گزارش روزانه مورخ
 41مهر 4931

روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل04.63216 :
بیشترین04.99216 :
کمترین044.1216 :
ارزش معامالت:

 1012611میلیارد

حجم معامالت 9032413 :میلیون

اونس طال

449329

طال بازار تهران

1461666

گرم  41عیار

311666

سکه طرح قدیم

3.36666

سکه طرح جدید

3.36666

نیم سکه

1016666

ربع سکه

.316666

سکه گرمی

4166666

تغییر.921. :
درصد تغییر6261 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص009216 :
ارزش معامالت 14.20.. :میلیارد
حجم معامالت 112934 :میلیون
تغییر1236 :

دالر مبادله ای

.3330

دالر آزاد

91116

پوند انگلیس

131.9

فرانک سویس

9616.

یکصد ین ژاپن

.1103

یورو

99361
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نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبملت

9581

895815

قشیر

8981

995.11

وبصادر

559

815122

شتران

.995

55512

خپارس

551

98528.

شاوان

1811

915.88

خودرو

9211

895185

ذوب

9298

95198

شبندر

.118

895518

دی

9818

55185

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

حکشتی

8919

89599

مارون

81159

.529

خودرو

9211

8.585

پترول

9989

9592

تاپیکو

8919

895.8

شتران

.995

9512

فوالد

99.8

915.1

شاوان

1811

9598

پارسان

8899

99598

زاگرس

1199

95.9

اخبار بورسی:
 شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور قصد داردسرمایه خود را از مبلغ  99میلیارد ریال به مبلغ
 89میلیارد ریال برساند که این افزایش سرمایه
 99میلیارد ریالی  ،مبلغ  .میلیارد ریال ( معادل
 9.درصد ) آن از محل سود انباشته و مبلغ 2
میلیارد ریال مابقی آن معادل  999درصد از محل
اندوخته طرح و توسعه می باشد.
 ثنام تصمیم دارد سرمایه خود را از مبلغ 988میلیارد ریال به مبلغ  899میلیارد ریال برساند که
این افزایش سرمایه  .28میلیارد ریالی ( معادل
 .99درصد ) از محل سود انباشته می باشد.

 دتولید قصد دارد سرمایه خود را طی دو مرحلهافزایش دهد یعنی سرمایه خود را از مبلغ 919
میالیرد ریال به مبلغ  .99میلیارد ریال برساند که
این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده
نقدی سهامداران می باشد افزایش سرمایه طی
مراحل زیر انجام میگیرد:
 مر حله اول  :از مبلغ  819میلیارد ریال به مبلغ 8.9میلیارد ریال در سال 19
 مرحله دوم  :از مبلغ  8.9میلیارد ریال به مبلغ .99میلیارد ریال در سال 18
 ختوقا درنظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 811میلیارد ریال به مبلغ  189میلیارد ریال برساند که
این افزایش سرمایه مبلغ  919میلیارد ریال (
معادل  28درصد ) آن از محل مطالبات و آورده
نقدی سهامداران و  919میلیارد ریال مابقی آن از
محل سود انباشته صورت می پذیرد.
 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العادهمورخ  .9/99/9.19افزایش سرمایۀ شرکت
پاالیش نفت اصفهان از مبلغ 99،999،999
میلیون ریال بهمبلغ  89،999،999میلیون ریال (
از محل سود انباشته مبلغ  99999999میلیون
ریال  ) ،در تاریخ  9.19/92/98در مرجع ثبت
شرکت ها به ثبت رسیده است.

اخبار اقتصادی و سیاسی:
-

تصمیمسازان اقتصادی در قالب یک بسته
سیاستی ،مجموع اقدامات و راهکارهای اقتصادی
در نیمه دوم سالجاری را با رویکرد «احیای رشد
اقتصادی» و «خروج از تنگنای اعتباری» تدوین
کردهاند .ابالغ این سیاستها ،اگرچه با خبر «نامه
 9وزیر اقتصاد ،کار ،صنعت و دفاع به رئیس
جمهور» همزمان شده ،اما ارتباطی به نامه ارسالی
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نداشته و تدوین این بسته سیاستی از نیمه
مردادماه سالجاری کلید خورده است .مجموعه
سیاستها در این بسته بهطور عمده در سه بخش
«پولی ،مالی و کسبوکار» ارائه شده است .در
حوزه پولی ،با استفاده از ابزار بین بانکی ،بر
مدیریت نرخ سود بانکی در راستای تورم تاکید
شده است« .کاهش نرخ ذخیره قانونی به شکل
تشویقی در بانکهای تجاری»« ،افزایش سرمایه
در لیزینگهای بانکها» و «افزایش سپرده ارزی
در بانک توسعه صادرات» دیگر اقدامات در حوزه
پولی محسوب میشود .در حوزه مالی نیز با اضافه
شدن اوراق مرابحه در جهت توسعه ابزارهای مالی،
زمینه برای تنوع تامین مالی بنگاهها ایجاد شده
است .در بخش کسبوکار نیز با پرداخت یارانه به
صادرات ،تقاضای خارجی هدفگذاری و ساماندهی
مجوزهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته شده
است .کارشناسان معتقدند با اجرای دقیق این
بسته سیاستی در تمام حوزههای مشخصشده،
رشد اقتصادی در مجموع سالجاری ،مثبت شود.

-

ساختوسازهای مسکونی در مناطق محدودی از
تهران که جزو بافت فرسوده این شهر محسوب
میشود ،تحت تاثیر سه عامل تحریککننده قرار
گرفته و برخالف رکود حاکم بر کلیت بازار ملک،
موتور احداث مسکن ارزانقیمت در پایتخت روشن
شده است .گزارش «دنیای اقتصاد» از آمارهای
جدید سازمان نوسازی شهر تهران حاکی است:
ساختوساز در بافت فرسوده پایتخت که همگی به
شکل واحدهای مسکونی ارزانقیمت – در مقایسه
با آپارتمانهای سایر مناطق شهر -احداث میشود،
بعد از حداقل یکسال رشد منفی ،سرانجام در
تابستان امسال با افزایش  8 /1درصدی در تیراژ
روبهرو شد .از ابتدای سال گذشته تا پایان بهار
 ،19معدل فصلی ساخت مسکن ارزانقیمت در

تهران –تیراژ عرضه در بافت فرسوده -همواره
نزولی بود به طوری که تعداد واحدهای مسکونی
جدید در هر فصل نسبت به فصل قبل 81 ،تا 89
درصد کاهش پیدا میکرد اما در تابستان ،19
حجم آپارتمانسازی در بافت فرسوده  8 /1درصد
نسبت به بهار 19و . /2درصد نسبت به تابستان
 1.افزایش یافت .این در حالی است که
ساختوسازهای مسکونی در این محدوده در بهار
امسال 88 ،درصد نسبت به بهار  1.افت کرده
بود .هر چند عملکرد نیمه اول امسال سازندههای
مسکن در بافت فرسوده به دلیل وضعیت بهار،
..درصد نسبت به نیمه اول پارسال به لحاظ تیراژ
ساخت کمتر است اما آمار صدور پروانه ساختمانی
در این مناطق طی ماههای تابستان از تغییر اوضاع
حکایت دارد و مشخص میکند :هماکنون رکود
ساخت مسکن در تهران به صورت محلی 1-
منطقه جنوب شهر -و صرفا در حیطه
آپارتمانهای ارزانقیمت ،به پایان رسیده است.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

