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گزارش بازار
امروز شنبه  52شهریور  6931؛ شاخص کل با
شاخص

مقدار

مقدار تغییر

درصد تغییر

شاخص کل بورس

31.331

9.1.1

0.91

شاخص قیمت(وزنی-ارزشی)

22.012

.9.3

0.91

شاخص کل(هم وزن)

92..31

21.2

0.2.

شاخص قیمت(هم وزن)

91.192

12.3

0.2.

شاخص فرابورس

1.9

2.90

0.3

 623.9واحد معادل  0.63درصد افزایش نسبت به
روز قبل به  39.139واحد رسيد .بيشترین تاثير
منفی بر شاخص کل را نماد فملی با ( )83.9واحد و
بيشترین تاثير مثبت را نماد شپنا با  22.1واحد بر
جاي گذاشتند و شاخص فرابورس با  8.60واحد
افزایش نسبت به روز قبل به  326واحد رسيد که
مارون با  5.8واحد بيشترین تاثير مثبت را بر شاخص
فرابورس بر جاي گذاشت

ارزش کل معامالت  903ميليارد تومان بود که از این مقدار

ارزش معامالت

مقدار

حجم معامالت بورس

( 223میلیون سهم)

ارزش معامالت بورس

( 9.122میلیارد ریال)

ارزش کل معامالت(بورس و فرابورس)

(1.012میلیارد ریال)

نزدیك به  631ميليارد تومان آن مربوط به سهم هاي بورسی
و مابقی معامالت مربوط به بازار فرابورس بودند.
در بازار بورس هاي شپنا با  19ميليون سهم و ارزش معامالت
 619ميليارد ریال و خساپا با  91ميليون سهم و ارزش

معامالت  16ميليارد ریال بيشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند و در بازار فرابورس خراسان با  3.1ميليون سهم و
ارزش معامالت  18ميليارد ریال و ذوب با  59ميليون سهم و ارزش معامالت  50ميليارد ریال بيشترین ارزش معامالت را به
خود اختصاص دادند .امروز ارزش بازار بورس به  119هزار میلیارد تومان و ارزش بازار فرابورس به  .3هزار میلیارد
تومان رسید.

روند شاخص کل بورس در سی روز کاری گذشته

1396/06/22

1396/06/20

1396/06/15

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

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

با نزدیك شدن به روزهاي پایانی تسویه
اعتبارات کارگزاري ها شاهد افزایش

بورس

قیمت

تاثیر(واحد)

فرابورس

قیمت

تاثیر(واحد)

اندک تقاضا و کاهش عرضه ها هستيم و

فملی

2.0.1

()23.1

مارون

23.332

2.21

امروز نوبت به پاالیشی ها رسيد تا با

شپنا

1.211

...3

میدکو

2.020

9.02

شتران

1.03.

...2

شاوان

91.223

0.11

شبندر

..032

23.91

بمپنا

92.032

0.21

توجه به رشد قيمت جهانی نفت به
کمك شاخص کل آمده و آن را مثبت
نگه دارند .در گروه پاالیشی رشد قيمت نفت

به باالي  22دالر در هر بشکه که ناشی از کاهش استخراج نفت ایاالت متحده بود موجب افزایش تقاضا براي نمادهاي گروه
شده و عليرغم عرضه سنيگن حقوقی به ویژه در نماد شپنا بيشتر نمادهاي گروه در درصدهاي مثبت باال معامله شده و شتران
و شبریز به صف خرید رسيدند .در گروه فلزات اساسی که عمدتا جوي متعادل و نسبتا منفی داشتند کاهش قيمت مس در
بازارهاي جهانی در روزهاي پایانی هفته؛ موجب افزایش عرضه ها در نماد فملی و معامله آن تا نزدیکی آستانه منفی شد اما
فایرا همچنان پرتقاضاترین نماد گروه بود که روز را با صف خرید به پایان برد .در گروه خودرویی خودروسازان متعادل و کم
حجم معامله شدند و قطعه سازان که در هفته هاي اخير پرتقاضا و پرحجم معامله می شدند امروز فشار فروش باالیی را تجربه
کرده و نمادهایی چون خرینگ و خموتور به صف فروش رسيدند .صف خرید دو ميلياردي هاي وب در دقایق ابتدایی پيش
گشایش ،ادامه تقاضاي باال در نماد ا پرداز و آپ ،تقاضاي باال در نمادهاي ساختمانی و و صف خرید نمادهایی چون ثعمرا ،ثاباد
و ثنوسا ،تقاضاي باال در نمادهاي کانی غيرفلزي و صف خرید نمادهایی چون کفپارس ،و کگاز ،افزایش تقاضا در نمادهاي
غذایی و صف خرید شدن بيشتر نمادهاي گروه و صف خرید نمادهاي ذغل سنگی در پی افزایش قيمت ذغال سنگ از جمله
نکات قابل توجه امروز بازار بود.

اخبار روز
 مدیر اداره نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباري بانك مرکزي نتيجه بازرسی از  6000شعبه بانکی از ابتداي اجراي
ابالغ بخشنامه نرخ هاي سود علی الحساب را مثبت ارزیابی کرد و گفت تاکنون به جز چند مورد که با آنها برخورد
شده ،گزارشی درخصوص افتتاح حساب جدید با غير از نرخ هاي تعيين شده در بخشنامه نداشته ایم
 یك کارشناس بورسی از بررسی ابعاد فقهی اوراق وکالت در کميته فقهی سازمان بورس خبرداد .در اوراق وکالت،
سرمایه گذاران با خرید این اوراق ،منابع مالی خود را جهت سرمایه گذاري در حوزه یا حوزه هاي مشخصی در اختيار
نهادي قرار میدهند و این نهاد ،وکيل آنها در سرمایهگذاري خواهد بود
 هيات مدیره سازمان بورس با اصالح بندهایی از دستور العمل تأسيس و فعاليت مؤسسات رتبه بندي اعتباري ،مهلت
جدیدي براي متقاضيان تاسيس این مؤسسات تعيين کرد
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صنایع و نمادهای بورسی
فراورده های نفتی

ارزش معامالت صنایع در بورس اوراق بهادار
سایر

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت،گاز
و پتروشيمی از موافقت استرداد مبالغ
پرداختی  2درصد عوارض نوسازي و توسعه

%21

%2رایانه
%2
ماشین آالت

خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده هاي

بانکها %2

نفتی خبر داد.

در مورد این مصوبه اعالم کرد از ابتداي

ها

%99
فرآورده نفتی

در همين ارتباط مدیرمالی پاالیشگاه شيراز

سرمایه گذاری

%2
شیمیایی

فلزات اساسی
%93

سال گذشته قرار بود پاالیشگاه ها از محل

%3

خودرو

%91

نوسازي و توسعه خطوط لوله انتقال نفت

کانه فلزی
%1

خام و فرآورده هاي نفتی 2 ،درصد عوارض
دریافت کنند اما این موضوع از همان سال قبل اجرایی نشد  .لذا نه در سال گذشته و نه در سال جاري ،این موضوع در پيش
بينی سود پاالیشگاه ها لحاظ نشد .بنابراین لغو آن مصوبه هم اثري در درآمد زایی پاالیشگاه ها ندارد
مواد غذایی
معاون هماهنگی امور اقتصادي استانداري تهران از دستور ویژه پوتين براي تأمين 50درصدي مواد غذایی و توليدات صنعتی
روسيه از ایران خبر داد
روغن نباتی
دبير انجمن صنفی صنایع روغن نباتی اعالم کرد که هيچ مشکلی براي تامين روغن در ماه محرم وجود ندارد و کارخانهها توليد
خود را مطبق با نياز این ماه تضمين کردهاند اما مخالفت با افزایش قيمت روغن با وجود موافقت سازمان حمایت
مصرفکنندگان و توليدکنندگان نه تنها به زیان صنعت و توليدکنندگان تمام میشود بلکه هزینه بيشتري روي دوش همه
میگذارد
پارسیان
موافقتنامه قرارداد  60ميليارد دالري خط اعتباري «سيتيك» با  2بانك ایرانی شامل بانك پارسيان و چهار بانك ایرانی دیگر،
روز پنجشنبه  59شهریورماه  31در مرکز «سيتيك» چين در پکن امضا شد
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ناظر بازار
بازگشایی
نماد
جم

دلیل بازگشایی
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی-تعدیل پیش بینی درآمد

کحافظ

هر سهم سال مالی منتهی به -21/92/9113ارائه اطالعات شفاف سازی منتشر شده در سایت
کدال

دانا
پردیسح

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی-ارائه توضیحات منتشر
شده شرکت در سایت کدال
حق تقدم استفاده نشده

توقف

نماد

دلیل توقف

دیرانح

پایان مهلت پذیره نویسی

واحیا

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز دوشنبه

-

-

سایر
 حراج مجدد نماد غشهدح
 توقف و انتقال برخی نمادها از تابلو پایه ب به تابلو پایه ج :بر اساس زمانبندي اعالم شده مطابق با مصوبه
مورخ  6931/01/62کميته محترم درج فرابورس ایران ،نمادهاي معامالتی شرکت هاي ایرانيت (سایرا ،)6سرمایه
گذاري فنی و مهندسی مشانير (ومشان ،)6ساختمان اصفهان (ثاصفا ،)6سرمایه گذاري صنایع ایران(وایرا ،)6کارخانه
هاي صنعتی آزمایش (الزما ،)6سرمایه گذاري معيار صنعت پارس (معيار )6در پایان معامالت امروز شنبه مورخ
 6931/01/52متوقف و بر اساس طبقه بندي جدید در تابلو پایه ج ،نمادهاي معامالتی شرکت هاي مذکور به تابلو
پایه ج منتقل می شوند

.
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کدال امروز
گزارش های پیش بینی :
رکیش :شرکت کارت اعتباري ایران کيش در جدیدترین پيش بينی خود(حسابرسی نشده)(اصالحيه) خود براي سال مالی
منتهی به  6931/65/53بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه ،سود هر سهم خود را با  52درصد افزایش نسبت به گزارش قبل
 131ریال اعالم کرد و شرکت در سه ماهه  33ریال معادل  63درصد سود خود را پوشش داد.
صورت های مالی :
سود(زیان) هر

دوره مشابه

درصد

سود هر سهم

سهم

سال قبل

تغییر

سال قبل

222

()23

-

39

()31

-

نماد

دوره زمانی

وملل

 92ماهه منتهی به 1./92/10

991

وپترو

 92ماهه منتهی به 13/02/19

92

مجامع:
رمپنا :مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع سيمان غرب آسيا با دستور جلسه تغيير سال مالی شرکت در ساعت 61:00
روز دوشنبه مورخ  09/08/6931درمحل احداث کارخانه واقع در شهرستان تربت جام  -نصر آباد  -جنب روستاي ابدال آباد
برگزار می گردد
سایر
پردیس :مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام :با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ  6،000،000ميليون ریال
بهمبلغ  6،520،000ميليون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدي مبلغ  520،000ميليون ریال ، ) ،مهلت استفاده از حق
تقدم خرید سهام از تاریخ  52/01/6931لغایت تاریخ  59/03/6931تعيين شده است
فزرین :اعالمیه پذیره نویسی عمومی :با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ  630،000ميليون ریال بهمبلغ 900،000
ميليون ریال  ،تعداد  668،259،036سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی ،و با عنایت به انقضاي
مهلت استفاده از حق تقدم مذکور براي تحقق افزایش سرمایه بدین وسيله تعداد  5،181،303سهم  6000ریالی براي پذیره
نویسی عمومی عرضه می گردد .مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ  52/01/6931لغایت تاریخ  02/08/6931تعيين شده
است
کساپا :آگهی ثبت افزایش سرمایه :بر اساس تصميمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ  61/08/6932افزایش سرمایۀ
شرکت از مبلغ  80،000ميليون ریال بهمبلغ  590،000ميليون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدي مبلغ  610،000ميليون
ریال  )،در تاریخ  55/01/6931در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسيده است
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فلزات اساسی و نفت
قيمت نفت در جریان معامالت هفته گذشته بيش از  9درصد

کاال

قیمت(دالر)

تغییر(دالر)

افزایش یافت و باالترین درصد رشد هفتگی از پایان ماه جوالي

مس

3.219

()92..

آلومینیوم

2.033

()9..2.

به دنبال پيش بينی افزایش تقاضا براي نفت و از سرگيري تدریجی

سرب

2.13.

29.2.

فعاليت پاالیشگاه ها در آمریکا ،قيمت نفت برنت دیروز افزایش

روی

1.011

23.2.

نیکل

99.92.

()30.00

قلع

20..22

()90.00

تاکنون را تجربه کرد.

یافت و بزرگترین رشد قيمت هفتگی از اواخر ماه جوالي تاکنون را
تجربه کرد.
سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپك) این هفته پيش بينی
کرد تقاضا براي نفت در سال  5063افزایش یابد .اوپك همچنين نشانه

هایی از کاهش شکاف بين عرضه و تقاضا را مورد اشاره قرار داده و این نشان می دهد که توافق کاهش توليد در حال کمك
کردن به مهار مازاد عرضه در بازار است.
بعد از گزارش اوپك ،آژانس بين المللی انرژي نيز با انتشار گزارشی اعالم کرد که مازاد عرضه جهانی نفت به لطف تقاضاي قوي
در اروپا و آمریکا و همچنين کاهش توليد کشورهاي عضو و غير عضو اوپك در حال کاهش است.
گين مك گيليان ،مدیر بخش تحيقات بازار موسسه تردیشن انرژي در استمفورد گفت« :براي اینکه این قيمت هاي باال در بازار
تداوم داشته باشد ،باید تقاضاي قوي ادامه داشته باشد».
بر اساس این گزارش ،قيمت هر بشکه نفت برنت در پایان معامالت دیروز با  62سنت ،معادل 0.58درصد رشد به  22دالر و
 15سنت رسيد .قيمت نفت برنت براي سومين هفته متوالی رشد داشت و افزایشی بيش از  9.6درصدي را تجربه کرد که
باالترین درصد رشد هفتگی از پایان ماه جوالي تاکنون است.
قيمت نفت وست تگزاس اینترمدیيت آمریکا در پایان معامالت دیروز بدون تغيير در رقم  13دالر و  33سنت باقی ماند .قيمت
نفت خام آمریکا رشد هفتگی حدودا  2درصدي را تجربه کرد که باالترین رشد هفتگی در طی حدود  5ماه گذشته بود.
آمارهاي تعداد سکوهاي حفاري نفتی آمریکا نشان داد که
شرکت هاي انرژي این کشور در هفته گذشته بيشترین
کاهش تعداد سکو را از ماه ژانویه تاکنون داشته اند.

کاال

قیمت(دالر)

تغییر(دالر)

نفت برنت

....9

0.02

نفت وست تگزاس

21.31

()0.03

نفت اوپک ( 92سپتامبر)

.1.31

0.29
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بازار طال  ،ارز و آتی سکه
قيمت هر اونس طال در پایان معامالت دیروز

سکه

قیمت(ریال)

افزایش/کاهش(ریال)

با  0.85درصد کاهش به  6950دالر و 63

اونس

( 9.120دالر)

()9..

سنت رسيد .قيمت فلز زرد در هفته گذشته

سکه طرح جدید

92.120.000

()90.000

سکه امامی

92..0..000

()12.000

نیم سکه

3..00.000

()10.000

پس از آنکه یك مقام بانك مرکزي اروپا

ربع سکه

1.300.000

()20.000

خواستار کاهش برنامه محرک اقتصادي این

یک مثقال طالی  93عیار

..121.000

()21.000

یک گرم طالی  93عیار

9.229.200

()..030

 6.3درصد کاهش یافت.

بانك شد ،قيمت طال دیروز کاهش یافت،
هرچند زمانی که انتشار آمارهاي ضعيف تر از

حد انتظار از اقتصاد آمریکا ،تردیدها در مورد افزایش مجدد نرخ بهره در آمریکا را افزایش داد ،بخشی از کاهش قيمت طال
جبران شد.
ارز

قیمت(ریال)

افزایش/کاهش(ریال)

دالر بازار آزاد

11.030

()20

یورو بازار آزاد

22.220

()10

خواستار کاهش برنامه  5.9تریليون یورویی

درهم بازار آزاد

90.220

0

دالر مبادله ای

11.2.0

()90

چاپ اسکناس این بانك شد.

یورو مبادله ای

11.1.1

201

سابين التنشالگر ،عضو هيئت مدیره بانك
مرکزي اروپا صریح ترین اظهار نظر را در بين
سياست گذاران بانك مرکزي اروپا بيان کرد و

ینس پدرسون ،تحليلگر دانسکه بانك در کپنهاگن
گفت « :این خبر بدي براي طال بود ،زیرا حکایت از آن دارد که روند عادي سازي سياست هاي پولی ادامه دارد».
اما وي در عين حال گفت ،قبال خبرهاي زیادي درباره برنامه ریزي بانك مرکزي اروپا جهت خروج از برنامه خرید اوراق قرضه و
کاهش ترازنامه فدرال رزرو آمریکا بعد از برنامه بزرگ
آتی سکه

تسهيل کمی اش منتشر شده است.
ماه تحویل

آخرین قیمت(ریال)

تغییر(درصد)

معامالت دیروز با  0.85درصد کاهش به  6950دالر و 63

شهریور 13

92...0.000

()0.32

سنت رسيد .قيمت فلز زرد در هفته گذشته  6.3درصد

آبان 13

92.33..000

()0.3.

دی 13

91.93..000

()0..

اسفند 13

91..90.000

()0.2.

اردیبهشت 12

91.32..000

()0.12

بر اساس این گزارش ،قيمت هر اونس طال در پایان

کاهش یافت و بزرگترین کاهش هفتگی از اوایل ماه
جوالي را به ثبت رساند .قيمت هر اونس طالي آمریکا
براي تحویل در ماه دسامبر در پایان معامالت دیروز با 0.9
درصد کاهش به  6952دالر و  50سنت رسيد.

