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نمای کلی بازار:
شاخص ها
عنوان

واحد

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

شاخص کل

017,701

)(923

)(1391

شاخص کل هم وزن

00,921

9

1312

فرابورس

0,213

)(5

)(13.7

حجم معامالت(میلیون سهم)
بازار

حجم امروز

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

بورس اوراق بهادار تهران

0,531

79

.

فرابورس ایران

212

)(0.

)(23

جمع

0,730

)(00

)(1315

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

030

0.

0

039

03

01

905

019

97

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

2.

()51

()17

معامالت عمده ،بلوکی

1330

()21

()35

اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

2.0

01.

031

جمع

27.

3.

52
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ارزش معامالت بازارها(میلیارد تومان)
بازار

ارزش معامالت

درصد

بورس اوراق بهادار تهران

905

50

فرابورس ایران

27.

.2

کل

153

011

ارزش معامالت
بورس
فرابورس

47.58%
58.46%

معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورس

معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس

ارزش تقریبی
(میلیارد ریال)

نام اوراق

نماد

ارزش تقریبی
(میلیارد ریال)

571311

صندوق سر .آرمان آتی کوثر

آکورد

9352

مشارکت شهرداری شیراز

مشیر5199

000301

صندوق سر .اعتماد آفرین
پارسیان

اعتماد

1320

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فارس

00392

ایران ترانسفو

بترانس2

599312

بانک صادرات ایران

وبصادر2

..9399

نام اوراق
مشارکت شهرداری مشهد

نماد
مشهد509
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تاثیر در شاخص فرابورس ایران

تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران
نام اوراق

نماد

تاثیر

نام اوراق

نماد

تاثیر

پتروشیمی پارس

پارس

209

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

میدکو

()0

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فارس

()020

پتروشیمی زاگرس

زاگرس

()0

ملی صنایع مس ایران

فملی

()03

پتروشیمی مارون

مارون

()0

پتروشیمی مبین

مبین

()79

تولید نیروی برق دماوند

دماوند

()1305

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد

()57

پاالیش نفت شیراز

شراز

()1370

نقشه بازار:
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کلیت بازار:
دادوستدهای کم فروغ و منفی
در گروه های اکثرا متعادل با گرایش منفی پتروشیمی ،پاالیشگاهی و روانکارها ،صف خرید نماد شفارس ،معامالت پرتقاضا و
مثبت نمادهای وپترو ،پاکشو ،شپارس ،شخارک ،تاپیکو ،شاوان ،شتوکا و ونفت و صف فروش و یا معامالت منفی نمادهای
شیراز ،شکربن ،شیران ،شدوص و شغدیر جلب توجه می کرد این در حالیست که قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از
بازگشایی بنادر نفتی لیبی ،صبحت های مالیم تر رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران و افزایش تولید نفت روسیه ،با فشار
عرضه ها و ادامه افت قیمت مواجه می باشد ،در پایان دادوستدها نیز شاخص کل تحت تاثیر معامالت منفی نمادهای فارس،
فملی ،مبین ،فوالد ،کگل و ومعادن با افت حدود  994واحدی در ارتفاع  741.8هزار واحدی آرام گرفت که در این بین نمادهای
پارس و تاپیکو بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل ایجاد کردند.
دردادوستدهای کم فروغ و منفی امروز با معامالت مثبت گروه خودرویی و بخصوص قطعه سازها مواجه بودیم به طوریکه
نمادها ی خمهر ،ختراک ،خوساز ،خاذین ،خکمک ،خمحور ،خمحرکه ،خزر ،خریخت و خفنر صف خرید را تجربه کردند ،نماد
خلنت نیز پس از انتشار شفاف سازی با رشد حدود  74درصدی به گردونه دادوستدها بازگشت این در حالیست که نماد مذکور
در پایان دادوستدهای امروز برای برگزاری مجمع عادی سالیانه تصویب صورت های مالی متوقف شد در آنسو حکشتی ،نماد
صف فروش و حپترو ،نماد صف خرید گروه متعادل و منفی حمل و نقل در بازار امروز بودند.
در ادامه افت قیمت های جهانی فلزات پایه ،گروه های پیشروی فلزی و معدنی امروز نیز اکثرا با معامالتی متعادل و منفی
همراه بود ند که در این میان ادامه صف خرید نماد فخاس و معامالت مثبت نمادهای ارفع ،فنوال ،فباهنر ،فسرب و کشرق قابل
توجه بود.
در گروه های اکثرا متعادل با گرایش منفی پتروشیمی ،پاالیشگاهی و روانکارها ،صف خرید نماد شفارس ،معامالت پرتقاضا و
مثبت نمادهای وپترو ،پاکشو ،شپارس ،شخارک ،تاپیکو ،شاوان و ونفت جلب توجه می کرد این در حالیست که قیمت نفت در
بازارهای جهانی با فشار عرضه ها و افت قیمتی دنبال می شود.
در گروه اکثرا متعادل آی تی و انفورماتیک ،معامالت منفی نماد سپ و صف فروش نمادهای افرا و پرداخت ،قابل توجه تر از
دادوستدهای سا یر هم گروهی ها بود این در حالیست که پس از ماه ها توقف نماد های وب ،مدیرعامل آن از احتمال به تنفس
کشیده شدن مجمع روز پنچ شنبه ،به دلیل عدم ارایه گزارش حسابرس شرکت خبر داد.
طی دادوستدهای امروز به جز نمادهای قثابت و قلرست که نوسانات متعادل و منفی را تجربه کرد ،سایر نمادهای گروه قندی با
افزایش تقاضا و معامالتی مثبت مواجه بودند در آنسوی بازار ،نماد تازه وارد زبینا پس از انتشار شفاف سازی با رشد حدود 74
به گردونه دادوستدها بازگشت این در حالی بود که نماد مذکور در پایان دادوستدها برای برگزاری مجمع عادی سالیانه تقسیم سود
متوقف شد ،نماد زشگزا نیز پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی  934ریالی با رشد حدود 5
درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت.
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بورس کاال
ذوب آهن اصفهان امروز  5111تن شمش بلوم با قیمت پایه  29,.11ریال (برابر با پایه قبلی) به ازای هر کیلو در بورس کاال
عرضه کرد,که در نهایت پس از شکلگیری رقابت در سقف قیمت  25,7.1ریال ( 01درصد باالتر از پایه)معامله گردید.
فوالد هرمزگان امروز  91111تن تختال  Cبا قیمت پایه  29,.11ریال (برابر با پایه قبلی) به ازای هر کیلو در بورس کاال
عرضه کرد,که در نهایت پس از شکلگیری رقابت با میانگین قیمت  25,7.1ریال ( 0391درصد باالتر از پایه) معامله گردید.

اخبار تاثیرگذار
اروپا به دنبال فعال سازی حساب های بانک مرکزی ایران است
مقامات اروپایی اعالم کردند دولت های بزرگ اروپایی در حال بررسی فعال سازی حساب های بانک مرکزی ایران با بانک های
مرکزی اروپایی هستند.
به نقل از وال استریت ژورنال ,چند تن از مقامات اروپایی گفتند ,دولت های فرانسه ,بریتانیا و آلمان به ایران اعالم کردند که
در حال بررسی فعال کردن حساب های بانک مرکزی ایران با بانک های مرکزی خود در جهت باز کردن یک کانال تجاری
بمنظور حفظ برجام هستند.
این اقدام به عنوان اولین نشانه قابل اعتنایی است که اروپا در جهت حفظ برجام برداشته است و حاکی از مواضع ضد تحریمی
اروپا نسبت به اقدامات دولت ترامپ در بحبوحه منزوی کردن تهران به لحاظ اقتصادی دارد.
مقامات اروپایی اعالم کردند گزینه فعال سازی حساب های بانک مرکزی ایران در نزد بانک های مرکزی اروپا یا دوباره فعال
کردن برخی از آنها در حالی به میان آمد که این حساب ها برای چندین سال غیر فعال بوده اند و اکنون اروپا به دنبال فعال
کردن آنها است.
دولت های اروپایی برنامه های خود را در طول نشست هایی که با طرف ایرانی در اوایل ماه جاری میالدی در وین داشتند,
مطرح کرده اند .مقامات اروپایی اعالم کردند که ایران نیازمند اجرای قانون بمنظور تامین استانداردهای ضد پولشویی از طریق
ناظر بین المللی یعنی «اف ای تی اف» است.
از سویی دیگر مقامات آمریکایی بطور واضح نسبت به انجام امور تجاری با بانک مرکزی ایران هشدار داده اند و آن را یک
موسسه مالی مشروع که می تواند با بانک های اروپایی از جمله بانک های مرکزی تعامل داشته باشد ,در نظر نگرفته اند.
البته «فدریکا موگرینی» رییس سیاست خا رجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت :اتحادیه اروپا مصمم به کسب معافیت از دولت
آمریکا برای انجام روابط تجاری با ایران است .به گفته  2تن از مقامات اروپایی ,اروپا امیدوار به فعال کردن یورو ,پوند و دیگر
ارزهای مهم در حساب های بانک مرکزی ایران در اروپا است تا ایران راحتر درآمدهای نفتی خود را به داخل کشور بازگرداند یا
حداقل از درآمدهای خود برای خرید کاالهای کلیدی در اروپا استفاده کند.
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اتخاذ تصمیمات جدید برای نرخ سود بینبانکی
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از تغییر نرخ سود بین بانکی خبر داد و گفت :روز گذشته درباره نرخ سود
بین بانکی تصمیماتی گرفته شد و این نرخ تغییر کرد.
حسین سلیمی ,اظهار داشت :این تغییر بر نرخ سود بانکی نیز اثرگذار خواهد بود.وی ادامه داد :هدف بانک مرکزی جمع کردن
نقدینگی است و باید این نقدینگی به سمت بانکها بازگردد .نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان
اینکه راهی جز تغییر نرخ سود بانکی وجود ندارد ,تاکید کرد :اگر نرخ سود بانکی پایین نگه داشته شود نقدینگی خارج شده از
بانکها به سمت بازارهای دیگر مانند سکه و ارز میرود و تورمی که در اثر این نقدینگی ایجاد میشود مشکلزا خواهد بود.
عضو هیئت مدیره بانک خاورمیانه در پاسخ به این سوال که آیا باال بردن نرخ سود بانکی مشکالتی را برای بانکها ایجاد نخواهد
کرد؟ گفت :این تصمیم در حال حاضر گریزناپذیر است ,باید نقدینگی به سمت بانکها بازگردد و دولت از روشهای دیگری
مشکالت بانکها را حل کند.
براساس تصمیم شورای پول و اعتبار بانک مرکزی شهریور ماه سال گذشته بخشنامه هشت بندی الزامات سود بانکی را ابالغ
کرد که بر اساس آن تمامی بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند نرخ سود سپردههای کوتاه مدت عادی(روزشمار) را 01
درصد و سپردههای مدت دار یکساله را حداکثر  05درصد در نظر بگیرند.
بر اساس اعالم بانک مرکزی میانگین نرخ سود بین بانکی در سال  31معادل  00313درصد بوده است .بازار بین بانکی در سال
 31نسبت به سال  35از رشد قابل توجهی برخوردار و تعداد معامالت با  99320درصد افزایش و حجم معامالت با رشد بیش از
 011درصدی همراه شد.
بررسی عملکرد کلی بازار بین بانکی ریالی در سال  0931نشان میدهد که در مجموع  90هزار و  010فقره معامله به ارزش
 1.155101میلیارد ریال با محدوده نرخ  01تا  25درصد و با میانگین نرخ  00313درصد انجام شده است.
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کدال

نماد

گزارش های کدال

زاگرس

گزارش  9ماهه :که با وجود اورهال  0000ریال سود در  9ماهه محقق کرده است
حتی با وجود شرایط خاص دالر این گزارش عملکرد قوی را نشان میدهد  .رشد
 %20در فروش نسبت به مدت مشابه قبل  ,کنترل هزینه ها باعث رشد  %11سود
عملیاتی شده است .
با توجه به عدم اعالم نرخ گاز خوراک از طرف مراجع ذیصالح برای  9ماهه اول سال ,
قیمت تمام شده بر مبنای آخرین نرخ اعالمی که مربوط به اسفند ماه  31میباشد
محاسبه گردیده و همچنین نرخ گاز اکسیژن ویوتیلیتی مصرفی طبق نرخهای سال
 31وبا نرخ متوسط تبدیل حدود .23211ریال در محاسبات لحاظ گردیده است ضمنا
فروش صادراتی بر مبنای نرخهای جهانی متانول بوده که با نرخ متوسط
حدود .23.11تبدیل به ریال شده است .
سایر هزینه های عملیاتی عمدتا ناشی از زیان حاصل از تسعیر اقالم پولی میباشد .خالص سایر درآمدها وهزینه های غیر عملیاتی عمدتا مربوط به سود سپرده نزدبانکها و سود اوراق مشارکت میباشد .
پیش بینی گاز اکسیژن ویوتیلیتی مصرفی بر مبنای نرخهای سال  31و با نرخ تبدیل.23111ریال انجام گرفته است الزم بذکر است طبق رأی صادره از سوی شورای
رقابت در خصوص شکایت به عمل آمده از شرکت پتروشیمی مبین  ,کاالها و خدمات
شرکت پتروشیمی مبین جنبه انحصاری داشته و تعیین نرخ خدمات مشمول تدوین
دستورالعمل قیمتگذاری کاال و خدمات انحصاری خواهد بود.
دوره تعمیرات اساسی واحد دوم شرکت از تاریخ  00310337لغایت 09319337بمدت 57روز بوده است .
این شرکت با حدود دوماه اورهال در سه ماهه اول گزارش بسیار خوبی داده است
پیش بینی می شود با همین مفروضات امسال حدودا  0111تومان سود بسازد.

حفاری

در گزارش حسابرسی شده  21.ریال سود محقق کرده است

کروی

در مجمع کروی  211ریال تقسیم شد

همراه

9ماهه منتهی به  90319337مبلغ  011ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.
 %0افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته

