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گزارش بازار
امروز سه شنبه  41شهریور  4931؛ شاخص کل با
شاخص

مقدار

مقدار تغییر

درصد تغییر

شاخص کل بورس

.4.344

2.1.3

0.43

شاخص قیمت(وزنی-ارزشی)

23.121

11.1

0.43

شاخص کل(هم وزن)

13.8..

()20.3

()0.12

شاخص قیمت(هم وزن)

14.418

()11.3

()0.12

شاخص فرابورس

111

()1.3

()0.2

 184.1واحد معادل  0.91درصد کاهش نسبت به
روز قبل به  89.399واحد رسيد .بيشترین تاثير
مثبت بر شاخص کل را نماد فملی با  401واحد و
نماد فوالد با  81.8واحد بر جاي گذاشتند و شاخص
فرابورس با ( )4.1واحد کاهش نسبت به روز قبل به
 384واحد رسيد که زاگرس با ( )4.8واحد بيشترین
تاثير منفی را بر شاخص فرابورس بر جاي گذاشت

ارزش کل معامالت  138ميليارد تومان بود که از این مقدار

ارزش معامالت

مقدار

حجم معامالت بورس

( 810میلیون سهم)

ارزش معامالت بورس

( 2.108میلیارد ریال)

ارزش کل معامالت(بورس و فرابورس)

(2.1..میلیارد ریال)

نزدیك به  140ميليارد تومان آن مربوط به سهم هاي بورسی
و مابقی معامالت مربوط به بازار فرابورس بودند.
در بازار بورس فملی با  18ميليون سهم و ارزش معامالت 18
ميليارد ریال و خساپا با  84ميليون سهم و ارزش معامالت

 83ميليارد ریال بيشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند و در بازار فرابورس گکوثر با  8ميليون سهم و ارزش
معامالت  11ميليارد ریال و ذوب با  13ميليون سهم و ارزش معامالت  11ميليارد ریال بيشترین ارزش معامالت را به خود
اختصاص دادند .امروز ارزش بازار بورس به  421هزار میلیارد تومان و ارزش بازار فرابورس به  18هزار میلیارد
تومان رسید.

روند شاخص کل بورس در سی روز کاری گذشته

1396/06/13

1396/06/11

1396/06/07

1396/06/05

1396/06/01

1396/05/30

1396/05/28

1396/05/24

1396/05/22

1396/05/18

1396/05/16

1396/05/11

1396/05/09

1396/05/07

1396/05/03

84,600
83,800
83,000
82,200
81,400
80,600
79,800
79,000
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خالصه بازار
تاثیرگذارترین نمادها بر شاخص بورس و فرابورس

امروز نوبت به نمادهاي فلزي و معدنی
رسيد که مجددا و بعد از استراحتی

بورس

قیمت

تاثیر(واحد)

فرابورس

قیمت

تاثیر(واحد)

کوچك به کمك شاخص کل آمده و

فملی

2.210

102

زاگرس

20.240

()1..

محرکی براي ادامه رشد آن باشند و

فوالد

1.12.

12..

شاوان

14.03.

()0.41

کگل

2.31.

38..

خراسان

1.4..

()0.4

مبین

4..31

33.3

وهور

1.412

0.11

مطابق معمول در بيشتر گروه هاي بازار
شاهد روندي فرسایشی و کم حجم
بودیم .در گروه فلزات اساسی با ادامه رشد

قيمت مس در بازارهاي جهانی شاهد حجم باالي معامالت فملی و معامله آن تا آستانه مثبت بودیم و فوالد نيز در درصدهاي
مثبت معامله شد و فباهنر تنها نمادي در گروه بود که روز را با صف خرید به پایان برد .در گروه پاالیشی مطابق روال هفته
هاي اخير رشد قيمتی آن ها فقط یك روز دوام آورد و امروز نيز شاهد افزایش عرضه ها و معامله بيشتر نمادهاي گروه در
درصدهاي منفی بودیم .در گروه خودرویی سایپا متعادل معامله شد و خپویش تنها نمادي بود که روز را با صف خرید به پایان
رساند .ادامه صف خرید اوان ،نوسان ده درصدي آسيا و معامله آن از آستانه منفی تا آستانه مثبت و رسيدن به صف خرید،
صف خرید حپارسا با توجه به به پایان رسيدن مهلت استفاده از حق تقدم هاي آن ،حجم باالي معامالت گکوثر در دومين روز
بعد از عرضه اوليه و صف خرید شدن مجدد آن ،حجم باالي معامالت در نماد کگل و معامله آن در درصدهاي مثبت و ادامه
رشد قيمتی چکارن از نکات قيمتی امروز بازار بود.

اخبار روز
 رئيس سازمان بورس با اعالم حجم  40هزار ميليارد تومانی "سخاب" گفت :با عرضه این اوراق در فرابورس  ،نرخ
سود تا حد زیادي متعادل می شود
 وزیر جهاد کشاورزي با اعالم محدود شدن صدور مجوز واردات برنج و شکر از برنامه استفاده بيشتر از قابيلت ها و
مکانيزم بورس کاال براي خرید تضمينی محصوالت از کشاورزان خبر داد.
 وزیر نفت با اشاره اعالم کرد 400درصد سهام شرکت ملی نفت براساس اصل  11دولتی بوده و دولتی میماند
 با اصالح دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی براي اشخاص خارجی ،سقف مجاز گردش مالی ساليانه
اشخاص خارجی غيرمقيم به از یكهزار ميليون ریال به پنج هزار ميليون ریال افزایش یافت
 عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی در کشور گفت :با کاهش نرخ سود بانکی باید نرخ
تسهيالت نيز کاهش یابد و بانکها در تامين نقدینگی فعالين اقتصادي و مردم نقش بيشتري ایفا کنند
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صنایع و نمادهای بورسی
بانک ها
بانك مرکزي با هدف نظارت نوین و تسهيل

ارزش معامالت صنایع در بورس اوراق بهادار
سایر

اجراي استانداردهاي بين المللی در بانك ها

فلزات اساسی

 ،بخش چهارم سند بال  1را ترجمه و

%24

%18

رایانه
%4

منتشر کرد .در این بخش ،بردو موضوع

چندرشته ای

«محاسبه ریسك بازار و سرمایه پوششی

ص

موردنياز براي این نوع ریسك با استفاده از
مدلهاي داخلی مورد استفاده توسط

انبوه سازی

خودرو

%3

%11

سرمایه گذاری

بانكها» و «توضيح فرآیند بررسی نظارتی
معرفی شده در رکن دوم سند بال دو» ،
تاکيد شده است.

کانه فلزی
%12

فرآورده نفتی ها
%1
شیمیایی %3
%11

فوالد مبارکه
مدیر فوالدسازي و ریخته گري فوالد مبارکه از توليد  441ذوب با تناژ  14هزار و  948تن فوالد مذاب و توليد 10هزار و 311
تن تختال در  1شهریور سال جاري خبر داد و گفت :دو عامل موثر بر کسب این رکورد ،افزایش بهره وري و استفادۀ بهينه از
تجهيزات است،به طور قطع رکوردهاي کسب شده از آغاز سال جاري تاکنون ،راه را در دستيابی به اهداف ساالنه هموارتر
خواهد ساخت.
آکنتور
یك مقام آگاه با تایيد خبر بازداشت ح .س .به عنوان مجري اسبق طرح تجهيز صندوقهاي فروشگاهی از سوي بازپرس پرونده
شکایت سازمان بورس از ناشر کنتور سازي و برخی اشخاص دخيل در این پرونده ،گفت :با احضار این شخص در روز گذشته از
سوي مرجع قضایی و تفهيم اتهام به وي تحت عنوان «مشارکت در کالهبرداري» ،قرار وثيقه  10ميليارد ریالی صادر شد که به
دليل ناتوانی در تامين آن راهی بازداشتگاه اوین شده است.
وبملت
شرکت خدمات پشتيبانی مهر 38در نظر دارد  4.19درصد از سهام "وبملت" شامل  189ميليون و  319هزار و  383سهم را
به قيمت پایه هر سهم  419تومان روانه ميز فروش کند.
خساپا
سایپا به وکالت از شرکت سرمایه گذاري وتوسعه صنعتی نيوان ابتکار  13مرداد بيش از  11ميليون و  31هزار سهم "خمحور"
را به قيمت پایه هر  9134ریال عرضه خواهد کرد

%3
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ناظر بازار
بازگشایی

نماد
کصدف
غاذر

دلیل بازگشایی
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی  -تعدیل پیش بینی
درامد هر سهم سال مالی منتهی به 21/12/1418

کخاك

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره

-

-

توقف

سایر

نماد

دلیل توقف

ثعتما

بررسی معامالت

-

-

-

-

1
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کدال امروز
گزارش های پیش بینی :
چدن :شرکت توليدي چدن سازان در جدیدترین پيش بينی خود(حسابرسی نشده) براي سال مالی منتهی به 4931/41/13
بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه ،سود هر سهم خود را بدون تغيير نسبت به گزارش قبل  184ریال اعالم کرد و شرکت در
شش ماهه  98ریال معادل  48درصد سود خود را پوشش داد.
ثاژن :شرکت سخت آژند در جدیدترین پيش بينی خود(حسابرسی نشده) خود براي سال مالی منتهی به  4931/01/94بر
اساس عملکرد واقعی نه ماهه ،سود هر سهم خود را با  43درصد کاهش نسبت به گزارش قبل  883ریال اعالم کرد و شرکت
در نه ماهه  19ریال معادل  1درصد سود خود را پوشش داد.
کفپارس :شرکت فرآورده هاي نسوز پارس در جدیدترین پيش بينی خود(حسابرسی نشده) خود براي سال مالی منتهی به
 4931/03/90بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه ،سود هر سهم خود را با  40درصد کاهش نسبت به گزارش قبل  31ریال
اعالم کرد و شرکت در شش ماهه  8ریال معادل  3درصد سود خود را پوشش داد.
صورت های مالی :
سود(زیان) هر

دوره مشابه

درصد

سود هر سهم

سهم

سال قبل

تغییر

سال قبل

222

()38

-

.1

().4

-

نماد

دوره زمانی

وملل

 12ماهه منتهی به 11/12/40

111

وپترو

 12ماهه منتهی به 18/02/41
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مجامع:
تپوال :مجمع عمومی فوق العاده شرکت مهندسی مرآت پوالد با دستور جلسه تغيير محل قانونی شرکت در ساعت  03:00روز
سه شنبه مورخ  18/01/4931درمحل سالن اجتماعات شرکت تکادوبه نشانی :اصفهان خيابان هزار جریب -مقابل دانشگاه
اصفهان -نبش کوچه چهارم برگزار می گردد
فاذر :مجمع عمومی عادي ساليانه نوبت دوم شرکت صنایع آذرآب براي سال (دوره) مالی منتهی به  90/41/4938در ساعت
 48:00روز دوشنبه مورخ  13/01/4931درمحل مجتمع فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی واقع در تهران ،خيابان
وليعصر ،باالتر از جام جم ،نرسيده به چهارراه پارک وي ،سالن تالش برگزار می گردد
فاذر :مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده شرکت صنایع آذرآب با دستور جلسه انتخاب اعضاي هيئتمدیره در ساعت
 43:00روز دوشنبه مورخ  13/01/4931درمحل مجتمع فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی واقع در تهران ،خيابان
وليعصر ،باالتر از جام جم ،نرسيده به چهارراه پارک وي ،سالن تالش برگزار می گردد
سایر
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فلزات اساسی و نفت
قيمت نفت برنت در معامالت امروز  98سنت کاهش یافت و به 81

کاال

قیمت(دالر)

تغییر(دالر)

دالر و  10سنت در هر بشکه رسيد.

مس

8.143

12.31

امروز در حالی که قيمت نفت خام آمریکا به دليل توقف توليد در

آلومینیوم

2.110

()..21

مناطق طوفان زده افزایش یافته ،قيمت نفت برنت به دليل هجوم

سرب

2.430

()21.31

سرمایه ها به بازار طال بعد از آزمایش هسته اي کره شمالی با افت

روی

4.1.1

()18.00

نیکل

12.113

().0.00

قلع

20.382

()13.1

مواجه شده و بازار نفت وضعيت آشفته اي پيدا کرده است.
در همين حال ،بعد از آزادسازي سوخت از ذخایر اضطراري آمریکا
و مشخص شدن اینکه خسارات وارده به زیرساخت هاي نفتی
آمریکا در خليج مکزیك چندان گسترده نبوده ،قيمت بنزین در این
کشور کاهش داشت.

بر اساس این گزارش ،قيمت هر بشکه نفت خام آمریکا امروز با  49سنت افزایش نسبت به رقم پایانی هفته گذشته به  13دالر
و  11سنت رسيد .تجار گفتند ،این افزایش قيمت نفت وست تگزاس اینترمدیيت ناشی از تعطيلی فعاليت هاي توليد نفت بعد
از طوفان هاروي بوده است.
قيمت نفت برنت در معامالت امروز  98سنت کاهش یافت و به  81دالر و  10سنت در هر بشکه رسيد.
اداره فدرال ایمنی و حفاظت از محيط زیست آمریکا اعالم کرد ،حدود  8.8درصد ،معادل  31هزار بشکه از ظرفيت توليد روزانه
نفت آمریکا در خليج مکزیك همچنان تعطيل است.
در عين حال ،پاالیشگاه هایی که براي توليد سوخت از نفت خام استفاده می کنند ،به تدریج در حال از سر گيري فعاليت هاي
خود هستند .خطوط ل وله انتقال فرآورده هاي نفتی نيز کم کم در حال بازگشت به وضعيت عادي هستند.
با این وجود ،بسياري از تحليلگران معتقدند ،ماه ها طول خواهد کشيد که صنعت نفت آمریکا به طور کامل خسارات ناشی از
طوفان هاروي را ترميم نماید.
طوفان هاروي هفته گذشته موجب بارش شدید باران در
سواحل خليج مکزیك در ایالت هاي تگزاس و لوئيزیاناي
آمریکا شد و حدود یك چهارم از کل ظرفيت پاالیشگاهی
آمریکا را به تعطيلی کشاند .این مسئله موجب افزایش قابل
توجه قيمت بنزین در آمریکا شد.

کاال

قیمت(دالر)

تغییر(دالر)

نفت برنت

12.82

0.2.

نفت وست تگزاس

33..1

0.8

نفت اوپک ( 03سپتامبر)

10.20

0.8.

3
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بازار طال  ،ارز و آتی سکه
قيمت هر اونس طال امروز با  0.3درصد

سکه

قیمت(ریال)

افزایش/کاهش(ریال)

افزایش به  4999دالر و  18سنت رسيد.

اونس

( 1.440دالر)

()3.2

سکه طرح جدید

12.4.0.000

()30.000

پس از آنکه جدیدترین و قدرتمندترین

سکه امامی

12.181.000

()10.000

آزمایش هسته اي کره شمالی موجب شد تا

نیم سکه

8.810.000

()40.000

سرمایه گذاران به سمت بازارهاي امن هجوم

ربع سکه

4..10.000

()30.000

ببرند ،قيمت طال امروز در بازارهاي جهانی

یک مثقال طالی  1.عیار

1.311.000

()40.000

یک گرم طالی  1.عیار

1.231.300

()8.120

به نزدیکی باالترین رقم  40ماه گذشته
رسيد.

بر اساس این گزارش ،قيمت هر اونس طال امروز با  0.3درصد افزایش به  4999دالر و  18سنت رسيد .قيمت فلز زرد در اوایل
جلسه امروز تا  4991دالر و  33سنت باال رفت که باالترین رقم از  3نوامبر تاکنون بود .قيمت هر اونس طالي آمریکا براي
تحویل در ماه دسامبر نيز با  0.1درصد افزایش به
 4998دالر و  10سنت رسيد.
مارک تو ،تحليلگر بازار طال گفت« :عامل اصلی
حاکم بر بازار طال در حال حاضر تنش هاي
ژئوپلتيك است ،چه در کره شمالی و چه در
آمریکا .کره شمالی روز یکشنبه ،ششمين

ارز

قیمت(ریال)

افزایش/کاهش(ریال)

دالر بازار آزاد

4..3.0

()10

یورو بازار آزاد

3..180

230

درهم بازار آزاد

10.800

0

دالر مبادله ای

44.288

11

یورو مبادله ای

41.810

10

آزمایش هسته اي خود را انجام داد و اعالم کرد
که این آزمایش مربوط به یك بمب هيدروژنی بوده است .این اقدام احتماال با واکنش از سوي آمریکا و متحدانش مواجه خواهد
شد .در حالی که آزمایش هسته اي کره شمالی موجب فرار
سرمایه ها به سمت بازارهاي امن شده و با افت نسبی
بازارهاي بورس مواجه شده است ،ارزش ین ژاپن و اوراق
قرضه دولتی امروز با رشد همراه بود.
روز جمعه ،پس از آنکه گزارش دولت آمریکا نشان داد که
کارفرمایان در ماه اوت تعدادي کمتر از حد انتظار
استخدام داشته اند ،تجار این احتمال را مطرح کردند که
افزایش نرخ بهره ممکن است تا اواسط سال  1048به
تاخير بيافتد.

آتی سکه
ماه تحویل

آخرین قیمت(ریال)

تغییر(درصد)

شهریور 18

12.180.000

()0.13

آبان 18

12..81.000

()0.1

دی 18

14.131.000

()0.11

اسفند 18

14.141.000

()1.1

اردیبهشت 13

14.120.000

()1.01

