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روند روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار:

شاخص کل01993338 :
بیشترین01900338 :
کمترین01333318 :
ارزش معامالت:

 48083181میلیارد

اونس طال

441333

طال بازار تهران

1893888

گرم  40عیار

398888

سکه طرح قدیم

3438888

سکه طرح جدید

3418888

نیم سکه

1098888

ربع سکه

3098888

سکه گرمی

4188888

حجم معامالت 1343103 :میلیون
تغییر94314 :
درصد تغییر8381 :

روند روزانه شاخص فرابورس:

شاخص134318 :
ارزش معامالت 3003333 :میلیارد
حجم معامالت 113814 :میلیون
تغییر3308 :

دالر مبادله ای

33938

دالر آزاد

99388

پوند انگلیس

10810

فرانک سویس

94310

یکصد ین ژاپن

39031

یورو

93330
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نمادهای پر بیننده
فرابورس

بورس
نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

نماد

قیمت
(ریال)

ارزش
(میلیارد)

وبملت

6622

639.66

شتران

363.

7.9.31

وبصادر

.62

619271

پترول

7266

79636

شبندر

77.1

779161

ذوب

6772

629631

شپنا

3773

.9.77

شاوان

772.

19732

خپارس

.77

6793..

قاسم

1726

69237

تاثیر در شاخص
فرابورس

بورس

سید احمد مقدسی در گفتگو با مهر اظهارداشت :روز گذشته
جلسهای به ریاست محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس
جمهور برگزار شد که در این جلسه مسئوالن دیگری از
جمله وزیر جهادکشاورزی و معاونان وی ،معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت و مسئوالن سازمان حمایت از مصرف کننده
نیز حضور داشتند.
وی اضافه کرد :در این جلسه مقرر شد کارخانجات صنایع
لبنی شیرخام را به قیمت  7773تومان از دامداران خریداری
کنند و در مقابل این اقدام ،دولت به آنها اجازه داد که قیمت
سه کاالی پرمصرف شیر ،ماست و پنیر را حداکثر  73درصد
افزایش دهند.
مقدسی با بیان اینکه مصوبه خرید شیرخام به قیمت 7773
تومان قرار است از دوازدهم خردادماه اجرایی شود ،گفت:
همچنین به کارخانجات اجازه داده شد از امروز قیمت
محصوالتشان را  73درصد افزایش دهند.

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

نماد

قیمت
(ریال)

تاثیر

وبصادر

.62

66977

جم

7633

3967

شبندر

77.1

77926

میدکو

6.22

7917

شپنا

3773

77937

هرمز

7776

3937

گروه پاالیشگاه

تاپیکو

6777

769.7

ذوب

6772

3973

وتجارت

.76

73972

پترول

7266

3967

برخالف روند معامالت روز گشته در تمامی نمادهای این
گروه شاهد روند معامالت منفی بودیم و در نمادهای شبندر
و شتران شاهد تشکیل صف فروش بودیم اما روند معامالت
امروز در این نمادها مثبت دنبال شدند و تنها در دونماد
شبریز و شراز شاهد روند معامالت منفی بودیم.

اخبار بورسی:
گروه محصوالت غذایی و آشامیدنی
روند نماد های حاضر در این گروه امروز مثبت دنبال شد و
در برخی نمادها همچون غشاذر ،غشان ،غپاک و غشصفها
شاهد تشکیل صف خرید بودیم .ارتباط با این نمادها
شاهد انتشار خبر افزایش نرخ 73درصدی محصوالت لبنی
در روز گذشته بودیم.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران از موافقت دولت
با گرانی حداکثر  73درصدی سه کاالی پرمصرف شیر،
ماست و پنیر خبر داد.

گروه بانک
با رسیدن خبرهای مذاکرات ،میزان خوشبینی سهامداران
نسبت به حصول توافق بیشتر شده است و در نتیجه یکی از
صنایعی که تاثیر زیادی را از حصول توافق خواهد دید ،این
گروه است .در نمادهای حاضر در این گروه شاهد روند
معامالت مثبتی بودیم .تنها در نمادهای وکار و وانصار شاهد
روند معامالت منفی بودیم.
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فوالد ایران به تعرفه فوالد سایر کشور برای حمایت
از تولید داخلی اشاره کرد و گفت :ترکیه  63تا 73
درصد ،اتحادیه عرب  63درصد ،ویتنام  61درصد،
مصر و هند نیز به ترتیب تعرفه  72و  63درصد را
اجرایی می کنند که به نظر می رسد ایران هم باید
بطور متوسط تعرفه  63درصدی تدوین نماید.

گروه ساختمان
روند معامالت نمادهای حاضر در این گروه مثبت دنبال
شدند ،تنها در نمادهایی همچون ثعمرا ،ثمسکن ،ثباغ و ثاباد
شاهد روند معامالت منفی بودیم.

گروه پتروشیمی
نمادهای حاضر در این گروه متعادل دنبال می¬شد ،در
نمادهای تولید کننده اوره ،شاهد روند متعادلی بودیم .در
نمادهای شلرد ،خراسان شاهد روند معامالت منفی بودیم.در
نمادهای تولید کننده متانول ،شاهد روند به نسبت مثبتی
بودیم و تنها در بین نمادهای این گروه ،در نماد شخارک
شاهد روند معامالت مثبتی بودیم .در نمادهای تولید کننده
پلی اتیلن شاهد صف فروش در نماد جم بودیم .تنها نماد
مثبت در میان نمادهای حاضر در شرکت های تولید کننده
پلی اتیلن ،نماد مارون بود.

-

مدیرعامل بورس انرژی در ارتباط با آخرین
اقدامات برای معامله نفت خام در بورس انرژی
پاسخ داد و گفت :معامله نفت خام ،یک مصوبه نیاز
دارد که به شرکت ملی نفت ایران امکان معامله و
عرضه نفت خام به صورت ریالی را بدهد .وی
افزود :با توجه به محدودیت هایی که در نقل و
انتقال ارز وجود دارد یکی از روش هایی که برای
معامله نفت خام وجود دارد ،عرضه به شکل ریالی
است که نیاز به مصوبات قانونی دارد که وزارت
نفت در حال پیگیری این مصوبات است و بالفاصله
که وزارت نفت بتواند این مصوبات قانونی را کسب
کند معامله نفت خام در بورس انرژی آغاز می
شود

-

به نقل از بیزینس اینسایدر ،ارزش ارز واحد
اتحادیه اروپا،یورو ،طی معامالت روز جاری بازار
جهانی به زیر  797دالر رسید.افزایش نگرانی ها
نسبت به قوی تر شدن احتمال نکول یونان در
پرداخت بدهی های خود به اتحادیه اروپا و
صندوق بین المللی پول از جمله دالیل ریشه ای
مسئله است.وقوع نکول از سوی یونان می تواند
شرایط اتحادیه اروپا را بیش از پیش بحرانی کند
به گونه ای که با این اتفاق احتمال خروج یونان از
اتحادیه اروپا نیز جدی تر خواهد شد.از سوی دیگر
نخست وزیر یونان نیز اتحادیه اروپا را درروز جمعه
شگفت زده کرد .وی اعالم کرد برای اجرای بسته

اخبار اقتصادی و سیاسی:
-

سیدرسول خلیفه سلطانی در نشستی خبری با
خبرنگاران با بیان جزئیات پیشنهاد انجمن فوالد
برای اصالح تعرفه ها پرداخت و اظهارداشت :این
انجمن در گذشته هم پیشنهادی به وزارت صنعت
و معدن برعدم اختصاص ارز مبادله ای برای
واردات ورق های فوالدی و افزایش تعرفه واردات
فوالد برای محصوالتی که در داخل تولید می
شوند ،ارائه داده بود اما متأسفانه اجرایی نشدند.
وی افزود :به وزارات صنعت پیشنهاد کردهایم برای
اصالح نرخ تعرفه ورق فوالدی به روش پلکانی
برای ورق گرم ،سرد ،پوشش دار و رنگی به ترتیب
 63 ، 63 ، 63و  73تعرفه تنظیم نماید.زیرا
شرایط فعلی برای تولیدکنندگان فوالد بحرانی
است و وزارت صنعت باید در این رابطه تصمیم
مناسب را اتخاذ کند .دبیر انجمن تولیدکنندگان
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اصالحی همه پرسی برگزار خواهد کرد.وی رأی
دهندگان را به رأی منفی و جلوگیری از تحقیر
بیشتر یونان تشویق کرده است.

واحد سرمایه گذاری کارگزاری مبین سرمایه

