شرکت یاد شده به صورت مستمر واجد
شرایط حضور در بازار اول فرابورس نبوده است ،احتمال
تنزل آن به بازارهای پایینتر فرابورس محتمل است.
وی افزود :تصمیمگیری قطعی در این باره توسط هیات
پذیرش فرابورس ایران و با توجه به اطالعات مالی و
چشمانداز آتی شرکت سیمان سبزوار صورت میپذیرد.
براساس این گزارش ،نماد این شرکت  59.9میلیارد تومانی
درحالی از  22مردادماه سال جاری به دلیل وجود ابهام در
اطالعات متوقف شده که این شرکت از  68آبان  79با کشف
قیمت  226تومانی هر سهم وارد بازار سهام شده و طی این
مدت فقط  7ریال تقسیم سود کرده و بازدهی سهام آن با 8
درصد زیان همراه شده است.
همچنین این شرکت در شرایطی با سرمایه قبلی و 29.9
میلیارد تومانی برای هر سهم سال مالی جاری  292ریال
زیان در نظر گرفته که اولین پیش بینی سال مالی منتهی به
 22شهریور را با  68ریال سود همراه کرده که ناشی از پیش
بینی افزایش  65درصدی در فروش ،رشد  22و  28درصدی
بهای تمام شده و هزینه اداری  ،عمومی و فروش ،کاهش 22

نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

خودرو

6262

222.666

سمگا

8872

62.222

وبصادر

852

225.776

حسینا

25222

2.226

تاپیکو

6287

2.282

ثباغ

6782

25.222

فاذر

6998

68.952

ثتران

6222

2.526

وبملت

2952

9.772

دی

2278

2.282

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر
(درصد)

وبصادر

852

28.26

جم

8222

2.27

پارسان

6897

62.87

میدکو

2992

2.79

فارس

22275

28.82

وگردش

2252

2.68

وبانک

2522

22.72

ارفع

6267

2.65

خساپا

2222

25.29

سمگا

8872

2.66

اخبار بورسی:
گروه خودرو:
نمادهای حاضر در این گروه امروز نیز روند به نسبت مثبتی
را دنبال کردند.در نماد خودرو در ابتدای ساعت معامالتی
شاهد معامالت مثبتی بودیم،اما رفته رفته روند قیمتی این
سهم به سمت منفی رفت.در نماد ورنا شاهد تشکیل صف
خرید بودیم که صف خرید این سهم با عرضه مواجه
شد.خگستر با صف خرید بکار خود پایان داد.در این گروه
شاهد انتشار اولین پیش بینی درآمد سود هر سهم در نماد
خبهمن بودیم.
شرکت گروه بهمن با سرمایه به مبلغ 5282میلیارد ریال در
اولین پیش بینی سال مالی منتهی به  2292.26.69سود هر
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هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش
 25درصدی پیش بینی کرده است.

و  222درصدی خالص هزینه های عملیاتی و درآمدهای غیر
عملیاتی و افزایش  28درصدی هزینه مالی است.

سیاست خارجی:

سایر نمادها:

به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه ،جان کری،
وزیر خارجه آمریکا ،و سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه،
که برای شرکت در بیست و هشتمین اجالس شورای حقوق
بشر سازمان ملل در ژنو ،سوئیس ،به سر میبرند ،با یکدیگر
دیدار کردند .

شرکت پتروشیمی مارون در گزارش اولین پیش بینی منتهی
به  92/26/69خود سود هر سهم شرکت را مبلغ  5726ریال
اعالم نموده است که نسبت به سال مالی مشابه قبل با
کاهش  22درصدی پیش بینی شده است .سایر اقالم شامل
فروش  8درصد کاهش ،بهای تمام شده کاالی فروش رفته
 62درصد افزایش ،سود عملیاتی  65درصد کاهش و سود
خالص  22درصد کاهش نشان می دهد .مطابق اطالعات
دریافتی ،مفروضات بودجه  92به شرح ذیل اعالم شده است
:

مذاکرات هستهای ایران و بحران اوکراین مهمترین محورهای
گفتگوی دیپلماتهای ارشد روسیه و آمریکا است .
محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه ایران ،نیز عازم ژنو شده
است تا ضمن شرکت در اجالس شورای حقوق بشر با برخی
همتایان اروپایی خود دیدار کند .
ظریف پس از این اجالس راهی مونترو خواهد شد تا دور
جدیدی از مذاکرات هستهای ایران آغاز شود .وی عصر امروز
(دوشنبه) در مونترو با کری دیدار خواهد کرد.
همچنین علی اکبر والیتی پس از دیدار با وزیر خارجه ایتالیا
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در این باره که در
صورت عدم حصول توافق آینده روابط چگونه خواهد شد؟
بیان کرد :وزیرامور خارجه ایتالیا به درستی اشاره کردند
زمانی که مذاکرات در مرحله حساسی است و باید از ورود
آسیب رساننده به مذاکرات خودداری کرد .
به گزارش مهر ،وی افزود :در رابطه با مذاکرات هسته ای هر
آنچه از ابتدا تاکنون انجام داده ایم ،حاکی از این است که با
امیدواری نسبت به حصول راه حل این اقدام را انجام داده
ایم که در غیر این صورت مذاکره بیهوده است .
والیتی گفت :تا جایی که مربوط به ما می شود ایران خارج
از نرم و هنجارهای بین المللی حرکتی در حوزه هسته ای
انجام نداده است .اقدامات ایران استفاده صلح آمیز از انرژی

الف) نرخ خرید خوراک مصرفی (اتان) به ازای هرتن 622
دالر بر مبنای نرخ مرکز مبادالت ارزی (222ر 68ریال به
ازای هر دالر) محاسبه گردیده است.
ب) نرخ تسعیر ارز فروش صادراتی و سایر هزینه های ارزی
به ازای هر دالر مبلغ 222ر 26ریال در نظر گرفته شده است
ج) ترکیب فروش شرکت شامل  %22داخلی و  %29صادراتی
در نظر گرفته شده است.
 شرکت داروسازی اکسیر در جدیدترین گزارش 92
خود سود هر سهم شرکت را مبلغ  6252ریال
پیش بینی نموده است که نسبت به سال مالی
مشابه قبل با افزایش  229درصدی همراه بوده
است فروش خالص و درآمد ارایه خدمات با
افزایش  22درصدی مبلغ  222میلیارد تومان ،
سود عملیاتی با افزایش  22درصدی مبلغ 222
میلیارد تومان در این گزارش پیش بینی شده اند.
 شرکت بیمه دی با سرمایه به مبلغ 6522میلیارد
ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به
 2292.26.69سود هر سهم خود را معادل 255
ریال برآورد نموده است .همچنین این شرکت سود
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سیاسی گسترده در سطح این کشور همچنان با ابهام مواجه
است چرا که وزیر نفت این کشور در حال حاضر مورد تأیید
مجامع بی ن المللی نیست.

هسته ای بوده و سعی داریم درطول مذاکرات به اتهاماتی که
به ایران وارد شده پاسخ دهیم .
رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به
این سئوال خبرنگار ایتالیایی که آیا در صورت به نتیجه
رسیدن مذاکرات روابط بین ایران و آمریکا شکل خواهد
گرفت؟ گفت :فعال آنچه صحبت می کنیم هسته ای است
باقی صحبت ها باشد برای بعد .
والیتی همچنین درباره گفتگو با وزیر امورخارجه ایتالیا نیز
گفت :ما در ارتباط با توسعه روابط دوجانبه همکاری های
منطقه ای و نکات مهم تنش خیز منطقه گفتگو کردیم و در
بسیاری از موارد مواضع مشترک و نزدیک به هم داشتیم و
قرار شد این تبادل نظرها ادامه یابد.

فوالد:
به گزارش خبرنگار ایسنا،مهدی کرباسیان ،رییس هیات
عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو) گفت :بر اساس آخرین مصوبه دولت قرار بر این
شده که به هیچ عنوان با ارز مبادلهای فوالد وارد کشور
نشود.

نفت:

گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به
نقل از رویترز ،تولید نفت لیبی طی روزهای گذشته با
افزایش مواجه شد و به  222هزار بشکه در روز رسید .تولید
نفت این کشور طی ماه های گذشته به حدود  252هزار
بشکه در روز کاهش یافته بود .با در گیر شدن این کشور در
جنگ داخلی ،تولید نفت در این کشور از  2.25میلیون بشکه
در روز در سال  6222به حدود یک پنجم سقوط کرده بود.
پیشتر مقامات این کشور از احتمال توقف تولید نفت به دلیل
حمله گروه های مسلح به میادین نفتی این کشور خبر داده
بودند .مدیریت منابع نفتی لیبی به دلیل درگیری های

