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نمای کلی بازار:
شاخص ها
عنوان

واحد

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

شاخص کل

7714711511

14771573

8513

شاخص کل هم وزن

724711588

721571

75.1

فرابورس

74171511

82511

8512

حجم معامالت(میلیون سهم)
بازار

حجم امروز

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

بورس اوراق بهادار تهران

14718

133

73512

فرابورس ایران

7481.

2715727

22511

جمع

14128

747.75727

11511

ارزش معامالت بورس(میلیارد تومان)
نوع معامله

ارزش معامالت روز

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

معامالت عادی سهام در بورس

31153

181

125.7

3751

()71751

()21512

21151

73151

81511

معامالت عمده ،بلوکی ،اوراق
مشارکت و صندوق سرمایه گذاری

جمع

ارزش معامالت فرابورس(میلیارد تومان)
نوع معامله

ارزش معامالت روز

تغییر نسبت به روز
گذشته

درصد تغییر نسبت به روز
گذشته

معامالت عادی سهام در فرابورس

8.7

1157

1152

معامالت عمده ،بلوکی

1253

7851

11582

اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

78151

7158

78521

جمع

12151

1251

81523
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ارزش معامالت بازارها(میلیارد تومان)
بازار

ارزش معامالت

درصد

بورس اوراق بهادار تهران

21151

18511

فرابورس ایران

12151

81511

کل

74188

7..

ارزش معامالت
بورس
21.51%

فرابورس
12.49%

معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس

معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورس
نام اوراق

نماد

ارزش تقریبی
(میلیارد ریال)

نام اوراق

نماد

ارزش تقریبی
(میلیارد ریال)

صندوق درامد ثابت امین یکم

امین یکم

81.781

صندوق سر .اعتماد آفرین
پارسیان

اعتماد

721531

پرداخت الکترونیک سامان
کیش

سپ2

31511

صندوق سر .ثروت آفرین
پارسیان

ثروتم1

78.511

پست بانک ایران

وپست

11523

آتیه داده پرداز

اپرداز8

81511

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد2

1857

صندوق سر .آرمان آتی کوثر

آکورد

8.581

بانک ملت

وبملت2

1.531

شرکت بیمه اتکایی امین

اتکام8

73512
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تاثیر در شاخص فرابورس ایران

تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران
نام اوراق

نماد

تاثیر

نام اوراق

نماد

تاثیر

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد

121511

پتروشیمی زاگرس

زاگرس

1572

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فارس

118511

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

میدکو

1511

ملی صنایع مس ایران

فملی

813511

فوالد هرمزگان جنوب

هرمز

15.1

معدنی و صنعتی گل گهر

کگل

81753

ذوب آهن اصفهان

ذوب

15.1

سر.نفت و گاز و پتروشیمی تامین

تاپیکو

737521

آهن و فوالد ارفع

ارفع

7513

نقشه بازار:
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کلیت بازار:
سبزپوشی شرکت های دالر محور
طی دادوستدهای امروز 4گروه های فلزی 4معدنی 4پتروشیمی و پاالیشگاهی در کنار گروه های کوچک دالری 4معامالتی
پرتقاضا 4مثبت و اکثرا صف خرید را تجربه کردند که پس از رشد سریع روزهای اخیر و در کنار کم فروغی بازارهای جهانی
نفت و فلزات پایه 4از ادامه ورود نقدینگی جامع ه به بازار سرمایه حکایت دارد .صف خرید نماد پرحاشیه ذوب پس از تجربه رشد
سریع بیش از  7..درصدی 4در همان شروع بازار عرضه شد اما با توجه به نمودارهای تکنیکی و تغییر شرایط بنیادی سهم (از
زیان دهی به سود دهی رسیدن) و محتمل بودن اعالم سود حدود حداقل  11.ریالی برای امسال آن 4شاهد دادوستدهای
بسیار پرحجم آن شدیم که در نهایت با صف خرید مجدد به کار خود پایان داد .نماد فایرا پس از انتشار شفاف سازی اطالعات
بااهمیت (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم و تبدیل بدهی ارزی دالری به ریالی) با رشد چشمگیر  87درصدی به گردونه
دادوستده ا بازگشت همچنین نماد کاما پس از برگزاری مجامع عادی سالیانه تقسیم سود نقدی  7...ریالی و فوق العاده
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه  8..درصدی و اصالح اساسنامه 4با رشد  72٫1درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت
اما با فشار عرضه ها مواجه و صف فروش را تجربه کرد .در پایان معامالت شاخص کل در ادامه رشد خود و در جو مثبت گروه
های دالر محور 4متاثر از معامالت مثبت تر نمادهای فوالد 4پارسان 4تاپیکو 4فملی 4جم 4کگل 4فارس و کچاد با رشد مجدد
حدود  1771واحدی 4در ارتفاع  771هزار واحدی آرام گرفت که نمادهای اخابر و خودرو بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.
درگروه اکثرا متعادل و منفی آی تی و انفورماتیک 4نماد تازه وارد سپ در دومین روز از معامالت منفی خود و علیرغم جمع
آوری مکرر صف فروش 4همچنان با فشار فرو شندگان مواجه بود و در نهایت با صف فروش به کار خود پایان داد این در
حالیست که نماد های وب در سکوت خبری با ادامه توقف طوالنی مدت و بلوکه شدن سرمایه سرمایه گذاران مواجه می باشد.
به جز نمادهای خاهن و خاذین که صف خرید بودند 4سایر نمادهای گروه خودرویی اکثرا منفی و همراه صف فروش دنبال
شدند در آنسوی بازار و به جز نماد حسینا که منفی بود 4سایر نمادهای گروه حمل و نقل اکثرا مثبت بودند و نماد حریل پس
از انتشار شفاف سازی (شفاف سازی در خصوص خرید واگن) با رشد  1درصدی و صف خرید به گردونه دادوستدها بازگشت.
در گروه های مثبت سرمایه گذاری واسطه گرهای مالی 4ادامه افت قیمت همراه صف فروش نماد وبیمه و معامالت منفی
نمادهای وکادو 4وگستر 4واحصا 4وسنا 4وتوصا 4وارس 4گوهران 4ولراز 4فالت 4سدبیر 4وجامی و انرژی 1قابل توجه بود .در جلسهای
که بین تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور برگزار شد 4حسن روحانی 4معامله توافقی صادر کننده و واردکننده را در صرافیها
پذیرفت.
در بازار سبز پوش این روزها 4ادامه توقف طوالنی مدت نماد فاذر در کنار تشکیل صف فروش نماد فاراک در گروه منفی ساخت
محصوالت فلزی 4جلب توجه می کرد در طرف دیگر و در گروه های اکثرا مثبت ماشین آالت 4تجهیزاتی و برقی 4معدود
نمادهای الزما 4تپمپی 4لخانه و بشهاب با معامالتی منفی همراه شدند.
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در بازار مثبت امروز 4گروه های ساختمانی و سیمانی اکثرا با افت قیمت و صف فروش دنبال شدند که در این میان 4معامالت
مثبت نمادهای بازار پایه ثتوسا 4وثخوز و ثاصفا و نمادهای سبهان 4سفانو 4سبزوا 4سهرمز 4سکرما 4ساروم و سیدکو جلب توجه
می کرد .بر اساس اعالم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 4به رغم کاهش8751درصدی معامالت 4قیمت مسکن در
خرداد 21نسبت به ماه مشابه  22معادل  8251درصد و نسبت به ماه قبل از آن نیز  151درصد افزایش یافت.
در معامالت امروز 4صف خرید پرحجم نماد چکاپا در کنار صف خرید نماد چکاوه و بازگشایی نماد چکارن پس از انتشار شفاف
سازی (نتیجه برگزاری مزایده روش زمین مشاعی با شرکت سدید) رشد حدود  78درصدی را در گروه محصوالت کاغذی
نظاره گر بودیم در آنسو 4رشد  7.درصدی نماد پالست 4معامالت منفی نمادهای پالسک 4پتایر و پلوله و صف خرید نمادهای
پاسا 4پدرخش 4پکویر 4پسهند و پکرمان را در گروه الستیک و پالستیک سازی نظاره گر شدیم و به جز نماد حسینا که منفی
بود 4سایر نمادهای گروه حمل و نقل اکثرا مثبت دنبال شدند و نماد حریل پس از انتشار شفاف سازی (شفاف سازی در
خصوص خرید واگن) با رشد  1درصدی و صف خرید به گردونه دادوستدها بازگشت.
در پایان معامالت نمادهای تولیدی ایران تایر(پتایر) 4پتروشیمی شیراز(شیراز) 4نیرو ترانس(بنیرو)4شیشه و گاز(کگاز) جهت
برگزاری مجامع عادی سالیانه تصویب صورت های مالی متوقف شدند.

سیف خبر داد :تشکیل بازار ثانویه ارز تا هفته آینده
ولی اله سیف در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون صنایع و کمیسیون حمایت از تولید مجلس  4گفت :جزئیات این بازار ثانویه
تدوین شده و از محل  8.درصد صادرات غیرنفتی که عمدتا از طریق بخش خصوصی انجام می شود برای واردات برخی
کاالهای غیراساسی و بصورت نرخ توافقی خواهد بود.
وی گفت :ایجاد این بازار از شکل گیری برخی نرخ های نامشخص که امروز در کوچه پس کوچه ها ازطریق دالالن انجام می
شود 4جلوگیری می کند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین افزود :سامانه ای در حال ایجاد است تا د ر آن همه کاالهایی که برای واردات از ارز 18..
تومانی استفاده کرده اند 4مشخص شود.
وی گفت :با اجرایی شدن این سامانه واردکنندگان این کاالها نمی توانند آنها را با قیمت های باالتر بفروشند.
سیف افزود :با مشخص شدن این کاالها این امکان وجود دارد که با هماهنگی دستگاههای نظارتی از جمله تعزیرات و بازرسی
از گرانفروشی ها جلوگیری شود.
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اخبار تاثیر گذار
معامله توافقی ارز آزاد شد
یک مقام مسئول در نظام بانکی 4با تشریح جزئیات جلسه روز گذشته تیم اقتصادی دولت با حسن روحانی رئیس جمهور در
خصوص تغییر در برخی سیاست های ارزی گفت :در جلسه ای که صبح روز گذشته تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور
برگزار کرده 4توانسته شخص وی را قانع کند که خرید و فروش توافقی ارز میان صادر کننده و وارد کننده عملیاتی شود.
وی افزود :مدتها بود تیم اقتصادی دولت بدنبال برقراری چنین شرایطی در معامالت ارزی کشور بود اما رئیس جمهور بنا بر
دالیلی خواستار در نظر گرفتن تنها یک نرخ و آن هم  18..تومان به ازای هر دالر شده بود و همین موضوع پذیرش طرح تیم
اقتصادی که مورد تایید فعاالن اقتصادی هم بود را برای حدود یک ماهی به تعویق انداخت.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :صبح روز گذشته تیم اقتصادی دولت باالخره توانست رئیس جمهور را قانع کند که نرخ
معامالتی دالر برای صادر کنندگانی که ارز حاصل از صادرات آنها از شمول خرید و فروش در سامانه نیما خارج است همان
 18..تومان باشد و در مقابل 4اظهارنامه صادراتی ارزش پیدا کند.
بر این اساس 4این تصمیم مورد توافق با رئیس جمهور در جلسه دیروز قرار گرفته و البته ممکن است دولت برخی ضوابط را
برای کنترل نرخ در نظر گیرد.
وی خاطرنشان کرد :البته برای تصمیم گیری نهایی تیم اقتصادی قرار شده بود جلسه ای با معاون اول رئیس جمهور برگزار
کنند که برخی شنیده ها حکایت از آن دارد که این جلسه در ساعات منتهی به شب گذشته برگزار شده است.
به گزارش مهر 4پیش بینی ها حکایت از آن دارد که اتخاذ این تصمیم منجر به تخلیه بخشی از حباب بازار ارز شود و البته
نیازهای خرد مردم هم پاسخ داده شود .البته گفته میشود که سقفی هم برای ارزش اظهارنامههای صادراتی در نظر گرفته
شده که با احتساب نرخ دالر  18..تومانی 4نرخ نهایی این ارز فاصله زیادی با نرخ دولتی دالر نداشته باشد.

بورس کاال
امروز در محصوالت عرضه شده توسط پتروشیمی شازند نیز شاهد انجام معامالت رقابتی بودیم.بطوریکه پلی پروپیلن شیمیایی
 4EP8X31Cپلی پروپیلن شیمیایی 4 EPC1.Rپلی اتیلن سبک خطی AA .8.2و پلی اتیلن سنگین لوله مشکی در سقف
قیمتی( 7.درصد باالتر از پایه) معامله شدند.
فوالد مبارکه اصفهان امروز قصد داشت  183..تن ورق گرم Bبا قیمت پایه  814.31ریال( 7/81درصد باالتر از پایه قبلی) به ازای
هر کیلو در بورس کاال عرضه کند4که بنا به دالیلی این عرضه لغو گردید.
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پاالیش نفت تبریز 4امروز 1...تن وکیوم باتوم با قیمت پایه  784318ریال(  8/33درصد باالتر از پایه قبلی) به ازای هر کیلو در
بورس کاال عرضه کرد4که در نهایت با توجه به فزونی تقاضا بر عرضه و شگل گیری رقابت 1... 4تن از این محصول در سقف قیمت
یعنی  714771ریال به ازای هر کیلو (7.درصد باالتر از قیمت پایه) معامله گردید.

فوالد مبارکه اصفهان امروز  8....تن تختال  SMبا قیمت پایه  8141..ریال به ازای هر کیلو در بورس کاال عرضه کرد4که
درنهایت با توجه به فزونی تقاضا بر عرضه و شکلگیری رقابت این محصول در سقف قیمت  81411.ریال( 7.درصد باالتر از قیمت
پایه) معامله گردید.

کدال

نماد

فوالد

فوالد
هرمزگان

کشت و
صنعت پیاذر
فوالد آلیاژی

گزارش های کدال
فوالد گزارش خرداد را داد ...سهم در فروردین  7838.میلیارد ریال فروش داشته  .محصوالت
گرم  8187.و محصوالت سرد  83277ریال در فروردین نرخ خورده است در اردیبهشت با
یک پرش  72121میلیارد ریال فروش داشته محصوالت گرم  81188و محصوالت سرد
 83313ریال در اردیبهشت نرخ خورده است در خرداد فروش  71131میلیارد ریال بوده و
جمع فروش  1ماهه  11.23میلیارد ریال بوده است  .محصوالت گرم  82112و سرد 82881
بوده است که رشد ملموس است  .فوالد میانگین  71723میلیارد ریال فروش ماهانه در سال
 22داشته این عدد حاال  71222است .سال  22فروش فوالد در مقطع  1ماهه 11822
میلیارد ریال بوده است  71. .هزار تن هم موجودی دارد به نظر  73.ریال محقق میکند.
هرمز گزارش خرداد را داد .هرمز در فروردین  71.1میلیارد ریال فروش زده نرخ نیز 8.272
ریال بود در اردیبهشت بازهم خوب فروخته  713.میلیارد ریال فروش داشته با نرخ 874323
که کمی افزایشی است  .در خرداد فروش بازهم رشد چشم گیری داشته و به  8118میلیارد ریال
رسیده و نرخ  81121ریال است که افزایش ملموس است جمع فروش  1ماهه سهم 1171
میلیارد ریال است این عدد در  1ماهه سال  22مبلغ  183.میلیارد ریال بوده موجودی شرکت
نیز حدود  11هزار تن بوده است.

بسم هللا الرحمن الرحیم
گزارش روز بازار()7931/04/04

نماد

گزارش های کدال

فوالژ هم گزارش داد که در اردیبهشت با رشد  333میلیارد ریال فروش داشته است در
فروردین تنها  111میلیارد ریال فروش داشته در خرداد هم با یک فروش بسیار خوب 7123
میلیارد ریالی جمع فروش  1ماهه  8372میلیارد ریال بوده که این عدد در مقایسه با سال
گذشته که  8728ریال بوده کمی بیشتر است  .قیمت محصوالت آلیاژی شرکت از  11به 11
فوالد آلیاژی میلیون ریال و در اردیبهشت به  12میلیون ریال و در خرداد به  83میلیون رسیده است .
در مورد کاهش نرخ گفته شده علت کاهش نرخ محصول آلیاژی در خرداد ماه به دلیل فروش
بیلت های صادراتی (محصوالت الیاژی) به میزان  815717تن و به مبلغ  1.25812میلون ریال که
در فروش خرداد ماه لحاظ شده است.

زاگرس

خمحرکه

سکارون

زاگرس در فروردین  21با فروش  1111میلیارد ریالی مواجه بوده به نظر با نرخ متانول  12.و
دالر حوالی  11..فروخته حاال در اردیبهشت با وجود اور هال نصف ماه فروردین فروخته است
و تاکید کرده میانگین نرخ تبدیل ارز جهت فروش صادراتی حدود185...ریال میباشد  .به هر
حال زاگرس در اردیبهشت  8.27میلیارد ریال فروش داشته در خرداد جبران کرده و باردیگر
فروش به  1.11میلیارد ریال رسیده و جمع فروش  1ماهه  7.711میلیارد ریال بوده است .
نرخ متانول در فروردین  7243184822و در اردیبهشت  7241124332ریال است در خرداد
 71418247.1ریال بودهو با  18..زده است  .در سال  22در 1ماهه زاگرس  3111میلیارد
ریال فروش داشته که با وجود اورهال این میزان پیشرفت خوب است  .فرض کنیم متانول را
 12.و دالر را  2...می فروخت نرخ باید  811.....می بود به نظر بیش از  71..ریال در
انتظار تحقق  1ماهه است.
خمحرکه فروشش در فروردین  21مبلغ  813میلیارد ریال بوده و در اردیبهشت با رشد چشم
گیر این عدد  118میلیاد ریال شده ولی در خرداد متعادل شده و دوباره  117میلیارد ریال
فروش زده و  7811میلیارد ریال فروش 1ماهه داشته در مدت مشابه ا سال  22این عدد 7172
میلیارد ریال بوده  .کمی کاهشی است و در ثانی گزارش اخیر خمحرکه نشان داد سود سازی در
شرکت همچنان مشکالت خاص خود را دارد.
سکارون در فروردین ماه حدود  11میلیارد ریال فروش داشته است در اردیبهشت با رشد ابن
عدد  11میلیارد ریال شده و در خرداد که البته گزارش کمی اشتباه دارد  12میلیارد ریال فروش
زده و جمع فروش 1ماهه  771میلیارد ریال است  .این عدد مشابه سال قبل  7.3میلیارد
ریال بود.

