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نمای کلی بازار:
شاخص ها
عنوان

واحد

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

شاخص کل

018,801

505

14.0

شاخص کل هم وزن

08,.08

0.

1400

فرابورس

0,111

8

14.0

حجم معامالت(میلیون سهم)
بازار

حجم امروز

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

بورس اوراق بهادار تهران

0,0..

550

.1

فرابورس ایران

01.

()66

()0.

جمع

0,..0

.8.

.0

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

058

..

0.45

5.1

516

...

.00

58.

00.

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

01

0.

0.0

معامالت عمده ،بلوکی

00

1

16

اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

.60

181

055

جمع

515

010

0..
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ارزش معامالت بازارها(میلیارد تومان)
بازار

ارزش معامالت

درصد

بورس اوراق بهادار تهران

.00

50

فرابورس ایران

515

.0

کل

0106

011

ارزش معامالت
بورس
فرابورس

44.56%
53.34%

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)

صکوک اجاره سایپا0ماه %08

صایپا340

10344

صندوق سر .اعتماد افرین
پارسیان

اعتماد

000

صکوک مرابحه خودرو خودرو
0ماهه %08

صخود4430

339

صندوق سر .آرمان آتی کوثر

آکورد

00

سرمایه گذاری غدیر

وغدیر0

194

صندوق درامد ثابت امین یکم
فردا

امین یکم

049

سر .نفت و گاز و پتروشیمی
تامین

تاپیکو0

95
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تاثیر در شاخص فرابورس ایران

تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران
نام اوراق

نماد

تاثیر

نام اوراق

نماد

تاثیر

ملی صنایع مس ایران

فملی

001

فوالد هرمزگان جنوب

هرمز

0

معدنی و صنعتی چادر ملو

کچاد

80

شرکت آهن و فوالد ارفع

ارفع

0

گسترش نفت و گاز پارسیان

پارسان

()6.

پتروشیمی زاگرس

زاگرس

140

فوالد خراسان

فخاس

58

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

میدکو

148

معدنی و صنعتی گل گهر

کگل

50

نفت پاسارگاد

شپاس

146

نقشه بازار:
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کلیت بازار:
گروه فلزی و معدنی بر مدار رشد
طبق انتظار انتشار گزارشات بسیار مناسب گروه های فلزی ,معدنی و پتروشیمی و برخی شرکت های دالری و صادرات محور
نظیر ریشمک ,افزایش تقاضا و معامالت مثبت آنها را ایجاد کرد به طوریکه نمادهای کاوه ,هرمز ,کمنگنز ,فسرب ,ساینا ,شسپا,
فخاس ,فسپا ,ارفع ,فملی ,کروی ,کنور ,و شپترو صف خرید را تجربه کردند اما در نیمه دوم بازار و با عقب نشینی خریدارن در
گروه پتروشیمی شاهد نمایان شدن نوسانات منفی آنها شدیم .در بازار هیجانی امروز ,دادوستدهای پرحجم و پرتقاضای نماد
فملی جلب توجه می کرد و نماد شپاس پس از برگزاری مجمع سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی  151ریالی با رشد
حدود  .درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت در پایان دادوستدها نیز شاخص کل تحت تاثیر معامالت مثبت نمادهای فملی,
کچاد ,فخاس ,کگل و ومعادن با رشد حدود  505واحدی در ارتفاع  018٫8هزار واحدی آرام گرفت که در این بین نمادهای
پارسان و شیراز بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل ایجاد کردند.
گروه خودرویی در بازار امروز شروعی مثبت داشتند که در نیمه دوم بازار با افزایش عرضه ها و عقب نشینی خریداران ,اکثرا
معامالت منفی را تجربه کردند این در حال ی بود که همچنان نمادهای خفنر ,ورنا ,خدیزل و خمحور صف خرید و رشد قیمتی
را تجربه کردند.
درگروه اکثرا متعادل و منفی سرمایه گذاری ,صف خرید نمادهای وتوصا و وبیمه را نظاره گر بودیم در آنطرف بازار و در گروه
ساختمانی تنها نمادهای وتوس و ثشاهد نوسانات مثبت داشتند و سایر هم گروهی ها منفی دنبال شدند .امروز طرح دو
فوریتی مالیات بر عایدی مسکن و زمین تقدیم هیات رییسه مجلس خواهد شد و یک مقام مسئول با اشاره به جزئیات این
طرح به مهر گفت :در طرح مجلس یکی از محورهای اصلی ,ثبت قیمت معامله در سند ملک است به این معنی که در خرید و
فروش ملک ,قیمت فروش باید در سند ملک درج شود.
به جز نماد اپرداز که مثبت و نمادهای سپ و افرا (که صف خرید شدند) ,در سایر نمادهای گروه آی تی و انفورماتیک,
معامالتی متعادل و منفی در جریان بود در آنسو ,بکهنوج نماد صف خرید گروه کم ریسک اما متعادل یوتیلیتی در بازار امروز
بود.
نماد ارزنده پکرمان در کنار نمادهای پتایر و پکویر در گروه متعادل و مثبت الستیک و پالستیک سازی با صف خرید به کار
خود پایان دادند .واردات انواع تایرهای رادیال سواری درصورت داشتن نمونه تولید داخل ,به کشور ممنوع شد.مدیرکل دفتر
صنایع شیمیاییوس لولزی وزارت صنعت با اشاره به اجرای این دستورالعمل از هفته گذشته و در قالب سامانه جامع تجارت
اظهار کرد :تاکنون این موضوع اعالم عمومی نشده بود اما از امروز واردات انواع تایر تنها به این شرط انجام خواهد شد که نمونه
تولیدی آن محصول در کشور موجود نباشد یا کمبودی برای تامین آن احساس شود.
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در پایان معامالت نمادهای سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو) جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه تصویب صورت های
مالی ,موتورسازان تراکتورسازی ایران(خموتور) جهت برگزاری مجمع فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و
اصالح اساسنامه و حق تقدم شرکت مجتمع فوالد خراسان(فخاسح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف شدند.

اخبار تاثیر گذار
ترامپ :آمادهام علیه  ۰۵۵میلیارد دالر از کاالهای چینی تعرفه اعمال کنم
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه سی ان بی سی با اشاره به تنش تجاری میان پکن و واشنگتن تاکید
کرد که آماده هستم تا علیه  511میلیارد دالر از کاالهای وارداتی از چین تعرفه اعمال کنم.
ترامپ تاکنون دوبار علیه حدود  51میلیارد دالر از کاالهای چینی تعرفههای  01درصدی و  15درصدی اعمال کرده است که
البته با اقدام متقابل دولت چین علیه کاالهای آمریکایی مواجه شده است.
ترامپ اضافه کرد؛ من این کار را(اعمال تعرفه) برای سیاسی کاری نمیکنم بلکه این کار را میکنم تا بهترین کار را برای
کشورم کرده باشم.
بنابر آمارهای رسانهای ,آمریکا ساالنه حدود  516میلیارد دالر کاال و خدمات از چین وارد میکند در حالیکه حجم صادرات این
کشور به پکن حدود  111میلیارد دالر است .کسری تراز تجاری میان پکن و واشنگتن در سال  110.حدود  0.5میلیارد دالر
تخمین زده شده است.
رئیس جمهور آمریکا همچنین چین و اتحادیه اروپا را به دستکاری عمدی نرخ پولهای رایج خود یعنی یوآن و یورو متهم کرد.
پکن و واشنگتن پیش از این اختالفات زیادی درباره نرخ ارزهای خود داشتند .آمریکا همواره چین را متهم میکند که به
صورت عمدی نرخ پول خود را پایینتر از دالر آمریکا نگه داشته است.
با این حال این بر ای اولین بار است که یک رئیس جمهور آمریکا اتحادیه اروپا را به دستکاری نرخ پول خود متهم میکند.
ترامپ در ادامه مصاحبه برای خارج شدن از زیر بار فشار انتقادات که بعد از دیدار با رئیس جمهور روسیه علیه وی مطرح شده
است گفت که «همه دیدارش با پوتین نیز مسالمت آمیز نبوده است».
وی مدعی شد که اگر روابط میان مسکو و واشنگتن بهبود نیابد من بدترین دشمنی خواهم بود که پوتین تا کنون داشته است.
رسانه ها و محافل سیاسی آمریکا ترامپ را به وادادگی در مقابل پوتین در دیدار آنها در هلسینکی متهم کردهاند .ترامپ در
نشست خبری با پوتین د ر پاسخ به سوالی عملکرد نهادها و سازمانهای اطالعاتی آمریکا را در زمینه موضوع مداخله روسیه در
انتخابات ریاست جمهوری  1106زیر سوال برد و گفت که آنها مدرک مشخصی در این زمینه ندارند.
این اظهارات وی با واکنش تند از هر دو حزب آمریکا مواجه شده است.
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واردات الستیک خودروهای سواری به کشور ممنوع شد
به گزارش اخبار خودرو-واردات انواع تایرهای رادیال سواری درصورت داشتن نمونه تولید داخل ,به کشور ممنوع شد.
پرویننباتی ,مدیرکل دفتر صنایع شیمیاییوسلولزی وزارت صنعت ,معدنوتجارت با اعالم این خبر به «دنیایخودرو» ,از توقف
واردات انواع تایرهای دارای نمونه تولید داخل خبر داد و گفت :بر این اساس ,واردات تایرهایی که مشابه تولید داخل آنها در
کشور وجود دارد ,ممنوع است و در نخستین گام واردات هرگونه الستیک خودروی سواری در سه سایز 00,0.و 05بهکشور
ممنوع شده است.
وی با اشاره به اجرای این دستورالعمل از هفته گذشته و در قالب سامانه جامع تجارت اظهار کرد :تاکنون این موضوع
اعالمعمومی نشده بود اما از امروز واردات انواع تایر تنها به این شرط انجام خواهد شد که نمونه تولیدی آن محصول در کشور
موجود نباشد یا کمبودی برای تامین آن احساس شود.
بهگفته نباتی ,تجار از این پس باید هنگام ثبت سفارش تایر عدم ساخت آن در داخل را ذکر کنند .دراین شیوه تنها تایرهایی
اجازه ثبتسفارش میگیرند که تولید داخل نداشته باشند یا بهدلیل تامین نیاز بازار,واردات ضروری باشد.
وی تصریح کرد :تایرهای رادیال باری -اتوبوسی به میزان تامین نیاز بازار و جلوگیری از کمبودهای احتمالی اجازه واردات
خواهند داشت.
وی درخصوص تعیینتکلیف تایرهای سایز 00,0.و 05موجود در گمرک نیز افزود :ترخیص این تایرها درحالحاضر ممنوع
است و درآینده درخصوص سرنوشت این تایرها تصمیمگیری خواهد شد.
درهمین حال محمدرضا گنجی ,رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران به نیابت از تایرسازان کشور برای تامین نیاز بازار در
بخش تایرهای سایز 00تا 05اعالم آمادگی کرد و به «دنیایخودرو» گفت :درحالحاضر تایرسازان داخلی بهدلیل برخی
مشکالت پیش رو برای تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه با 81درصد از ظرفیت خود مشغول به تولید هستند .با
اینحال تامین تایر مورد نیاز کشور بهویژه در سه سایز مورد اشاره بدون مشکل انجام خواهد شد و ممنوعیت واردات هیچ
مشکلی در بازار تایر ایجاد نخواهد کرد.
جزئیات طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی مسکن
امروز طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی مسکن و زمین تقدیم هیات رییسه مجلس خواهد شد و یک مقام مسئول با اشاره به
جزئیات این طرح به مهر گفت :در طرح مجلس یکی از محورهای اصلی ,ثبت قیمت معامله در سند ملک است به این معنی
که در خرید و فروش ملک ,قیمت فروش باید در سند ملک درج شود.
وی افزود :نکته مهم تر در این طرح بحث معافیت ها است به این ترتیب که خانه های موجود کال در اولین نقل و انتقال سند,
از پرداخت مالیات معاف هستند .همچنین در راستای حمایت از تولید و ساخت و ساز  ,خانه های نوساز بعد از صدور پروانه
ساخت به مدت  5سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و زمین های کشاورزی و صنعتی نیز از مالیات بر عایدی زمین و
مسکن معاف هستند.
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این مقام مسئول با بیان اینکه نرخ مالیات بر عایدی مسکن در این طرح پیش بینی شده که  11درصد مابه التفاوت خرید و
فروش باشد گفت :اخذ این نوع مالیات نیاز به سامانه خاصی ندارد ,فقط کسی که می خواهد خانه را به فروش برساند در زمان
فروش در محضر اعالم می کند که این خانه اصلی فرد است یا خیر .اگر خانه اصلی باشد معاف است و اگر خانه اصلی نباشد
ملزم به پرداخت مالیات می شود.
وی افزود :هر فرد ,هر دو سال یک بار هم می تواند بدون پرداخت مالیات ,خانه اصلی را عوض کند.در واقع هر دو سال ,یک
خانه برای فروش از پرداخت مالیات بر عایدی معاف است.نکته مهم این طرح آن است که در گام نخست فقط سوداگران عمده
آن هم به تدریج تحت الشعاع مالیات قرار می گیرند چراکه نمی خواهیم شوکی به بازار وارد شود و مردم عادی که ذینفع
هستند دچار مشکل شوند وگرنه در دنیا هم نرخ باالتر است هم میزان معافیت ها کمتر است.

بورس کاال
فوالد خوزستان امروز  .1111تن شمش بلوم با قیمت پایه  10,.11ریال (برابر با پایه قبلی) به ازای هر کیلو در بورس کاال عرضه
کرد,که در نهایت پس از شکلگیری رقابت در سقف قیمت  15,..1ریال (  01درصد باالتر از پایه)معامله گردید.
آلومینیوم ایران ,امروز  1111تن شمش p-0048 0111با قیمت پایه  0.,805ریال به ازای هر کیلو در بورس کاال عرضه کرد,که
این معامله در سقف قیمت  001,.8.ریال(05درصد باالتر از پایه) معامله گردید.
شرکت ملی صنایع مس ایران ,امروز  0111تن مس مفتول با قیمت پایه  1.0,..1ریال( .٫0درصد کمتر از پایه قبلی) به ازای هر
کیلو عرضه کرد  ,که این معامله در سقف قیمت  011,800ریال (  01درصد باالتر از پایه) انجام شد.همچنین این شرکت 1111
تن مس کاتد با قیمت پایه  160,015ریال( .٫5درصد کمتر از پایه قبلی) به ازای هر کیلو عرضه کرد  ,که این معامله در سقف
قیمت  101,00.ریال (  01درصد باالتر از پایه) انجام شد.
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کدال

نماد

گزارش های کدال

پارس

 ..51ریال سود تقسیم کرد که باعث تعدیل سود در غدیر ,فارس و پارسان می شود.

شبریز

 011ریال تقسیم کرد

وانصار

 0.1ریال تقسیم کرد

خودرو

 6ریال تقسیم کرد

وصندوق

در مجمع  1.1ریال تقسیم کرد

حفاری

 50ریال تقسیم کرد

شاوان

 051ریال تقسیم کرد

ونیکی

 008ریال در گزارش  6ماهه محقق کرده است

شرانل

با فروش  0018میلیارد ریالی ,سود عملیاتی  61.و سود خالص  .05میلیارد ریالی در  0ماهه به
ازای هر سهم  108ریال محقق کرده است که  %08از مدت مشابه قبل بیشتر است

مبین

همیشه خطی پیش می رود ولی خط  0ماهه امسالش نسبت به  0ماهه قبل بسیار بهتر بوده و رشد
 %1.را در سود عملیاتی و رشد  %00را در سود خالص نسبت به مدت مشابه دارد سهم  010ریال
را در  0ماهه محقق کرده و  01..1میلیارد ریال درامد  .118 ,میلیارد ریال سود عملیاتی و
 .188میلیارد ریال سود خالص داشته است به نظر مبین امسال می تواند به باالی  0011ریال
فکر کند

فسرب

 0ماهه  001ریال محقق کرده است در حالی که در فروش , 100در سود عملیاتی  .1و در سود
خالص  60میلیارد ریال محقق کرده است

خکاوه

با وجود رشد در فروش گرفتار بهای تمام شده باال شده و زیان عملیاتی  088میلیارد ریال را
داشته در  0ماهه چهارم 06فقط  0008میلیارد ریال هزینه مالی داشته د راین  0ماهه کم شده
که امیدواریم ادامه دار باشد ولی در نهایت به زیان  1.0ریالی رسیده که از مدت مشابه سال
قبل  %011بیشتر است .

وامید

در حالی 011ریال سود اعالم کرده است در  0ماهه  01ریال معادل  %18و در  6ماهه نیز 0.1
ریال مهادل  %50را پوشش داده است  .درامد  501میلیارد ریالی و سود عملیاتی  ..5میلیارد
ریالی در 0ماهه عدد خوبی بود در  0ماهه دوم عدد دردآمد  ...و سود عملیاتی  .1.میلیارد
ریال است رشد  %05سود نسبت به مدت مشابه نیز اتفاق مهمی است.
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نماد

گزارش های کدال

شنفت

نسبت به مدت مشابه از رشد  %.0سود خالص برخوردار بوده و به ازای هر سهم  115ریال را
محقق کرده است حاشیه سود شرکت رشد کرده است سهم در حالی که  116.میلیارد ریال
فروش داشت در  0ماهه  .00میلیارد ریال سود عملیاتی و  156میلیارد ریال سود خالص داشته
است

خراسان

 0ماهه  0.1ریال را محقق کرده و در حالی امید به سود های  0.11و  0811ریالی در سهم
است که در این  0ماهه با فروش  0510میلیارد ریالی  500 ,میلیارد ریال سو عملیاتی و 661
میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است  .نسبت به مدت مشابه نیز رشد  %01سود خالص را
دارد

اپرداز

کمی روند ارامی در سود سازی پیدا کرده است در  0ماهه  118ریال را محقق کرده است سود
غیرعملیاتی به داد اپرداز رسیده وگرنه در سود عملیاتی روند کاهشی بوده

هرمز

نسبت به  0ماهه اول سال  06عالی بود ! ولی انتظار از سهم کمی بیشتر بود سهم در  0ماهه
سوم  850میلیارد ریال سود عملیاتی و  6.0میلیارد ریال سود خالص و  .6ریال سود محقق کرده
است  .در  0ماهه چهارم سهم با یک پرش  0081میلیارد ریال سود عملیاتی و  0808میلیارد
ریال سود خالص و به ازای هر سهم  010ریال محقق کرده  .در  0ماهه اول سهم سود عملیاتی
 0010میلیارد ریال و سود خالص  0065میلیارد ریال است و  .8ریال را  0ماهه محقق کرده است
رسیدن به سود  .11ریال کمی خوش بینانه است

شیران

در  0ماهه در حالی که  .10ریال سود پیش بینی کرده  000ریال را محقق نموده است در  6ماهه
این عدد به  08.ریال رسیده و کمی نگران کننده است  .ببنید بودجه شیران غیرعملیاتی هم
دارد باید سراغ سود عملیاتی رفت که 0ماهه اول با توجه و با وجود رشد نسبت به  0ماهه اول
سال قبل بازهم کاهش سود عملیاتی را داشته و  088میلیارد ریال سود عملیاتی محقق کرده در 0
ماهه دوم این عدد  015میلیارد ریال بوده و افت کرده است کمی صبر میکنیم ببینیم نرمال
پارافین آزاد را چه می کند

