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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل55696566 :
بیشترین55.66566 :
کمترین5566. :
ارزش معامالت:

 13115116میلیارد

حجم معامالت 51151.6 :میلیون

اونس طال

163556

طال بازار تهران

9131666

گرم  11عیار

131666

سکه طرح قدیم

1.36666

سکه طرح جدید

1116666

نیم سکه

1..6666

ربع سکه

65.6666

سکه گرمی

1.16666

تغییر633566 :
درصد تغییر6516 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص..1596 :
ارزش معامالت 93.59.6 :میلیارد
حجم معامالت 1615116 :میلیون
تغییر9566 :

دالر مبادله ای

63633

دالر آزاد

99696

پوند انگلیس

15616

فرانک سویس

96556

یکصد ین ژاپن

69131

یورو

96661
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در اخبار مرتبط با گروه سنگ آهن:
نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبصادر

619

969696

پترول

1619

199161

خپارس

1009

199966

شرانل

6119

99969

خودرو

9661

169991

حکمت

1196

99919

حکشتی

9999

169111

سمگا

9191

119669

رمپنا

6666

1969011

ثتران

1660

19619

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

فملی

1999

10996

جم

6196

191

شپدیس

6096

99996

زاگرس

11699

0966

حکشتی

9999

11911

هرمز

1106

096

فارس

10661

11911

میدکو

9669

0919

همراه

99110

19906

ذوب

1611

0996

اخبار بورسی:
گروه فوالد و سنگ آهن
نمادهای حاضر در گروه فوالد و معدنی روند منفی را دنبال
کردند ،در گروه معدنی کنور با صف فروش بکار خود پایان
داد و در نمادهای کروی و کبافق شاهد روند معامالت مثبتی
بودیم .در گروه فوالد شاهد روند منفی در نماد ذوب و هرمز
بودیم.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،رویترز اعالم کرد
شرکت هندی کیوکل اعالم کرد قصد دارد یک میلیون تن
سنگ آهن از معدن گلگهر ایران خریداری کند .قرار است
نخستین محموله سنگ آهن ایران ماه میالدی آینده به این
شرکت تحویل شود.
شرکت دولتی کیوکل هند کنسانتره و گندله سنگ آهن
تولید می کند و محصوالت خود را عالوه بر عرضه در بازار
داخلی به ایران و تایوان و برخی کشورهای دیگر صادر می
کند.
مالی کاترچی مدیرعامل کیوکل گفت :ما در مراحل پایانی
مذاکرات با شرکت معدن گلگهر ایران برای واردات یک
میلیون تن سنگ آهن هستیم .انتظار می رود در یک ماه
آینده قراردادی در این زمینه منعقد شود.
به گفته وی نخستین محموله سنگ آهن ایران یک هفته
پس از امضای قرارداد به مقصد هند ارسال خواهد شد .
سنگ آهن ارسالی از ایران از معدن گلگهر در استان کرمان
برداشت خواهد شد.
کاترچی با بیان این که سنگ آهن ایران در فاصله چهار روز
از بندر عباس به مانگالور هند می رسد گفت :انتظار دارد 9
میلیون تن گندله سنگ آهن به ایران بفروشد .ما در حال
حاضر  90هزار تن گندله به ایران صادر کرده ایم و انتظار
داریم  1تا  9میلیون تن گندله بیشتر به ایران بفروشیم.
شرکت فوالد مبارکه اصفهان خریدار گندله تولیدی شرکت
کیوکل بوده است.ایران هر سال  99میلیون تن گندله سنگ
آهن تولید می کند و  1تا  6میلیون تن نیز برای تامین نیاز
خود از خارج وارد می کند.

گروه بانک
نمادهای حاضر در گروه بانک غالبا منفی دنبال شدند.در
نمادهای حکمت،وانصار،وبصادر،وتجارت و وسینا شاهد روند
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معامالت منفی بودیم و در نمادهای ونوین و وکار روند
معامالت مثبت دنبال شدند.
سایرنمادها
-

-

شرکت بیمه پاسارگاد که با سرمایه بیش از 111
میلیارد تومانی در فرابورس حضور داردف مجوز
افزایش سرمایه  10درصدی را از سازمان بورس
دریافت کرد.به این ترتیب سرمایه اسمی "بپاس"
از دو محل اندوخته ها ( 9999میلیارد تومان ) و
مطالبات سهامداران و آورده نقدی ( 9199میلیارد
تومان ) به بیش از  909میلیارد میلیون تومان
خواهد رسید تا صرف افزایش ظرفیت برای قبول
ریسک و افزایش نسبت توانگری مالی
شود.همچنین مجمع فوق العاده بیمه پاسارگاد می
تواند اختیار افزایش سرمایه از  909میلیارد و 190
میلیون تومان به  901میلیارد و  990میلیون
تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران و
آورده های نقدی را به مدت  9سال به هیت مدیره
تفویض کند.
شرکت پاالیش نفت تبریز طی اطالعیه ای در
خصوص تغییر سود هر سهم منتهی به 96/19/61
شرکت از مبلغ  169ریال به  916ریال اعالم
نموده است که با توجه به اینکه شرکت در
محاسبه ذخیره کاهش ارزش موجودیهای پایان
دوره نرخ های فوب اردیبهشت ماه  69را مدنظر
قرار داده بود با نظر حسابرس قانونی شرکت مبنای
ارزش گذاری موجودیهای پایان دوره از نرخ های
فوب اردیبهشت ماه به نرخ های فروردین ماه
اعالمی پاالیش و پخش تغییر یافت که با توجه به
کاهش  6دالری نفت خام ( از  91دالر نرخ فوب
اردیبهشت  69به  99دالر نرخ اعالمی پاالیش و
پخش در فروردین  ) 69مبلغ ذخیره کاهش ارزش
موجودیها با افزایش  190میلیارد ریالی مواجه و

در نتیجه  EPSشرکت از  169ریال به  916ریال
کاهش یافت.
شرکت صنایع شیمیایی فارس در جدیدترین
گزارش خود سود هر سهم منتهی به 96/19/69
شرکت را مبلغ  191ریال اعالم نموده است که
نسبت به گزارش قبلی با کاهش  19درصدی
همراه بوده است  .شرکت در سه ماهه نخست خود
توانست به ازای هر سهم  90ریال سود کنار
بگذارد و  19درصد از پیش بینی هایش را پوشش
دهد  .علت این تعدیل منفی در شرکت را می توان
کاهش در مبلغ فروش اعالم نمود که نسبت به
گزارش قبلی با کاهش  19درصدی همراه بوده
است و به مبلغ  60میلیارد تومان گزارش شده
است .

اخبار سیاسی و اقتصادی:
-

مدیرعامل شرکت رنو پارس در خصوص برنامه
شرکت رنو برای خرید بخشی از سهام پارس
خودرو گفت :در این رابطه هنوز به نتیجه نرسیده
ایم .پیمان کارگر عصر یکشنبه  ،تصریح کرد:
برنامه خود را برای ایجاد سایت های مشترک با دو
خودروساز بزرگ ایران با جدیت دنبال خواهیم
کرد.وی ادامه داد :نه تنها پارس خودرو ،بلکه در
گذشته از چندین سایت دیگر خودروسازی با
هدف خرید بازدید داشته ایم ،اما با توجه به اینکه
خود را در قبال دو خودروساز بزرگ ایرانی و
شریک رنو متعهد می دانیم تمام تالش خود را
برای گسترش همکاری ها با این دو خودروساز به
کار گرفته ایم.یادآور می شود ،چندی پیش
مدیرعامل شرکت پارس خودرو از مذاکرات رنو
برای خرید سهام پارس خودرو خبر داده بود و
گفت :این گروه فرانسوی در حال مذاکره برای
خرید کمتر از نیمی از سهام پارس خودرو
است.ناصر آقامحمدی توضیح داد :رنو در حال
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انجام مذاکراتی برای خرید زیرساخت هایی نظیر
تاسیسات خودروسازی متعلق به شرکت
مادرتخصصی پارس خودرو یعنی گروه
خودروسازی سایپا است.

-

'ست مولتون' نماینده دمکرات مجلس نمایندگان
آمریکا گفت :توافقنامه هسته ای امضا شده با ایران
بهترین گزینه برای صلح جهانی است و من در رای
گیری کنگره به آن رای مثبت خواهم داد و
همقطارانم را نیز به این کار تشویق خواهم کرد.
مولتون در یادداشت منتشر شده در روزنامه
بوستون گلوب ،از خود به عنوان کهنه کار جنگی
یاد کرد ،نوشت ،با مطالعه جزییات توافقنامه هسته
ای امضا شده با ایران و شنیدن نظرات دیگران به
این نتیجه رسیدم که این توافقنامه ،عالی نیست
اما می توان گفت که در حال حاضر بهترین گزینه
است .وی در توضیح استدالل خود گفت :با توجه
به محدودیت ها و سازوکارهای بازرسی در نظر
گرفته شده ،این توافقنامه به قدر کافی قابل
راستی آزمایی و اجرا است .وی ادامه داد :افزون بر
این ،در قیاس با گزینه های اقدام نظامی و یا
تالش برای تشدید تحریم ها به امید گفت وگو
درباره توافق ،این توافقنامه باعث قوی تر شدن
جایگاه ما می شود زیرا اقدام نظامی علیه ایران
تنها باعث به تعویق انداختن پنج ساله برنامه
هسته ای اش می شود و حفظ یا افزایش تحریم
ها نیز زمانی موثر خواهند بود که گروه ائتالف
تحریم ها با یکدیگر همکاری کنند .وی گفت که
مسلما ،بعید است دستکم روسیه ،چین و هند پس
از رد این توافقنامه از سوی کنگره ،به اعمال
تحریم ها ادامه دهند .پس باید نتیجه گرفت که
وضعیت ما با امضای این توافقنامه بهتر از شرایط
استفاده از تحریم و گزینه نظامی است .این
نماینده دمکرات ها در کنگره افزود :آمریکا باید بار

دیگر بر تعهد خود به متحدانش در خاورمیانه
تاکید و برای ترمیم روابطی که به واسطه مذاکرات
هسته ای نخ نما شده است ،تالش کند .مولتون از
اطمینان خود به تعهد جدی آمریکا به تل اویو
گفت و افزود :هیچ توافقنامه ای ،عالی نیست اما،
ما باید همواره بر مبنای منافع ملی مان عمل کنیم
و واقعیت های روز را در نظر بگیریم .

-

در راستای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و طبق
آخرین تصمیم بانک مرکزی بنا شده مؤسسه
غیرمجاز افضل توس در بانک دی ادغام شود ،البته
هنوز این مهم قطعی نیست .در دوره جدید
مدیریت بانک مرکزی و بهخصوص طی دو سال
گذشته ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری در
نظام بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار شده
است.البته سالهاست مؤسسات غیرمجاز بهعنوان
معضل اصلی نظام بانکی به شمار میآیند و همواره
در فعالیت بانکها اختالل ایجاد کردهاند .بر همین
اساس هم بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل
پول را در دستور کار خود قرار داده است.در
تازهترین تصمیم گیریها طرحی روی میز بانک
مرکزی قرار گرفته که براساس آن بناست مؤسسه
غیرمجاز افضل توس در یکی از بانکهای خصوصی
کشور اقدام شود.گزینه پیشنهادی بانک مرکزی
برای ادغام مؤسسه غیرمجاز افضل توس "بانک
دی" میباشد هرچند کسب اطالع از این بانک
حکایت از آن دارد که هنوز مدیریت بانک دی با
ادغام این مؤسسه موافقت نکرده است.مؤسسه
غیرمجاز افضل توس با بیش از  900شعبه در
سطح کشور به فعالیت میپردازد ولی برای این
فعالیت مجوزی از بانک مرکزی ندارد و سپرده
گذاران آن نیز مانند سایر مؤسسات غیرمجاز باید
در انتظار سرنوشتی مشابه مؤسسه منحل شده
میزان باشند .به گزارش ایرنا منابع صنعتی اعالم
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کردند :پس از توافق هسته ای ایران با  9قدرت
جهانی و شکل گیری تقاضای جدید برای
محصوالت پتروشیمی این کشور از سوی بازارهای
اروپایی ،ایران حجم تولید خود را افزایش داده
است .یک منبع مطلع از بازار پتروشیمی در ایران
عنوان کرد :در روزهای اخیر پیشنهادات از سوی
مشتریان اروپایی افزایش یافته و خریدارانی که
پیشتر به دلیل تحریم های اعمالی قادر به خرید
نبودند؛ در حال حاضر تمایل زیادی به گسترش
همکاری ها با ایران نشان می دهند .پیش از وضع
این تحریم ها ایران یکی از عرضه کنندگان عمده
محصوالت پتروشیمی به بازار اروپا محسوب می
شد که از لحاظ نزدیکی جغرافیایی نیز مقصدی
مطلوب به شمار می رود .در تاریخ  91تیر ماه،
ایران و گروه  9+1متشکل از کشورهای چین،
روسیه ،فرانسه ،آمریکا ،انگلیس و آلمان ،پس از
 19سال مذاکره بر سر برنامه هسته ای ایران به
توافق رسیدند و قرار شد در ازای نظارت های
مدیریت شده بر برنامه هسته ای این کشور ،تحریم
های اعمالی علیه ایران برچیده شوند.منابع صنعتی
همچنین اعالم کردند :تولیدکنندگان پتروشیمی
ایران در حال برنامه ریزی برای ورود مجدد به بازار
کشورهایی چون آلمان ،ایتالیا و فرانسه هستند .در
همین راستا ،هفته گذشته یک هیات بزرگ تجاری
آلمانی به سرپرستی زیگمار گابریل قائم مقام
صدراعظم آلمان به تهران سفر کرد تا درباره
فرصت های سرمایه گذاری مشترک میان دو
کشور بحث و گفت و گو کنند.انتظار می رود طی
چند ماه تولیدات پلیمری ایران روانه بازار اروپا
شود .با این حال تا بازگشت حجم واردات اروپا به
سطح قبلی ،زمان زیادی الزم است .با بازگشت
مجدد ایران به سیستم سوئیفت) ، (SWIFTاین
کشور می تواند صادرات پتروشیمی خود را از سر
گیرد.منابع آگاه در ترکیه که یکی از بازارهای
کلیدی پتروشیمی در منطقه به شمار می رود؛ می

گویند :حدود  9ماه زمان الزم است تا
تولیدکنندگان ایرانی بتوانند به طور فعاالنه
محصوالت خود را در اکثر بازارهای اروپایی عرضه
کنند.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

