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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل02.66726 :
بیشترین02.11726 :
کمترین02012716 :
ارزش معامالت:

اونس طال

260272.

طال بازار تهران

1290666

گرم  21عیار

319366

سکه

3911666

نیم سکه

1.16666

ربع سکه

1096666

سکه گرمی

2.26666

 261017693میلیارد

حجم معامالت 17119 :میلیون
تغییر3729 :

دالر مبادله ای

96211

درصد تغییر6762 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص019716 :
ارزش معامالت 29117.90 :میلیارد
حجم معامالت 91.7963 :میلیون
تغییر2716 :

دالر آزاد

90116

پوند انگلیس

11116

یوآن چین

1166

درهم امارات

266.6

یورو

16266

گزارش روزانه مورخ
 21دی 2931

اسپانیایی برطرف شد ،گفت :برای نخستین بار در 3سال
گذشته ایران توانست پول حاصل از صادرات محصوالت
پتروشیمی را در یک بانک اروپایی دریافت کند.

نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبملت

9191

883922

قشیر

9923

963129

آکنتور

89013

13022

قاسم

9123

183060

فاذر

9323

223629

کیمیا

6991

23139

وبصادر

212

933191

ذوب

8029

903669

خودرو

9328

63199

پترول

9666

33631

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

شیران

9239

81329

شتران

9910

0326

رمپنا

2112

86313

میدکو

8629

0329

تاپیکو

8939

86396

ذوب

8029

0331

اخابر

8921

89396

پترول

9666

0361

وپاسار

9911

89399

حکمت

9839

0381

گروه محصوالت شیمیایی
در پایان معامالت امروز در گروه پتروشیمی ها شاخص
نسبت به هفته گذشته9310واحد کاهش داشته است.
صنایعشیمیاییسینا ،لعابیران  ،با صف خرید و
پتروشیمی فارابی با صف فروش بسته شدند و همچنین
دوده صنعتی پارس در محدوده صف خرید معامله شد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان اینکه
محدودیت دریافت پول و صادرات محصوالت از
کشورهای مختلف دنیا با امضای قرارداد با یک بانک

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،مهدی شریفی
نیک نفس با تشریج جزئیات دریافت پول حاصل از
صادرات محصوالت پتروشیمی به اروپا به ایرنا گفت:
پس از پیگیری های جدی و طوالنی ،بعد از حدود پنج
سال ،پول مربوط به نخستین محموله صادراتی پیش از
اجرا شدن برجام در حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی
نزد یک بانک اروپایی دریافت شد.
وی به امضای قراداد تجاری بین شرکت بازرگانی
پتروشیمی با انجمن سازندگان کشور اسپانیا اشاره کرد
و افزود :برای اخذ تضمین های بانکی مورد نیاز و
عملیاتی شدن این قرارداد ،به یک قرارداد مالی با بانک
های اسپانیایی مورد قبول سازندگان و خریداران
محصوالت پتروشیمی ایران نیاز بود.
وی ادامه داد :بر این اساس ،مذاکره های حضوری با
یکی از بانک های اروپایی انجام و تیرماه امسال حسابی
به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی در این بانک افتتاح
شد.
وی گفت :با وجود محدودیت های شدید بین المللی،
موفق به امضاء قرارداد موسوم به قرار داد ( Escrow
) Account Agreementبین شرکت بازرگانی
پتروشیمی و یک بانک اروپایی شدیم .براساس این
قرارداد و توافق های انجام شده با بانک و دریافت مجوز
رسمی از دولت و بانک مرکزی کشور اسپانیا ،محدودیت
دریافت وجوه و صادرات محصوالت از کشورهای مختلف
دنیا رفع شد.
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همچنین قیمت نفت در آخرین روزهای سال  8093باز
هم با کاهش روبرو شد .اعالم آخرین وضعیت
موجودیهای نفتی ایاالت متحده توسط اداره اطالعات
انرژی آمریکا موجب حیرت کارشناسان شد به طوری
که طارق زهیر -مشاور بازار سرمایه و تحلیل گر نفتی
در اینباره اظهار داشت؛ در تمامی دوران کاری خود
ندیده بودم که موجودی نفت در آخر ماه دسامبر
افزایش یابد .پاالیشگران به دلیل پیامدهای مالیاتی
سعی دارند تا ضریب بهره برداری پاالیشی خود را باال
ببرند تا از موجودی نفت خام آنها کاسته گردد اما  ،این
برای اولین بار است که من شاهد افزایش ذخیره سازی
نفت هستم  . EIAروز گذشته گزارش کرد که در هفته
منتهی به  83دسامبر بر حجم موجودی نفت خام
آمریکا  2/8میلیون بشکه افزوده شده و در همین حال
ذخیره سازی در کوشینگ اوکالهما نیز به  29میلیون
بشکه رسیده است.
همچنین به اطالع می رساند ،نماد معامالتی شرکت
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران پس از برگزاری
مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش
سرمایه ،بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از
مکانیزم حراج تک قیمتی امروز به معامالت خود پایان
داد.

گروه الستیك و پالستیك
در پایااان معااامالت امااروز گااروه السااتیک و پالسااتیک
شاخص این گروه با  90/2واحاد کااهش باه 96821/1
واحد رسید.
شرکت صنایع الستیکی سهند با ارائه گازارش تاوجیهی
جهت درخواست افزایش سرمایه امروز با صف خریاد باه
کار خود پایان داد .همچنین شرکت تولیدی ایاران تاایر
در دوره  1ماهه منتهای باه  90/1/16باه ازای هرساهم
 931ریال زیان محقق کرده است نسبت به مدت مشابه
سال قبل  10۹افزایش داشته که عمدتا بخااطر افازایش
 90۹بهااای تمااام شااده فااروش میباشااد .فااروش 92۹
افاازایش داشااته ضاامن اینکااه شاارکت در ایاان دوره 1
میلیارد ریال خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی داشته
است .هزینه های اداری3عمومی و فروش باا افازایش 1۹
به مبلغ  20میلیارد ریال رسیده اسات .ایان شارکت بار
اساس عملکرد  1ماهه پیش بینی خود را  999۹پوشش
داده است .بیشترین ارزش معامالت در این گروه مربوط
به نماد پتایر به ارزش  89/8میلیارد ریال می باشد.

گزارش توجیهی شرکت صنایع الستیکی سهند
طبااق گاازارش تااوجیهی ارائااه شااده ،هاادف از افاازایش

گروه فراورده های نفتی ،کك و سوخت هسته ای
امروز شاخص گروه باز هم منفی بود و  903واحد افت
داشت .ونفت برای سومین روز متوالی در محدوده مثبت
 3درصد معامله شد.

سرمایه ،تاامین نقادینگی الزم جهات خریاد باقیماناده
ماشین آالت و تجهیزات به منظور افزایش ظرفیت تولید
تا مقدار 93000تن در سال و تاامین بخشای از مخاارج
انجام شده قبلی ،تکمیل ساختمان های تولیاد و انباار و
همچنین خرید زماین جهات طارح توساعه جمعاا باه
میزان  322/2میلیارد ریال عنوان شده است کاه مناابع
مربوطه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران ،سود
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انباشته و همچنین تسهیالت ماالی و مناابع داخلای باه

تاثیر با همیتی بر  EPSپیش بینی شده شرکت نخواهد

ترتیب به مبالغ  30 ، 960 ، 820و  12/2میلیارد ریاال

داشت.در این گروه کمترین افزایش قیمت و کم حجم

تامین خواهد شد.بر اساس گزارش تاوجیهی ارائاه شاده

ترین نماد ولیز بود.

دوره بازگشت سارمایه در حادود  8ساال و نارب باازده
داخلی طرح مربوطه با در نظر گارفتن نارب ساود ماورد
انتظار به میزالن  ۹89در سال ،در حادود  ۹21محاسابه
شده است.

گروه دارویی

در این گروه شاهد روند نزولی کندل شاخص بودیم.
نمادهای شتهران و ددام با صف فروش و نمادهای

گروه خودرو ،لیزینگ و قطعات

دکوثر و دعبید با صف خرید به کار خود پایان دادند.
نمادهای مثبت امروز این گروه عبارتند از دکیمی،

در گروه خودرویی قیمت آخرین معامله ی همه ی نماد

دبالک ،دسینا ،دجابر ،دارو ،دسبحا و دفارا و مابقی

ها نسبت به روز کاری قبل منفی بود .در این گروه

نمادهای گروه در دامنه منفی و صفر تابلو مورد معامله

خکاوه  91ریال کاهش قیمت داشت و به قیمت 119

قرار گرفتند.

ریال رسید و با  ۹6/8کاهش قیمت در آخرین معامله ،
بیشترین کاهش قیمت آخرین معامله را داشت .قیمت
پایانی تمامی نمادها نیز به غیر از خبهمن منفی بود.
قیمت پایانی خبهمن با 90ریال افزایش به قیمت 9221
ریال رسید و  ۹2/0افزایش قیمت داشت.
اطالعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره  2ماهه
منتهی به ( 99/02/9916حسابرسی شده) شرکت تولید
رینگ سایپا در کدال منتشر شد.
در گروه لیزینگ به جز نماد های وایران و ولغدر سایر
نماد ها با تغییر اندک نسبت به روز گذشته مورد داد و
ستد قرار گرفتند.در این گروه ولغدر با افزایش +۹8322
در قیمت معامله شد.وایران بیشترین افزایش قیمت را
در این گروه داشت و در پایان معامالت شاهد صف
خریدی با حجم بیش از 160هزار بود.امروز نتایج مزایده
 8ساختمان و همچنین فروش سهام سرمایه گذاری
شرکت و ایران منتشر شد که بنا بر اعالم مدیر عامل

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

