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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:
اونس طال

441623

طال بازار تهران

1622666

گرم  42عیار

314666

سکه طرح قدیم

3426666

شاخص کل08841226 :

سکه طرح جدید

3426666

بیشترین08946206 :

نیم سکه

1016666

ربع سکه

8446666

سکه گرمی

4246666

کمترین08814 :
ارزش معامالت:

 1142249میلیارد

حجم معامالت 8122940 :میلیون
تغییر3222 :
درصد تغییر6268 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص021296 :
ارزش معامالت 2212244 :میلیارد
حجم معامالت 4262240 :میلیون
تغییر9226 :

دالر مبادله ای

83344

دالر آزاد

91426

پوند انگلیس

10129

فرانک سویس

96383

یکصد ین ژاپن

84612

یورو

99240
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گروه پاالیشگاهی
نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبملت

3311

371361

شلیا

3611

117.4

شبندر

1733

3.1.36

ذوب

3737

331166

وبصادر

343

.3113.

شتران

111.

1133.

خپارس

311

331411

دی

3631

.1717

خودرو

..63

31713

پترول

3..4

311131

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

اخابر

...1

17141

مارون

.3471

.136

شبندر

1733

13133

زاگرس

34133

41..

رمپنا

63..

141.6

هرمز

333

41.1

حکشتی

.131

37146

وکوثر

3.36

41..

وبصادر

343

31131

سمگا

7163

4111

اخبار بورسی:

در کلیه نمادهای حاضر در این گروه منفی دنبال شدند و در
نماد شبریز شاهد انجام معامالت در آستانه پایین قیمتی
بودیم.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،در پی بروز حادثه ایی
در ساعت  31و  14دقیقه چهارشنبه گذشته که موجب فوت
یک کارگر پاالیشگاه شازند شد آمار کشته شدگان این
پاالیشگاه طی یک سال گذشته به  7تن رسید  .از سوی
دیگر ساعت  ..پنجشنبه هم تمام واحدهای عملیاتی
پاالیشگاه به علت حوادث برقی گذشته و عدم رعایت
مالحظات فنی ،از سرویس عملیاتی خارج شده و مسئولین
آن مشغول راهاندازی و در سرویس قرار گرفتن واحدهای
پاالیشگاه هستند.
این رویداد و وجود مشکالت فنی و انجام تعمیرات اساسی
موجب تعطیلی موقتی پاالیشگاه شازند به عنوان بزرگترین
پاالیشگاه کشور با برخورداری از ظرفیت تولید روزانه حدود
 37میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو چهار شده است.
آمارهای منتشر شده از سوی شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی نشان می دهد با از مدار خارج شدن
پاالیشگاه شازند واردات بنزین منجر به افزایش قابل توجه
شده است.

در شرکت های تولید کننده اوره در نمادهای خراسان و
شیراز شاهد روند معامالت مثبت بودیم و در نمادهای
کرماشا،شپدیس شاهد روند معامالت منفی بودیم.

بر اساس گزارشهای ارائه شده توسط شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی ،متوسط واردات بنزین در سال
گذشته حدود  11.تا  .میلیون لیتر بوده که حجم واردات
این فرآورده استراتژیک نفتی از ابتدای سالجاری تاکنون با
افزایش نزدیک به دو برابری به حدود  3میلیون لیتر در روز
رسیده است.

در شرکت های تولید کننده متانول در کلیه نمادها شاهد
روند قیمتی منفی بودیم و در نمادهای تولید کننده اتیلن ،
در نماد مارون شاهد تشکیل صف خرید بودیم و در نمادهای
شکبیر و فارس روند معامالت منفی دنبال شد.

به گفته شاهرخ خسروانی قائم مقام شرکت ملی پاالیش و
پخش طوالنی شدن زمان تعمیرات اساسی پاالیشگاه نفت
شازند اراک یکی از مهمترین عوامل واردات این فرآورده
پرطرفدار نفتی از ابتدای سال جاری تاکنون است.

گروه پتروشیمی
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 64.ریال پیش بینی نموده است که در مقایسه با
آخرین پیش بینی سال مالی جاری با  .4درصد
کاهش همراه بوده است.

وزارت نفت در  364روز نخست سالجاری بیش از 311
میلیارد لیتر بنزین به ارزش بیش از  344میلیون دالر وارد
کشور شده است که با این اعتبار میتوان منابع مالی ساخت
دستکم یک پاالیشگاه  74هزار بشکهای نفت را تامین کرد.

اخبار اقتصادی و سیاسی:
گروه بانک
نمادهای حاضر در این گروه روند متعادلی را داشتند و در
نمادهای وکار،وتجارت،وبصادر و دی شاهد روند معامالت
مثبت بودیم و در سایر نمادها شاهد انجام معامالت منفی
بودیم.

سایر نمادها
-

-

-

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در
جدیدترین گزارش خود سود هر سهم منتهی به
 13/4./3.شرکت را مبلغ  343ریال اعالم نموده
است که نسبت به گزارش قبلی تغییر محسوسی
نداشته و تنها با  .ریال کاهش همراه بوده است.
همچنین شرکت در سه ماهه نخست به ازای هر
سهم توانست  .6ریال سود کنار بگذارد و ..
درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد .
شرکت فراورده های غذایی و قند چهارمحال طی
اطالعیه ای در خصوص شفاف سازی افزایش
قیمت سهام این شرکت طی روزهای اخیر ،اعالم
کرد که هیچ گونه تغییر با اهمیتی در فرآیند
عملیات و یا نرخ فروش محصوالت این شرکت
بوجود نیامده و آخرین پیش بینی  EPSارائه شده
این شرکت به قوت خود باقی بوده و چنانچه تغییر
با اهمیتی ایجاد گردد ،مراتب در اسرع وقت جهت
آن سازمان محترم و فعاالن بازار سرمایه اطالع
رسانی خواهد شد .
شرکت موتوژن در اولین گزارش حسابرسی نشده
منتهی به  13/47/3.سود هر سهم خود را مبلغ

-

پاالیشگاه نفت شازند به عنوان بزرگترین تولید
کننده بنزین یورو چهار ایران به دلیل حادثه از
مدار بهره برداری خارج شده است .پاالیشگاه نفت
شازند به عنوان بزرگترین تولید کننده بنزین یورو
چهار ایران به دلیل حادثه از مدار بهره برداری
خارج شده است که پیش بینی میشود با تعطیل
شدن این پاالیشگاه حجم واردات بنزین افزایش
یابد .پاالیشگاه نفت شازند از ظرفیت تولید روزانه
 37میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو چهار
اتحادیه اروپا برخوردار و یکی از مهمترین تامین
کنندگان کالنشهرهای کشور به ویژه تهران ،کرج،
اراک و حتی قم ا ست که با تعطیلی موقت این
پاالیشگاه عظیم نفتی ،قطعا حجم واردات بنزین
کشور با افزایش روبرو خواهد شد .بر اساس
گزارشهای ارائه شده توسط شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی متوسط واردات بنزین در
سال گذشته حدود  11.تا  .میلیون لیتر بوده که
حجم واردات این فرآورده استراتژیک نفتی از
ابتدای سالجاری تاکنون با افزایش نزدیک به دو
برابری به حدود  3میلیون لیتر در روز رسیده
است .به گفته شاهرخ خسروانی قائم مقام شرکت
ملی پاالیش و پخش طوالنی شدن زمان تعمیرات
اساسی پاالیشگاه نفت شازند اراک یکی از
مهمترین عوامل واردات این فرآورده پرطرفدار
نفتی از ابتدای سال جاری تاکنون است .وزارت
نفت در  364روز نخست سالجاری بیش از 311
میلیارد لیتر بنزین به ارزش بیش از  344میلیون
دالر وارد کشور شده است که با این اعتبار میتوان
منابع مالی ساخت دست کم یک پاالیشگاه 74
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هزار بشکهای نفت را تامین کرد .به گزارش مهر ،از
ابتدای سالجاری تاکنون به استناد آمارهای
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به طور
میانگین روزانه بیش از  6.میلیون لیتر بنزین
مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 1درصد رشد داشته است .

-

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران،
ادعاهای مطروحه مبنی بر افزایش واردات روغن
پالم را تکذیب کرد و گفت :طبق سهمیه بندی
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از ابتدای
سالجاری تاکنون حدود  .34هزارتن روغن پالم
وارد کشور شده است .محمد قبله روز شنبه در
گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ،افزود:
براساس مجوز و سهمیه بندی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در مجموع امسال باید
 1.4هزارتن روغن پالم وارد کشور شود که میزان
واردات این محصول در هر سه ماه ،حدود 34.
هزارتن است .وی اظهار داشت :طبق این
دستورالعمل امکان واردات بیش از  34.هزارتن در
هر سه ماه وجود ندارد ،بنابراین ادعاهای مطروحه
درخصوص افزایش واردات روغن پالم بی پایه و
اساس است .وی بخشنامه روغن پالم وارداتی سال
 31را نیز  1.4هزار تن برشمرد و گفت :سال
گذشته به دلیل اینکه نخستین سال اصالح واردات
روغن پالم به کشور بود حدود  34تا  3.هزارتن
روغن پالم مازاد وارد کشور شد که در مجموع
میزان واردات روغن پالم به  114تا  11.هزار تن
رسید که این موضوع امسال اصالح شده تا
افزایشی در واردات این روغن نداشته باشیم .دبیر
انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران ،از کاهش
 1.درصدی واردات روغن پالم امسال نسبت به
سال  3.خبر داد و افزود :در سال  3.حدود 6.4
هزارتن روغن پالم وارد کشور شده بود که با

کاهش واردات ،این میزان امسال به  1.4هزارتن
رسیده است.وی تصریح کرد :مصرف روغن خام
مورد نیاز کشور ساالنه حدود یک میلیون و 144
هزار تن است .قبله ،مجموع روند واردات روغن
خام به کشور را طی سالجاری کاهشی برشمرد و
گفت :قرار است برای فعال سازی صنعت روغن
کشی کشور ،امسال یک میلیون و  344هزارتن
روغن خام از محل واردات و  144هزارتن از محل
واردات دانه های روغنی تامین شود .به گزارش
ایرنا ،در حال حاضر یک میلیون و  144هزار تن
روغن خام از انواع آفتابگردان ،سویا و پالم وارد
کشور می شود که سرانه مصرف این محصول در
ایران ساالنه بین  36تا  33کیلوگرم است.
همچنین  16کارخانه تولیدکننده روغن نباتی
تحت پوشش ای ن انجمن صنفی فعالیت دارند.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

