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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:
اونس طال

448029

طال بازار تهران

2408888

گرم  40عیار

302408

گرم  42عیار

4949908

شاخص کل08840248 :

سکه طرح قدیم

3048888

بیشترین08042238 :

سکه طرح جدید

3048888

نیم سکه

2408888

ربع سکه

4088888

سکه گرمی

4028888

نقره

40223

نفت

24202

کمترین08803208 :
ارزش معامالت:

 40092308میلیارد

حجم معامالت 42220 :میلیارد
تغییر020220 :
درصد تغییر8239 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص009238 :
ارزش معامالت 0422982 :میلیارد
حجم معامالت 4002823 :میلیون
تغییر3208 :

دالر مبادله ای

40442

دالر آزاد

99448

پوند انگلیس

24434

فرانک سویس

40042

یکصد ین ژاپن

49208

یورو

43342
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فوالدی پتانسیل باالیی جهت صادرات محصوالت و
سودآوری در آینده را دارا می باشد.
فوالد هرمزگان با تولید عریض ترین تختال کشور با عرض
 3444میلیمتر و سنگین ترین تختال کشور با وزن  01تن
از مزیت رقابتی محصول منحصر به فرد در کشور برخوردار
است و دارای ظرفیت اسمی تولید  3.1میلیون تن
تختال(اسلب) می باشد .همچنین این شرکت قادر به تولید
محصوالت میانی از قبیل یک میلیون و  114هزار تن آهن
اسفنجی در سال 64 ،هزار تن آهک در سال 2144 ،نرمال
متر مکعب اکسیژن بر ساعت 31444 ،نرمال متر مکعب بر
ساعت نیتروژن و  334نرمال متر مکعب بر ساعت آرگون می
باشد.
گروه پاالیشگاه:
در نمادهای حاضر در این گروه در دو نماد شتران و شپنا
کماکان شاهد تشکیل صف خرید هستیم.در نماد شبندر
شاهد عرضه های زیادی بودیم و نماد شاوان با تشکیل صف
خرید به کار خود پایان داد.
در اخبار مرتبط با این گروه:
سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای جدید براساس
دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه عوارض
آالیندگی پاالیشگاه ها و واحدهای پتروشیمی را ابطال کرد.
به منظور اجرای صحیح مقررات موضوع تبصره ( )3ماده
( )11قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پاالیشگاه ها
و واحدهای پتروشیمی و با استناد به نظریه شماره
 34124/11132مورخ  3116/1/0معاونت محترم فنی و
حقوقی رئیس جمهور ،پاالیشگاه های نفت و واحدهای
پتـروشـیمی ،عـالوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این
قانون ،مشمول پـرداخت یـک درصد ( )%3از قیـمت فـروش
به عـنوان عـوارض آالیـندگی می باشند .بدیهی است
پرداخت عوارض مذکور توسط آنان نیازی به درج نام آنان در
فهرست صنایع آالینده هر سال نخواهد داشت .لیکن در
صورتی که پاالیشگاه ها و واحدهای پتروشیمی در طی سال
نسبت به رفع آالیندگی اقدام نمایند ،با درخواست واحدهای

نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبصادر

3401

333.112

شتران

6421

4.620

وبملت

3110

321.344

دی

3311

12.311

شبندر

2316

314.112

شاوان

31321

31.331

خودرو

1411

312.110

حسینا

01112

16.033

شپنا

0434

326.114

پترول

3411

12.241

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

تاپیکو

3100

16.03

جم

1113

1.16

شبندر

2316

14.02

پترول

3411

3.30

پارسان

1320

26.46

زاگرس

31141

3.3

رمپنا

1144

11.62

شتران

6421

3.61

فوالد

3303

14.32

مارون

11642

3.32

اخبار بورسی:
گروه فوالد:
نمادهای حاضر در گروه فوالد به جز در نماد هرمز،منفی
دنبال شدند.در روز گذشته کاری شاهد عرضه اولیه در نماد
هرمز بودیم .این شرکت از زیر مجموعه های فوالد مبارکه
می باشد.
شرکت فوالد هرمزگان با ظرفیت تولید ساالنه  3.1میلیون
تن اسلب فوالدی ،یکی از پیشرفته ترین خطوط تولید فوالد
در کشور را دارد و بخش عمده گندله مورد نیاز آن از شرکت
های داخلی و خارجی تأمین می گردد که با توجه به
موقعیت ممتاز شرکت و دسترسی به آب های آزاد و مصوبه
اخیر سازمان ایمیدرو مبنی بر آزاد سازی صادرات محصوالت
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بخشیده است و برای اینکه طال بتواند به باالی سطح
مقاومتی  3331دالر صعود کند ،به پشتیبانی در بازار
فیزیکی نیاز دارد.انتشار گزارش نشست ماه مارس
سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه نشان
داد مقامات متعدد این بانک خواستار افزایش نرخهای بهره
در ژوئن هستند در حالیکه سایرین نیز برای افزایش در اواخر
امسال پیشنهاد داده اند .سرمایه گذاران به دقت آمار
اقتصادی آمریکا از جمله آمار اشتغال را که یکی از معیارهای
اصلی بانک مرکزی این کشور در تصمیم گیری برای تغییر
سیاست پولی است تحت نظر دارند تا زمان افزایش نرخهای
بهره را برآورد کنند.به گفته معامله گران ،دورنمای بلندمدت
طال همچنان منفی است و قیمت این فلز پس از اینکه
مقامات بانک مرکزی آمریکا ژوئن را برای افزایش نرخهای
بهره پیشنهاد کردند ،تحت فشار بیشتری قرار خواهد
گرفت.طال به دلیل بهبود اقتصاد آمریکا که احتمال نخستین
افزایش نرخهای بهره از سال  3441به این طرف را تقویت
کرده است ،در  6ماه گذشته شاهد نزول قیمت بوده است.
افزایش نرخهای بهره هزینه نگهداری داراییهای بدون بازده
مانند طال را افزایش میدهد و به جذابیت سرمایه گذاری این
فلز زرد لطمه میزند و از سوی دیگر از ارزش دالر پشتیبانی
میکند.تقاضا از سوی هند و چین که دو مصرف کننده
بزرگ طال در جهان هستند ،از ابتدای سال تاکنون ضعیف
بوده است .خرید طال در آسیا هفته گذشته به دلیل کناره
گرفتن خریداران بویژه چینیها از بازار ضعیف بود و فصل
بارندگی ضعیف در هند ممکن است تقاضای کشاورزان این
کشور برای خرید طال را کاهش دهد.
نفت:

به گزارش ایسنا ،ابراهیم المهنا در یک کنفرانس انرژی در
ریاض گفت :کاهش کنونی قیمت نفت و تقاضا موقتی و
غیرطبیعی است.وی گفت :انتظارات برای رشد مداوم تقاضا
برای انواع انرژی از جمله نفت است.حتی اگر تمام مسائل
پیرامون سیاستهای انرژی در سرتاسر جهان را در نظر
بگیریم ،در کمترین سطح انتظار میرود تقاضای نفت ساالنه
به میزان یک میلیون بشکه در روز باال برود و مصرف جهانی

مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از شمول
عوارض آالیندگی خارج می گردند .در این صورت واحدهای
یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعالم توسط
سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان امور مالیاتی کشور،
مشمول پرداخت عوارض آالیندگی نخواهد شد.
گروه ساختمانی:
نمادهای حاضر در گروه ساختمانی به جز در نماد ثشرق و
وساخت در سایر نمادها منفی دنبال شدند.نماد ثشرق با
صف خرید به کار خود پایان داد.در اخبار مرتبط با این گروه:
عباس آخوندی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر
درباره طرح مسکن اجتماعی گفت 31 :تا  34هزار واحد
مسکن اجتماعی از سوی بنیاد مسکن ساخته میشود.
به گزارش مهر ،آخوندی افزود :این طرح در مراحل برنامه
ریزی و سیاستگذاری قرار دارد اما به طور حتم از سوی
بنیاد مسکن به اجرا می رسد ،زیرا هدف ما بازگشت به هدف
حضرت امام خمینی (ره) از بنیاد مسکن است.
وزیر راه و شهرسازی درباره وام  14میلیون تومانی خرید
مسکن اظهارداشت :ما هنوز پیگیر تصویب این وام هستیم.

طال:

به گزارش ایسنا ،در بازار کامکس نیویورک هر اونس طال
برای تحویل در ژوئن  4.61درصد یا  33.34دالر افزایش
یافت و به  3340دالر رسید با اینهمه در یک هفته گذشته
 4.1درصد کاهش نشان داد.معامالت آتی طال دوشنبه هفته
گذشته در نخستین روز فعالیت بازارهای جهانی تحت تاثیر
آمار اشتغال کمتر از حد مطلوب آمریکا ،به  3311دالر در
هر اونس صعود کرده بود که باالترین قیمت در هفت هفته
گذشته بود اما در طول هفته مجددا روند نزولی در پیش
گرفت.اوله هانسن ،مدیر ارشد ساکسو بانک در این باره گفت:
افزایش حدود یک درصدی قیمت در روز جمعه در هفته ای
اتفاق افتاد که انتظار اخبار مثبتی از طال نمیرفت اما
مقاومت طال در حال حاضر اندکی اعتماد به بازار این فلز زرد
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تا سال  3431به حدود  341میلیون بشکه در روز برسد.به
گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،افزایش قیمت فرآورده های
نفتی آمریکا و آمار کاهش تعداد سکوهای حفاری نفت شیل
در این کشور از دیگر دالیل افزایش قیمت نفت بود.نفت
برنت با یک دالر و  14سنت افزایش به  12دالر و  12سنت
در هر بشکه رسید و نفت سبک آمریکا برای تحویل در ماه
مه با  11سنت افزایش  13دالر و  10سنت در هر بشکه
معامله شد.بهای نفت هفته گذشته پس از یک کاهش موقتی
 1.1درصد در نفت برنت و پنج درصد در نفت آمریکا افزایش
داشت.هری چیلینگوریان ،رئیس استراتژی بازار و تحلیلگر
نفتی در موسسه بی ان پی پاریباس گفت :توافق تازه با ایران
باعث بازگشت قابل توجه نفت ایران به بازار
نمیشود.قدرتهای جهانی و ایران هفته گذشته به یک
تفاهم هسته ای دست یافتند.خبرها پیرامون فروش نرفتن
نفت نیجریه در این هفته ،بزرگترین جهش در ذخایر نفت
آمریکا از سال  3443و تولید بیسابقه نفت عربستان در ماه
مارس باعث محدود شدن افزایش قیمت نفت در هفته
گذشته شد.قیمت نفت برنت از بشکهای  331دالر در ژوئن
گذشته تا کنون  14درصد کاهش یافته است .قیمت نفت
پس از تصمیم اوپک در ماه نوامبر مبنی بر عدم کاهش تولید
و دفاع از سهم بازار روند کاهشی بیشتری پیدا کرد.بهای
نفت این هفته پس از انتظارات مبنی بر رشد تقاضا به دلیل
اطالعات آمریکا و آلمان که باعث تقویت نظرات درباره رشد
اقتصاد جهانی شد ،باال رفت.شرکت بیکرهیوز اعالم کرد:
تعداد سکوهای حفاری نفت شیل در آمریکا این هفته با 03
مورد کاهش به  214سکو رسیده که این امر به باالرفتن
قیمتها کمک کرد.تولیدکنندگان به کاهش شدید قیمت
نفت طی شش ماه گذشته واکنش نشان دادهاند و تقریبا
 144سکو( 14درصد) نسبت به  3146سکو در ماه اکتبر
کاهش یافته است.مدیران مالی قیمت فروش نفت آمریکا در
بلندمدت را افزایش دادهاند.بهای نفت حتی پس از افزایش
ارزش دالر که عمدتا فشار روی قیمت کاالهایی که با دالر
معامله میشوند را به همراه دارد ،افزایش یافت.
گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

