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نمای کلی بازار:
شاخص ها
عنوان

واحد

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

شاخص کل

171,121

,,,11

1723

شاخص کل هم وزن

13,311

,45

775,

فرابورس

1,1,,

52

,711

حجم معامالت(میلیون سهم)
بازار

حجم امروز

تغییر نسبت به روز گذشته

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

بورس اوراق بهادار تهران

1,7,1

()2,7

()13

فرابورس ایران

,1,735

()5,3

()53

جمع

1,211777

()1,1,1

(),1

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

75272,

()774

(),4

117

,7

27

15,

()13,

()11

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

11,

()57

()11

معامالت عمده ،بلوکی

74

(),,

()47

اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

132

21

4,

جمع

173

()71

()4
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ارزش معامالت بازارها(میلیارد تومان)
بازار

ارزش معامالت

درصد

بورس اوراق بهادار تهران

15,

57

فرابورس ایران

173

,3

کل

432

111

ارزش معامالت
بورس
فرابورس

41.14%
52.26%

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 سایپا

صایپا2401

154

صندوق سر .اعتماد آفرین
پارسیان

اعتماد

34717

ص.س.با درآمد ثابت امین یکم

امین یکم

100

تولید و صادرات ریشمک

ریشمک7

55711

پرداخت الکترونیک سامان

سپ1

262

هتل پارسیان كوثر اصفهان

گکوثر7

51777

بانک تجارت

وتجارت1

26

صندوق سر.آرمان آتی کوثر

آکورد

137,5

ارتباطات سیار ایران

همراه

8

صندوق س.سپهر كاریزما

کاریس

1571,
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تاثیر در شاخص فرابورس ایران

تاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار تهران
نام اوراق

نماد

تاثیر

نام اوراق

نماد

تاثیر

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فارس

,7,

پتروشیمی مارون

مارون

14

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد

,17

پتروشیمی زاگرس

زاگرس

,

ملی صنایع مس ایران

فملی

7,3

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

میدکو

5

معدنی و صنعتی گل گهر

کگل

7,1

سهامی ذوب آهن اصفهان

ذوب

,

پتروشیمی پارس

پارس

77,

فوالد هرمزگان جنوب

هرمز

1

نقشه بازار:
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کلیت بازار:
طی معاامالت روز جاارش شااخص باورس باا اداماه ش صاعود بای ساابقه ش  ,,11واحادش مککام تار از
روز هاااش گذشااته بااه کانااال  171هاازار واحاادش وارد شااد .انعکاااس نااره دالر باار سااهام صااادرات مکااور
ارزناادگی ابلااا نمادهااا را در س ا کی هاارار داده اساات کااه هم نااان حاارص و ولااع سااهامداران را بااراش
خریااد بیشااتر و ع ادم عرضااه در ایاان س ا و هیماات تربیااا میکنااد .هااوت گاارفتن بک ا ورود ارزهاااش
شاارکت هاااش پتروشاایمی و فااوالدش بااه بااازار ثانویااه ارز ساابا ادامااه دار شاادن حرکاات رو بااه جلااوش
هیمت ها شده است .حجام کال معاامالت باازار  4331میلیاارد ریاال باوده اسات کاه از ایان حجام 717
میلیااارد ریااال آن بااه معااامالت بلااوک و  7415میلیااارد ریااال آن بااه معااامالت اوراق باادهی و حاادود
 ,11,میلیارد ریال به معامالت خرد اختصاص داشته است.
امروز با توجه به رشدهاش هابال توجاه روزهااش هبال ,بسایارش از نمادهاا مشامول هاانون نوساان بای

از

 71درصدش شاده و متوهاش شادند .بناابرین باازار هادرش خلاوت شاد و ارزش و حجام معاامالت کااه
یافت .هم نین سایر سهم هاش جامانده هاش بازار و کمتر مورد توجه ,با رشد هیمتی همراه شدند
فلزاتاای هااا و معاادنی هماننااد دو روز گذشااته در صاادر بیشااترین حجاام داد و سااتد بااازار هاارار گرفتنااد.
ذوب باا حجام هابال توجاه معاامالت و عالربام عرضااه هااش پای در پای در صافو خریاد اماا هم نااان
پیشتاز باوده و باا صاش خریاد بساته شاد .عاالوه بار وضاعیت م لاوب بنیاادش ساهام ایان گاروه از ن ار
تکنیکااالی نیااز ابلااا در اصااال کوتاااه ماادت خااود الگااوش پاارتم تشااکیل داده و مسااتعد ادامااه ش رشااد
بی وهفه حداهل براش پروسه ش زمانی دو هفته اش میباشند.
نزول شاخص هاش بورس آمریکا و جنگ نفتی و هم نین نزدیک شدن به تاریخ تکریم هاش نفتی ایران
همگی از عوامل عدم عقا نشینی هیمت نفت بوده است و سهام گروه به طور یکدست به صش خرید رسیدند.
شپنا در صدر بیشترین حجم معامالت هرار گرفت و بک رفع مشکل کم آبی در این کارخانه مجددا تقاضا
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در این سهم را افزای

داد.گروه پتروشیمی ها اما با هدرت باالش خریدار به فروشنده معامله شدند و ابلا با

صش خرید بسته شدند .زاگرس با حجم باالش عرضه مجددا به صش خرید رسید.
گروه خودرویی که ایان روز هاا پار نوساان تارین گاروه باه حسااب مای آیاد اماروز مجاددا در آساتانه ش
مثبت معامله شدند و با افزای
نااره دالر و افاازای

اهباال ساهامداران همگاام باا باازار پای

رفتناد .هار تناد بکا افازای

هزینااه و بهاااش تمااام شااده هم نااان یااک تهدیااد بااراش ایاان صاانعت مکسااوب

می شود.
گروه دامپرورش که روز گذشاته در حاشایه منفای معاملاه مای شاد  ,اماروز همگاام باا ساایر گروههاا باه
دامنه مثبت راه یافت .زبینا با معامله  1773میلیون سهم در صدر تقاضاش گروه هرار گرفت.
ساایمانی هااا و ساااختمانی هااا نیااز امااروز رشااد شااارپی خااوبی را پااس از اصااال روزهااا ش اخیاار تجربااه
کردنااد .افاازای
افاازای

نااره فااروش ساایمانی هااا و هم نااین افاازای

هیماات واحاادهاش مسااکونی متاااثر از

نااره تااورم و دالر نقاادینگی در بااورس را بااه ساامت ایاان دو گااروه نیااز هاادایت کاارد .کیسااون و

وساااخت بااا بیشااترین حجاام معااامالت در صاادر معااامالت هاارار گرفتنااد .سشاارق در گااروه ساایمانی در
صدر بیشترین حجم معامالت هرار گرفت.
در بیاب نمادهااش  71تاایی شاده ,شااهد توجاه بیشاتر باه گاروه پاالیشای و سانگین شادن صاش هااش
خرید این گروه بودیم .شپنا بای

از روزهااش پیشاین ماورد توجاه هارار گرفات .شابریز باا رشاد بای

از

 11درصدش به تابلو بازگشت.
اخبار تاثیر گذار
4پیشنهاد جذاب نفتی ایران برای هند
پس از آنکه خرید نفت هند از ایران کاه

یافت ,ایران تالش میکند تا با پیشنهادهاش جذاب هند را هم نان در حلقه

مشتریان اصلی خود نگه دارد ,ا ینها شامل بیمه کشتیها ,تخفیش هیمت ,حمل رایگان مکمولههاش نفت و افزای
پرداخت است.

مدت باز

بسم هللا الرحمن الرحیم
گزارش روز بازار()7901/90/90

بیمه کشتیهاش نفت
رویترز نوشت ,ایران به تازگی به پاالیشگاههاش نفت هند اعالم کرده تا بیمه مکمولههاش نفتی توسط ایران انجام شود.
این پیشنهاد پس از آن صورت گرفت که شرکتهاش بیمهگر از بیمه مکمولههاش نفتی ایران سرباز زدند .آنها دلیلشان اعمال
تکریمهاش آمریکا علیه ایران بود .اگرته این تکریمها هنوز آباز نشده اما شرکتهاش بیمهاش از هم اکنون نگرانی و ترس خود
را از افتادن در حلقه جریمههاش سنگین آمریکا ابراز می کنند و خیلی زودتر ازموعد پایشان را از بیمه مکمولههاش نفتی ایران
پس کشیدهاند.
رسانههاش خارجی پس از این اهدام شرکتهاش بیمهگر نوشتند«:ظاهرا تکریمهاش نفتی ایران زودتر از موعد اجرا میشود».
هفته گذشته یک شرکت هندش هرارداد خرید یک میلیون بشکه نفت از ایران را به ربم انعقاد هرارداد ,به دلیل فراهم نبودن
شرایط بیمه لغو کرد.
سه منبع آگاه اعالم کردند که پاالیشگاه بزرگ نفت “هندوستان پترولیوم کورپ )” (HPCLپس از آنکه شرکت بیمه از تکت
پوش

هراردادن مکموله نفت ایران بدلیل تکریمهاش آمریکا امتناع کرد ,از خرید نفت خام از ایران صر ن ر کرده است.

“هندوستان پترولیوم کورپ” هصد داشته در اوایل ماه جارش میالدش ,یک میلیون بشکه نفت خام از ایران وارد کند و پس از
آنکه

شرکتهاش

بیمه

پوش

دارمندرا پرادهان ,وزیر نفت هند پی

بیمهاش

کشتی

را

نپذیرفتند

هرارداد

خود

را

لغو

کرده

است.

از این گفته بود ,کشورش تکریم هاش جدید آمریکا علیه ایران را مورد توجه هرار داده

است.
«پاالیشگاه هاش هندش نفت خام مورد نیاز خود را ب سته به مالح ات فنی و تجارش از منابع مختلش و از جمله ایران تامین می
کنند».
رویترز امروز بر اساس آمارهاش وزیر نفت هند که در مجلس این کشور ارائه شد نوشته است :در ماه ژوئن خرید نفت هند از
ایران نسبت به ماه می  17درصد کاه

یافت .که شاید دلیل عمده آن عالوه بر ترس شرکتهاش بیمهگر در افتادن در تله

تکریمی آمریکا و سرباز زدن شرکتهاش بیمهگر از بیمه مکمولههاش نفتی ایران باشد.
در این میان ایران راهکار جدیدش یافته و تالش می کند تا بیمه مکموله نفتی که هند از ایران خریدارش میکند را خودش
بیمه کند.رویترز به نقل از مناب ع آگاه نوشت :پس از اینکه برخی از ارائه دهندگان بیمه کشتی هندش از بیمه مکمولههاش نفتی
ایران به علت عدم مواجهه با تکریمهاش آمریکا سر باز زدند ,ایران خود بیمه مکمولههاش نفتی را ارائه میکند,اهدامی که به
تهران کمک خواهد کرد تا به تامین نفت دومین مشترش بزرگ خود ادامه دهد.

*حمل رایگان مکمولههاش نفت
حمل رایگان مکموله هاش نفتی از دیگر پیشنهادها است که دست هند را براش خرید از ایران بازتر خواهد کرد به هر حال خرید
نفت یا هر کاالش دیگرش اگر براش خریدار به صرفه باشد آنها را به این کار بیشتر تشویق میکند .در حال حاضر هند پس از
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تین بزرگترین واردکننده نفت ایران است و این مشترش بزرگ براش ایران بسیار حائز اهمیت است و ایران تالش میکند تا با
پیشنهادهاش جذاب این مشترش بزرگ نفتی را در دست نگه دارد.

*تخفیش ایران براش خرید نفت هند
پیشنهاد سوم ایران به هند هیمت پایین تخفیش و هیمت پایین براش خریدهاش نفتی هند است .اگرته جزئیات جدیدش از
میزان تخفیش ها مشخص نیست اما ایران امیدوار است تا این پیشنهاد جذاب هند را هم نان به عنوان مشترش بزرگ ایران نگه
دارد.
در ماههاش گذشته گزارشهایی از متمایل شدن هند به نفت آمریکا وجود داشت و برخی رسانهها تفسیر کرده بودند که هند
نفت آمریکا را جایگزین ایران می کند اما مقامات نفتی هند ضمن تکذیا این مساله توضیح دادند که ایران به عنوان شریک
بزرگ تجارش هند خواهد ماند.
این مقام هندش توضیح داده بود که هند و ایران پروژهها و سرمایهگذارشهاش مشترکی ن یر پروژه بزرگبندرتابهار و میدان
گازش فرزاد Bدارند که نمیتوان به سادگی از آن تشمپوشی کرد.

*افزای

زمان باز پرداخت پول نفت به  7ماه

پیشنهاد تهارم افزای

مدت زمان بازپرداخت پول از سوش هندشها است .ایران پول نفتی را که به هند فروخته است در مدت

 7ماه میگیرد و این زم ان براش هند بسیار مناسا است که بتواند استفاده بیشترش از پول ایران بکند یا زمان مناسبی براش
تامین داشته باشد.
اعالم آمادگی ترامپ برای مذاکره بدون پیششرط با ایران
رییسجمهوری آمریکا اعالم کرد ،این آمادگی را دارد که با ایران «بدون پیششرط» وارد مذاکره شود.

به گزارش ایسنا ,دونالد ترامپ ,رییسجمهورش آمریکا در کنفرانسی م بوعاتی با نخستوزیر ایتالیا درباره مذاکره با ایران و
دیدار با مقامات کشورمان تصریح کرد که تمایل دارد با مقامهاش ایرانی مالهات داشته باشد.
وش گفت :من به مالهات کردن اعتقاد دارم .اگر آنها بخواهند ,من ه عاً با [مقامهاش] ایران مالهات خواهم کرد .نمیدانم که آیا
آنها آماده این کار هستند .آنها اکنون در حال پشت سر گذاشتن دوره سختی هستند.

ترامپ اظهار کرد :من به توافق با ایران پایان دادم .این توافق مسخرهاش بود.
رییسجمهورش آمریکا گفت :معتقدم آنها احتماالً در پایان به این نق ه خواهند رسید که خواستار مالهات شوند و من آمادهام
تا هر زمان که بخواهند ,با آن ها مالهات کنم .من این کار را از روش هوت یا ضعش انجام نخواهم داد .فکر میکنم این کار اهدام
مناسبی است .اگر بتوانیم به نتیجهش معنادار دست یابیم -نه اع تال کابذش که در توافق هبلی اتفاق افتاد ,-ه عاًّ مایل به
انجام مالهات خواهم بود.
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در ادامه خبرنگارش پرسید که آیا ترامپ پی شرطی براش تنین مالهاتی دارد که رئیسجمهورش آمریکا پاسخ داد :هیچ
پی شرطی ,نه .اگر آنها بخواهند مالهات کنند ,من هم مالهات خواهم کرد .هر زمان که آنها بخواهند .هر زمان که آنها
بخوا هند .این کار براش این کشور خوب است ,براش آنها خوب است ,براش ما خوب است و براش جهان خوب است.
رییسجمهورش آمریکا در این کنفرانس م بوعاتی با بیان این که «من به مالهات کردن اعتقاد دارم» ,اضافه کرد :درباره
گفتوگو با دیگران به خصوص وهتی صکبت از احتمال جنگ ,مرگ ,هک ی و بسیارش از تیزهاش دیگر م ر است ,باید
مذاکره کرد .هیچ مشکلی با مذاکره وجود ندارد.
وش به مالهات خوبی که با رهبر کره شمالی داشت ,نیز اشاره کرد و در ادامه گفت :به ن رم من ,برخال

تیزش که در

رسانههاش اخبار جعلی منعکس شد ,مالهاتی بسیار عالی با والدیمیر پوتین داشتم .این مالهات از من ر آینده ,امنیت و توسعه
اهتصادش ,مکاف ت از اسرائیل و مکاف ت از همه بسیار عالی بود.
آغاز تعامل راهبردی جدید میان آمریکا و ایتالیا
رییس جمهورش آمریکا در بخ

دیگرش از کنفرانس م بوعاتی خود با نخستوزیر ایتالیا گفت که دو کشور تعامل راهبردش

جدیدش را آباز کردهاند که هد آن تککیم همکارش در مسائل متعددش از جمله امنیت در مدیترانه است.
وش ادامه داد :این تعامل هم نین شامل توجه آمریکا به نق

مهم ایتالیا در برهرارش ثبات در لیبی و شمال آفریقا است.

به گفته ترامپ ,ایتالیا و آمریکا هم نین به دنبال آن هستند که در زمینه مقابله با تروریسم و مهاجرت کنترل نشده نیز
همکارشهاش خود را توسعه بخشند.
استولتنبرگ از «بزرگترین هواداران ترامپ» است
رییسجمهورش آمریکا در صکبت هاش خود به سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) نیز پرداخت و گفت :ناتو مشخصا در حال
از کار افتادن بود زیرا افراد سهم خود را پرداخت نمیکردند و این ائتال ضعیشتر و ضعیشتر میشد .سال پی

آمدم و با

لکنی تقریباً مالیم گفتم که باید پول بدهید .آنها  ,,میلیارد دالر بیشتر دادند .امسال با لکنی جدشتر همان خواسته را م ر
کردم آنها در سالهاش آتی صدها میلیارد دالر بیشتر پرداخت خواهند کرد.
وش اضافه کرد :ناتو یک بار دیگر هدرتمند خواهد شد و اگر با ینس استولتنبرگ ,دبیرکل ناتو صکبت کنید ,فکر میکنم او را از
بزرگترین هواداران ترامپ خواهید یافت زیرا او نمیتوانست پول جمع کند؛ تا این که ترامپ وارد شد.
ترامپ هم نین اعالم کرد که اعمال تکریمها علیه روسیه مشابه وضعیت فعلی در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

بسم هللا الرحمن الرحیم
گزارش روز بازار()7901/90/90

ورود کارتهای بینالمللی به مناطق آزاد/دریافت خدمات مالی  ۰۱۲کشور
یکی از مسائلی که در سال هاش اخیر در بخ

توسعه مراودات مالی و بانکی بین المللی پیگیرش شد ,موضوع استفاده از کارت

هاش اعتبارش بین المللی مانند مسترکارت ها بود .این موضوع به ویژه پس از توافقات برجام م ر و برخی پیگیرش ها نیز از
سوش بانک مرکزش براش برهرارش ارتباطات در این بخ

انجام شد.

در عین حال ,دستاورد تندانی در این حوزه حاصل نشد و به دلیل باهی ماندن مسائل تکریم و هم نین نگرانی برخی
کشورهاش ارایه دهنده اینگونه خدمات اعتبارش از بازگشت تکریم ها ,کارت هاش اعتبارش بین المللی در بازار ایران جایگاهی
پیدا نکردند .ب ا این وجود ,اخیرا اهداماتی در من قه آزاد کی

به من ور استفاده از ظرفیت اینگونه کارت ها براش تجار و

بازرگانان انجام شده است.
عباس نوربخ

با اشاره به فعالیت دفتر ویژن کارت به صورت مکدود طی سه سال گذشته در من قه آزاد کی

گفت :تسهیل

مبادالت یکی از وظایش تعریش شده براش مناطق آزاد از بدو فعالیت بوده ,به ویژه در شرایط تکریم این مناطق باید بتوانند
مکلی براش تسهیل تبادالت کشور باشند.
مدیرکل حوزه مدیر عامل سازمان من قه آزاد کی

اظهارداشت  :این اهدام اتفاق بزرگی براش تسهیل امور است تا با کاه

هزینه هاش مبادله و انتقال ارز ,فعاالن اهتصادش امور بازرگانی و تجارش خود را به سهولت انجام دهند .کارت هاش اعتبارش یاد
شده داراش درجه بندش بوده و در بی

از  711کشور هابلیت استفاده دارد که به دو صورت اینترنتی و از طریق دستگاه هاش

ATMبه تجار و بازرگانان خدمات دهی می کند.
نوربخ

با اشاره به اینکه مناطق آزاد دیگر نیز عالهمند به اجراش این طر

در من قه خود هستند تشریح کرد :با توجه به

اینکه مجوز هاش هانونی الزم اخذ و با بانک هاش خارجی براش اعتبار بخشی به این کارت ها مشارکت هاش مربوطه انجام شده,
فعاالن اهتصادش که مورد تایید سازمان من قه آزاد کی

باشند تا سقش  111هزار دالر امکان مبادله ارز از طریق این کارت ها

را خواهند داشت.
ذوالفقارش؛ مدیرعامل ویژن کارت ایرانیان نیز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا گفت :براش ارایه خدمات مالی به تجار و بازرگانان و
هم نین بی اثر کردن تکریم ها ,طبق هوانین و کنوانسیون هاش بین المللی که طی آن امکان فعالیت در مناطق آزاد با
سرزمین اصلی متفاوت است ,استفاده از خدمات کارت هاش اعتبارش بین المللی در ن ر گرفته شد.
وش با اشاره به اتصال کارت هاش اعتبارش هابل ارایه به بازرگانان به سیستم هاش مالی بین المللی ,بیان داشت :از طریق اتصال
به مسترکارت هابلیت ارایه خدمات مالی به  711کشور جهان فراهم می شود .این کارت ها نهایتا  1ساله بوده که متقاضی می
تواند با پی

پرداخت  1درصدش از مزایاش آن بهره مند شود.

به گفته وش ,استفاده از ابزارهاش مالی بین المللی و کارت هاش اعتبارش می تواند در زمینه جلوگیرش از خروج ارز از ایران موثر
باشد .در عین حال ,از طریق پست ایران به دنبال امکانپذیر شدن ارایه خدمات کارت هاش اعتبارش در سرزمین اصلی نیز
هستیم .وش از تالش براش ارایه خدمات کارت هاش اعتبارش بین المللی در سایر مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت :در این
زمینه برنامه ریزش ها با سایر مناطق آزاد کشور در جریان است.

