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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل26004133 :
بیشترین26003143 :
کمترین26126193 :
ارزش معامالت:

 43061212میلیارد

حجم معامالت 1101136 :میلیون

اونس طال

444111

طال بازار تهران

9333333

گرم  44عیار

364433

گرم  61عیار

4661463

سکه طرح قدیم

3363333

سکه طرح جدید

3393333

نیم سکه

1033333

ربع سکه

6043333

سکه گرمی

4133333

نقره

42140

تغییر442143 :
درصد تغییر3143 :
دالر مبادله ای

63343

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص234 :
ارزش معامالت 4431231 :میلیارد
حجم معامالت 4431094 :میلیون
تغییر9163 :

دالر آزاد

96233

پوند انگلیس

10163

فرانک سویس

94640

یکصد ین ژاپن

69093

یورو

96442
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عبدالرضا شیخان در ارتباط با صادرات سیمان اظهار کرد :در
سال گذشته بازار صادراتی خوبی به آذربایجان داشتیم اما با
توجه به اینکه آذربایجان به تولید سیمان رسید ،این
صادرات کمرنگ شد.دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان
با اشاره به مقررات مختلف و ناامنی عراق به عنوان یکیدیگر
از دالیل کاهش صادرات سیمان اظهار کرد :مقررات مختلف
این کشور به دالیل مسائل اقتصادی درونی عراق است؛
بهطوری که هنوز وارد مسائل عمرانی نشدهاند و بودجه آن
نیز دیر ابالغ شده است.
شیخان با بیان اینکه در سال گذشته مجموع صادرات
سیمان و کلینکر  71میلیون تن بوده است ،گفت .2 :تا .1
درصد صادرات سیمان مربوط به عراق بوده است؛ بنابراین
هرگونه ناامنی و تغییرات در این کشور میتواند روی بازار ما
تاثیرگذار باشد.وی درباره کاهش قیمت سیمان صادراتی و
پایین بودن این قیمت نسبت به نرخ جهانی اظهار کرد :باید
این موضوع را تایید کنیم ،چراکه قیمت سیمان صادراتی ما
بسیار پایین است.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه در حال
حاضر تولید سیمان ساالنه حدود  ..میلیون تن است ،گفت:
در حال حاضر که بحث عمرانی در کشور ما نیز کمرنگ شده
نمیتوانیم کارخانجات تولیدیمان را تعطیل کنیم ،چرا که
آثار اجتماعی خواهد داشت؛ بنابراین افزایش تولیدمان را باید
صرف صادرات کنیم.وی با اشاره به نیاز کشور به  32میلیون
تن سیمان در سال گذشته ادامه داد :میزان نیاز به سیمان
نسبت به سال قبل از آن  22.درصد کاهش داشت؛ بنابراین
ناچار بودیم به سمت صادرات حرکت کنیم.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به پیشنهاد
افزایش  71درصدی نرخ سیمان داخلی گفت :اخیرا نامهای
به وزیر صنعت ،معدن و تجارت در خصوص دالیل پیشنهاد
افزایش قیمت سیمان دادهایم .در حال حاضر قیمت فروش
سیمان به نرخ مصوب که خرداد پارسال تصویب شده است
نمی رسد و از آن مقدار حدود  72تا  74درصد کمتر
فروخته میشود.

نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبملت

4422

712471

پترول

7241

221.3

وبصادر

62.

772212.

ثتران

4427

72667

شبندر

2362

12442

قاسم

.377

42122

خودرو

4323

12266

حسینا

26627

72212.

خپارس

672

4324.2

شاوان

1221

22317

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

وبملت

4422

2.22.

ذوب

71.2

22.

شبندر

2362

412.1

پترول

7241

2236

وکار

4122

4.214

شاوان

1221

2221

وبصادر

62.

43224

شراز

1414

2241

وتجارت

121

42211

شپاس

71621

2241

اخبار بورسی:
گروه سیمان
با اینکه روند کلی بازار به نسبت روزهای گذشته مثبت
دنبال شد،اما بازهم گروه سیمان منفی دنبال شدند و در
نمادهایی همچون سرود و سغری شاهد تشکیل صف فروش
بودیم.
در ارتباط با این گروه دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان
از کاهش قیمت سیمان در بازار داخلی و جهانی خبر داد و
گفت :سیمان در بازار داخلی  72درصد زیر قیمت مصوب و
در بازار صارداتی نصف قیمت جهانی فروخته میشود اما با
این وجود میزان صادرات هم کاهش یافته است.
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-

در مجمع پاکشو شاهد تقسیم سود  7322ریالی
بودیم.
شرکت دشت مرغاب که با سرمایه  322میلیارد
تومانی در بازار دوم بورس حضور دارد و طی  .ماه
گذشته با کاهش قیمت  71درصدی ( از  7223در
 43آذر سال گذشته به  646تومان در  3خرداد )
مواجه شده  ،سود هر سهم سال مالی گذشته را
 11درصد افزایش داد  .این شرکت سود هر سهم
سال مالی قبل را که در اسفند سال گذشته4.1 ،
ریال اعالم کرده بود ،طبق صورت های مالی
حسابرسی نشده فعلی خود ،آن را به  327ریال
افزایش داده است .همچنین دشت مرغاب یک باب
ساختمان مازاد بر نیاز خود به مبلغ دفتری .
میلیارد ریال را به مبلغ  27میلیارد ریال به فروش
رسانده که سود حاصل از فروش به میزان 23
میلیارد ریال ،در پیشبینیهای قبلی لحاظ نشده
است.این شرکت زیان ناشی از تسعیر ارز را به
میزان  76هزار و  613ریال شناسایی کرده است.

گروه خودرو
نمادهای حاضر در این گروه به نسبت روزهای گذشته بسیار
مثبت تر دنیال شدند ،این گروه نسبت به سایر گروه ها
بیشتر به اخبار مرتبط با مذاکرات از خود واکنش نشان می
دهد.در این گروه شاهد تشکیل صف خرید در نمادهای
خاور،خپارس،ورنا بودیم و سایر نمادهای نیز مثبت دنیال
شدند.

گروه پاالیشگاهی
نمادهای حاضر در این گروه نیز به مانند کل بازار امروز
مثبت تر دنیال شدند و در نماد شاوان شاهد تشکیل صف
خرید بودیم.معامالت شبندر نیز مثبت دنبال شد.در نماد
شبریز شاهد روند منفی بودیم و تنها نماد متوقف این
گروه،شتران بود.

گروه بانک
اخبار
هشتمین دور مذاکرات هستهای در راستای نگارش پیش
نویس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از فردا
(چهارشنبه) با حضور معاونان وزیر خارجه ایران و معاون
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز میشود.به گزارش
حقوق نیوز ،هشتمین دور مذاکرات هستهای در راستای
نگارش پیش نویس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از
فردا (چهارشنبه) با حضور معاونان وزیر خارجه ایران و معاون
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز میشود.بر همین
اساس سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان
وزیر خارجه ایران بامداد فردا راهی وین میشوند تا با هلگا
اشمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا نگارش پیش نویس برجام را از سر
بگیرند.هفتمین دور این مذاکرات از روز چهارشنبه 42
خرداد ماه به مدت چهار روز در وین برگزار و معاونان ظریف

با نزدیک شدن به مهلت انجام توافق این گروه بیشتر مورد
توجه بازار قرار خواهد گرفت و امروز شاهد تشکیل صف
خرید و تقاضای زیاد در نمادهای حاضر در این گروه بودیم.
در انتها نمادهای وکار،وتجارت با تشکیل صف خرید به کار
خود پایان دادند.در نمادهای ونوین و وپارس شاهد معامالت
منفی بودیم .از جمله نمادهای جذاب این گروه می توان به
وبصادر،وانصار ..،اشاره کرد.

سایر نمادها
-

شرکت پاکسان براساس گزارش شفاف سازی اعالم
نموده که با توجه به روند مقداری فروش از ابتدای
سال مالی جاری وبازنگری مفروضات محاسباتی،
EPSسال مالی منتهی به  7212221222در حدود
 %42کاهش خواهد یافت.
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معادل  12و  32هزار بشکه در روز افزایش داده اند.مجموع
افزایش تولید اعضا که به  222هزار بشکه در روز رسیده
است تاحدودی با کاهش روزانه  12هزار بشکه ای تولید نفت
لیبی خنثی شده است و به گفته پالتس ،تولید نفت کویت،
ایران ،نیجریه و قطر نیز در این ماه اندکی کاهش داشته
است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،بازارهای ارز و سکه
چندروزی است که در مسیر نزولی قرار گرفتهاند .دالر آمریکا
که روز یکشنبه تا سههزار و  412تومان افت قیمت یافت،
دیروز با تداوم مسیر کاهش تا سه هزارو  464تومان پایین
آمد .این تازهترین رکورد دالر در بازار آزاد در چندماه گذشته
است .سایر ارزها چون یورو ،پوند و درهم هرکدام با
قرارگرفتن در مسیر کاهشی ،حداکثر  73تومان ارزانتر
شدند .در اینبین دالر بانکی اما رکورد میزند و هر روز
قدری بر قیمتش افزوده میشود که از شکاف دالر دولتی و
آزاد کاسته میشود.دیروز فاصله نرخ ارز رسمی و نرخ بازار از
 617تومان در  74تیر سال ( 14اولین روز حذف ارز رسمی
هزارو  44.تومان) به  263تومان در  43خرداد  12رسید که
نشاندهنده نزدیکش دن آرام این دو نرخ به هم است.

گروه تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

یکشنبه شب برای انجام مشورتهای داخلی به تهران
بازگشتند ولی مذاکرات کارشناسی به ریاست حمید
بعیدینژاد مدیرکل امور سیاسی و امنیت بینالمللی وزارت
خارجه و رئیس هیأت کارشناسی ایران در مذاکره با  3+7در
وین در جریان است.دهم تیر ماه زمان پایان ضرب االجل
تمدید هفت ماهه توافقنامه ژنو است و برخی مباحث مطرح
شده مبنی بر اینکه اگر توافق جامع به دلیل روند کند
پیشرفتها در این زمان حاصل نشود ،ممکن است این
رایزنیها تمدید شود .البته آنگونه که محمدجواد ظریف وزیر
خارجه ایران به خبرنگار فارس گفت :هنوز وارد بحث تمدید
نشدهایم .همواره گفتهایم محتوا برای ما مهم است و خودمان
را محدود به زمان نمیکنیم و راجع به زمان هم نگرانی
نداریم.

تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه
می به طور میانگین به  27میلیون و  772هزار بشکه در روز
رسیده است.به گزارش شانا ،جدیدترین گزارش پالتس نشان
می دهد که تولید سازمان اوپک  762هزار بشکه باالتر از ماه
پیشین بوده و باالترین تولید ماهانه اوپک از سال 4274
تاکنون به شمار می رود.
مارگارت مک کوایل ،کارشناس ارشد پالتس در این باره می
گوید :بیانیه پایانی پس از نشست اخیر این سازمان حاکی از
این بود که از اعضای اوپک خواسته شده به سقف تولید
پایبند باشند .باتوجه به این که درحال حاضر نظام سهمیه
بندی این در این سازمان وجود ندارد و در حال حاضر مهم
ترین دغدغه اعضا ،سهم بازار است این درخواست بسیار
سختی است.به گفته وی ،به نظر می رسد در حال حاضر،
برای بازیگران اصلی اوپک تنها شاهد کاهش تولید غیر ارادی
و ناخواسته از سوی اعضا باشد.براساس این گزارش ،در
کشورهایی که در ماه گذشته باالترین میزان افزایش تولید را
داشته اند ،به ترتیب شامل عربستان ،آنگوال و عراق هستند
که در این میان ،عربستان تولید روزانه نفت خود را با 732
هزار بشکه افزایش به  72میلیون و  432هزار بشکه در روز
رسانده است و آنگوال و عراق نیز به ترتیب تولید خود را

