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گزارش بازار
امروز یکشنبه  91دی ماه ؛ شاخص کل با  9.1واحد

شاخص

مقدار

مقدار تغییر

درصد تغییر

شاخص کل بورس

870788

906

.0.0

شاخص قیمت(وزنی-ارزشی)

280889

202

.0.0

شاخص کل(هم وزن)

010821

()8606

().029

شاخص قیمت(هم وزن)

020076

()8008

().029

شاخص فرابورس

781

()008

().02

افزایش و افزایش  ...9درصدی نسبت به روز قبل به
 87.788واحد رسيد .بيشترین تاثير مثبت بر شاخص
کل را نماد خساپا با  88.7واحد و بيشترین تاثير منفی
را نماد فملی با ( )87..3واحد بر جای گذاشتند و
شاخص فرابورس با ( )9.8واحد کاهش نسبت به روز
قبل به  788واحد رسيد که ميدکو با ( )3.8واحد
بيشترین تاثير منفی را بر شاخص فرابورس بر جای
گذاشت
ارزش معامالت

مقدار

ارزش کل معامالت  888ميليارد تومان بود که از این مقدار

حجم معامالت بورس

( 792میلیون سهم)

نزدیك به  988ميليارد آن مربوط به سهم های بورسی و

ارزش معامالت بورس

( 00882میلیارد ریال)

مابقی معامالت مربوط به بازار فرابورس بودند.

ارزش کل معامالت(بورس و فرابورس)

(80882میلیارد ریال)

در بازار بورس فاذر با  38ميليون سهم و ارزش معامالت 9..
ميليارد ریال و خساپا با  79ميليون سهم و ارزش معامالت 18

ميليارد ریال بيشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند و در بازار فرابورس غدیس با  37ميليون سهم و ارزش
معامالت  98ميليارد ریال و ذوب با  39ميليون سهم و ارزش معامالت  81ميليارد ریال بيشترین ارزش معامالت را به خود
اختصاص دادند .امروز ارزش بازار بورس به  880هزار میلیارد تومان و ارزش بازار فرابورس به  10هزار میلیارد تومان
رسید.

روند شاخص کل بورس در سی روز کاری گذشته
83,000
81,800
80,600
79,400
78,200
1395/10/18

1395/10/14

1395/10/12

1395/10/08

1395/10/06

1395/10/04

1395/09/30

1395/09/28

1395/09/23

1395/09/21

1395/09/17

1395/09/15

1395/09/13

1395/09/07

77,000

8
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خالصه بازار
با اعالم خبر الزام صندوق های سرمایه
گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به

تاثیرگذارترین نمادها بر شاخص بورس و فرابورس
بورس

قیمت

تاثیر(واحد)

فرابورس

قیمت

تاثیر(واحد)

خساپا

00021

2807

میدکو

00981

()201

سهام و همچنين شروع تدریجی انتشار

فملی

006.2

()870.2

ذوب

20886

0026

گزارش های  1ماهه شرکت ها و

کچاد

006.2

2702

هرمز

00669

0027

اميدواری بازار به این گزارش ها امروز

خودرو

2091.

2.

مارون

820081

().068

سرمایه گذاری  8تا  3.درصدی در

شاهد جوی متعادل و نسبتا مثبتی در
بازار و مخصوصا نمادهای پيشروی بازار بودیم اما همچنان ارزش پایين معامالت موجب عدم رشد باالی بازار شده است .در
گروه خودرویی که امروز جوی مثبت داشتند سایپا پر حجم معامله شده و به صف خرید رسيد اما خکاوه امروز نيز فشار فروش
باالیی داشت و در درصدهای منفی معامله شد .در گروه فلزات اساسی با انتشار شایعاتی در مورد قریب الوقوع بودن افزایش
سرمایه ذوب شاهد معامل ه این سهم تا آستانه مثبت بودیم و فخوز با توجه به تعدیل  939درصدی سود هر سهم خود در ميانه
های بازار متوقف شد .عرضه اوليه غدیس با روش جدید ،فشار فروش باال در نمادهای حمل و نقلی ،حجم باالی معامالت کسرا
و صف خرید شدن آن و بازگشایی کاذر در آستانه منفی و همراه با صف فروش سنگين ،تقاضای باال در تعدادی از نمادهای
سيمانی و صف خرید نما دهایی چون سخزر و سغرب ،حجم باالی معامالت غشهداب و ادامه صف خرید آن از زمان انتقال به
بازار عادی فرابورس و ادامه روند نزولی فاذر و صف فروش شدن این نماد از جمله نکات قابل توجه امروز بازار بود.
اخبار روز
 مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران اعالم کرد :معامالت بلوک از امروز در بازار اول بورس ممنوع شده است
 معاون نظارت بر نهادهای ما لی سازمان بورس از الزام صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
مبنی بر سرمایه گذاری  8تا  3.درصدی در سهام خبر داد.
 مدیرعامل شرکت بورس درباره عدم نقش صندوق  9...ميليارد تومانی توسعه بازار و معامالت بلوکی در تعيين
روند شاخص اعالم کرد این شائبه که صندوق توسعه بازار با هدف شاخص سازی فعاليت می کند  ،درست نبوده و
معامالت بلوکی سهام هم نقشی در تحوالت شاخص بورس ندارد
 مدیرعامل هواپيمایی ایران از ورود اولين هواپيمای خریداری شده از ایرباس با خلبانان ایران ایر در تهران طی روز
پنجشنبه خبر داد.
 طبق مصوبه هيات پذیرش بورس کال  ،وجه تضمين اوليه قراردادهای آتی سکه طال از دو روز دیگر به یك ميليون و
 38.هزار تومان افزایش می یابد
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صنایع و نمادهای بورسی
پاالیشگاه
معاون وزیر نفت از سرمایه گذاری ژاپنیها

ارزش معامالت صنایع در بورس اوراق بهادار
سایر

برای بهسازی  8پاالیشگاه قدیمی خبر داد و
خودرو

گفت :پاالیشگاه های اصفهان ،تبریز ،تهران،

%22

بندرعباس و آبادان به  98ميليارد دالر
سرمایه گذاری نياز دارند.
صنعت خودرو
یك منبع آگاه به دنيای اقتصاد گفت:

%8

%7

فرآورده نفتی
%1

کانی غیر فلزی
فلزات اساسی
%02

%7
شیمیایی
%6

توافقنامه ایدرو با رنو فرانسه اواسط بهمنماه
و همزمان با دهه فجر به قرارداد تبدیل

سیمان

محصوالت

سرمایه

خواهد شد

فلزی

گذاری ها

بانک

%00

%00

سيف در نامهای به بانکها گفت:نسبت مطالبات
غيرجاری از  98.9درصد در پایان شهریور  9818و در زمان آغاز به کار کميته رسيدگی به مطالبات غيرجاری بانكها ،به 99
درصد در شهریور رسيد
بانک ملت
شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد که از شرکت های زیرمجموعه بهساز مشارکت های ملت است ،در نظر دارد به نمایندگی
از شرکت پی ریز بنيان مرصوص بهساز برج تجاری اداری جام شریعتی را از طریق مزایده عمومی به صورت یکجا (عرصه و
اعيان) به باالترین قيمت پيشنهادی به فروش برساند .مساحت زمين این برج  88طبقه ایی 8889مترمربع و با زیربنای کل
 93.88مترمربع بوده که به مبلغ پایه  99.ميليارد تومان به مزایده گذاشته شده است.
وامید
سرمایه گذاری اميد که مالك  88.8درصد سهام "وسپه" است  ،در نظر دارد  888ميليون و  88.هزار سهم را به قيمت پایه
هر سهم  9877ریال و به صورت نقد در بازار اول معامالت بورس واگذار کند

کانه فلزی

%6
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ناظر بازار
بازگشایی
نماد

دلیل توقف

کاذر

تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 8./02/0861

قشكر

ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 80/.9/0861

قثابت

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی

قشهد

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی-تعدیل پیش
بینی درامد هر سهم سال مالی منتهی به 80/.9/0869

ولغدر

اعالم پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 8./.6/0869

ثمسكنح

حق تقدم استفاده نشده

چفیبرح

اعالم مهلت پذیره نویسی

توقف
نماد

دلیل بازگشایی

سهگمت

تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم

سباقر

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام

کسعدیح

پایان مهلت پذیره نویسی

فالمی

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی

ثالوند

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 0861/0./20

فخوز

تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم

سایر
 حراج عرضه یكجای سهام کنترلی شرکت گروه صنعتی ایرانیان (گروه ایرانیان :)2ميزان  11/81درصد (نود و نه
مميز پنجاه و نه صدم درصد) سهام کنترلی شرکت گروه صنعتی ایرانيان(سهامی عام) ،در نماد گروه ایرانيان 8با
قيمت پایه کل  8.،818،8.9،9..ریال فردا دوشنبه مورخ  9818/9./3.از طریق بازار سوم فرابورس ایران ،مورد
عرضه قرار می گيرد

1
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کدال امروز
گزارش های پیش بینی :
فخوز  :شرکت فوالد خوزستان در جدیدترین پيش بينی خود برای سال مالی منتهی به 9818 /93/8.بر اساس عملکرد واقعی
نه ماهه ،سود هر سهم خود را با  939درصد افزایش نسبت به گزارش قبلی  897ریال اعالم کرد و شرکت در نه ماهه 8.9
ریال معادل  98درصد سود خود را پوشش داد.
خمحرکه :شرکت توليد محور خودرو در جدیدترین پيش بينی خود برای سال مالی منتهی به 9818 /93/8.بر اساس عملکرد
واقعی شش ماهه ،سود هر سهم خود را با  78درصد کاهش نسبت به گزارش قبلی  3ریال اعالم کرد و شرکت در شش ماهه
 73ریال زیان شناسایی کرده است.
صورت های مالی :
سود(زیان) هر

دوره مشابه

درصد

سود هر سهم

سهم

قبل

تغییر

سال قبل

()219

()62

()88

()2

-

00782

نماد

دوره زمانی

شبریز

 9ماهه منتهی به 61/.9/80

()01

وپخش

 6ماهه منتهی به 61/.6/8.

70

مجامع:
ثتران :مجمع عمومی عادی ساليانه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران برای سال (دوره) مالی منتهی به  89/.9/9818در
ساعت  9.:..روز چهار شنبه مورخ  31/9./9818درمحل مرکز همایش های مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب واقع در تقاطع
بزرگراه کردستان و نيایش برگزار می گردد.
سایر
وصنا :اعالمیه پذیره نویسی عمومی :با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ  9،8..،...ميليون ریال بهمبلغ
 9،89.،...ميليون ریال  ،تعداد  381،989،788سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی ،و با عنایت
به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسيله تعداد  9.،888،988سهم  9...ریالی
برای پذیره نویسی عمومی عرضه می گردد .مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ  3./9./9818لغایت تاریخ .8/99/9818
تعيين شده است
ونوین :آگهی ثبت افزایش سرمایه :بر اساس تصميمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ  39/.7/9818افزایش سرمایۀ
شرکت از مبلغ  99،893،...ميليون ریال بهمبلغ  98،989،...ميليون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ  9791...ميليون
ریال  ) ،در تاریخ  .8/9./9818در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسيده است
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فلزات اساسی و نفت
قيمت هر بشکه نفت برنت در پایان معامالت دیروز  39سنت،

کاال

قیمت(دالر)

تغییر(دالر)

افزایش یافت و به  88دالر و  9.سنت رسيد.

مس

10161

02081

قيمت نفت روز جمعه افزایش یافت و در پایان معامالت هفتگی

آلومینیوم

008.6

7

رشد داشت ،اما تقویت دالر و افزایش تردید ها در مورد پایبندی

سرب

20.92

2001

اعضای اوپك به توافق کاهش توليد موجب شد تا رشد قيمت

روی

20928

()8

نیكل

0.0278

2201

قلع

200.88

01

محدود باشد.
بر اساس این گزارش ،قيمت هر بشکه نفت برنت در پایان معامالت
دیروز  39سنت ،افزایش یافت و به  88دالر و  9.سنت رسيد.
دیروز قيمت نفت برنت بين  89دالر و  37سنت و  88دالر و  88سنت
در نوسان بود .قيمت نفت برنت برای دومين هفته متوالی افزایش یافت.

قيمت نفت خام آمریکا نيز در پایان معامالت دیروز  38سنت افزایش یافت و به  88دالر و  111سنت رسيد .نفت خام آمریکا
دیروز بين  88دالر و  83سنت و  88دالر و  83سنت در نوسان بود .قيمت نفت خام آمریکا برای سومين هفته متوالی افزایش
داشت.
هانس وان کليف ،تحليلگر بازار نفت گفت « :نوسان زیادی در بازار وجود دارد ...سرمایه گذاران فکر می کنند روند بلند مدت
بازار افزایشی است ،اما پس از افزایش چند دالری قيمت ،آنها افدام به برداشت سود می کنند.
شاخص دالر پس از انتشار آمارهای بازار کار آمریکا که نشان می داد روند استخدام های جدید کند شده ،اما ميزان دستمزدها
افزایش داشته است ،با رشد همراه بود .انتشار گزارش بازار کار آمریک ا احتمال افزایش بيشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در
سال جاری ميالدی را تقویت کرد.تقویت ارزش دالر موجب گرانتر شدن نفت برای دارندگان سایر ارزها می شود.
عربستان ،ابوظبی و کویت از توليد کنندگان نفت در خاورميانه نشانه هایی از کند کردن توليد نفت خود بروز داده اند که به
معنای پایبندی این کشورها به توافق کاهش توليد است.
بر اساس گزارش موسسه بيکر هاگز ،شرکت های انرژی آمریکایی این هفته برای دهمين هفته متوالی تعداد سکوهای حفاری
نفتی را افزایش دادند و به  831سکو رساندند که بيشترین
تعداد از دسامبر  3.98تاکنون بود.

کاال

قیمت(دالر)

تغییر(دالر)

نفت برنت

19078

().0.9

نفت وست تگزاس

18080

().0.1

نفت اوپک ( .2ژانویه)

12080

().022

8
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بازار طال  ،ارز و آتی سكه
سكه

قیمت(ریال)

افزایش/کاهش(ریال)

قيمت طال در بازارهای بين المللی در پایان

اونس

( 0088دالر)

()7091

مبادالت روز جمعه تحت تاثير افزایش ارزش

سكه طرح جدید

0001..0...

.

دالر و شاخص سهام در بازارهای بين المللی

سكه طرح قدیم

0007780...

.

نیم سكه

900..0...

8.0...

ربع سكه

8022.0...

0.0...

یک مثقال طالی  07عیار

206980...

()00...

یک گرم طالی  07عیار

00022079.

()22.

با کاهش روبرو شد ولی در هفته ای که
گذشت با افزایش نسبی همراه شده است.
به گزارش سایت طال به نقل از پایگاه
اینترنتی مارکت واچ ،تازه ترین گزارش وزارت

کار آمریکا نشان می دهد که اقتصاد این کشور طی ماه دسامبر بيش از  989هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است .این
برای ششمين سال متوالی بوده است که اقتصاد آمریکا بيش از  33ميليون فرصت شغلی جدید ایجاد نموده است.
بر اساس این گزارش نرخ بيکاری آمریکا نيز از  8.9درصد به  8.8درصد افزایش یافته است .ميانگين دستمزد در آمریکا نيز
طی ماه دسامبر با رشد  ..8درصدی روبرو
شده و به  39دالر در ساعت رسيده است.

ارز

قیمت(ریال)

افزایش/کاهش(ریال)

دالر بازار آزاد

86028.

()8.

یورو بازار آزاد

22088.

2.

جمعه با  7دالر کاهش به کمتر از 9988

درهم بازار آزاد

0000..

1.

دالر رسيده است .قيمت طال روز پنجشنبه

دالر مبادله ای

82088.

.

به باالترین سطح در  8هفته اخير رسيده

یورو مبادله ای

820.61

.

قيمت هر اونس طال در پایان مبادالت روز

بود.
قيمت این فلز زرد در هفته ای که گذشت با رشد  9.8درصدی روبرو شده است .قيمت هر اونس نقره نيز با  9.3درصد کاهش
به  99.888دالر رسيده است.
به اعتقاد تحليلگران اقتصادی قيمت طال در شرایط کنونی
و در کوتاه مدت تحت تاثير نوسانات ارزش دالر آمریکا و
نگرانی های مربوط به ریاست جمهوری دونالد ترامپ قرار
خواهد داشت.
مراسم تحليف ترامپ  3.ژانویه یعنی جمعه  3هفته دیگر
برگزار خواهد شد .برگزاری انتخابات مهم و سرنوشت ساز
در آلمان فرانسه و هلند نيز می تواند تاثير زیادی بر
نوسانات نرخ ارز و قيمت جهانی طال داشته باشد.

آتی سكه
ماه تحویل

آخرین قیمت(ریال)

تغییر(درصد)

دی 61

00076.0...

.092

اسفند 61

02008.0...

.0.0

اردیبهشت 69

02018.0...

.007

تیر 69

02061.0...

.012

شهریور 69

08002.0...

.022

