گزارش روزانه مورخ
 13خرداد 3131

روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل01131271 :
بیشترین01101271 :
کمترین01111201 :
ارزش معامالت:

 .3302117میلیارد

اونس طال

3.1321

طال بازار تهران

1111111

گرم  31عیار

311111

گرم  .1عیار

3.11111

سکه طرح قدیم

3311111

سکه طرح جدید

3301111

نیم سکه

1011111

ربع سکه

.0.1111

سکه گرمی

3031111

حجم معامالت 137211. :میلیون
تغییر.0217 :
درصد تغییر1211 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص711231 :
ارزش معامالت 10032337 :میلیارد
حجم معامالت 32133 :میلیارد
تغییر1201 :

دالر مبادله ای

.3301

دالر آزاد

1.731

پوند انگلیس

10.11

فرانک سویس

1371.

یکصد ین ژاپن

.1701

یورو

11337
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آهن در بازارهای جهانی از  043دالر بر تن به  ..دالر در
سال  9.رسیده است .درحالی که در ایران قیمت سنگ آهن
در مدت مشابه از کیلویی  .31ریال (بدون در نظرگرفتن
هزینه حمل ونقل) به دو هزار و  .11ریال رسیده است .در
حال حاضر ،در این حال قیمت خرید برق در کشور از 3..
ریال در سال  91به  420ریال در سال جاری رسیده و
قیمت گاز نیز در همین مدت از  .11به یکهزار و  .31ریال
افزایش یافته است .قیمت فوالد در بازار جهانی در یک سال
گذشته از  .31به  341دالر رسیده است.
این مقام مسئول با مقایسه واردات محصوالت فوالدی تخت
در سالهای  92و  93گفت :در بخش ورق های نورد سرد با
افزایش  0..درصدی واردات و در بخش ورقهای نورد گرم
با وجود افزایش تولید در فوالد مبارکه همچنان با رشد 29
درصدی واردات مواجه بودیم .در بخش ورق گالوانیزه نیز با
رشد  ..درصدی و در ورق رنگی نیز با  .3درصد رشد در
واردات مواجه هستیم.

سایر نمادها
-

-

در نماد غالبر شاهد انتشار گزارش حسابرسی نشده
سالیانه این شرکت بودیم.این شرکت با تعدیل
منفی  ..درصدی سود هر سهم خود را از 0.4
ریال به  31ریال به ازای هر سهم کاهش داده
است .این شرکت علل کاهش سود هر سهم خود را
کاهش 0درصدی در فروش و  9درصد بهای تمام
شده عنوان کرده است.از دیگر دالیل تغییر سود
هر سهم این شرکت ،کاهش 00درصدی درآمد
سرمایه گذاری های غیر عملیاتی در این شرکت
است.
در صورت های مالی نماد دلقما شاهد تعدیل
مثبت  22درصدی سود هر سهم بودیم.از جمله
دالیل این تغییر کاهش 43درصدی خالص هزینه
های عملیاتی بودیم.این شرکت سود خود را از
29.ریال به  3.9ریال افزایش داده است.

نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبملت

2332

034.31

حسینا

.0314

449.3

وبصادر

902

.04.00

ثتران

22..

44332

خپارس

390

2244.0

قاسم

4.90

04134

خودرو

2.14

014.11

پترول

0.3.

03433.

ونفت

241.

3424.

سمگا

40.3

34043

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

پارسان

30.3

304.2

جم

3...

04..

همراه

2.310

024.9

میدکو

2939

0439

فارس

013.9

00432

پترول

0.3.

144.

وبانک

.290

01493

زاگرس

02..4

1424

شخارک

09241

3432

ودی

0202

1420

اخبار بورسی:
گروه فوالد
به غیر نماد فخوز و فوالد در سایر نمادهای این گروه شاهد
روند معامالتی منفی بودیم.در نماد فخاس شاهد تشکیل
صف فروش بودیم و معامالت نماد ارفع منفی دنبال شد.
در ارتباط با شرکت فوالد مبارکه ،آقای سبحانی مدیرعامل
شرکت فوالد مبارکه در ارتباط با وضعیت کلی صنعت فوالد
بیان کردند که افزایش قیمت عوامل تولید فوالد در داخل و
کاهش آن در خارج از کشور ،فضای رقابت با تولید کنندگان
جهانی را سخت و نابرابر کرده است.
سبحانی با مقایسه هزینه های تولید فوالد در سال های 91
تا  9.در فوالدسازی های دنیا و ایران گفت :قیمت سنگ

گزارش روزانه مورخ
 13خرداد 3131

همچنین نماد معامالتی شرکت پاالیش نفت الوان(شاوان،)0
با توجه به دریافت اطالعات با اهمیت  2.خرداد ماه جاری
متوقف شده است .الزم به اشاره است ،یک مقام آگاه در این
خصوص به فارس گفته است :فردا دوشنبه نماد معامالتی
پاالیشیها با مکانیزم بازگشایی با محدودیت دامنه نوسان
قیمت تا سقف  .1درصد بازگشایی میشود.محمدرضا
معتمد رئیس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت :به
احتمال  99درصد گزارش شفافسازی اعالمیه اخیر شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی به پاالیشیهای
بورس بر روی سامانه کدال منتشر خواهد شد.وی افزود :در
این گزارش شفافسازی ،سازمان بورس به طور مستقیم
نسبت به علت توقف و بازگشایی نماد معامالتی  .شرکت
پاالیشی در  3روز معامالتی گذشته اقدام به اطالعرسانی
خواهد کرد.این مقام مسئول از بازگشایی نماد معامالتی
شرکتهای پاالیشی طی فردا دوشنبه خبر داد و گفت:
همزمان با انتشار گزارش شفافسازی در روز جاری،
معاملهگران و سرمایهگذاران بورس این فرصت را خواهند
داشت تا فردا نسبت به تحلیل و بررسی اثر اعالمیه اخیر
اقدام و در نهایت نسبت به شایعهسازیها جلوگیری
شود.معتمد فرایند بازگشایی نماد معامالتی  .شرکت
پاالیشی را با رویه عادی و با محدودیت دامنه نوسان قیمت
تا سقف  .1درصد عنوان کرد و افزود :در اعالمیهای که به
شرکتهای پاالیشی ابالغ شده بود ،براساس اخبار دریافتی و
با توجه به محاسباتی که میان شرکت ملی پاالیش و پخش
با پاالیشگاهها وجود دارد ،درآمدهای دیده شده در این
اعالمیه برگشت داده شده است.

به گزارش ایرنا ،قیمت نفت سبک و سنگین ایران در هفته
منتهی به  02ژوئن در بازارهای جهانی با افزایش همراه شد؛
قیمت نفت سبک ایران  43سنت و نفت سنگین ایران ..
سنت نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و به  40دالر و
 3.سنت و  .9دالر و  94سنت برای هر بشکه رسید .

-

-

-

امروز مجمع شرکت نفت پارس برگزار گردید و
تقسیم سود 0311ریالی مورد تصویب این مجمع
قرار گرفت.همچنین این شرکت تصمیم دارد که
سرمایه خود را در سال جاری از ..1میلیارد ریال
به 0.11میلیارد ریال برساند.
شرکت حمل و نقل توکا که با سرمایه
 2144میلیارد تومانی در بازار دوم معامالت بورس
حضور دارد و طی  4ماه اخیر با کاهش  3درصدی
قیمت سهام مواجه شده ،اقدام به شفاف سازی
منفی کرد.
براساس این گزارش ،مهدی خضری مدیرعامل
"حتوکا" با ارسال نامه ایی به سازمان بورس اعالم
کرد :بر اساس قرارداد منعقده با شرکت فوالد
مبارکه با موضوع عملیات تخلیه کاال از کشتی،
عملیات داخل اسکله و حمل و نقل کاالی فله ای
از بنادر جنوبی و شمالی کشور به فوالد مبارکه،
شرکت اقدام به پیش بینی درآمد در خصوص
حمل و نقل کاالی فله ای از بندرعباس کرده
است .حال اینکه کارفرما بنا به مصلحت خود و با
استناد به تبصره  0ماده  2و بند  3ماده 02
قرارداد ،این بخش از قرارداد را به حمل و نقل
ریلی واگذار کرده است که این امر منجر به کاهش
درآمد کمیسیون شعبه بندرعباس شده است .به
گفته وی برآوردها حاکی از تعدیل منفی معادل
 03درصد بر روی سود خالص است که به محض
تکمیل اطالعات ،بودجه پیش بینی شده اصالح و
ارسال می شود.

اخبار بورسی:
به گزارش اخبار پولی مالی ،شنیده ها حاکی از آن است که
نمادهای متوقف پاالیشگاهی ها در معامالت فردا بازگشایی
خواهد شد.نماد معامالتی شرکتهای پاالیش نفت بندر
عباس،پاالیش نفت اصفهان،پاالیش نفت تبریز با توجه به
دریافت اطالعات با اهمیت ،در معامالت امروز متوقف شدند.
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قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی با  41سنت
افزایش به  40دالر و  3سنت برای هر بشکه رسید .میانگین
قیمت سبد نفتی اوپک از ابتدای سال تاکنون  ..دالر و 4.
سنت برای هر بشکه بوده است.

به گزارش اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی ،قیمت
نفت خام دبلیو تی آی با  32سنت و برنت با یک دالر و
هشت سنت افزایش در هفته مورد بررسی به ترتیب به 41
دالر و یک سنت و  42دالر و  93سنت برای هر بشکه
رسید .قیمت نفت خام دوبی نیز با  .0سنت افزایش به 42
دالر و  .3سنت و عمان با  49سنت افزایش به  42دالر و
 .3سنت برای هر بشکه رسید.

در این هفته بورس بازان به کاهش وضع خود اقدام کردند و
خالص وضع خود را در قراردادهای آتی و اختیاری در بازار
بورس نایمکس به میزان  9،410هزار قرارداد کاهش دادند و
آن را به سطح  23.4.21هزار قرارداد رساندند و از تقویت
بیشتر قیمت ها جلوگیری کردند.

گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

