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گزارش بازار
امروز چهار شنبه  51شهریور  5931؛ شاخص کل
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

با ( )11.53واحد معادل ( )...0درصد کاهش
نسبت به روز قبل به  19.101واحد رسيد .بيشترین
تاثير مثبت بر شاخص کل را نماد وبملت با 5..1
واحد و بيشترین تاثير منفی را نماد فوالد با ()...1
واحد بر جاي گذاشتند و شاخص فرابورس با ()..3
واحد کاهش نسبت به روز قبل به  351واحد رسيد
که ذوب با ( )5.95واحد بيشترین تاثير منفی را بر
شاخص فرابورس بر جاي گذاشت

ارزش کل معامالت  .90ميليارد 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  5.5ميليارد تومان آن مربوط به سهم هاي بورسی
و مابقی معامالت مربوط به بازار فرابورس بودند.
در بازار بورس پترول با  91ميليون سهم و ارزش معامالت 19
ميليارد ریال و قپيرا با  1.1ميليون سهم و ارزش معامالت 5.

ميليارد ریال بيشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند و در بازار فرابورس اوان با  5ميليون سهم و ارزش معامالت
 91ميليارد ریال و سرچشمه با  1..ميليون سهم و ارزش معامالت  .1ميليارد 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

1396/06/14

1396/06/12

1396/06/08

1396/06/06

1396/06/04

1396/05/31

1396/05/29

1396/05/25

1396/05/23

1396/05/21

1396/05/17

1396/05/15

1396/05/10

1396/05/08

1396/05/04

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
شهریور ماه و موعد تسویه اعتبارات در

بورس

قیمت

تاثیر(واحد)

فرابورس

قیمت

تاثیر(واحد)

کارگزاري هاي داراي سال مالی منتهی

وبملت

113

30.1

ذوب

.38

()1.43

به شهریورماه شاهد احتياط و عقب

فوالد

1.118

()22..

دماوند

3..1.

1.23

جم

3.1.0

20.8

مارون

2..131

()1.03

فملی

2.233

()18.3

شاوان

12.10.

()0.44

نشستن خریداران و شدت گرفتن روند
فرسایشی بازار هستيم و امروز شاهد
حجم بسيار پایين معامالت و روندي منفی

در بيشتر گروه هاي بازار بودیم .در گروه فلزات اساسی با متعادل شدن و اطالح روند قيمت فلزات در بازارهاي جهانی شاهد
کاهش تقاضا و افزایش نسبی عرضه ها هستيم و بيشتر نمادهاي گروه متعادل و در درصدهاي منفی معامله شدند که در این
بين فرآور بيشترین فشار فروش را داشته و به صف فروش رسيد .در گروه خودرویی خساپا کم حجم و متعادل معامله شد و
خکمك تنها نماد پرتقاضاي گروه بود که با نوسانی باال از درصدهاي منفی به آستانه مثبت رسيده و به صف خرید رسيد .ادامه
صف خرید اوان عليرغم عرضه حقوقی و افزایش حجم معامالت آن ،صف خرید شدن مجدد گکوثر ،افزایش تقاضا در نماد
وبملت با توجه به معامله بلوکی در این نماد ،آغاز معامله اوراق سخاب در بازار و معامله بيش از  93.هزار سخاب  1به ارزش
بيش از  91ميليارد تومان ،بازگشایی نماد غاذر بعد از چندین ماه توقف و رشد  1درصدي قيمت آن و در ادامه افزایش عرضه
ها و تشکيل صف فروش در این نماد ،نوسان باال در نماد کهرام و صف خرید شدن آن و تقاضاي باال و جو مثبت گروه قند و
شکر و صف خرید شدن نماد قزوین از جمله نکات قابل توجه امروز بازار بود.

اخبار روز
 بر اساس اعالم مرکز امار ایران ،در سه ماه نخست سال جاري رشد اقتصادي بدون نفت 1.1 ،درصد و رشد اقتصادي
همراه با نفت  0درصد بوده است
 مرکز آمار ایران به استناد گزارش گمرک اعالم کرد که ارزش دالري واردات محصوالت در فصل بهار  5931نسبت به
فصل مشابه سال قبل از رشد  .0..3درصدي برخوردار است
 یك مقام مسئول با بيان اینکه  5تعاونی سهامی عام به زودي وارد تابلوي اصلی بورس خواهند شد ،از ارسال اطالعات
 9.تعاونی متعارف به سازمان بورس براي خرید و فروش سهام خبر داد
 عضو هيات سرمایهگذاري خارجی با بيان اینکه جرایم سوئيفت براي برخی بانکهایی که با ایران همکاري دارند ،منجر
به توقف مذاکرات با بانکهاي بزرگ اروپا شده ،گفت :اروپا زیربار تحریم دوباره نمیرود.
 سفير هند در ایران کاهش خرید نفت هند از ایران را تکذیب کرد و گفت:فروش نفت خام ایران به هند آسان تر هم
شده زیرا هند قادر است پول را به ایران برگرداند.
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صنایع و نمادهای بورسی
بانک ها
در پی امضاء قرارداد فاینانس  1ميليارد
یورویی پروژه هاي سرمایه گذاري در ایران

ارزش معامالت صنایع در بورس اوراق بهادار
سایر

فلزات اساسی

%13

%1.

بين اگزیم بانك کره جنوبی و سازمان
سرمایه گذاري ایران که اوایل شهریور در

خودرو

سئول به امضا دو طرف رسيد ،فرایند

%18

سرمایه گذاری
ها
%4
کانی غیر فلزی
%4

دریافت بزرگترین وام خارجی آغاز و نام 5.

غذایی

بانك مطرح شد تا پروژه هاي متعددي بویژه

شیمیایی

در حوزه بهداشت ،حمل و نقل و انرژي با
مصوبه دولت و توسط بانك ها انجام شود.

%8

%11
کانه فلزی

براساس این گزارش ،طی این مدت نام چند

%1

فرآورده نفتی
قند و شکر

%8

%3

بانك در این قرارداد مهم اعالم شد اما با گذشت
حدود دو هفته  ،نام هر  5.بانك مشخص شد که شامل  0بانك بورسی و فرابورسی ملت  ،تجارت ،کارآفرین ،پارسيان،
پاسارگاد ،اقتصاد نوین و سامان و  1بانك دولتی ملی ،سپه  ،توسعه صادرات ،رفاه کارگران و صنعت و معدن هستند.
سیمان
دبير انجمن صنفی سيمان با اشاره به دریافت همه مجوزها و اقدامات الزم براي عرضه سيمان صادراتی در بورس کاال ،زمان
تقریبی این رویداد را تا  .ماه آینده آینده اعالم کرد .شيخان افزود :در ماه هاي گذشته اقدامات الزم براي معامله این محصول
از طریق ب ورس کاال انجام شده است .زیرا این طریق کاال باعث شفاف سازي قيمت محصول شده و در آمد توليدکنندگان را از
محل صادرات تامين می کند و باعث ایجاد نظم می شود .بنابراین هدف این است که با عرضه سيمان در رینگ صادراتی بورس
کاال ،عالوه بر افزایش صادرات و باال رفتن سهم با زار در کشورهاي همسایه و عراق  ،قيمت این محصول نيز بهبود پيدا کرده و
شفاف شود
ثرود
مدیر مالی شرکت سرمایه گذاري مسکن زاینده رود در مورد زمان بازگشایی «ثرود» گفت نماد به سبب تعدیل بااهميت بودجه
سال مالی جدید متوقف شده است .سازمان بورس اطالعاتی از شرکت درخواست کرده بود که ارسال شده و نماد به زودي باز
خواهد شد .افزایش سودآوري ثرود در سال مالی منتهی به پایان شهریورماه  30به دليل پيش بينی فروش  1واحد از پروژه
چهارباغ باال و نيز  5.واحد از پروژه نشاط بوده است .ضمن اینکه بودجه سال مالی جاري تحقق خواهد یافت و بدون تغيير با
اهميتی در سال مالی جاري ،به استقبال سال مالی جدید خواهيم رفت.
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ناظر بازار
بازگشایی
دلیل بازگشایی

نماد
غگلح

پایان مهلت پذیره نویسی

همراهح

پایان مهلت پذیره نویسی

سپاها

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

پترول

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی – عمومی فوق العاده به
منظور تصمیم گیری در خصوص اصالح اساسنامه

قنقش

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی

کمرجان

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

پردیس

پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه

قشهد

اعالم پیش بینی درامد هر سهم سال مالی منتهی به 41/08/1413

ثاخت،ثاختح

اعالم پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 41/08/1413

توقف

نماد

دلیل توقف

فوکا

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه

-

-

-

-

سایر
 حراج مجدد نماد معامالتی غاذر

1
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کدال امروز
گزارش های پیش بینی :
ثنوسا :شرکت نوسازي و ساختمان تهران در اولين پيش بينی خود(حسابرسی نشده) براي سال مالی منتهی به ،5930/.1/95
زیان هر سهم خود را بدون تغيير نسبت به گزارش قبل ( )993ریال اعالم کرد.
کفپارس :شرکت فرآورده هاي نسوز پارس در جدیدترین پيش بينی خود(حسابرسی نشده) خود براي سال مالی منتهی به
 5931/.3/9.بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه ،سود هر سهم خود را با  5.درصد کاهش نسبت به گزارش قبل  05ریال
اعالم کرد و شرکت در شش ماهه  1ریال معادل  0درصد 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:
تیپیکو :مجمع عمومی عادي ساليانه شرکت سرمایه گذاري دارویی تامين براي سال (دوره) مالی منتهی به  95/../5931در
ساعت  5.:..روز شنبه مورخ  .1/.1/5931درمحل پژوهشگاه نيرو  ،سالن همایش خليج فارس  ،واقع در تهران  -شهرک
قدس (شهرک غرب)  -انتهاي بلوار شهيد دادمان (-پونك باختري) برگزار می گردد.
شسم :مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده شرکت توليد سموم علف کش در ساعت  .1:..روز سه شنبه مورخ
 .1/.1/5931درمحل تهران شهرک غرب بلوار دریا روبروي پارک دالوران پالک  1.سالن همایش هاي اندیشه معلم برگزار
می گردد
وایرا :مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاري صنایع ایران در ساعت  5.:..روز پنج شنبه مورخ
 9./.1/5931درمحل شرکت واقع در تهران،خيابان وليعصر،پایين تراز پارک ساعی،شماره (...5برج سروساعی) طبقه ،55
واحد 55.1برگزار می گردد
تپمپی :مجمع عمومی عادي ساليانه شرکت گروه صنایع پمپ سازي ایران براي سال (دوره) مالی منتهی به  95/.9/5931در
ساعت  5.:..روز دوشنبه مورخ  .9/.0/5931درمحل تهران -خ وليعصر -باالتر از ميرداماد -جنب آموزش و پرورش منطقه
 -9سالن همایش خانه معلم برگزار می گردد
سایر
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فلزات اساسی و نفت
قيمت نفت برنت امروز  53سنت ،معادل  ..5درصد کاهش یافت و

کاال

قیمت(دالر)

تغییر(دالر)

به  19دالر و  53سنت رسيد.

مس

8..12

40.21

در حالی که تقاضا براي نفت خام به دليل تعطيلی پاالیشگاه هاي

آلومینیوم

2.0.3

()8.1

آمریکا بعد از طوفان هاروي همچنان پایين است ،قيمت نفت امروز

سرب

2.433

18.21

با کاهش همراه بود.

روی

4.0.1

()11.00

همچنين بازار روي طوفان درجه  1ایرما متمرکز شده که در حال

نیکل

11.113

12.1

نزدیك شدن به آبراه هاي مهم کشتيرانی در دریاي کارائيب است.

قلع

20.841

()33.1

هرچند بسياري از پاالیشگاه ها و خطوط لوله اي که در نتيجه
طوفان هاروي تعطيل شده بود ند ،در فرآیند از سرگيري فعاليت هاي خود قرار دارند ،اما به گفته تحليلگران ،بازگشت صنعت
نفت آمریکا به ظرفيت کامل خود مدتی زمان می برد.
تا روز سه شنبه ،حدود  9.1ميليون بشکه ،معادل حدود  ..درصد از ظرفيت پاالیشگاهی آمریکا همچنان تعطيل بوده ،اما
تعدادي از این پا الیشگاه ها در فرآیند از سرگيري فعاليت خود قرار دارند .برخی دیگر از پاالیشگاه ها با ظرفيت پایين در حال
فعاليت هستند.
بر اساس این گزارش ،قيمت هر بشکه نفت خام آمریکا امروز با  3سنت ،معادل  ...درصد کاهش به رقم  51دالر و  10سنت
رسيد .قيمت نفت برنت نيز امروز  53سنت ،معادل  ..5درصد کاهش به  19دالر و  53سنت رسيد.
در همين حال ،طوفان ایرما در حال نزدیك شدن به جزایر آنتيگوا ،باربودا ،آنگوئيال ،مونتسرات ،سنت کيتس و نویس ،پورتو
ریکو ،جمهوري دومنيکن در دریاي کارائيب و بخش هایی از کوباست.
بانك اي ان زد در یادداشتی نوشت « :در حالی که یك طوفان دیگر در حال نزدیك شدن به سواحل آمریکاست ،تجار همچنان
محتاط هستند».
بر اساس آمارهاي تامسون رویترز ،حدود  .1.هزار بشکه از
ظرفيت روزانه پاالیش نفت در جمهوري دومنيکن و کوبا در

کاال

قیمت(دالر)

تغییر(دالر)

مسير طوفان ایرما قرار دارد .تصاویر ماهواره اي نشان می

نفت برنت

14..3

0.31

نفت وست تگزاس

3...8

0.20

نفت اوپک ( 01سپتامبر)

10..2

0.82

دهد که چندین تانکر از ترس طوفان مسير خود را در دریا
تغيير داده اند.

3
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بازار طال  ،ارز و آتی سکه
قيمت هر اونس طال بعد از رسيدن به

سکه

قیمت(ریال)

افزایش/کاهش(ریال)

باالترین رقم از سپتامبر  ..51تاکنون در

اونس

( 1.441دالر)

()2.1

جلسه قبل ،امروز با اندکی کاهش به 5991

سکه طرح جدید

12.300.000

20.000

سکه امامی

12.813.000

11..000

نیم سکه

8.880.000

10.000

تنش هاي ژئوپلتيك بر سر کره شمالی و

ربع سکه

4..10.000

10.000

احتمال اینکه تورم پایين در آمریکا افزایش

یک مثقال طالی  1.عیار

1.310.000

14.000

یک گرم طالی  1.عیار

1.213.300

4.000

دالر و  5.سنت رسيد.

مجدد نرخ بهره در این کشور را به تاخير
بياندازد موجب شد تا قيمت طال امروز بخش

عمده اي از افزایش جلسه قبل را حفظ کند .بر اساس این گزارش ،قيمت هر اونس طال بعد از رسيدن به باالترین رقم از
سپتامبر  ..51تاکنون در جلسه قبل ،امروز با  ..5درصد کاهش به  5991دالر و  5.سنت رسيد.
جفري هالی ،تحليلگر موسسه اوآندا در این باره

ارز

قیمت(ریال)

افزایش/کاهش(ریال)

گفت« :اخبار داغ از تنش هاي ژئوپلتيك و

دالر بازار آزاد

4..100

.0

کاهش ارزش دالر عامل تقویت قيمت طال بوده

یورو بازار آزاد

3..2.0

120

است».

درهم بازار آزاد

10.810

40

دالر مبادله ای

44.211

21

یورو مبادله ای

41.881

11

وي افزود« :من فکر می کنم خبرها در مورد
شبه جزیره کره ممکن است موجب افزایش

قيمت طال در کوتاه مدت شود ،اما اگر از شتاب رشد قيمت طال کاسته شود من تعجب نخواهم کرد».
یك دیپلمات ارشد کره شمالی دیروز هشدار داد که کشورش
آماده ارسال «بسته هاي هدایاي بيشتري» به آمریکاست.
آتی سکه

این در حالی قدرت هاي جهانی بر سر اتخاذ واکنشی
مناسب در قبال آزمایش هاي هسته اي اخير کره شمالی

ماه تحویل

آخرین قیمت(ریال)

تغییر(درصد)

با یکدیگر اختالف نظر دارند.

شهریور 18

12.830.000

0.33

دیروز ارزش دالر در برابر ین ژاپن کاهش داشت و تنش ها

آبان 18

12.181.000

0.84

بر سر کره جنوبی و اظهارات یك مقام فدرال رزرو در مودر

دی 18

14.2.1.000

0.11

اسفند 18

14.840.000

0.12

اردیبهشت 13

13.021.000

0.18

کاهش نرخ تورم در آمریکا موجب شد تا ارزش دالر مجددا
به سمت پایين ترین رقم  5ماه و نيم گذشته حرکت کند.

