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گزارش بازار
امروز چهارشنبه  22دی ماه ؛ شاخص کل با 5221

شاخص

مقدار

مقدار تغییر

درصد تغییر

شاخص کل بورس

870222

5201

.0.2

شاخص قیمت(وزنی-ارزشی)

280225

404

.0.2

شاخص کل(هم وزن)

510281

5207

.0.7

شاخص قیمت(هم وزن)

52051.

5.02

.0.7

شاخص فرابورس

76.

602

.04

واحد افزایش و افزایش  .2.2درصدی نسبت به روز قبل
به  222.22واحد رسيد .بيشترین تاثير منفی بر شاخص
کل را نماد شپنا با ( ).222واحد و بيشترین تاثير مثبت
را نماد کگل با  9.23واحد بر جای گذاشتند و شاخص
فرابورس با  92.واحد افزایش نسبت به روز قبل به 29.
واحد رسيد که مارون با  1222واحد بيشترین تاثير
مثبت را بر شاخص فرابورس بر جای گذاشت

ارزش کل معامالت  222ميليارد تومان بود که از این مقدار

ارزش معامالت

مقدار

حجم معامالت بورس

( 876میلیون سهم)

نزدیك به  553ميليارد آن مربوط به سهم های بورسی و

ارزش معامالت بورس

( 5059.میلیارد ریال)

مابقی معامالت مربوط به بازار فرابورس بودند.

ارزش کل معامالت(بورس و فرابورس)

(20281میلیارد ریال)

در بازار بورس فاذر با  53ميليون سهم و ارزش معامالت 29
ميليارد ریال و خساپا با  19ميليون سهم و ارزش معامالت ..

ميليارد ریال بيشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند و در بازار فرابورس حسير با  .2ميليون سهم و ارزش معامالت
 32ميليارد ریال و غشهداب با  29ميليون سهم و ارزش معامالت  92ميليارد ریال بيشترین ارزش معامالت را به خود
اختصاص دادند .امروز ارزش بازار بورس به  66.هزار میلیارد تومان و ارزش بازار فرابورس به  1.هزار میلیارد تومان
رسید.

روند شاخص کل بورس در سی روز کاری گذشته
83,000
81,800
80,600
79,400
78,200
1395/10/20

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

77,000
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خالصه بازار
در روزی که ارزش معامالت همچنان
پایين بود و تقاضای باال در نمادهای

تاثیرگذارترین نمادها بر شاخص بورس و فرابورس
بورس

قیمت

تاثیر(واحد)

فرابورس

قیمت

تاثیر(واحد)

شپنا

20254

()2208

مارون

650927

1028

خنثی کرد شاخص کل با اندکی افزایش

شبندر

402.6

()690..

شاوان

550282

()50.9

هفته را به پایان برد .پاالیشی ها با توجه

شتران

20288

()67059

شراز

520617

()50.9

به تعدیل منفی سنگين شبریز در

کگل

20449

6409

زاگرس

570681

50.2

فلزی و معدنی تاثير منفی پاالیشی ها را

گزارش  .ماهه؛ فشار فروش بسيار باالیی
را تجربه کردند و بيشتر نمادهای گروه در آست انه منفی معامله شدند و نمادهای این گروه بيشترین تاثير منفی را بر شاخص
کل گذاشتند .فلزاتی ها و معدنی ها با توجه به افزایش قيمت های جهانی فلزات روزی مثبت را پشت سر گذاشتند و بيشتر
نمادهای این دو گروه به صف خرید نيز رسيدند .گروه رایانه دیگر گروه مثبت امروز بازار بودند و بيشتر نمادهای گروه در
درصدهای مثبت باال معامله شدند و مرقام بعد از افتی باال در روزهای اخير امروز به صف خرید رسيد و اپرداز نيز همچون روز
قبل با صف خرید روز را به پایان برد .تقاضای باالی در نمادهای حمل و نقلی و صف خرید نمادهای حتوکا و حتاید ،ادامه صف
خرید کسرا و شليا در گروه کانی های غيرفلزی ،حجم باالی معامالت شيراز و صف فروش شدن آن ،افت  55درصد غالبر بعد
از بازگشایی و ادامه صف خرید سنگين غشهداب و غاذر در گروه مواد غذایی و عرضه اوليه نماد حسير به روش جدید از جمله
نکات قابل توجه امروز بازار بود.
اخبار روز


اساس گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان  »2.52بانك جهانی ،ایران در سال  2.52پس از کشور جيبوتی
باالترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا خواهد داشت .بنا به پيش بينی این بانك ،نرخ
رشد اقتصادی ایران در سال های  2.52و  2.53به ترتيب  .22و  .21درصد خواهد بود.

 بانك جهانی اعالم کرد رشد اقتصادی  2.52و  2.52ميالدی  222و  223درصد خواهد بود که ناشی از بهبود اوضاع
بازارهای نوظهور و درحال توسعه است
 دانسکه بانك دانمارک اعالم کرد :در حال مذاکره با مقامات بانك مرکزی ایران برای ارائه اعتبار به مشتریانی است که
در این کشور فعاليت تجاری دارند.
 یك نماینده مجلس خواها ن ارایه گزارش شفاف در خصوص توقف برخی نمادها در بورس شد و اعالم کرد باید
مسئوالن اقتصادی و رئيس سازمان بورس در خصوص متوقف شدن برخی در نمادها به صورت شفاف گزارش ارائه
دهند .چرا که ادامه ابهام درباره وضعيت شرکت های بورسی می تواند باعث بی اعتمادی شودو با کم توجهی به این
بازار ،این امکان وجود دارد بازار سوداگران مسکن ،ارز و طال گرم شود.
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صنایع و نمادهای بورسی
بانک
یك مقام آگاه بانك مرکزی یکی از علل

ارزش معامالت صنایع در بورس اوراق بهادار

توقف فرایند اعطای تسهيالت در برخی

خودرو

بانكهای بزرگ کشور را بازپرداخت اضافه

%2.

برداشت این بانكها به بانك مرکزی عنوان

سایر
%58

مواد دارویی
%6

کرد .در هفتههای اخير برخی بانكهای

فلزات اساسی

کشور از جمله بانكهای ملت ،ملی،

%52

صادرات ،تجارت ،رفاه و سپه فرایند اعطای

رایانه

سرمایه

%2

گذاری ها
%2

تسهيالت خود را متوقف کردهاند.
صنعت خودرو
رئيس انجمن واردکنندگان خودرو با توجه
به توقف ثبتسفارش واردکنندگان متفرقه

شیمیایی
محصوالت

فرآورده نفتی
%55

کانه فلزی

فلزی

%5.

%7

توسط وزارت صنعت از دیروز گفت :حذف این
دسته از واردکنندگان در شرایط کنونی به معنی حذف  15درصد عرضه خودرو است.
سنگ آهن
وزارت صنعت ،نوآوری و علوم استراليا که بزرگترین صادرکننده سنگ آهن جهان است بعيد بودن روند رشد تقاضا برای
خرید سنگ آهن در سالهای آینده را پيش بينی کرد و اعالم کرد قيمت فعلی و  2.دالری هر تن سنگ آهن تا سال 2.52
نصف خواهد شد.
فوالد
آمار عملکرد صدور فوالد خام بخش خصوصی در دوره  3ماهه امسال نشان می دهد در مجموع  2ميليون و  1.1هزار تن به
بازارهای هدف صادرات شده است که نسبت به دوره مشابه پارسال رشد  552درصدی دارد.
شبریز
معاون هلدینگ پارسان و سهامدار عمده پاالیشگاه تبریز درباره علت تعدیل منفی  29درصدی این شرکت اعالم کرد مدیران
پاالیشگاه تبریز از اوایل سال جاری از نرم افزاری استفاده می کنند که نرخ های سه ماهه اعالمی وازت نفت در مورد خوراک و
فروش محصوالت را از طریق آن محاسبه می شود .بنابراین با توجه به نرخ های سه ماه پایانی سال گذشته  ،درآمد سال جاری
محاسبه و برای هر سهم  112ریال سود پيش بينی شد اما با اعالم قيمت های سه دوم سال  ،این متغير به  3.ریال کاهش
یافت.
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ناظر بازار
بازگشایی
نماد

دلیل توقف

وصناح

حق تقدم استفاده نشده

شپارس

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی

غالبر

تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 6./52/5691

خمحور

پس از ب رگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تغییر موضوع فعالیت شرکت

توقف
نماد

دلیل بازگشایی

تاپیكو

تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم

ثپردیس

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز یكشنبه مورخ 5691/5./22

دروزح ،سكردح ،کساپاح

پایان مهلت پذیره نویسی

قنیشا

برگ زاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی

بكاب

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی

کگاز

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره

بفجر

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر
 عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت گروه صنایع کاغذ پارس(چكاپا :)4آقای محمدجواد مقدم در نظر
دارد ،تعداد  2.2،9..،233سهم معادل  22/52درصد (هجده مميز هشتاد و هفت صدم درصد) از سهام شرکت
گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) را در نماد چکاپا .بطور یکجا و شرایطی (مطابق یا بندهای  2و  9اطالعيه
مذکور ) با قيمت پایه هر سهم  9،1..ریال امروز چهارشنبه مورخ  5931/5./22به فروش برساند
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کدال امروز
گزارش های پیش بینی :
رتاپ  :شرکت تجارت الکترونيك پارسيان در جدیدترین پيش بينی خود برای سال مالی منتهی به 5931 /52/9.بر اساس
عملکرد واقعی نه ماهه ،سود هر سهم خود را با  51درصد افزایش نسبت به گزارش قبلی  29.ریال اعالم کرد و شرکت در نه
ماهه  92.ریال معادل  12درصد سود خود را پوشش داد.
ثنوسا :شرکت نوسازی و ساختمان تهران در جدیدترین پيش بينی خود برای سال مالی منتهی به 593. /../95بر اساس
عملکرد واقعی سه ماهه ،زیان هر سهم خود را بدون تغيير نسبت به گزارش قبلی ( )..2ریال اعالم کرد و شرکت در سه ماهه
( )29ریال زیان شناسایی کرده است.
کگل :شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در جدیدترین پيش بينی خود برای سال مالی منتهی به 5931 /52/9.بر اساس
عملکرد واقعی نه ماهه ،سود هر سهم خود را با  5.درصد افزایش نسبت به گزارش قبلی  9..ریال اعالم کرد و شرکت در نه
ماهه  53.ریال معادل  .9درصد سود خود را پوشش داد.
صورت های مالی :
سود(زیان) هر

دوره مشابه

درصد

سود هر سهم

سهم

قبل

تغییر

سال قبل

505.7

()41

50491

50917

4

5019.

نماد

دوره زمانی

خراسان

 9ماهه منتهی به 91/.9/6.

255

زاگرس

 2ماهه منتهی به 91/.2/65

20.69

مجامع:
خفنر :مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فنر سازی خاور با دستور جلسه انتخاب اعضای هيئتمدیره در ساعت
 5.:..روز چهار شنبه مورخ  ../55/5931درمحل سالن اجتماعات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به نشانی
:تهران خيابان نلسون ماندال (آفریقا) بلوار گلشهر پالک  9.برگزار می گردد
وملل :مجمع عمومی فوق العاده شرکت اعتباری ملل با دستور جلسه تصميم گيری در خصوص افزایش سرمایه در ساعت
 5.:..روز شنبه مورخ  .2/55/5931درمحل تهران ميدان ونك خيابان شهيد خدامی شماره 15هتل هما برگزار می گردد
سایر
بالبر :آگهی ثبت افزایش سرمایه :بر اساس تصميمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ  22/../5931افزایش سرمایۀ
شرکت از مبلغ  55.،...ميليون ریال بهمبلغ  222،...ميليون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 55....
ميليون ریال  ) ،در تاریخ  2./5./5931در 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 با یك دالر و

کاال

قیمت(دالر)

تغییر(دالر)

 9.سنت ،معادل  22.درصد کاهش به  19دالر و  ..سنت رسيد

مس

10822

570..

آلومینیوم

50848

401

در حالی که ارزش دالر آمریکا تقویت شده و تردیدها در مورد

سرب

2057.

101

اجرای کامل توافق کاهش توليد از سوی توليد کنندگان افزایش

روی

20851

()101

نیكل

5.0168

10..

قلع

250562

.0..

که پایين ترین رقم در حدود یك ماه گذشته است.

یافته ،قيمت جهانی نفت در روز سه شنبه  22درصد کاهش یافت
و به پایين ترین رقم در حدود یك ماه گذشته رسيد.
ظاهرا عربستان و دیگر اعضای اوپك در حال کاهش توليد خود
هستند ،اما مشخص نيست که آیا دیگر توليد کنندگان بزرگ نفت نيز
توليد خود را کاهش می دهند یا نه.

عراق ،دومين توليد کننده بزرگ عضو اوپك گفته که صادرات نفت خود از بندر بصره را در ماه فوریه به باالترین رقم خود
خواهد رساند .صادرات نفت از جنوب عراق در اوایل ماه ژانویه در نزدیکی باالترین ارقام خود باقی ماند .این در حالی است که
عراق موافقت کرده که توليد نفت خود را  25.هزار بشکه در روز کاهش دهد.
تيم ایوانز ،تحليلگر بازار نفت در این باره گفت« :پس از تردیدها در مورد ميزان پایبندی توليد کنندگان به توافق کاهش
توليد...قيمت نفت در حال تثبيت شدن در ارقامی پایين تر است .وی افزود« :گزارش های جدید در این زمينه که روسيه و
قزاقستان توليد خود را کاهش داده اند ،تاثير کمی بر قيمت ها گذاشته است.
بر اساس این گزارش ،قيمت هر بشکه نفت برنت در پایان معامالت دیروز با یك دالر و  9.سنت ،معادل  22.درصد کاهش به
 19دالر و  ..سنت رسيد .قيمت نفت برنت دیروز تا رقم  19دالر و  ..سنت پایين آمد که پایين ترین رقم از  51دسامبر
تاکنون بود .قيمت نفت خام آمریکا نيز در پایان معامالت دیروز با یك دالر و  5.سنت ،معادل  222درصد کاهش به  1.دالر و
 22سنت رسيد .قيمت نفت خام آمریکا دیروز به پایين ترین رقم از  5.دسامبر تاکنون یعنی  1.دالر و  23سنت رسيد
در خبری دیگر جبار اللعيبی ،وزیر نفت عراق در پيامی کوتاه کتبی اعالم کرد ،کشورش به عنوان دومين توليد کننده بزرگ
اوپك اميدوار است تا پایان ماه جاری ميالدی ،به تعهد خود
مبنی بر کاهش روزانه  25.هزار بشکه از توليد خود به طور

کاال

قیمت(دالر)

تغییر(دالر)

کامل عمل کند .به گفته وزیر نفت عراق ،توليد نفت از ميادین

نفت برنت

1609.

.022

تحت اداره دولت فدرال کاهش یافته و نه ميادین تحت اداره

نفت وست تگزاس

1505.

.022

نفت اوپک ( .9ژانویه)

12071

().021

شرکت های نفتی بين المللی یا ميادین اقليم کردستان عراق
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بازار طال  ،ارز و آتی سكه
کاهش ارزش دالر و نگرانی ها از تبعات

سكه

قیمت(ریال)

افزایش/کاهش(ریال)

خروج انگليس از اتحادیه اروپا موجب شد تا

اونس

( 5577دالر)

205.

تقاضا برای خرید طال افزایش یابد و قيمت

سكه طرح جدید

55011.0...

.

سكه طرح قدیم

55095.0...

520...

نیم سكه

20.9.0...

6.0...

ربع سكه

6026.0...

5.0...

یک مثقال طالی  57عیار

409750...

()50...

یک گرم طالی  57عیار

50547058.

()26.

فلز زرد امروز به باالترین رقم در طی بيش از
یك ماه گذشته برسد.
قيمت هر اونس طال امروز ابتدا به رقم 5522
دالر و  .5سنت رسيد که باالترین رقم از 11
دسامبر تاکنون بود ،اما بعدا اندکی تعدیل شد

و با نيم درصد افزایش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به  5522دالر و یك سنت رسيد .قيمت طالی آمریکا نيز امروز .22
درصد افزایش داشت و به  5522دالر و 2.
سنت رسيد .دانيل هاینس ،تحليلگر موسسه

ارز

قیمت(ریال)

افزایش/کاهش(ریال)

ای ان زد در این باره گفت« :اظهارنظرها در

دالر بازار آزاد

69022.

2.

مورد خروج انگليس از اتحادیه اروپا که بر

یورو بازار آزاد

46055.

1.

درهم بازار آزاد

55054.

2.

دالر مبادله ای

620629

()5

یورو مبادله ای

64054.
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ارزش پوند تاثير گذشته ،موجب افزایش
خرید طال به قصد سرمایه گذاری امن شده
است.

پس از اظهارات نخست وزیر انگليس در خصوص خروج کشورش از اتحادیه اروپا ،ارزش پوند امروز کاهش یافت .اظهارات ترزا
می گمانه زنی ها در این باره را افزایش داد که روابط تجاری خود با اتحادیه اروپا را پس از خروج بر هم خواهد زد.
هاینس افزود ،دیگر عامل افزایش قيمت طال ،تقویت
تقاضای فيزیکی در چين در آستانه سال نوی چينی در
اواخر ماه جاری بوده است .وی افزود ،چشم انداز دراز
مدت قيمت طال احتماال کاهشی است.
هاینس افزود« :چشم انداز نرخ بهره در آمریکا عامل
اصلی حرکت قيمت طال در سال  2.52خواهد بود.
قيمت طال به شدت نسبت به افزایش نرخ بهره در
آمریکا حساس است

آتی سكه
ماه تحویل

آخرین قیمت(ریال)

تغییر(درصد)

دی 91

5509210...

.046

اسفند 91

52027.0...

.075

اردیبهشت 92

52028.0...

.027

تیر 92

560.6.0...

5021

شهریور 92

56022.0...

5062

