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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل10000203 :
بیشترین10514 :
کمترین10010203 :
ارزش معامالت:

 .3032013میلیارد

حجم معامالت 0452330 :میلیون
تغییر1200 :
درصد تغییر3234 :

اونس طال

4.3120

طال بازار تهران

1.05333

گرم  40عیار

303.33

گرم  .1عیار

4040133

سکه طرح قدیم

3113333

سکه طرح جدید

3103333

نیم سکه

53.3333

ربع سکه

.003333

سکه گرمی

4333333

نقره

41200

نفت

55201

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص0502.3 :
ارزش معامالت ..302100 :میلیارد
حجم معامالت .302005 :میلیون
تغییر1203 :

دالر مبادله ای

.0.55

دالر آزاد

00033

پوند انگلیس

1..01

فرانک سویس

.3101

یکصد ین ژاپن

.001.

یورو

03514
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وی گفت :از  93شرکت تولیدکننده سیمان که به جز یک
شرکت همگی آنها عضو انجمن صنعت سیمان هستند تقاضا
کردیم با توجه به دستگاه ها و واحدهای اضافه شده گزارشی
از میزان افزایش قیمت تمام شده تولید سیمان ارایه دهند.
شیخان با بیان این که برای سر پا نگه داشتن صنعت سیمان
افزایش قیمت ضروری است ،گفت :طبق بررسی های اجمالی
صورت گرفته به افزایش حداقل  79درصدی قیمت سیمان
رسیدیم که البته این میزان از کارشناسی های اولیه
استخراج شده و هنوز قطعی نیست .اگرچه افزایش هزینه ها
در این صنعت بیش از  79درصد بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی درخواست افزایش
قیمت در صنعت سیمان به وزارت صنعت ارسال می شود،
گفت :نمی توان زمان مشخصی را اعالم کرد چراکه منتظر
تکمیل و آماده شدن مستندات مربوطه در این زمینه
هستیم .بعد از جمع آوری مستندات و جمع بندی نهایی
روی آن ،مستندات را ضمیمه درخواست خود کرده و به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارسال می کنیم .به نظر می
رسد بعد از ارسال درخواست ،به یک ماه زمان برای بررسی
های الزم در دولت نیاز باشد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در واکنش به
این موضوع که تا چه میزان بحث موافقت با افزایش قیمت
در این صنعت را قطعی می دانید ،گفت :طبق گفته معاون
اول رئیس جمهور ،کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و
مراجع قیمت گذاری از افزایش قیمتها به هر نحو و بدون
هماهنگی با دولت منع شده اند و هرگونه تغییر قیمت باید
با دالیل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم
بازار اعالم شود .از همین رو قصد داریم با تهیه مستندات
الزم این موضوع را با دولت در میان بگذاریم.
شیخان با بیان این که سیمان ،خمیر مایه توسعه کشور
است ،گفت :این صنعت به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی
زیادی ایجاد کرده و در موضوع ساخت و ساز نقش قابل
توجهی داشته است بنابراین امیدواریم با نظر دولت و موافقت

نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبصادر

759

973.17

هرمز

73.1

553.13

شبندر

5111

747314.

شتران

734.7

731.3

وبملت

14.3

733791

شاوان

77.77

313379

شپنا

4991

73733

پترول

7154

.13339

خودرو

173.

153371

ثتران

.753

773314

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

شبندر

5111

37335

مارون

.5753

1311

فملی

1744

53314

شتران

734.7

1345

اخابر

1917

.1375

هرمز

73.1

734

شپنا

4991

.53.

جم

1117

73.9

فارس

73117

17377

ذوب

7939

3399

گروه سیمان:
نمادهای حاضر در این گروه بر خالف روزهای گذشته که
مثبت دنبال شده بودند،امروز منفی معامله شد.در نماد سکما
و سشمال شاهد تشکیل صف فروش بودیم.تنها نماد مثبت
گروه سیمان،سفانو بود.در اخبار مرتبط با گروه سیمان:
عبدالرضا شیخان در گفت و گو با ملت بازار ضمن تاکید بر
این که به اشتباه در سایت های خبری موضوع ارسال
درخواست افزایش قیمت سیمان به وزارت صنعت عنوان شد،
گفت :صنعت سیمان به دنبال بحث افزایش نرخ است و به
این منظور در حال انجام کار کارشناسی در این زمینه بوده
اما هنوز درخواستی را به وزارتخانه صنعت ارسال نکرده
است.
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سایر نمادها:
گزارشی کوتاه از مجمع فوق العاده شرکت افست:
روز گذشته مجمع فوق العاده شرکت افست جهت افزایش
سرمایه از محل سود انباشته برگزار گردید،که در ذیل به
برخی از نکات مهم این مجمع اشاره می کنیم.
شرکت در شش ماهه اول امسال  .4درصد از سودش را
پوشش داده است .این در حالی است که سال پیش شرکت
در شش ماهه اول زیان شناسایی کرده بود .این پوشش
نتیجه تغییر سرفصل درامدی افست می باشد که از کارمزد
گیرنده صرف به توزیع کننده کتاب درسی تغییر یافته است
و در گزارش نه ماهه و ساالنه سال مالی قبل مشهود است و
سال گذشته نیز موجب تعدیل مثبتی  753درصدی گشته
بود .از انجایی که عمده درامد تحقق یافته شرکت به واسطه
فروش کتابهای درسی در شش ماهه دوم حاصل می شود
افست می تواند به راحتی سود امسال خود را پوشش دهد و
همچنین امکان تعدیل مثبت درامدی داشته باشد .
در ارتباط با طلب شرکت از روزنامه شرق هم افست توانسته
است  433میلیون از یک میلیارد تومان که در بند حسابرس
در سال قبل هم امده بود را دریافت کند و مابقی 333
میلیون مانده از این طلب را تا انتهای خرداد وصول کند.
شایان ذکر است جریمه این بدهی نیز که مبلغی در حدود
یک میلیارد تومان است و در صورت سود و زیان به عنوان
درامد شناسایی می شود می ماند که احتماال به سال اتی
مالی منتقل میشود .یعنی تقریبا سهمی  11تومان .همچنین
شرکت مذاکرات خود را با وزارت ارشاد به منظور تبدیل
شدن به ناشر جهت اخذ معافیت مالیاتی در بعضی از خدمات
خود را أغاز کرده است.

گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

با افزایش قیمت ،حمایت های الزم از این صنعت صورت
گیرد.

گروه بانک:
در نمادهای این گروه شاهد روند مثبتی بودیم .بطوریکه در
نماد وسینا شاهد تشکیل صف خرید بودیم.در نمادهای
حاضر در گروه بانک در نماد ونوین،وپارس شاهد روند
معامالت منفی بودیم.مهمترین خبری که طی روز گذشته در
ارتباط با بازار سرمایه منتشر گردید،کاهش نرخ سود بانکی
است .عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس
شورای هماهنگی بانکها به نیابت از بانکهای دولتی و
خصوصی اعالم کرد :مدیران عامل بانکهای دولتی و
خصوصی در نشست صبح امروز خود که در محل بانک
تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم
رسیدند.
همتی تصریح کرد :با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات
مقام محترم ریاست جمهوری و دیدگاهها و نظرات وزیر
محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل محترم بانک
مرکزی مدیران بانکها امروز توافق کردند در اولین مرحله
سود علیالحساب سپردههای یک ساله را به  13درصد
کاهش داده و سود تسهیالت مشارکتی رایج بانکها را بسته
به نوع فعالیت  1تا  .درصد کاهش دهند.
به گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک
مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از  75اردیبهشت
ماه سال جاری عملیاتی گردد.
وی افزود :در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات
بانکها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخهای
جدید که طی نامهای به بانک مرکزی اعالم خواهد شد
مطمحنظر مسئولین محترم بانک مرکزی و شورای محترم
پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای
پول در بازار ملحوظ گردد تا انشاءاله زمینه کاهش مرحله
بعدی نرخ سود نیز مهیا گردد.

