گزارش روزانه مورخ
 21خرداد 2931

روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:
اونس طال

2211

طال بازار تهران

1214444

بیشترین69113.14 :

گرم  21عیار

314124

کمترین69191.14 :

گرم  11عیار

2166344

سکه طرح قدیم

3944444

سکه طرح جدید

3924444

نیم سکه

1194444

ربع سکه

1694444

سکه گرمی

2134444

نقره

26.19

نفت

64.39

شاخص کل69113.14 :

ارزش معامالت:

 111.111میلیارد

حجم معامالت 114.611 :میلیون
تغییر61.11 :
درصد تغییر4.24 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص124.14 :
ارزش معامالت 111.931 :میلیارد
حجم معامالت 11.221 :میلیون
تغییر4.44 :

دالر مبادله ای

11314

دالر آزاد

99124

پوند انگلیس

11423

فرانک سویس

94691

یکصد ین ژاپن

19144

یورو

92699
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چراکه تولیدکنندگان توجیهی برای افزایش قیمت ندارند و
باید خود را با قیمتهای جهانی مطابقت دهند.
وی همچنین گفت :در زمینه اکتشاف و سرمایهگذاری
معدنی اولویت ما افزایش تولید و تمرکز بر پهنههای
اکتشافی جدید است که در این میان از سرمایهگذاران بخش
خصوصی تقاضا داریم موضوع را جدی تلقی کنند و ما نیز
تالش میکنیم موانع را از پیشروی آنها برداریم و برخی
قوانین را اصالح کنیم.

نمادهای پر بیننده
بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبصادر

538

752.81

شتران

5.87

7221.5

شبندر

5028

.32.82

ثتران

.8.3

82821

وبملت

.755

.2282.

پترول

7857

325..

خودرو

.800

52288

قاسم

18.8

72115

خپارس

523

7.2358

حسینا

5205.

5221.

به گفته وزیر صنعت ،معدن و تجارت سال گذشته علیرغم
رکودی که در بخش معدن داشتیم حدود  72درصد رشد
ارزش افزوده در این بخش را تجربه کردیم و به رشد پنج
درصدی در بخش صنعت نیز دست یافتیم.

شاخص
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ،امروز سهشنبه
 7.خرداد  ،05شاخص کل بازده نقدی و قیمت بورس اوراق
بهادار تهران با افزایش  8.واحدی به رقم  83هزار و .50
واحد رسید.
شاخص قیمت وزنی اما با  .8واحد رشد در رقم  .8هزار و
 515واحد ایستاد ،در حالی که شاخص بازار اول با افزایش
 71واحدی عدد  58هزار و  883واحد را برای خود ثبت
کرد.
شاخص بازار دوم نیز در این بازار با افزایش  32.واحدی با
رقم  732هزار و  880واحد به کار خود پایان داد .طی امروز
شاخص کل بازار فرابورس (آیفکس) نیز بدون تغییر همچنان
در محدوده  172واحدی ایستاد.
به گزارش فارس ،طی امروز بیش از  512میلیون سهم و
اوراق مالی قابل معامله در بورس تهران طی  85هزار و 82.
دفعه میان خریداران و فروشندگان دست به دست شد که
ارزشی بالغ بر  15میلیارد و  .81میلیون تومان را در این
بازار رقم زد.

فرابورس

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

حکشتی

5850

.52.3

میدکو

3272

2215

وبملت

.755

7.280

مارون

38523

2215

فوالد

.277

7.258

جم

5.87

223.

شبندر

5028

7.2.

شتران

5.87

22.7

وبصادر

538

72255

سمگا

8882

2270

اخبار اقتصادی:
صنعت
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :امسال بهره مالکانه
معادن علیرغم اجازهای که وزارت صنعت داشت ،افزایش
نیافت و حتی حقوق دولتی برای معادن سنگ آهن کاهش
یافته که طی روزهای آینده اعالم میشود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه(سنا) ،محمدرضا
نعمتزاده ،امروز در حاشیه اجالس معدن و صنایع معدنی
ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به درخواست
تولیدکنندگان سیمان مبنی بر افزایش  ..درصدی قیمت
این محصول اظهار کرد :این درخواست پذیرفته نیست،
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مدیر عامل شرکت بورس کاالی ایران روز گذشته از فراهم
بودن امکان خرید انواع محصوالت پتروشیمی از بورس کاالی
ایران به صورت اعتباری خبر داد ،به طوری که خریداران می
توانند با هماهنگی مجتمع های پتروشیمی کاالی
موردنیازشان را تحویل بگیرند و بهای آن را سه ماه بعد
پرداخت کنند.
در این رابطه رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی (صنایع
پایین دستی) شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،از تمایل
مجتمع های پتروشیمی برای فروش محصوالتشان در بورس
کاال به صورت اعتباری خبر داد.
رضا محتشمی پور با بیان اینکه مصرف کنندگان در حال
حاضر می توانند محصوالت پتروشیمی را به صورت اعتباری
از بورس کاالی ایران خریداری کنند ،گفت :در حال حاضر
فروش اعتباری مجتمع های پتروشیمی در بورس کاالی
ایران در حال انجام شدن است و خریداران می توانند به
جای معامله نقدی ،نیازهای خود را به شکل اعتباری
خریداری کنند.
محتشمی پور افزود :مجتمع های پتروشیمی عالقه مند به
فروش اعتباری محصوالت خود به مصرف کنندگان هستند و
در این خصوص رضایت کامل خود را اعالم کرده اند.

در عین حال سه نماد معامالتی کشتیرانی ج.ا.ا ،بانک ملت و
فوالد مبارکه بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس
تهران بر جای گذاشتند .این در حالی است که بانک ملت،
بانک صادرات و همراه اول باالترین تاثیر منفی برای شاخص
کل بورس رقم زدند.
در بازار امروز همزمان با بازگشت برخی نمادهای معامالتی از
مجامع عادی سالیانه اقبال سهامداران را شاهد هستیم .در
عین حال گروههای کوچک بازار همچنان میدان عرض اندام
بورسبازان و حرفهایهای بازار در روزهایی که امکان کسب
سود به راحتی وجود ندارد ،شده است.
در بازار امروز انتظار برای تقسیم سود نقدی مناسب برای
برخی شرکتهای دارویی منجر به اقبال خریداران برای
خرید سهام این شرکتها شده است.
در عین حال در گروه سیمانیها همسو با افزایش انتظارها
برای افزایش نرخ مناسب سیمان برخی نمادهای معامالتی با
افزایش تعداد خریداران سهام مواجه شدند.
هر چند که طی روزهای اخیر دولت نسبت به این افزایش
نرخ نظر مساعدی را نشان نداده است .دراین گروه مناسب
شدن قیمت ها و انگیزه نوسان گیری منجر به تکاپوی برخی
بورس بازها است .آنچه در بازار امروز بیش از هر چیز به
چشم آمد تکاپوی معامالت حقیقیها میان یکدیگر در بازاری
بود که به نظر میرسد ،حقوقیها چندان در آن فعال نبودند.
حجم و ارزش معامالت بورس تهران امورز همچون روزهای
قبل چندان دلچسب نبود و همچنان فضای انتظار بر تاالر
شیشهای حاکم است.

پتروشیمی
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بورس کاالی ایران،
محتشمی پور گفت :مجتمع های پتروشیمی عالقه مند به
فروش اعتباری محصوالت خود به مصرف کنندگان هستند و
در این زمینه رضایت کامل خود را اعالم کرده اند.

