گزارش روزانه مورخ
 91مرداد 9911

روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل01169996 :
بیشترین00669 :
کمترین01169996 :
ارزش معامالت:

 96169111میلیارد

اونس طال

961191

طال بازار تهران

9119666

گرم  91عیار

111666

سکه طرح قدیم

1616666

سکه طرح جدید

1601666

نیم سکه

1606666

ربع سکه

0016666

سکه گرمی

9016666

حجم معامالت 9169691 :میلیون
تغییر66991 :
درصد تغییر6999 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص661996 :
ارزش معامالت 6199191 :میلیارد
حجم معامالت 9619160 :میلیون
تغییر9916 :

دالر مبادله ای

01616

دالر آزاد

99166

پوند انگلیس

10610

فرانک سویس

96019

یکصد ین ژاپن

09199

یورو

90066

گزارش روزانه مورخ
 91مرداد 9911

گروه بانک

نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبصادر

888

571.23

ذوب

7728

551735

خپارس

872

.5133.

سمگا

2587

..1787

خودرو

72.5

..185.

دی

.227

2175.

وبملت

7.77

2.1772

پترول

.387

81277

فملی

.3.8

.7173.

حکمت

..5.

51525

در حال حاضر کلیه گروه های بانکی با تقاضای کمی روبرو
است و گروه بانک نیز از این قاعده مستثنی نیست.در
نمادهای دی،ونوین و وکار شاهد روند معامالت مثبت بودیم
و در نماد وبملت شاهد بازگشایی این سهم بودیم.این نماد با
حدود 8درصد منفی بازگشایی شد.

سایرنمادها
-

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

وبملت

7.77

.37188

مارون

53.32

7128

همراه

72277

58137

هرمز

.737

2182

شپنا

7288

55158

میدکو

7825

213

تاپیکو

7388

531.5

شپاس

.5232

2155

شپدیس

87.5

..158

پترول

.387

215.

اخبار بورسی:

-

خودرو وقطعه ساز
نمادهای این گروه غالبا منفی دنبال شدند.در نمادهای
خودرو و خکار شاهد روند معامالت مثبت بودیم.با توجه به
گزارش سه ماهه ایران خودرو نمادهای این گروه خیلی مورد
توجه بازار قرار ندارند.

گروه سیمان
نمادهای گروه سیمان نیز به مانند سایر گروه ها منفی دنبال
شدند.در نماد سرود شاهد تشکیل صف فروش بودیم.در
نمادهای سغرب و سکرد شاهد روند معامالت مثبت بودیم.

شرکت حفاری شمال در جدیدترین گزارش خود
سود هر سهم منتهی به  78/.7/85شرکت را مبلغ
 525ریال اعالم نموده است که نسبت به گزارش
قبلی شرکت با کاهش  58درصدی همراه بوده
است شرکت در سه ماهه نخست خود توانست به
ازای هر سهم  83ریال سود کنار بگذارد و .8
درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد  .یکی از
دالیل این تعدیل منفی در شرکت کاهش .8
درصدی فروش میباشد که از مبلغ  8.7میلیارد
تومان به مبلغ  253میلیارد تومان کاهش پیدا
کرده است.
شرکت پاالیش نفت اصفهان در جدیدترین گزارش
خود سود هر سهم منتهی به  78/.7/85شرکت را
مبلغ  572ریال اعالم نموده است که نسبت به
گزارش قبلی شرکت با کاهش  5درصدی همراه
بوده است شرکت در سه ماهه نخست خود
توانست به ازای هر سهم  27ریال سود کنار
بگذارد و  .2درصد از پیش بینی هایش را پوشش
دهد .

اخبار اقتصادی و سیاسی:
-

همزمان با آغاز مذاکرات جدید نفتی ایران و انی
ایتالیا ،اولین قرارداد همکاری بین یک شرکت
ایرانی و ایتالیایی در صنعت پتروشیمی امضا شد.
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هفته گذشته هیاتی به ریاست «پائولو جنتیلونی»
وزیر امور خارجه و فدریکا گوئیدی وزیر توسعه
اقتصادی ایتالیا به تهران سفر کردند که مذاکراتی
با بیژن زنگنه وزیر نفت و تعدادی از وزیران
اقتصادی کابینه دولت تدبیر و امید انجام دادند.
همزمان با سفر این هیات اقتصادی و سیاسی به
تهران ،بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و کلودیو
دسکالزی رئیس انی به عنوان بزرگترین شرکت
نفتی ایتالیا در تهران برگزار کردند که از سرگیری
صادرات نفت ایران و مشارکت این شرکت ایتالیایی
در طرح توسعه میادین نفتی کشور به ویژه طرح
توسعه فاز سوم میدان دارخوین از مهمترین
محورهای مذاکرات دو جانبه تهران بوده است .با
این وجود در حالی مذاکرات نفتی ایران با شرکت
های ایتالیایی همچون انی تاکنون منجر به امضای
قرارداد جدید همکاری نشده و انعقاد قراردادهای
جدید نفتی با ایتالیاییها مشروط به لغو کامل
تحریم ها شده که یک شرکت معتبر ایتالیایی در
صنعت پتروشیمی ایران قرارداد جدید همکاری
امضا کرده است .بر این اساس به استناد گزارش
شرکت ملی صنایع پتروشیمی هفته گذشته
قرارداد همکاری بخش ساختمان و نصب یک طرح
پتروشیمی  ESBRدر منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس به صورت مشترک بین یک شرکت ایرانی و
ایتالیایی امضا شده است .گزارش رسمی منتشر
شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی حاکی
از آن است که پس از امضای قرارداد تامین دانش
فنی با شرکت پلیمری اروپا ، versalisشرکتهای
تکنی مونت ایتالیا و یک شرکت ایرانی به عنوان
پیمانکاران مهندسی اصولی ،تفصیلی و تداکارت
این طرح پتروشیمیایی انتخاب و قرارداد همکاری
با آنها امضا شده است .شرکت تکنی مونت ایتالیا از
جمله شرکتهای فعال اروپایی در صنایع
پتروشیمی و پلیمری ایران قبل از اعمال تحریم ها
بود و این شرکت قرارداد مشابه دیگری در برخی از

طرح های جدید پتروشیمی ایران امضا و یا در
شرف انعقاد آن است .بر این اساس اسفند ماه سال
گذشته خبرگزاری مهر گزارش داده بود که با سفر
پیرو برتد فالگرو مدیرعامل شرکت تکنی مونت
ایتالیا به تهران ،دور جدید مذاکرات شرکت تکنی
مونت ایتالیا به عنوان یکی از غولهای پلیمری و
پتروشیمی ایران به منظور ساخت یکی از
بزرگترین پارک پتروشیمیهای منطقه خاورمیانه
در بندر عسلویه آغاز شد .مهمترین محور این
مذاکرات دو جانبه در تهران درباره احداث پارک
پتروشیمی  ABSو رابر در منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس بود که دو طرف به توافق های اولیه
در این باره دست یافته اند.فالگرو مدیرعامل
شرکت تکنی مونت ایتالیا در این مذاکرات با اعالم
آمادگی برای مشارکت و همکاری با صنایع
پتروشیمی ایران ،خواستار توسعه همکاریهای
مشترک با شرکت های پتروشیمی ایرانی شده
است .بر اساس این مذاکرات مقرر شده است تا با
ایجاد یک کارگروه مشترک مقدمات همکاری های
آتی پس از شناسایی موضوعات فنی و فرصتهای
توسعهای جدید در صنعت پتروشیمی ایران فراهم
شود.

-

قیمت بنزین و گازوییل در بازار آسیا روبه کاهش
گذاشت به طوری که هر بشکه بنزین در بازار
سنگاپور  23دالر و  58سنت و هر بشکه گازوییل
نیز  72دالر و  3سنت به فروش رسید .قیمت
بنزین در بازار سنگاپور در هفته منتهی به 5.
ژوییه نسبت به هفته پیش از آن  7دالر و  8سنت
به ازای هر بشکه کاهش یافت و به  23دالر و 58
سنت برای هر بشکه رسید .قیمت نفت گاز نیز در
هفته مورد بررسی با  5دالر و 52سنت کاهش به
 72دالر و  3سنت به ازای هر بشکه رسید؛ عرضه
فراوان سوخت دیزل از یکسو و نبود تقاضای زیاد
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برای آن از سوی دیگر ،سبب عرضه مازاد سوخت
دیزل در بازار آسیا شده است که تا حدودی بر
کاهش قیمت این فرآورده میان تقطیر در بازار
آسیا موثر بوده است .با این حال ،فراهم شدن
فرصت صادرات سوخت دیزل از آسیا به اروپا ،مانع
از کاهش جدی قیمت آن در این بازار شد .قیمت
نفت کوره نیز در بازار آسیا به  52دالر و  7سنت
به ازای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته
کاهش نشان می دهد؛ باالرفتن سطح ذخیره
سازی نفت کوره در سنگاپور ،کاهش قیمت این
فرآورده سنگین پاالیشگاهی را در اوایل هفته
گذشته در بازار آسیا به دنبال داشت .اما در
روزهای پایانی هفته ،انتشار برخی گزارشها درباره
سطح ذخیره سازی نفت کوره در مناطق خشکی
به میزان  223هزار بشکه و رسیدن به سطح 72
میلیون و  772هزار بشکه ،مانع از کاهش جدی
قیمت این فرآورده پاالیشگاهی در این بازار شد .به
گزارش اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی،
براین اساس ،قیمت بنزین در خلیج مکزیک و بازار
روتردام نیز همانند بازار سنگاپور نسبت به هفته
گذشته کاهش یافت؛ قیمت بنزین در خلیج
مکزیک با پنج دالر و  23سنت کاهش به  82دالر
و  85سنت به ازای هر بشکه رسید؛ قیمت بنزین
در بازار روتردام نیز با یک دالر و  7.سنت کاهش
به  87دالر و  32سنت برای هر بشکه رسید.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

