گزارش روزانه مورخ
 60مهر 4931

روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل04.06536 :
بیشترین04.66546 :
کمترین04.14596 :
ارزش معامالت:

 0.65066میلیارد

حجم معامالت 949530. :میلیون

اونس طال

4499

طال بازار تهران

1653666

گرم  46عیار

314666

سکه طرح قدیم

3466666

سکه طرح جدید

3466666

نیم سکه

1056666

ربع سکه

9.66666

سکه گرمی

4566666

تغییر.534 :
درصد تغییر6564 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص0605.6 :
ارزش معامالت 4.335459 :میلیارد
حجم معامالت 595033 :میلیون
تغییر.516 :

دالر مبادله ای

933.5

دالر آزاد

91996

پوند انگلیس

1..19

فرانک سویس

96.50

یکصد ین ژاپن

91661

یورو

99.46
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گذاری کرده بودند ،شد.وی ادامه داد:به دلیل سود
باال ،جذب سرمایه گذاری در پتروشیمی ناگهان
زیاد شده است  .این درحالی است که هر تصمیمی
که گرفته می شود باید اثرات آن را هم بررسی
کنیم.وی درمورد تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها
و تاخیر در اجرای آن و موضوع جمع بندی دولت
و وزارت نفت توضیح داد :دلیل عدم اعالم این
است که اثرات سوء آن در بخش اقتصادی با توجه
به شرایط حال است .زیرا شرایط کشور نسبت به
گذشته متفاوت شده و با موضوع مذاکرات هسته
ای و وضعیت پساتحریم معلوم نیست چه اتفاقی
در اقتصاد ایران خواهد افتاد .بنابراین باید قیمت
گذاری را بر این اساس انجام دهند.حسینی با بیان
اینکه موضوع خوراک پتروشیمی در دستورکار
کمیسیون صنایع و معادن مجلس است،گفت:
طبیعتا یکی از موضوعات بسیار مهمی که وجود
دارد ،بحث سهم کشور در بازارهای جهانی است
که باید به آن دقت کنیم .زیرا اگر سهم بازار را از
دست دهیم احیای دوباره آن به زمان زیادی نیاز
دارد .این نماینده مردم با اشاره به اینکه عربستان
و کویت شرایط ایران را ندارند ،تاکید کرد :اگر
کشوری شرایط ما را داشت،مطمئن باشید در
دوسال اول تحریم ها زانو می زد .اما جمهوری
اسالمی ایران به دلیل درایت داخلی ،شرایطی
ایجاد کرده که با تحریمها ،استعدادهای جدید
شکوفا شود.

نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

شبندر

4663

244331

شتران

4433

14112

وبملت

2922

24924

شاوان

6166

34114

خپارس

234

214922

ثپردیس

3321

34363

وبصادر

221

144369

قشیر

1236

34319

خودرو

1449

64266

دی

2639

64124

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

حکشتی

3426

23429

مارون

41164

3433

اخابر

1124

24423

حسینا

34263

4434

تاپیکو

1436

22422

میدکو

1231

4434

فملی

2111

22426

ذوب

2626

443

پارسان

1611

24431

زاگرس

2994

4419

اخبار اقتصادی و سیاسی:
-

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،در پی اعالم
قیمت  24سنتی نرخ خوراک پتروشیمی توسط
معاون وزیر نفت و واکنش های دبیر انجمن
پتروشیمی و فعاالن این صنعت ،سیدشریف
حسینی در مورد وضعیت پتروشیمی و تعیین نرخ
خوراک پتروشیمیها به خانه ملت گفت :تصمیم
کمیسیون صنایع و معادن و مجلس در مورد
قیمت گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی منجر
به اتفاقات سال  21در بورس (آغاز ریزش شاخص
با افت قیمت سهام شرکت های پتروشیمی ) و
ضرر بسیاری از مردم که در این صنعت سرمایه

-

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت
و گو با گاردین ،اظهار داشت :استراتژی اقتصادی
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رییس
جمهوری ایران به طور چشمگیری از وابستگی
کشور به نفت کم کرد و در عوض مالیات بیشتری
جمع آوری شد.وی در حاشیه دومین نشست ایران
 -اروپا در ژنو گفت :برای نخستین بار در نیم قرن
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گذشته ،سهم درآمدهای نفتی دولت کمتر از
چیزی است که از مالیات ها از جمله مالیات بر
ارزش افزوده ،بدست می آید.کاردور افزود :تنها 24
درصد تولید ناخالص داخلی ایران هم اکنون
وابسته به نفت است و تقریبا  14درصد درآمدهای
نفتی به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود تا از
آن برای اهداف توسعه کشور استفاده گردد.

-

عباسعلی جعفری نسب در گفتگو با باشگاه
خبرنگاران جوان اظهار داشت :هم اکنون میزان
خوراک موردنیاز پاالیشگاه شازند اراک از طریق
خطوط لوله انجام میگیرد.میزان این خوراک
معادل ظرفیت اسمی  134هزار بشکهای پاالیشگاه
است که عمدتا از میادین خط لوله اهواز -ری
تأمین میشود.وی افزود :فرآورده تولیدی این
پاالیشگاه از جنس یورو  3و مطابق با
استانداردهای جهانی است که از طریق خط لوله
به تهران ،کرج و مشهد منتقل میشود .به غیر از
پاالیشگاه بندرعباس و الوان خوراک هفت
پاالیشگاه کشور از طریق خط لوله انجام میشود.
همچنین روزانه  6میلیون لیتر بنزین وارداتی از
مسیر خطوط لوله جابجا میشود.جعفری نسب از
جهش عرضه بنزین و گازوئیل یورو 3اروپایی در
سطح کشور خبر داد و گفت :از ابتدای سال جاری
تاکنون عرضه بنزین  212درصد و گازوئیل 246
درصد و در مجموع عرضه فرآوردههای نفتی حدود
 116درصد افزایش یافته است .هم اکنون به طور
متوسط روزانه  444میلیون لیتر نفت و
فرآوردههای نفتی در کشور از طریق خط لوله
انتقال داده میشود.

-

رئیس کانون سراسری انبوهسازان خبر داد با بیان
اینکه بانک مسکن موافقت ضمنی خود را با

پرداخت وام  244میلیون تومانی ساخت مسکن
قابل انتقال به خریداران اعالم کرده است ،گفت:
نرخ سود وام  244میلیونی ساخت هنوز مشخص
نیست ،اما پیشنهاد ما  23درصد است .وی با اشاره
به اینکه پیشنهاد ما برای شهرهای بزرگ و به
خصوص تهران  214میلیون تومان بوده
است،گفت :این وام قرار است به انبوهسازانی که
عضو کانون انبوهسازان و دارای پروانه صالحیت از
وزارت راه و شهرسازی هستند ،بدون سپردهگذاری
پرداخت شود.رئیس کانون سراسری انبوهسازان
مسکن ایران ادامه داد :قرار است بانک مسکن به
پروژههایی که  14درصد پیشرفت فیزیکی دارند
این وام را در چند قسط پرداخت کنند.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

