گزارش روزانه مورخ
 40بهمن 4930

روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:
اونس طال

443.730 $

طال بازار تهران

0430444

گرم  47عیار

3.4444

سکه

3044444

شاخص کل0..04744 :

نیم سکه

0.94444

بیشترین0..04744 :

ربع سکه

3.74444

سکه گرمی

4.34444

کمترین0.473 :
ارزش معامالت:

 90747493میلیارد

حجم معامالت 47747 :میلیارد
تغییر..3703 :
درصد تغییر4740 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص.99734 :
ارزش معامالت 34..770. :میلیارد
حجم معامالت 94.79.. :میلیون
تغییر.704 :

دالر مبادله ای

94473

دالر آزاد

90094

یورو

93744

پوند

.3944

درهم امارات

44404

یوان چین

.094
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گروه الستیکی و پالستیکی

در پایان معامالت امروز تنها نماد منفی این گروه پکویر

نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس

بود و سایر نمادها همگی مثبت و اکثرا صف خرید

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبملت

3322

533.221

دی

5341

12..05

خپارس

5530

15.210

ذوب

3252

12..11

محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شد ،ولی به دلیل جو

خودرو

3305

520.305

شتران

2.13

35.333

مثبت حاکم بر بازار باالتر از قیمت قبل از توقف خود

وبصادر

441

35..132

سمگا

1223

33.514

معامله شد .بیشترین ارزش معمالت در این گروه مربوط

تاپیکو

3253

32..24

پترول

5111

23.253

به نماد پتایر به ارزش حدود  53میلیارد ریال بود .در

بودند .پکرمان پس از ارائه گزارش مبنی بر دالیل تعدیل
منفی در پیش بینی سود هر سهم سال مالی 43بدون

گزارش ارائه شده توسط گروه صنعتی بارز(پکرمان)
دالیل کاهش سود هر سهم سال مالی  43به شرح زیر

تاثیر در شاخص
بورس

اعالم شده است:

فرابورس

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

فوالد

5554

45.23

هرمز

5211

5.3

وبصادر

441

11.3

زاگرس

552.3

2.1.

رمپنا

.412

13.10

ذوب

3252

2.10

وبملت

3322

12.24

ثتران

512.

2.30

وتجارت

5531

13.32

دی

5341

2.30

گروه پاالیشی و نفتی

امروز یکشنبه  43/55/23تمام نمادهای پاالیشگاهی و
نفتی بجز شپنا و شنفت و شترانح در دامنه منفی
قیمتها کار خود را به پایان رساندند .امروز نماد شپنا با
 22.33واحد مثبت از تاثیرگذارترین نمادهای این گروه

-4کاهش حجم و نرخ فروش :ناشی از کاهش تقاضای
بازار به دلیل وجود تایرهای وارداتی خریداری
شده(عمدتا تایرهای چینی) در ماههای گذشته و شرایط
رکود حاکم بر شرکت های خودرو ساز.
-3کاهش سایر درآمدهای عملیاتی :به دلیل افزایش
زیان تسعیر ارز بدهیهای عملیاتی ناشی از افزایش نرخ
ارز.
-9افزایش درآمدهای غیر عملیاتی :ناشی از عدم
شناسایی اثرات تسعیر ارز بدهی صندوق ذخیره ارزی به
دلیل اقدامات صورت پذیرفته در خصوص تسویه بدهی
مزبور.

بر شاخص بازار بودند.
گروه لیزینگ ،خودرو و قطعات

در گروه لیزینگ ولساپا بیشترین حجم معامالت را
داشت که تنها نماد منفی گروه نیز بود.نماد معامالتی
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شرکت بهمن لیزینگ (ولبهمن ،)5پس از برگزاری

یک مقام مسئول در صنعت خودرو با اشاره به توافق

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص

اولیه شرکت پژو با ایران خودرو ،به تسنیم گفت:

افزایش سرمایه و ارائه اطالعات پیش بینی با توجه به

براساس این توافق قرار شده همکاری مشترک ایران

سرمایه جدید امروز و با قیمت 3044ریال بازگشایی

خودرو و پژو به صورت  12درصد و مساوی باشد.

شد که بیشترین افزایش قیمت در این گروه را
داشت.نماد ولیز کم حجم ترین معامالت این گروه را به
خود اختصاص داد.که در این بین بیش از %12خرید
توسط حقوقی ها انجام شده بود.
کدال:لیزینگ ایرانیان در دوره  4ماهه منتهی به
 22/24/5243به ازای هر سهم  43ریال سود محقق
کرده است و بر اساس عملکرد  4ماهه همچون پیش
بینی قبلی برای سال مالی منتهی به  34/53/5243به
ازای هر سهم  3.5ریال سود پیش بینی کرده است و
در نتیجه  %32از پیش بینی خود را پوشش داده
است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت  %.5داشته

وی با بیان اینکه در این سرمایه گذاری مشترک هر دو
طرف  312میلیون یورو سرمایه گذاری خواهند کرد،
افزود :قرار است در قالب این همکاری سه خودروی
جدید  321 ، 3221و  225با  12درصد عمق ساخت
داخل تولید شوند.
این مقام مسؤل با اعالم اینکه این سرمایه گذاری
مشترک محدود به این سه خودرو نیست و در آینده به
 1خودرو نیز خواهد رسید ،تصریح کرد :احتماالً در سفر
این هفته رئیس جمهور به کشور فرانسه این قرارداد
نهایی خواهد شد.

است.فروش کل  %35کاهش پیدا کرده است و از طرفی
به دلیل افزایش شدید سهم هزینه های تامین عملیات
لیزینگ نسبت به فروش ،حاشیه سود ناخالص افت %2.
داشته است و به  %5رسیده است.سود حاصل از سرمایه
گذاری افت  ( %522معادل  31میلیارد ریال ) داشته
است که عمدتا به دلیل کاهش سود سپرده های بانکی
بوده است.
در گروه خودرویی نماد خساپا ممنوع متوقف است.
خزامیا  ،خودرو  ،خپارس و خکاوه نیز همگی با صف
خرید متقاضیان رو به رو شدند .
خکاو ه با  30522222داد و ستد برگه سهم و خزامیا با
 14531222داد و ستد برگه سهم به ترتیب کمترین و
بیشترین حجم معامالت را در این گروه داشتند.

گروه محصوالت دارویی

شاخص گروه داروئی از  0331واحد به عدد  0232واحد
افزایش یافت .نماد شتهران مشمول دستور رفع گره قرار
گرفت اما با  51درصد کاهش قیمت ،کماکان با صف
فروش به کار خود پایان داد .نماد دابور نیز در دامنه
منفی مورد معامله قرار گرفت و مابقی نمادهای گروه در
دامنه مثبت معامله شدند .نمادهایی که با بیشترین صف
خرید مواجه شدند عبارتند از تیپیکو ،کاسپین،دفارا،
دلر ،دکوثر ودلقما.
شرکت داروی کی بی سی گزارش عملکرد  4ماهه
حسابرسی نشده را بر روی کدال نشاند .طبق این
گزارش شرکت  123ریال از آخرین پیش بینی را
پوشش داده است .آخرین سود پیش بینی شده شرکت
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در گزارش  0ماهه  142ریال بوده که با توجه به این
گزارش 42 ،درصد سود پوشش داده شده است.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

