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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:
اونس طال

464129

طال بازار تهران

1604444

گرم  40عیار

303984

گرم  61عیار

4942414

سکه طرح قدیم

3263444

بیشترین20463244 :

سکه طرح جدید

3263444

کمترین23931 :

نیم سکه

1044444

ربع سکه

6144444

سکه گرمی

4401444

نقره

42299

نفت

88231

شاخص کل23931 :

ارزش معامالت:

 64662418میلیارد

حجم معامالت 42499 :میلیارد
تغییر341206 :
درصد تغییر4241 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص386234 :
ارزش معامالت 66492903 :میلیارد
حجم معامالت 8282849 :میلیون
تغییر2264 :

دالر مبادله ای

60688

دالر آزاد

99194

پوند انگلیس

16632

فرانک سویس

63232

یکصد ین ژاپن

69326

یورو

94814
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اعالم مهمترین رویدادهای سال گذشته و برنامه های سال
جاری ،از افزایش سرمایه این از محل تجدید ارزیابی دارایی
ها و ارایه درخواست انتقال از فرابورس به بورس خبر داد.
وی رشد تولید  5.6میلیون تنی سال گذشته و ثبت رکود
تقسیم سود  144تومانی در سال  85برای اولین در تاریخ
این شرکت  ،خرید  444درصدی ذغال سنگ البرز شرقی،
برنده شدن در مناقصه ذغال سنگ طبس ،شروع پروژه ملی
تولید ریلی در تیر  83و راه اندازی آن در آبان ، 81خرید
کارخانه ایی برای تولید تیرآهن بال پهن و ...از مهترین
رویداد های سال گذشته اعالم کرد.

نمادهای پر بیننده
بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبصادر

839

475.261

هرمز

4222

777.175

وبملت

5148

28.784

شتران

44894

528.129

شبندر

7497

52.654

شاوان

44668

51.532

خودرو

5984

13.423

ثتران

3487

49.492

شپنا

1754

2.956

پترول

4974

54.496

مهمترین برنامه های سال  81ذوب آهن
وی با اشاره به وجود  19کارخانه فعال در تولید میلگرد و
نبشی و تیرآهن ،تغییر استراتژی تولید محصوالت و سبد
محصوالت را از مهمترین برنامه های سال جاری اعالم کرد و
گفت :در نیمه دوم سال جاری ،چند محصول جدید که
دیگران توان تولید را ندارند توسط ذوب آهن تولید خواهد
شد.
مدیرعامل ذوب آهن با اعالم سرمایه گذاری در  8پروژه
زیست محیطی با سرمایه گذاری  581میلیارد تومانی،خاطر
نشان کرد :عالوه براین ،طی سال جاری پروژه های توسعه
ایی به طور عام با حجم سرمایه گذاری دو هزار میلیارد
تومانی مدنظر است که شامل  46پروژه جذب چدن28 ،
پروژه بهینه سازی 77 ،پروژه بازسازی و تعمیرات اساسی و
 37پروژه پژوهشی است.
سعدی محمدی با بیان اینکه به عنوان کارشناس معتقد
است هیچ شرکتی کیفیت تولیدات ذوب آهن را ندارد ،از
برنامه صادرات  244هزار تنی محصوالت در سال جاری خبر
داد و گفت :رسیدن به ظرفیت تولید  1.5میلیون تنی در
کوتاه مدت و  7.5میلیون تنی در میان مدت برای رعایت
استاندارد کف  2میلیون تنی دنیا ،سرمایه گذاری و حضور
جدی در بخش معدن و سنگ آهن بخش خصوصی و
عمومی با هدف رسیدن به زنجیره تولید و تغییر ساختار و

فرابورس

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

32378

5.41

فارس

427.63 44332

مارون

4.57

شبندر

7497

78.36

پترول

4974

اخابر

5676

72.28

جم

9443

4.71

فوالد

5446

27.86

شاوان

44668

4.74

همراه

34181

23.64

شراز

6865

4.2

اخبار بورسی:
گروه فوالد:
به جز دو نماد فخاس و فخوز که با صف فروش بکار خود
پایان دادند،سایر نمادهای فوالدی امروز مثبت بودند .در نماد
هرمز شاهد حمایت جانانه سهامدار عمده این شرکت از
سهام هرمز بودیم.نماد ذوب نیز با تشکیل صف خرید بکار
خود پایان داد.

در اخبار مرتبط با این گروه:
اردشیر سعد محمدی مدیرعامل شرکت  697میلیارد تومانی
ذوب آهن اصفهان در جریان برگزاری نشست مطبوعاتی با
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سال  85ناگهان و بدون هیچ تعهدی ،با ایرانخودرو قطع
رابطه کرد) ،در قرارداد جدید بندهای سختگیرانهتر و
محکمتری را در نظر گرفتهاند تا طرف فرانسوی نتواند هر
وقت دلش خواست ،بگذارد و برود.
هر چند پژو در گذشته رفتار مناسبی با ایران خودرو نداشته
و شریکی بیوفا برای خودروسازی ایران بوده ،اما بهنظر
میرسد «قرارداد جدید» به شرط اجرا شدن بند به بند آن،
میتواند منافع هر دو طرف (ایران خودرو و پژو) را تامین
کند.
در این بین ،قطعا «سرمایهگذاری مشترک» و «صادرات 34
درصدی» از اهمیت بسیار باالیی برخوردار هستند که باید
دید ایرانخودروییها تا چه حد موفق به تحقق آنها خواهند
شد و پژوی فرانسه چه عملکردی در این مورد از خود نشان
میدهد.
در گروه قطعه سازی خکار با تعدیل مثبت حدود 34
درصدی سود سال  83خود را به  4583ریال رساند.این نماد
امروز با تعدیل مثبت  46درصدی در باز مجددا مورد معامله
قرار گرفت.
در نمادهای الستیکی نیز در نمادهای پکویر و پسهند شاهد
روند مثبت قیمتی بودیم و سایر نمادهای حاضر در این گروه
منفی معامله شدند.
در اخبار مرتبط با این گروه :قیمت الستیک در بازار سال
جدید تغییر محسوسی نداشته است .این در شرایطی است
که گفته میشود تولیدکنندگان داخلی درخواست افزایش
قیمت خود را روی میز دولت گذاشتهاند و مطابق با اخبار
منتشر شده در اسفندماه سال گذشته  ،سازمان حمایت از
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با افزایش قیمت الستیک
موافقت کرده است.
این در شرایطی است که افزایش قیمت الستیکهای تولید
داخل هنوز به صورت رسمی اجرا نشده است .

گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

حذف نگرش دولتی برای نزدیک شدن به پویایی و سرعت
عمل از دیگر برنامه های مهم سال جاری ذوب آهن است.
این مقام مسئول در رابطه با علت تعدیل منفی  69درصدی
سود هر سهم ذوب آهن در سال گذشته هم گفت :با توجه
به لزوم ارایه پیش بینی ها در بهمن هرسال به سازمان
بورس و در برابر قیمت بیش از  5هزار تومانی هر تن میلگرد
در سال  ، 85متوسط فروش این محصول  4964تومان برای
سال گذشته در نظر گرفته شده اما قیمت ان درسال گذشته
به حدود  4744تومان رسید .این عامل و اختالف قیمت می
توانست موجب زیان ده شدن ذوب آهن درسال گذشته می
شد اما چنین رویدادی رخ نداد.
گروه خودرو ،قطعه سازی و الستیک:
نمادهای خودرویی امروز غالبا منفی دنبال شدند و نمادهای
قطعه ساز در این گروه مثبت دنبال شدند.در اخبار مرتبط با
گروه خودرو :به گزارش دنیای خودرو به نقل از دنیای
اقتصاد ،به گفته منابع آگاه ،ایران خودرو و پژو که جلسات
مذاکره خود را از اواخر سال  85آغاز کردند ،پیشرفت زیادی
در مذاکرات داشتهاند و حتی بر سر برخی جزئیات شراکت
نیز به تفاهم رسیدهاند ،شراکتی که به گفته هاشم یکهزارع،
مدیرعامل ایران خودرو ،مستقل از «مساله هستهای» است.
یکهزارع پیشتر تاکید کرده بود که مشارکت ایران خودرو
با پژو در قالب «جوینت وینچر» (سرمایهگذاری مشترک)
صورت خواهد گرفت و این خودروساز فرانسوی موظف به
صادرات  34درصد از تولیدات مشترک خود با ایران ،به
بازارهای خارجی است .وی این را هم گفته بود که در
قرارداد موردنظر ،اگر پژو به تعهد صادراتی خود عمل نکند،
فروش داخلی این شرکت در بازار ایران نیز متوقف خواهد
شد.
در این شرایط ،کارشناسان معتقدند ،اگر مواردی که
مدیرعامل ایران خودرو درباره قرارداد با پژو مطرح کرده،
اجرایی شود ،این دو شرکت میتوانند شراکتی برد-برد را با
یکدیگر تجربه کنند .به گفته آنها ،از آنجا که
ایرانخودروییها یک بار از سوراخ پژو گزیده شدهاند (پژو در

