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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:
اونس طال

443619

طال بازار تهران

1604444

گرم  40عیار

305704

گرم  61عیار

4942174

سکه طرح قدیم

3274444

بیشترین20194194 :

سکه طرح جدید

3274444

کمترین20450104 :

نیم سکه

7464444

ربع سکه

6044444

سکه گرمی

4344444

نقره

42164

نفت

71147

شاخص کل20450104 :

ارزش معامالت:

 42041611میلیارد

حجم معامالت 0961131 :میلیون
تغییر4172 :
درصد تغییر902113 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص573144 :
ارزش معامالت 3451666 :میلیارد
حجم معامالت 4241477 :میلیون
تغییر6114 :

دالر مبادله ای

60675

دالر آزاد

99244

پوند انگلیس

14566

فرانک سویس

63449

یکصد ین ژاپن

69266

یورو

94474
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بخشنامه درخواست افزایش قیمت خود را به وزارت صنعت،
معدن و تجارت ارسال کرده است.
وی با اعالم اینکه بعد از بررسی وزارت صنعت این درخواست
در درستور کار کارگروه ستاد تنظیم بازار قرار میگیرد،
افزود :امیدوارم با مساعدت مسئولین و در نظر گرفتن شرایط
صنعت سیمان این افزایش قیمت تصویب شود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اضافه کرد :در
حال حاضر  91درصد از هزینههای تولید سیمان افزایش
یافته و این موضوع در کنار افزایش نرخ دستمزد مشکالتی را
برای واحدهای تولیدی به وجود اورده است.
وی با تأکید براینکه ما برای حفظ موجودیت صنعت سیمان
درخواست افزایش قیمتها را داده ایم ،تصریح کرد :هم
اکنون قیمت هر تن سیمان در درب کارخانه  911هزار
تومان است که ما پیشنهاد کردیم  97درصد افزایش پیدا
کرده و به رقم  997تومان برسد.
شیخان با اشاره به اینکه این میزان افزایش ،تأثیر یک
درصدی را بر قیمت ساخت و ساز خواهد داشت،گفت :در هر
متر مربع ساختمان حداکثر  931کیلوگرم سیمان استفاده
می شود که این موضوع نشان از آن دارد که تأثیر 97
درصدی قیمت این سیمان تأثیرات چندانی بر قیمت ساخت
و سازها نخواهد گذاشت.

نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبصادر

279

949.237

هرمز

9341

32.239

وبملت

9347

37.934

شتران

99141

94.939

شبندر

4499

37.494

شاوان

99991

92.311

خودرو

9229

39.232

دی

9117

94.944

خپارس

272

22.324

حسینا

34434

99.413

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

اخابر

9449

999.79

مارون

43499

3.19

شبندر

4499

74.93

شتران

99141

9.43

همراه

49123

49.49

جم

4934

9.34

حکشتی

3213

34.79

هرمز

9341

9.49

وبملت

9347

42.49

میدکو

3934

1.24

اخبار بورسی:
گروه سیمان

گروه بانک
نمادهای حاضر در این گروه غالبا منفی دنبال شدند و در
نمادهای ونوین و حکمت شاهد روند معامالت مثبتی
بودیم.در نماد وسینا شاهد تشکیل صف فروش بودیم.
بانک ملت در گزارش اولین پیش بینی منتهی به 92/99/23
خود سود هر سهم شرکت را مبلغ  373ریال پیش بینی
نموده است که نسبت به سال مالی مشابه قبل با افزایش 3
درصدی عالم شده است سودخالص شرکت مبلغ 9422

نمادهای حاضر در گروه سیمان برخالف روزهای قبل با روند
قیمتی مثبت بکار خود پایان دادند.با خبر درخواست افزایش
نرخ محصوالت سیمانی از سوی دبیر انجمن صنفی صنعت
سیمان نمادهای حاضر در این گروه مثبت معامله شدند.
عبدالرضا شیخان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
تسنیم ،با بیان اینکه براساس بخشنامه معاون اول رئیس
جمهور هر واحدی که متقاضی افزایش قیمت محصوالت
است باید مصوبه کارگروه تخصصی ستاد تنظیم بازار را اخذ
کند ،اظهارداشت :صنعت سیمان هم با توجه به این
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کریمایی افزود :در این رابطه وزیر صنعت دستور داده پیش
نویس این آیین نامه طی  91روز دیگر آماده شود تا با توجه
به مفاد قانون  ،توسط دو وزارت خانه اقتصاد و نفت نیز مورد
بررسی قرار گیرد و بعد از تایید در سه وزارتخانه ،مبنای
محاسبات قرار گیرد.

اخبار اقتصادی:
نفت
بر اساس اعالم مرکز مدیریت اطالعات انرژی ،اگر با توافق
نهایی هستهای کشورهای  9+3با ایران تحریمهای این کشور
برداشته شود ،قیمت نفت میتواند تا بشکهای  93دالر
کاهش یابد.به گزارش خبرگزاری بلومبرگ ،روز  9آوریل
ایران و کشورهای غربی بر سر مسایل هستهای این کشور به
توافق رسیدند و باید جزییات این توافق تا  41ژوئن امسال
نهایی شود .با برداشتن تحریمها که ناشی از این توافق
خواهد بود ،دوباره ایران میتواند بشکههای نفت بیشتری را
وارد بازار کند که این افزایش تزریق نفت به بازار ،بر اساس
اعالم مرکز مدیریت اطالعات انرژی ،قیمت نفت را بشکهای
 3تا  93دالر کاهش خواهد داد.بر اساس اطالعات منتشر
شده ،میزان فروش نفت ایران در سال گذشته بر اثر
تحریمهای این کشور به نصف کاهش یافته بود .ایران
میتوان خروجی خود را تا آخر سال  9194میالدی روزانه
 711هزار بشکه افزایش دهد .بر اساس اطالعاتی که
بلومبرگ منتشر کرده ،میزان تولید نفت ایران در ماه مارس
امسال حدود  9.43میلیون بشکه در روز بوده است.مرکز
مدیریت اطالعات انرژی پیشبینی کرده است که قیمت نفت
وست تگزاس اینترمدیت که آمریکا تولید میکند در سال
آینده بشکهای  71دالر و قیمت نفت برنت بشکهای 73.14
دالر خواهد بود .این گزارش افزایش تولید نفت در ایران و
فروش اضافه این میزان را در پیشبینی قیمتهای سال آینده
لحاظ نکرده است.افزایش تولید نفت ایران میتواند میزان
رشد میانگین ساالنه نفت را در سال  9194به اندازه 311
هزار بشکه افزایش دهد که باعث خواهد شد به صنفت

میلیارد تومان  ،هزینه های مالی  9994میلیارد تومان در
این گزارش پیش بینی شده اند.

گروه پتروشیمی
نمادهای حاضر در گروه پتروشیمی غالبا منفی دنبال
شدند.در شرکت های تولید کننده اوره ،در نماد خراسان ،
شپدیس،کرماشا و شیراز روند قیمتی منفی بود.تنها در نماد
شلرد شاهد معامالت مثبتی بودیم.در شرکت های تولید
کننده متانول،شفن با تشکیل صف فروش بکار خود پایان
داد.در شرکت های تولید کننده پلی اتیلن ،در نمادهای
شاراک،شکبیر و مارون شاهد روند مثبت قیمتی بودیم.

در اخبار مرتبط با این گروه:
فریبرز کریمایی در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس،
درباره آخرین وضعیت ارسال صورت حساب  94سنتی نرخ
خوراک به شرکت های پتروشیمی گازی اظهار داشت :این
نرخ هیچ مبنای قانونی ندارد و مربوط به گذشته است.
بنابراین با توجه به لغو شدن عطف ماسبق این مورد و نبود
مبنای قانونی ،نرخ  94سنتی اعالمی مصداق قانونی ندارد.
وی ادامه داد :در این رابطه مکاتباتی انجام و طی آن اعالم
شده به دلیل اینکه هیچ رقمی برای نرخ خوارک شرکت های
پتروشیمی در سال  23تعیین شده و آیین نامه تعیین
فرمول نرخ خوراک هم نهایی نشده ،هر نرخی باید به صورت
علی الحساب در نظر گرفته شود .بنابراین این موضوع در
حال برطرف شدن است.
این مقام مسئول در رابطه با آخرین وضعیت آیین نامه
تعیین فرمول نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی که نقش
مهمی در آینده این صنعت دارد ،توضیح داد :پیش نویس
آیین نامه تهیه و تاکنون هم سه جلسه در وزارت صنعت،
معدن و تجارت برگزار شده و امروز جلسه دیگری تشکیل
می شود.
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ذخیره نفت و قیمتهای نفت فشار وارد شود .در هر حال،
بدون در نظر گرفته افزایش تولید احتمالی نفت ایران،
تخمین زده شده است که تولید نفت در سال  9194روزانه
 911هزار بشکه افزایش داشته باشد.اگر توافقات به نتیجه
برسد ،ممکن است که در سال  9193نیز افزایش عرضه نفت
ایران بر بازار تاثیر بگذارد چون ایران حدود  41میلیون بشکه
ذخیره دارد و قادر است این ذخایر را در نیمه دوم سال
 9193به تدریج وارد بازار کند.

گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

