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 30مرداد 4031

روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل33303003 :
بیشترین33377073 :
کمترین33303003 :
ارزش معامالت:

 434.0333میلیارد

اونس طال

44330.

طال بازار تهران

07.0333

گرم  47عیار

773333

سکه طرح قدیم

7333333

سکه طرح جدید

7343333

نیم سکه

13.3333

ربع سکه

0303333

سکه گرمی

4333333

حجم معامالت 0330.03 :میلیون
تغییر3330.7 :
درصد تغییر3033 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص334033 :
ارزش معامالت.330333 :
حجم معامالت 330073 :میلیون
تغییر44003 :

دالر مبادله ای

03.33

دالر آزاد

003.3

پوند انگلیس

1.7.7

فرانک سویس

03307

یکصد ین ژاپن

00733

یورو

001.3
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نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

خپارس

489

186.92

وگردش

2052

226482

تاپیکو

1001

216228

پترول

2225

926444

خبهمن

1222

99625.

سمگا

.185

216945

خودرو

1.94

48694.

ثتران

2212

46284

حکشتی

0212

46855

قاسم

.052

86259

ورنا،خکار،خپارس و خاور شاهد تشکیل صف فروش بودیم.
لیدر این گروه (خودرو) پس از مجمع با عدم تقاضای بازار
روبرو بوده و امروز نیز با صف فروش به کار خود پایان داد.
در گزارش سه ماهه ،خکار با سرمایه  806555میلیون ریالی
در گزارش سه ماهه خود توانست طی این دوره  251ریال
معادل  8درصد از پیش بینی سال مالی  2495( 49ریال)
سود به ازای هر سهم شناسایی کند .

سایر نمادها
-

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

تاپیکو

1001

212694

مارون

40289

1644

رانفور

221691 24422

زاگرس

24419

164

پارسان

4521

25460

میدکو

454.

2608

وغدیر

1995

252612

پترول

2225

2648

حکشتی

0212

88659

شرانل

254.2

5622

-

اخبار بورسی:
گروه سیمان
نمادهای گروه سیمان یکپارچه منفی دنبال شدند و در
برخی نمادها همچون سرود و سفارس شاهد تشکیل صف
فروش بودیم.

گروه خودرو و قطعه سازی
نمادهای این گروه که قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات
بسیار مورد توجه بازار قرار گرفته بودند،این روزها منفی
دنبال می شودند و امروز در تمامی نمادهای شاهد معامالت
منفی و تشکیل صف فروش بودیم بطوریکه در نمادهای

-

شرکت بانک پاسارگاد در جدیدترین گزارش خود
سود هر سهم منتهی به  14/21/49شرکت را مبلغ
 491ریال اعالم نموده است که نسبت به گزارش
قبلی شرکت بدون تغییر اعالم شده است شرکت
در  4ماهه نخست خود توانست به ازای هر سهم
 95ریال سود کنار بگذارد و  21درصد از پیش
بینی هایش را پوشش دهد .
بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  2./54/2444افزایش سرمایۀ شرکت
سرمایه گذاری توکا فوالد از مبلغ .25،555
میلیون ریال بهمبلغ  1،555،555میلیون ریال ( از
محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 2545555
میلیون ریال  ،از محل سود انباشته مبلغ
 455555میلیون ریال  ) ،در تاریخ 52/50/2449
در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
شرکت فرآورده های نسوز پارس در جدیدترین
گزارش خود سود هر سهم منتهی به
45/54/49شرکت را مبلغ  218ریال اعالم نموده
است که نسبت به گزارش قبلی شرکت با کاهش
 41درصدی همراه بوده است شرکت در  .ماهه
نخست خود توانست به ازای هر سهم  00ریال
سود محقق کند و  94درصد از پیش بینی هایش
را پوشش دهد .علت این تعدیل ناشی از کاهش
 45درصدی در فروش شرکت می باشد که از مبلغ
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 85میلیارد تومان به مبلغ  00میلیارد تومان
کاهش یافته است.
 شرکت پتروشیمی فن آوران در جدیدترین گزارش 49خود سود هر سهم شرکت را مبلغ  4.92ریال
اعالم نموده است که نسبت به گزارش قبلی بدون
تغییر همراه بوده است شرکت در  4ماهه نخست
خود توانست به ازای هر سهم  428ریال سود کنار
بگذارد و  12درصد از پیش بینی هایش را پوشش
دهد.
 شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا درجدیدترین گزارش خود سود هر سهم منتهی به
 14/21/49شرکت را مبلغ  0915ریال اعالم
نموده است که نسبت به گزارش قبلی شرکت با
افزایش  41ریالی اعالم شده است شرکت در 4
ماهه نخست خود توانست به ازای هر سهم 20.5
ریال سود محقق کند و  14درصد از پیش بینی
هایش را پوشش دهد .
 شرکت مخابرات ایران در جدیدترین گزارش خودسود هر سهم منتهی به  14/21/49شرکت را مبلغ
 004ریال اعالم نموده است که نسبت به گزارش
قبلی شرکت بدون تغییر همراه بوده است شرکت
در  4ماهه نخست خود به ازای هر سهم  4ریال
زیان شناسایی نمود .
 شرکت کشت و صنعت پیاذر در جدیدترین گزارش 49خود سود هر سهم شرکت را مبلغ  120ریال
اعالم نموده است که نسبت به گزارش قبلی بدون
تغییر همراه بوده است شرکت در  4ماهه نخست
خود توانست به ازای هر سهم  21ریال سود کنار
بگذارد و  44درصد از پیش بینی هایش را پوشش
دهد .

اخبار سیاسی و اقتصادی:
-

براساس محاسبات دبیرخانه اوپک که بعد از ظهر
دیروز (جمعه) اعالم شد ،بهای سبد نفت این

سازمان ،متشکل از نفت خام  21کشور ،پنج شنبه
گذشته با  568درصد کاهش نسبت به روز قبل ،به
کف قیمت آن در سال  1520کاهش یافت .ه
گزارش گروه اقتصادی ایرنا ،بنابه اعالم پایگاه
اطالع رسانی اوپک ،قیمت نفت این سازمان که
چهارشنبه گذشته  04690دالر در هر بشکه بود،
در پایان معامالت دیروز به  04659دالر در هر
بشکه کاهش یافت .نگرانی ها در مورد مازاد عرضه
نفت خام در بازارهای جهانی و شرایط متزلزل
تقاضای این کاال ،عامل کاهش قیمت های نفت
خام در پنجشنبه گذشته بود.قیمت نفت خام برنت
دریای شمال در پایان معامالت پنجشنبه گذشته
بازار لندن به پایین ترین سطح خود از ماه آوریل
رسید .قیمت این نفت با  2604درصد کاهش
نسبت به روز قبل ،به  00612دالر در هر بشکه
کاهش یافت .قیمت نفت خام وست تگزاس
اینترمدیت آمریکا با  12سنت کاهش به 98690
دالر در هر بشکه رسید و در مقایسه با قیمت
 .2694دالری آن در تاریخ دهم ژوئن (چهارشنبه
 15خردادماه) 15 ،درصد کاهش پیدا کرد و بازار
وارد منطقه انتظارات کاهشی قیمت شد  .به لحاظ
فنی ،وقتی قیمت یک کاال در مقایسه با رکورد
قبلی آن دستکم  15درصد کاهش یابد ،بازار آن
کاال به منطقه ای وارد می شود که در آن ،انتظار
بازار در مورد قیمت ،برای یک مدت نسبتا طوالنی،
کاهشی خواهد بود.

-

مرکز آمار ایران ،نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی
به تیرماه سالجاری را  2962درصد اعالم کرد .بنا
بر اعالم مرکز آمار ایران ،نرخ تورم در  21ماه
منتهی به تیرماه  2449معادل  2962درصد
است.همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه 2168
درصد (تیر  49نسبت به تیر  )44و نرخ تورم
ماهانه یعنی  42روز منتهی به آخر تیر در مقایسه
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با  42روز منتهی به خرداد  49معادل  261درصد
برآورد شده است.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

