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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:
اونس طال

443312

طال بازار تهران

2404444

گرم  40عیار

305704

گرم  42عیار

4946274

شاخص کل60272144 :

سکه طرح قدیم

3624444

بیشترین60324 :

سکه طرح جدید

3674444

نیم سکه

7444444

ربع سکه

4044444

سکه گرمی

4344444

نقره

46193

نفت

74193

کمترین60272 :
ارزش معامالت:

 44341555میلیارد

حجم معامالت 41446 :میلیارد
تغییر943104 :
درصد تغییر4120 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص525104 :
ارزش معامالت 5061474 :میلیارد
حجم معامالت 4001405 :میلیون
تغییر4164 :

دالر مبادله ای

40444

دالر آزاد

99964

پوند انگلیس

24477

فرانک سویس

40049

یکصد ین ژاپن

49279

یورو

43344
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مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآورده های نفتی در گفتگو با خبرنگار شانا ،با اشاره به
دستورعمل بند "ق تبصره  5قانون بودجه  "98گفت :طبق
این بند از قانون بودجه امسال ،دستور عملی از سوی وزیر
نفت صادر شده است که فرصت طالیی برای ساخت
پاالیشگاههای جدید و توسعه پاالیشگاههای قدیمی محسوب
می شود.
شهاب الدین متاجی افزود :این دستورعمل امکان تخفیف
 59درصدی قیمت نفت خام این پاالیشگاهها فراهم آورده
است.
وی با بیان این که پاالیشگاه هرمز نیز می تواند از این
دستورعمل ،استفاده کند ،افزود :این شرکت می تواند نمودار
فرآیندی مناسب را به منظور امکان صادرات فرآورده و انجام
تعهدات مالی ناشی از سرمایه گذاری انتخاب کند.
متاجی تصریح کرد :با توجه به کاهش مصرف نفت کوره در
دنیا و لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی ،هزینه
احداث پاالیشگاه بیشتر از پاالیشگاههای موجود خواهد بود؛
اما افزایش تخفیف مواد اولیه ،این امکان را می دهد که با
درآمد حاصل بتوان امکان پرداخت وامهای دریافتی از بانکها
و موسسات مالی را فراهم کرد.
به گفته مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآورده های به این ترتیب مشکالت مالی تامین منابع
مالی ساخت پاالیشگاه ها برطرف خواهد شد.

گروه سیمان
اکثر نمادهای سیمانی کار خود را با روند منفی دنبال
کردند.در نمادهایی همچون سکرد،سفانو،ستران و  ...شاهد
روند معامالت مثبتی بودیم.در اخبار مرتبط با گروه سیمان:
عضو هیات مدیره انجمن صنایع سیمان گفت :حدود 39
درصد سیمان کشور به عراق صادر میشود.

نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبصادر

999

589.932

شتران

59992

5..229

وبملت

5295

555.955

هرمز

5839

82.59.

شبندر

7232

89.759

شاوان

58889

.7.257

خودرو

5982

39.337

دی

5959

89.292

وتجارت

5922

559..58

حسینا

..992

83.898

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

شپنا

.25.

559

شتران

59992

5.58

شبندر

7232

2..5

پترول

5337

5.92

تاپیکو

583.

75.52

جم

3523

5..9

وبملت

5295

22.88

هرمز

5839

5.5

حکشتی

.295

28.22

زاگرس

5225.

5.92

اخبار بورسی:

پاالیشگاهی
غالب نمادهای حاضر در این گروه منفی دنبال شدند،تنها در
نماد شتران و شپنا شاهد تشکیل صف خرید بودیم.نماد
شگنا امروز مشمول دستور رفع گره معامالتی قرار گرفت.در
انتهای بازار،نمادهای شبندر و شاوان با صف فروش بکار خود
پایان دادند.در اخبار مرتبط با این گروه:
وزارت نفت با هدف توسعه پاالیشگاههای قدیمی با استفاده
از اعتبارات بند "ق" بودجه 59 ،درصد در قیمت خوراک
نفت خام تخفیف قائل می شود.
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دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت که اعضا به
جمعبندی نرسیدند و قرار است ،در جلسه بعدی این هفته
در مورد آن تصمیمگیری شود.
کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی به صالح نیست
وی با اشاره به اینکه با توجه به کاهش نرخ تورم و نزدیک
شدن آن به رقم  57درصد طبیعی است که نرخ سود
تسهیالت بانکی نیز کاهش یابد ،تصریح کرد :اما همانطور که
افزایش یکباره نرخ سود به بازار شوک وارد کرد ،کاهش
یکباره نیز همین تاثیر را خواهد داشت.
مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به اینکه برخی
کارشناسان قیمت باالی نرخ سود تسهیالت بانکی را عاملی
برای افزایش قیمت تمام شده تولید میدانند گفت :عوامل
متعددی از جمله مواد اولیه ،حاملهای انرژی و هزینه نیروی
انسانی در قیمت تمام شده تولید موثر است و آنقدر که
حاملهای انرژی در قیمت تمام شده تاثیر دارد ،نرخ سود
بانکی تاثیرش به این اندازه نیست.
ئیسزاده به اظهار نظر کارشناسان بانک مرکزی در مورد
تغییر نرخ سود تسهیالت بانکی اشاره کرد و گفت :این
کارشناسان میگویند اگر نرخ سود بانکی به یکباره کاهش
یابد به دلیل شرایط بازار پولها روانه بورس میشود که از
یک طرف موجب افزایش حبابی بازار سهام شده که در چند
سال گذشته چند بار اتفاق افتاد و از طرف دیگر توان
تسهیالتدهی بانکها را کاهش میدهد.
مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران در مورد تعیین نرخ جدید
سود بانکی گفت :پیشبینی میکنیم نرخ سود از  55درصد
سالیانه به  59درصد برسد و نرخ تسهیالت نیز  5درصد
کاهش یابد ،اما راهکار عملی آن است که با توجه به کاهش
نرخ تورم به صورت پلکانی و با همان ترتیب آرام آرام نرخ
سود دو درصد دو درصد کاهش یابد .

اخبار اقتصادی:
نفت

شهریار گراوندی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا در کرمانشاه،
از تولید حدود  79میلیون تن سیمان در سال گذشته خبر
داد و گفت :از این میزان سیمان تولیدی حدود  53تن آن
صادرات شده و مابقی به مصرف داخل کشور رسیده است.
وی سیمان یکی از کاالهای عمده صادراتی کشور عنوان کرد
و گفت :سیمان  59درصد کل صادرات کشور را به خود
اختصاص میدهد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع سیمان عراق را بزرگترین
بازار صادراتی سیمان دانست و افزود 39 :درصد صادرات
سیمان ما به کشور عراق است.
وی در خصوص برنامههای صنایع سیمان در سال جاری
تصریح کرد :روند صادرات خصوصا صادرات به کشور عراق در
سال  589.ادامه پیدا خواهد کرد اما بنا داریم با بهبود
شرایط کشور و ارتباط با نقاط مختلف دنیا ،بازارهای جدیدی
برای سیمان تولیدی کشور ایجاد کنیم.
گراوندی سیمان تولیدی ایران را از بهترین انواع سیمان
دانست و خاطرنشان کرد :هم اکنون حدود  73واحد تولیدی
سیمان در کشور داریم.

گروه بانک
نمادهای حاضر در گروه بانک در ابتدای بازار منفی معامله
شدند و میزان عرضه و تقاضا در نمادهای مختلف این گروه
باالخص صادرات و تجارت باال بود.در نماد صادرات شاهد
تشکیل صف فروش نیز بودیم ولی در انتها این شرکت با
روند مثبت به کار خود پایان داد .نماد وکار مشمول دستور
رفع گره معامالتی قرار گرفت.در اخبار مرتبط با این گروه:
محمدمهدی رئیسزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت تعیین نرخ سود
تسهیالت بانکی در شورای پول و اعتبار که میتواند در
فعالیت تولیدکنندگان و بازرگانان موثر باشد ،اظهار داشت :
تعیین نرخ جدید سود تسهیالت بانکی هفته گذشته در

گزارش روزانه مورخ
 42فروردین 4932

حال کاهش است ...ما انتظار داریم که تقاضا برای نفت خام
غیر آمریکایی کاهش یابد».
این بانک افرود ،تولید کشورهایی مانند لیبی ،عربستان و
روسیه و کاهش تقاضا برای نفت از سوی کشورهای غرب
آفریقا نیز عواملی هستند که نشان دهنده ضعیف بودن
عوامل پایه ای بازار می باشند.

پاالیشگاه

به گزارش فارس بر اساس آنچه روابط عمومی وزارت نفت
گزارش داده است ،شهابالدین متاجی با اشاره به
دستورالعمل بند "ق تبصره  5قانون بودجه  "98گفت :طبق
این بند از قانون بودجه امسال ،دستور عملی از سوی وزیر
نفت صادر شده است که فرصت طالیی برای ساخت
پاالیشگاههای جدید و توسعه پاالیشگاههای قدیمی محسوب
می شود.
وی افزود :این دستورالعمل امکان تخفیف  59درصدی قیمت
نفت خام پاالیشگاهها را فراهم آورده است.وی تصریح کرد :با
توجه به کاهش مصرف نفت کوره در دنیا و لزوم رعایت
استانداردهای زیست محیطی ،هزینه احداث پاالیشگاه بیشتر
از پاالیشگاههای موجود خواهد بود ،اما افزایش تخفیف مواد
اولیه ،این امکان را می دهد که با درآمد حاصل بتوان امکان
پرداخت وامهای دریافتی از بانکها و موسسات مالی را فراهم
کرد.به گفته مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردهها به این ترتیب مشکالت مالی تامین منابع
مالی ساخت پاالیشگاهها برطرف خواهد شد.

سرمایه گذار خارجی

مدیرعامل بورس تهران یکشنبه مورخ  58فروردین  9.با
سرمایه گذار خارجی فعال در  52کشور دیدار کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه (سنا) ،به نقل از
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس ،دکتر قالیباف

قیمت جهانی نفت در جریان معامالت امروز اندکی افزایش
یافت و هر بشکه نفت برنت دریای شمال در برابر  22دالر
 39سنت معامله شد.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز ،در حالیکه تجار پیش
بینی کرده اند که تولید نفت آمریکا به دلیل کاهش سکوهای
حفاری کاهش یابد ،قیمت نفت پس از جلسه همراه با
افزایش روز جمعه ،امروز نیز اندکی رشد داشت ،اما
تحلیلگران هشدار دادند که عوامل پایه ای بازار همچنان
ضعیف هستند.
بر اساس این گزارش ،قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با 5
سنت افزایش نسبت به جلسه پیش به  22دالر و  39سنت
رسید ،در حالی که قیمت نفت خام آمریکا نیز با  5.سنت
افزایش به  25دالر و  23سنت رسید.
بانک ای ان زد در یادداشتی نوشت ،هرچند قیمت ها ممکن
نیست کاهش بیشتری را شاهد باشد ،اما احتمال افزایش
قابل توجه قیمت نیز بعید به نظر می رسد.
«هرچند عالئمی ابتدایی از بهبود تقاضا و کاهش تعداد
سکوهای نفت به پایین ترین رقم از سال  5959تاکنون
وجود دارد ،اما فزونی عرضه ای که هم اکنون در بازار وجود
دارد و ناشی از باال رفتن حجم ذخایر نفت خام آمریکا و
رسیدن رقم تولید عربستان به سطحی بی سابقه است،
موجب خواهد شد تا هرگونه افزایشی محدود باشد».
دیگر تحلیلگران حتی محتاط تر بودند و هشدار دادند که
عوامل پایه ای عرضه و تقاضا در حال بدتر شدن است.
مورگان استنلی نیز در یادداشتی نوشت« :عوامل پایه ای
بازار جهانی نفت از ابتدای امسال تاکنون کامال قوی بوده ،اما
ما اکنون شاهد نشانه هایی هستیم حاکی از اینکه بازارهای
فیزیکی در حال تضعیف شدن هستند .میزان سود پاالیش
نفت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است .با توجه به
اینکه میزان سفرها با خودرو در آمریکا در هفته های آتی
کاهش خواهد یافت ،و تقاضا برای تولید به صورت فصلی در
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اصل ،مدیر عامل شرکت بورس ،روز یکشنبه  58فروردین
 9.میزبان یکی از سرمایه گذاران خارجی فعال در سطح
بین الملل بود .در این نشست که در محل تاالر حافظ برگزار
شد ،هیات خارجی با ساختار بازار سرمایه ایران ،فرآیند انجام
معامله ،تنوع صنایع و بازارها ،مقررات سرمایه گذار خارجی و
همچنین شرایط پذیرش شرکت ها در بورس تهران آشنا
شدند .این شرکت سرمایه گذاری ،مدیریت  3میلیارد دالر
دارایی را بر عهده دارد و در سطح بین المل دارای  52دفتر
و  7مرکز منطقه ای می باشد .این گروه مالی در بخش های
سالمت ،محصوالت غذایی ،تکنولوژی اطالعات ،انرژی،
ساختمان و  . . .فعال است و فرصت های سرمایه گذاری در
بازار سرمایه ایران را در دست مطالعه دارد.

گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

