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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل41022949 :
بیشترین41010949 :
کمترین41914929 :
ارزش معامالت:

 44469260میلیارد

حجم معامالت 7019497 :میلیون

اونس طال

447790

طال بازار تهران

1944999

گرم  41عیار

026999

سکه طرح قدیم

0999999

سکه طرح جدید

0996999

نیم سکه

1609999

ربع سکه

2609999

سکه گرمی

4799999

تغییر610941 :
درصد تغییر9902 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص792949 :
ارزش معامالت 4119942 :میلیارد
حجم معامالت 4119109 :میلیون
تغییر49909 :

دالر مبادله ای

20940

دالر آزاد

92079

پوند انگلیس

14449

فرانک سویس

94449

یکصد ین ژاپن

29049

یورو

92144
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شده تا در این کشور تعرفه واردات محصوالت از جمله
سیمان افزایش یابد و در مقابل عوارض واردات کلینگر
کاهش یابد تا با دریافت مواد اولیه نسبت به تولید سیمان
اقدام کنند.

نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبملت

2142

36543.

شتران

..12

215642

وبصادر

734

4615116

پترول

437.

2453.4

شبندر

.413

4.542.

ذوب

2221

225324

شپنا

.662

145247

شاوان

2212

25323

خپارس

717

225413

قاسم

4667

65..2

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

فملی

44.4

7451

پترول

437.

4527

حکشتی

.143

4251.

شتران

..12

4527

شبندر

.413

33512

میدکو

6112

4512

شپنا

.662

.1522

ذوب

2221

4

تاپیکو

21.2

1352

شاوان

2212

15..

اخبار بورسی:
گروه سیمان
روند معامالت گروه سیمان برخالف روند کلی بازار که مثبت
دنبال شد،در غالب نمادها منفی دنبال شدند .در نمادهای
سشرق ،سفانو،سکارون شاهد روند معامالت مثبت بودیم.
دبیر انجمن گروه کارفرمایان صنعت سیمان با بیان این
مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد :نا آرامی و
نا امنی کشور عراق ،کاهش درآمدهای نفتی این کشور به
دلیل افت بهای نفت و کاهش ساخت و ساز در نهایت موجب

عبدالرضا شیخان افزود :با توجه به اینکه ارزش افزوده
صادرات سیمان بیش از کلینگر می باشد ،سعی بر این شده
تا فروش خارجی کلینگر کنترل شده باشد و از این رو در
صدد گسترش بازارهای جدید صادرات سیمان هستیم .به
گونه ای که در نظر داریم تا صادرات به آسیای میانه نسبت
به گذشته افزایش یابد و با فعال کردن شرکت توسعه
صادرات که متعلق به صنعت سیمان است ،برای افزایش
سهم صادرات در بازارهای خارجی برنامه هایی طراحی شده
است .عالوه بر این ،امیدواریم تا با رفع تحریم ها و
محدودیت ها وارد بازار کشور آفریقا شویم و از سوی دیگر با
افزایش درآمدهای کشور از محل ساخت و ساز ناشی از رونق
اقتصادی ،مصارف داخلی سیمان افزایش یابد.
وی همچنین در خصوص دریافت مجوز افزایش نرخ فروش
سیمان گفت :همانطور که قبالً نیز عنوان شد ،درخواست
دریافت افزایش قیمت فروش بر اساس کار کارشناسی شده و
بررسی های دقیقی ارائه شده و به نظر می رسد مشکل
خاصی در اعمال این افزایش وجود نداشته باشد
شیخان در خاتمه پیرامون اعطای یارانه تولید به گروه
سیمان اظهار داشت :این موضوع که طی روزهای اخیر
توسط وزیر صنعت مطرح و رسانه ای شده مربوط به سال
های  27و  71و زمان اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن
یارانه ها است .به طوریکه مقرر گردیده بود تا تعدادی از
کارخانه های مازوت سوز به دلیل افزایش قیمت مازوت و در
مقابل عدم تغییر نرخ گاز مصرفی ،تفاوت قیمت مازوت و گاز
را دریافت کنند.
بر این اساس مقررگردید مبلغ  21میلیارد تومان به شرکت
های مازوت سوز که تعداد آنها هشت مجموعه می باشد،
پرداخت شود و تاکنون  11میلیارد تومان به آنها پرداخت
شده است .از این رو یارانه تولید به صنعت سیمان اعطا نشده
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و تنها دولت به تعهدات خود عمل می کند که هیچ منفعتی
برای این گروه در پی ندارد.

گروه پتروشیمی
نمادهای حاضر در این گروه در بیشتر نمادها متعادل دنبال
شدند.در شرکت های تولید کننده پلی اتیلن تنها در نماد
فارس روند قیمت کمی منفی بود.در شرکت های تولید
کننده متانول در نماد شفن و زاگرس شاهد انجام معامالت
منفی بودیم و در تولید کننده اوره شپدیس و کرماشا به
نسبت سایر نمادها منفی تر معامله شدند.

گروه پاالیشگاه
نمادهای حاضر در این گروه به جز در نماد شبریز در سایر
نمادهای این گروه یکپارچه مثبت بودند و در نمادهای
شاوان ،شپنا و شبندر شاهد تشکیل صف خرید بودیم.

سایر نمادها
-

مجتبی فریدونی(مدیرسرمایه گذاری ذوب آهن)
در گفت و گو با پایگاه خبری بورس پرس ،در
رابطه با آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت
مشمول اصل  11ذوب آهن اظهار داشت :طبق
برنامه ریزی های به عمل آمده افزایش سرمایه
 622درصدی در جریان است و تالش می شود تا
با طی مراحل قانونی این اتفاق حداکثر در سه ماه
آینده عملیاتی شود.وی ادامه داد :این افزایش 6
هزار و  442میلیارد تومانی از محل تجدید ارزیابی
دارایی ها ( ماشین االت و تجهیزات ) بوده و برای
اصالح ساختار مالی شرکت بکار گرفته خواهد شد.
در صورت نبود مانعی  ،افزایش سرمایه 622
درصدی "ذوب" تا شهریور نهایی می شود.

-

معاون انجمن کارخانجات قند و شکر شایعه
افزایش قیمت این محصول را تکذیب و اعالم کرد
در سال جاری درخواست افزایش قیمتی ارایه
نشده است .اوایل آذر سال گذشته بود که بعد از
دو سه ماه پیگیری ،قیمت جدید شکر در دو ستاد
هدفمندی یارانه ها و تنظیم بازار تصویب و طی
آن قیمت هر کیلو شکر  2411تومان بعالوه 211
تومان یارانه تعیین شد.

در اخبار مرتبط با این گروه:
مدیر عامل شرکت پتروشیمی مبین در رابطه با این عرضه
در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز گفت :مبین قصد دارد هفته
آینده  4.میلیون لیتر آب  DMرا در بازار بورس کاال عرضه
کند که این کار از طریق کارگزاری بانک ملت انجام می شود
اما هنوز روز دقیق این عرضه مشخص نشده است.
جمشید سبزکار از تأثیر این عرضه در درآمد هر سهم گفت:
با توجه به اینکه آب  DMحجم بسیار اندکی از فروش
شرکت را دارد تأثیر قابل توجهی بر سود هر سهم نخواهد
داشت اما گزارش شفاف سازی در این خصوص را به زودی
بر سامانه کدال قرار خواهیم داد.
با توجه به صورتهای مالی سال  76این شرکت ،آب بدون
امالح تنها  4544درصد از مبلغ کل فروش را داشته و از
محصوالت جانبی این مجموعه می باشد اما طبق اظهارات
مسئولین شرکت و با توجه به اینکه برنامه فروش آب بدون
امالح پتروشیمی مبین قرار است به صورت بلند مدت در
بورس کاال باشد می تواند در سودآوری آن تأثیر مثبت
داشته باشد اما درصد تأثیر آن چندان چشم گیر نخواهد
بود.
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برنامه هستهای ایران در ازای لغو تحریمهای
بینالمللی تهران را در پی خواهد داشت.این
کشورها پیش از این اعالم کرده بودند در
ضرباألجل  61ژوئن به توافق نهایی دست پیدا
خواهند کرد اما مذاکرهکنندگانی که هم اکنون در
وین با یکدیگر دیدار میکنند با موضوعات
پیچیدهای شامل زمانبندی لغو تحریمها و میزان
بازرسی از سایتهای هستهای ایران روبرو هستند
که حصول توافق در زمان تعیین شده را سخت
کرده است.سخنگوی کاخ سفید همچنین در این
نشست ،گفت :مذاکره کنندگان آمریکا چند روز
دیگر برای ادامه رایزنیها در وین میمانند اما
رئیس جمهور اوباما توافقی که مسیر ایران برای
دستیابی به سالح هستهای را مسدود نکند یا این
کشور را ملزم به پذیرفتن بازرسیهای سرزده نکند
نخواهد پذیرفت.

اخبار اقتصادی و سیاسی:
-

به گزارش ایرنا یک مقام ارشد آمریکایی در عقب
نشینی آشکار از مواضع گذشته واشنگتن در قبال
ایران از تهیه پیشنهاد جدیدی خبر داد و گفت :
نقطه آغاز کار ما راه یافتن به مراکز نظامی نیست
چون آمریکا هم اجازه دسترسی به همه مراکز
نظامی اش را نمی دهد .این مقام آمریکایی
دوشنبه گفت :روندی را طراحی کرده ایم که به
عقیده ما دسترسی های الزم را برای آژانس بین
المللی انرژی اتمی فراهم می کند .خبرگزاری
فرانسه در این زمینه گزارش داد که مذاکره
کنندگان ایرانی تاکنون واکنشی به این سخنان
مقام آمریکایی نداشته اند اما ایران بارها و رسما
اعالم کرده است که با ارایه دسترسی های فرا
پادمانی مخالف است و تحت هیچ شرایطی اجازه
دسترسی به مراکز نظامی حساس را نمی دهد.

-

جاش ارنست ،سخنگوی کاخ سفید در نشست
خبری روز دوشنبه خود درباره احتمال تمدید
مذاکرات هستهای ایران و گروه  ،4+.گفت :در
حال حاضر پیشبینی میشود که این مذاکرات
پس از ضرب األجل  61ژوئن نیز ادامه یابد اما این
به معنی به بنبست رسیدن مذاکرات نیست.
سخنگوی کاخ سفید ادامه داد :مذاکره کنندگان ما
برای دستیابی به یک توافق نهایی پس از این
ضرباألجل در وین باقی خواهند ماند .ارنست
تصریح کرد :من نمیخواهم در اینجا عدد و رقم
بیاورم اما واضح است که مذاکره کنندگان ما
متوجه موانع در مذاکرات هستند .با این حال
دستیابی به توافق نهایی نزدیک است.به گزارش
پایگاه خبری هیل ،مذاکره کنندگان ایران و شش
قدرت جهانی هم اکنون در حال نهایی کردن
پارامترهای فنی هستند که اوایل ماه آوریل در
لوزان سوئیس بر سر آنها توافق شد که محدودیت

-

به گزارش بورس پرس دهلی نو به پاالیشگاهها
دستور داده تا به منظور آمادگی برای درخواست
احتمالی ایران مبنی بر بازپرداخت بدهیهای
نفتیش ،نسبت به گشایش حساب «نوسترو» و
انتقال ارزهای دالر و یورو به این حسابهای اقدام
کند .بر اساس بخشنامه وزارت نفت هند به .
پاالیشگاه این کشور «با احتمال حصول توافق
میان ایران و گروه  4+.تا  61ژوئن ،ممکن است
که ایران نسبت به بازپرداخت بدهیهای خود
درخواست کند .بسته به شرایط این توافق،
پرداخت این بدهیها ممکن است به صورت یک
مرحلهای یا به صورت چند مرحله و به تناوب
صورت گیرد حتی ممکن است که طی چند هفته
انجام شود» .بر اساس بخشنامه وزارت نفت هند،
پاالیشگاهها موظف هستند تا مقادیری روپیه برای
تامین این دالرها (بدهی ایران) اختصاص دهند.
آنها میتوانند اقدام به خرید دالر و یورو برای
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تامین ارز مورد نیاز خود کنند .به گفته منابع آگاه
هندی ،این بخشنامه که از سوی اداره امور
اقتصادی هند در اوایل ماه جاری ابالغ شده است،
از پاالیشگاههای هندی درخواست کرده است تا
پس از دریافت مجوز از بانک مرکزی این کشور،
برای گشایش حساب نوسترو به بانکهای مجاز
خود مراجعه کنند.حساب نوسترو ،حسابی است که
در بانکهای خارجی به ارز آن کشور گشایش
مییابد.دهلینو از فوریه  2146که آمریکا،
کانالهای پرداخت پول نفت ایران را بلوکه کرد،
 1.درصد پول نفت وارداتی از ایران را به روپیه و
از طریق بانک یوسیاُ پرداخت میکند .با توجه به
عدم وجود راهی برای پرداخت .. ،درصد باقی
مانده نیز به ارزهای خارجی در نزد پاالیشگاهها
هند نگهداری میشود.

-

وزارت نیرو قرارداد بیمه های درمان تکمیلی
شرکت های زیر مجموعه خود را با محوریت بیمه
دانا منعقد خواهد کرد .براساس این گزارش ،بنابر
اعالم دفتر منابع انسانی این وزارتخانه ،نظر به
اینکه چارچوب قرارداد درمان در سال  4671با
محوریت بیمه دانا در بیمه مرکزی در حال اخذ
مجوز است ،کلیه شرکت های زیر مجموعه وزارت
نیرو در خصوص انعقاد قرارداد بیمه درمان سال
 71می توانند بر اساس چارچوب تعیین شده با
بیمه گران معتبر متقاضی و با اولویت در توانگری
مالی مذاکره کنند.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

