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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:
اونس طال

444125

طال بازار تهران

9322666

گرم  41عیار

349666

سکه طرح قدیم

1346666

شاخص کل02593236 :

سکه طرح جدید

1346666

بیشترین02990 :

نیم سکه

1596666

ربع سکه

5096666

سکه گرمی

4036666

کمترین02550256 :
ارزش معامالت:

 3112461میلیارد

حجم معامالت 5952556 :میلیون
تغییر51293 :
درصد تغییر6244 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص559246 :
ارزش معامالت 3012594 :میلیارد
حجم معامالت 4592059 :میلیون
تغییر6226 :

دالر مبادله ای

53500

دالر آزاد

99116

پوند انگلیس

10209

فرانک سویس

96130

یکصد ین ژاپن

59316

یورو

99603
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در اخبار مرتبط با گروه فوالد:
نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبملت

0202

021212

ذوب

0220

11577

وبصادر

885

421003

پترول

2043

11202

شپنا

0573

231733

دی

2150

01425

خپارس

743

281818

حسینا

30410

41401

خپارس

0045

231343

سمگا

1280

01320

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

شپنا

0573

3118

زاگرس

20100

2110

تاپیکو

0531

42108

میدکو

0700

2113

رمپنا

1523

08128

شرانل

7477

2158

پارسان

0787

051200

شپاس

23175

2140

حکشتی

5523

04158

هرمز

2283

2140

اخبار بورسی:
گروه معدن و فوالد
نمادهای حاضر در گروه معدن در غالب نمادها منفی دنبال
شدند.در نماد کنور شاهد تشکیل صف فروش بودیم و در
نمادهای کمنگنز ،کروی،کاما شاهد روند معامالت منفی
بودیم.در نماد کبافق روند معامالت مثبت دنبال شد.
در گروه فوالد در نماد ذوب و هرمز شاهد روند معامالت
منفی بودیم.

سیدرضا شهرستانی در گفت و گو با فارس ،اظهار داشت:
افزایش قیمت انرژی در کشور و همچنین دامپینگ کاال از
سوی کشورهایی مانند چین و روسیه باعث شد تا قیمت
تمام شده تولید و قیمت فروش محصوالت فوالدی ایران
قابل رقابت با محصوالت وارداتی نباشد.
وی تصریح کرد :به همین دلیل ،تولیدکنندگان فوالد
پیشنهاد افزایش تعرفه واردات برخی محصوالت فوالدی را به
وزارت صنعت ارائه کردند که البته تاکنون نهایی و ابالغ
نشده است.بر این اساس ،تعرفه واردات تختال فوالد 22
درصد ،میلگرد و تیرآهن  25درصد ،ورق گرم  02درصد،
ورق روغنی  05درصد ،ورق گالوانیزه  42درصد و ورق رنگی
 32درصد پیشنهاد شده است.
شهرستانی توضیح داد :تعرفه واردات اغلب این محصوالت
تاکنون  3درصد بوده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی کشورهای توسعهیافته
مانند آمریکا نیز برای حمایت از تولیدات خود اقدام به
تعرفهگذاری بر روی محصوالت وارداتی کردهاند ،گفت :این
تعرفهها در آمریکا به  32درصد نیز میرسد.

سایر گروهها:
-

پاالیشگاه نفت تهران در اولین پیش بینی سود هر
سهم سال  73خود را مبلغ  000ریال با سرمایه
 4082میلیارد ریال برآورد کرده بود که طبق
اطالعیه اصالحی منتشر شده ،این شرکت در 4
ماهه نخست سال جاری موفق به شناسایی 55
ریال سود به ازای هر سهم با سرمایه ثبت شده 8
هزار میلیارد ریال و پوشش  02درصدی بودجه
 73خود شد.این شرکت دالیل تغییر سود هر سهم
بودجه سال  73خود را افزایش  24درصدی هزینه
های عمومی ،اداری و فروش و افزایش 44
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درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها اعالم
کرده است.

اخبار اقتصادی و سیاسی:
-

معاون وزیر نیرو با تشریح دور جدید مذاکرات
برقی ایران و آلمان ،اعالم کرد :پیشنهاد ساخت
نیروگاههای جدید برق به شرکتهای آلمانی ارائه
شده است و به زودی قراردادهای جدید
نیروگاهسازی امضا میشود .هوشنگ فالحتیان  ،در
تشریح محورهای دور جدید مذاکرات برقی ایران و
آلمان ،گفت :پس از سفر قائم مقام صدراعظم
آلمان به تهران و انجام مذاکرات مقدماتی ،مقرر
شد کارگروههای مشترکی به منظور نهایی کردن
مذاکرات و امضای قراردادهای جدید برقی بین
شرکتهای ایرانی و آلمانی تشکیل شود .معاون
وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعالم اینکه
جمهوری اسالمی ایران و آلمان در طول چندین
سال گذشته تاکنون همکاری و مشارکتهای
متعددی در صنایع برق و انرژی را تجربه کردهاند،
تصریح کرد :با احتمال لغو تحریمهای بینالمللی،
شرایط جدیدی به منظور توسعه و ازسرگیری
فعالیتها و مشارکتها بین دو کشور در زمینه
صنایع برق و انرژی به وجود آمده است .این مقام
مسئول با یادآوری اینکه ایران و آلمان در پنج
محور اصلی تخصصی صنایع برق و انرژی با
یکدیگر مذاکره و گفتگو کردهاند ،اظهار داشت:
انتقال دانش فنی و تکنولوژی در حوزه صرفهجویی
مصرف آب و برق ،ارتقای راندمان نیروگاهها و
ساخت واحدهای جدید نیروگاهی و ساخت
نیروگاههای تجدیدپذیر و انرژی نو از مهمترین
محورهای مذاکرات دوجانبه بوده است .فالحتیان
با بیان اینکه بر اساس توافق انجام گرفته ،مقرر
شده تا نتایج نهایی مذاکرات در کمیسیون
مشترک اقتصادی و تجاری ایران و آلمان پیگیری

شود ،بیان کرد :شرکتهای آلمانی همواره حضور
فعال و پایداری در بخشهای مختلف صنایع برق و
انرژی ایران داشتهاند .معاون وزیر نیرو با بیان
اینکه در طول چند ماه گذشته در کنار شرکتهای
آلمانی ،مذاکرات متعدد دیگری با شرکتهای
مختلف اروپایی برای مشارکت و سرمایهگذاری در
صنایع برق و انرژی انجام گرفته است ،در خصوص
برنامه پیشنهادی به شرکتهای آلمانی به منظور
ساخت واحدهای نیروگاهی در ایران ،توضیح داد:
بر اساس یک برنامه کالن ،قرار است در قالب یک
برنامه شش ساله ،حدود  41هزار مگاوات ظرفیت
جدید نیروگاهی در ایران ایجاد شود .این مقام
مسئول با تاکید بر اینکه از مجموع  41هزار
مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی ،حدود پنج هزار
مگاوات برای تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر
در نظر گرفته شده است ،افزود :آلمان یکی از
کشورهای پیشتاز جهان در حوزه تولید برق پاک و
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است .وی با اشاره به
مذاکرات انجام شده با شرکتهای آلمانی به منظور
انتقال دانش فنی و تکنولوژی ساخت واحدهای
مختلف انرژی تجدیدپذیر به ویژه برق بادی و
خورشیدی ،گفت :بر این اساس ،مذاکرات از روند
مطلوبی برخوردار شده است و پیشبینی میشود
به زودی قراردادهای جدید برق و انرژی بین
شرکتهای ایرانی و آلمانی امضا شود .این مقام
مسئول همچنین درباره نحوه مشارکت و
سرمایهگذاری احتمالی شرکتهای آلمانی در
طرحهای مختلف صنایع برق و انرژی ایران ،اظهار
داشت :شرکتهای آلمانی میتوانند در قالب تامین
فاینانس و یا اجرای مستقیم و سرمایهگذاری
مستقیم پروژهها در صنایع برق و انرژی ایران
فعالیتهای خود را از سر بگیرند .معاون وزیر نیرو
با یادآوری اینکه حتی در طول دوران تحریم هم
برخی از شرکتهای بزرگ آلمانی کماکان به
فعالیتهای خود در صنایع برق و انرژی ایران ادامه
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دادهاند ،تاکید کرد :بازار برق و انرژی ایران یک
بازار جذاب و با توجیه اقتصادی باال برای
شرکتهای آلمانی به شمار میرود .فالحتیان
همچنین در پاسخ به این سئوال مهر که با حضور
شرکتهای آلمانی ،آیا حمایتهای وزارت نیرو از
سازندگان و صنعتگران داخلی ادامه پیدا میکند؟
خاطرنشان کرد :براساس مذاکرات انجام شده،
مقرر شده است شرکتهای آلمانی با مشارکت
سازندگان داخلی نسبت به انتقال دانش و
تکنولوژی ،کاهش هزینههای تولید با قیمتهای
اقتصادی اقدام کنند که این موضوع در بلند مدت
منافع ساخت داخل را به همراه دارد.

-

عضو هیات مدیره بانک مسکن گفت :سپرده
گذاران برای دریافت تسهیالت  82میلیون تومان
باید متاهل باشند اما ممکن است با حذف این
شرط مجردها هم بتوانند از این تسهیالت استفاده
کنند .ابوالقاسم رحیمی انارکی افزود :بانک مسکن
قصد دارد با خذف شرط متاهلی اعالم کند
مجردها هم می توانند تسهیالت  82میلیون
تومانی مسکن دریافت کنند.وی با بیان اینکه فعال
این تغییرات در دست بررسی است و اجرایی شدن
آنها قطعی نشده ،گفت :ممکن است بانک مرکزی
درخواست بانک مسکن را در این خصوص رد کند
که در آن صورت شرایط فعلی دریافت تسهیالت
 82میلیون تومانی ساخت یا خرید مسکن به قوت
خود همچنان باقی خواهد ماند.وی در پاسخ به
سوالی در خصوص اظهارات اخیر رییس کانون
انبوه سازان مبنی بر ارائه درخواست افزایش سقف
وام مسکن از  82به  202میلیون تومان به بانک
مرکزی ،افزود :بانک مسکن هیچ گونه درخواست
افزایش سقف تسهیالت خرید یا ساخت مسکن به
بانک مرکزی ارایه نداده است.این عضو هیات
مدیره بانک مسکن ،گفت :وام مسکن فعال تا پایان

امسال همان  82میلیون تومان باقی خواهد ماند و
ممکن است برای سال آینده سقف وام افزایش
یابد.وی در خصوص احتمال حذف یا تعدیل برخی
شرایط فعلی دریافت تسهیالت خرید یا ساخت
مسکن با استفاده از صندوق پس انداز مسکن یکم
بانک مسکن ،اظهار داشت :در حال بررسی
شرایطی هستیم که براساس آن برخی شرایط
فعلی را به نفع مردم تعدیل شود و در صورتی که
تا یکی دو هفته آینده شرایط جدید توسط وزیر
راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی تایید
شود به مردم اطالع رسانی خواهیم کرد.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

