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نمای کلی بازار:
شاخص ها
عنوان

واحد

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

شاخص کل

558،311

5،9،1

57،1

شاخص کل هم وزن

53،811

()1

().7.1

فرابورس

5،191

59

571

حجم معامالت(میلیون سهم)
بازار

حجم امروز

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

بورس اوراق بهادار تهران

5،،51

()138

()11

فرابورس ایران

111

11.

،1

جمع

1،113

()811

()58

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

13،

51.

11

5.،

()،3

()11

191

،5

58

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

588

11

99

معامالت عمده ،بلوکی

51

،

31

99

55.

5،1

5.1

اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

جمع

838
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ارزش معامالت بازارها(میلیارد تومان)
بازار

ارزش معامالت

درصد

بورس اوراق بهادار تهران

191

15

فرابورس ایران

838

89

کل

9،،

5..

ارزش معامالت
بورس
فرابورس

93.20%
60.80%

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)

مشارکت ملی نفت ایران 8ماهه
%15

مپارس511

155

صندوق سر .اعتماد آفرین
پارسیان

اعتماد

55،

ارتباطات سیار ایران

همراه1

159

صندوق سر.آرمان آتی کوثر

آکورد

15

فوالد کاوه جنوب کیش

کاوه1

11

گروه کارخانجات صنعتی
تبرک

تبرک1

51

گروه مدیریت سرمایه گذاری
امید

وامید

1.

کارت اعتباری ایران کیش

رکیش

53

بسم هللا الرحمن الرحیم
گزارش روز بازار()7937/00/07

تاثیر در شاخص فرابورس ایران

تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران
نام اوراق

نماد

تاثیر

نام اوراق

نماد

تاثیر

پاالیش نفت بندر عباس

شبندر

811

پتروشیمی زاگرس

زاگرس

3

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد

819

ذوب آهن اصفهان

ذوب

8

ملی صنایع مس ایران

فملی

158

پتروشیمی مارون

مارون

8

معدنی و صنعتی گل گهر

کگل

1.8

فوالد هرمزگان جنوب

هرمز

8

پتروشیمی پارس

پارس

5،1

آهن و فوالد ارفع

ارفع

5

نقشه بازار:
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کلیت بازار:
بازار هیجانی
در بازار امروز که با شایعه رشد نرخ دالر مبادالتی همراه بود شاهد انتقال پول از سهام غیر دالری به سهام دالری بودیم
در گروه ساختمان اکثر نمادها با فشار فروش و درصدهای منفی معامله شدند و اما در گروه خودرو با توجه به افت شدید چند
روزه شاهد معامالت مثبت در اکثر نمادها بودیم که در صورتی که فردا هم در درصدهای مثبت و حجم باال معامله شوند
میتوان انتظار رشد بیشتر را داشت .
در گروه فلزی و معدنی با توجه به گزارشات سه ماهه و ماهانه مطلوب شاهد بازاری پر حجم در درصدهای مثبت به لیدری
نمکاد ذوب بودیم که در نیمه اول بازار با عرضه صفهای خرید به سمت متعادل شدن رفت و در نیمه انتهایی و مهمتر بازار که
معموال با هیجان کمتری می باشد شاهد قدرت خریداران و به صف رسیدن اکثر نمادها بودیم و اما در بازار فردا با توجه به
حجم عرضه ها در صورتی که نماد ذوب صف خرید نباشد احتمال ریزش قیمت هست و نکته مهم تر اینکه ذوب فردا به سقف
قبلی و مقاومت خود می رسد که احتمال دارد در این قیمت عرضه ها افزایش یابد و شاع=هد ریزش باشیم  ،اما در صورت
عبور از این قیمت با حجم باال و با صف خرید باید شاهد رشد قیمت و کشف قله های جدید بود به نظر محدوده  53.تا 1..
تومان دور از انتظار نیست
و اما در گروه پتروشیمی هم امروز با شایعه دالری شاهد صف خرید در اکثر نمادها بودیم که در اواسط بازار عرضه گردیدند و
مجددا به صف رسیدند با توجه به اینکه این گروه نسبت به گروه فلزی و معدنی رشد کمتری داشته احتمال اینکه شاهد
افزایش بیشتر قیمت ها باشیم زیاد است .
در گروه حمل و نقل شاهد معامالتی منفی در اکثر نمادها بودیم در گروه دارویی نیز اکثر سهم ها منفی بودند به نظر بازار
منتظر اعالم افزایش قیمت در دارو می باشد تا به واسطه آن قیمت ها افزایش یابد
در گروه سیمانی با توجه به گزارشهای خوب شاهد معامالت منفی در اکثر نمادها بودیم به نظر می رسد هنوز بازار افزایش
توان شرکتهای سیمانی و افزایش قیمت سیمان را قبول ندارد و منتظر گزارشات بهتری است البته در بازار سهم های بهتری
نیز هست
در گروه پاالیشی امروز شاهد بازگشایی نماد بندر با  51درصد رشد قیمت بودیم شبریز هم با صف خرید اندک ادامه داد اما
بقیه نمادها در محدوده صفر تابلو معامله شدند.
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بورس کاال
پاالیش نفت بندرعباس ،امروز 51...تن وکیوم باتوم با قیمت پایه  51،8.1ریال(برابر با پایه قبلی) به ازای هر کیلو در بورس
کاال عرضه کرد،که در نهایت با توجه به فزونی تقاضا بر عرضه و شگل گیری رقابت 51... ،تن از این محصول در سقف قیمت
یعنی  51،،81ریال به ازای هر کیلو (5.درصد باالتر از قیمت پایه) معامله گردید.

پاالیش نفت تهران ،امروز  5....تن وکیوم باتوم با قیمت پایه  58،111ریال(برابر با پایه قبلی) به ازای هر کیلو در بورس کاال
عرضه کرد،که در نهایت با توجه به فزونی تقاضا بر عرضه و شگل گیری رقابت ،این محصول در سقف قیمت یعنی 51،931
ریال به ازای هر کیلو (5.درصد باالتر از قیمت پایه) معامله گردید .همچنین این شرکت  1...تن لوب کات سبک با قیمت
پایه  15،1.1ریال عرضه کرد که در سقف قیمتی  18،،11ریال ( 5.درصد باالتر از پایه) معامله گردید.

شرکت ملی صنایع مس ایران ،امروز  5...تن مس مفتول با قیمت پایه  135،،81ریال(8،.1درصد باالتر از پایه قبلی) به
ازای هر کیلو عرضه کرد  ،که این معامله در سقف قیمت  5. (8.9،9.9درصد باالتر از پایه) انجام شد.همچنین این شرکت
 1...تن مس کاتد با قیمت پایه  1،1،5.1ریال(8،.9درصد باالتر از پایه قبلی) به ازای هر کیلو عرضه کرد  ،که این معامله
در سقف قیمت  199،851ریال (  5.درصد باالتر از پایه) انجام شد

نماد

گزارش های کدال

کگل

در تیر ماه افت کرده و  199،میلیارد ریال فروش زده است  .در تیر کنسانتره داخلی 85.5
ریال است در گندله در تیر به نرخ  1535هزار ریال رسیده که نشان میدهد علی الحساب زده
است و عین نرخ خرداد است  .سهم گزارش خرداد خود را با فروش  1883میلیارد ریالی داد .
در خرداد کنسانتره داخلی  85.5و صادراتی  1555هزارریال است.در گندله در خرداد به نرخ
 1535هزار ریال رسیده که عدد خوبی است و رشد را نشان میدهد سهم در فروردین در حالی
 1111میلیارد ریال فروش زده بود که در فروردین کنسانتره داخلی  11،3و صادراتی 1،3،
هزارریال است.در گندله در فروردین  1113هزار ریال است  .در اردیبهشت عدد فروش با یک
عدد خوب به  11.1میلیارد ریال رسیده  .در اردیبهشت کنسانتره داخلی  8515و صادراتی
 1818هزارریال است.در گندله در اردیبهشت  111.هزار ریال است
به هر حال با این وجود  1ماهه  11159میلیارد ریال فروش داشته که فروش سال  91در1
ماهه  51111میلیارد ریال بوده است گزارش خوبی است
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هرمز

گزارش تیر را داد .هرمز در فروردین  51.1میلیارد ریال فروش زده نرخ نیز  1.959ریال بود در
اردیبهشت بازهم خوب فروخته  5،3.میلیارد ریال فروش داشته با نرخ  15،393که کمی
افزایشی است  .در خرداد فروش بازهم رشد چشم گیری داشته و به  1181میلیارد ریال رسیده و
نرخ  18،98ریال است در تیر فروش به عدد قابل توجه  1111میلیارد ریال رسیده که افزایش
جدی است نرخ فروش نیز  15955ریال بوده که نشان از صادرات به نرخ  11..است جمع
فروش  1ماهه سهم  55813میلیارد ریال است این عدد در  1ماهه سال  91مبلغ ،51.
میلیارد ریال بوده که پیشرفت خوبی داشته است

شپاس

در حالی در به طور میانگین در سال  91مبلغ  5111میلیارد ریال فروش داشته که در فروردین
 51،،میلیارد ریال فروش زده است قیمت قیر در سال  9،مبلغ  58،.1،،.،1تن فروخته در
اردیبهشت فروش  1583میلیارد ریال بوده است و نرخ با کاهش  51،،،5،،.1ریال است در
خرداد فروش با افت به  5931میلیارد ریال رسیده و نرخ فروش قیر  58،19.،888بوده در تیر این
عدد  51،1میلیارد ریال بوده که نرخ با رشدی خوبی  51،115،13،بوده جمع فروش  1ماهه
 13،1میلیارد ریال بوده در حالی که در مدت مشابه قبل این عدد  1111میلیارد ریال بوده
است

رکیش

در فروردین  193میلیارد ریال محقق کرده در اردیبهشت  813میلیارد فروش داشته  .در خرداد
این عدد به  81.میلیارد ریال رسیده و در تیر به  811میلیارد ریال رسیده و 1ماهه 5858
میلیارد ریال فروش زده است
در سال  91میانگین هر ماه  8.3میلیارد ریال درامد داشت .در 1ماهه قبل در سال  91مبلغ
 5553میلیارد ریال است.

شسپا

گزارش تیرماه خوبی را داده است که  5،11میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش به
 11،111،315درفروردین  9،مبلغ  515،میلیارد ریال فروش داشته  .در اردیبهشت این عدد با
رشد خوب  59،8میلیارد ریال شده در خرداد نیز با افت حدود  511.میلیارد ریال شده و جمع
فروش 1ماهه  ،.51میلیارد ریال بوده است  .در مدت مشابه  1ماهه سال  91فروش 1151
میلیارد ریال بوده که پیشرفت خوبی را داشته است

ذوب

فروش تیر به  151.میلیارد ریال رسیده و از خرداد بیشتر است ذوب در تیر تیراهن را با نرخ
 19،35،،1.3میلگرد را نیز با نرخ  13،5.8،1،1و شمش را با نرخ  15،111،151فروخته که
نشان از صادرات شمش دارد فروش سهم در خرداد  8.31میلیارد ریال بوده و از ماه قبل کمتر
است  .سهم فروش  1113میلیارد ریالی در فروردین  9،داشت .در اردیبهشت با رشد فروش
عدد فروش به  1818میلیا د ریال رسیده و جمعا در 1ماهه  51.،1میلیارد ریال فروش زده
است  .در 1ماهه سال  91این عدد  9358میلیارد ریال بود که پیشرفت خوبی را نشان میدهد .
در فروردین نرخ تیر آهن  11،199،519نرخ میلگرد  11،9.8،913و نرخ شمش  18،8.1،9،1ریال
بود در اردیبهشت نرخ تیر آهن  11،881،919نرخ میلگرد  18،311،8،1و نرخ شمش
 1.،13،،.83ریال بود .در خرداد نرخ تیر آهن  1،،.11،339نرخ میلگرد  11،1.1،111و نرخ
شمش  1.،35.،،3.ریال بود .

مبین

در فروردین  81.،میلیارد ریال درامد داشت این عدد در اردیبهشت به  1331میلیارد ریال رسیده
و در خرداد با یک گزارش خوب  8319میلیاد ریال و در تیر در یک گزارش بهتر  1581میلیارد
ریال تحقق درامد داشته و در  1ماهه جمعا  511،1میلیارد ریال درامد داشته است این عدد
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در مدت مشابه سال قبل  51،11میلیارد ریال بوده که رشد بدی نداشته

ارفع

گزارش بسیار خوبی در تیر داشت  1181 .میلیارد ریال فروش زد نرخ شمش داخلی
 11،،91،111و نرخ شمش صادراتی  15،11،،111بوده است  .در خرداد سهم  1855میلیارد
ریال فروش زده است  .سهم در فروردین  ،1،میلیارد ریال فروش مواجه شده است نرخ فروش
شمش صادراتی نیز حوالی  15..بوده که میانگین با نرخ داخلی است در اردیبهشت یک فروش
خوب را ثبت کرد سهم  518.میلیارد ریال فروش داشته و شمش داخلی  15،1،.،881و
شمش صادراتی را  1.،،39،19،فروخته است در خرداد با فروش  1855مواجه بوده که شمش
داخلی  18،1،8،311و شمش صادراتی  15،.91،.33ریال است و به جمع فروش  1ماهه
 ،.81میلیارد ریال رسیده است  .در سال  91تا اخر برج  1فروش ارفع  81،،میلیارد ریال
بود که پیشرفت بسیار خوبی داشته است

#پارس

در تیرماه گزارش خوبی را داشت  1.،9میلیارد ریال فروش زده است استایرن منومر با نرخ
 11،913،81،فروخته و موجودی خوبی در تیر دارد در  1ماهه  11.83میلیارد ریال فروش
داشته است که تا حدودی عملکرد خوبی داشته سهم در  1ماهه سال  91مبلغ  1.119میلیارد ریال
فروش داشته است

کیمیا

در فروردین خیلی فروش خاصی نداشت ولی نرخ فروش کنسانتره روی اکسیده 51،951،1.5
ریال بود در اردیبهشت این عدد به  15،.39،31.که ممکن است بابت عیار هم باشد ولی به هر
حال رشد خوبی داشته در اردیبهشت فروش  31میلیارد ریال بوده در خرداد فروش به  11میلیارد
ریال رسید  .کنسانتره روی اکسیده به نرخ  1.،188،111در تیر نیز این عدد  553میلیارد ریال
بوده کنسانتره روی اکسیده در تیر ماه  18،1،9،95و در کنسانتره روی سولفوره 11،511،515
ریال بوده و جمع فروش 1ماهه  13.میلیارد ریال شده است این عدد سال قبل 519
میلیارد ریال بود.

کطبس

در فروردین با فروش از موجودی و با نرخ  5،81.،593ریالی  11میلیارد ریال فروش زده بود این
عدد در اردیبهشت با رشد چشم گیر نرخ فروش به  5،1،8،،5،و رشد مقداری فروش 81
میلیارد ریال شده دز خرداد با فروش  13میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ فروش بازهم رشد
کرده و  5،1.1،13.ریال بود در تیر این عدد  81میلیارد ریال و جمع چهار ماهه  511میلیارد
ریال فروش داشته است که البته دوره های قبل اصالح شده نرخ در تیر  5،151،333ریال بوده
سهم در مدت مشابه سال قبل  519میلیارد ریال فروش زده و اتفاق خوبی است

