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 نماي كلي بازار:

 شاخص ها

 درصد تغيير نسبت به روز گذشته تغيير نسبت به روز گذشته واحد عنوان

 4 5،198 133،328 شاخص كل

 0,39 73 18،942 شاخص كل هم وزن

 3 53 1،527 فرابورس

 

 (ميليون سهم)حجم معامالت

 درصد تغيير نسبت به روز گذشته تغيير نسبت به روز گذشته حجم امروز بازار

 28 804 3،667 بورس اوراق بهادار تهران

 (23) (249) 794 فرابورس ايران

 14 565 4،461 جمع

 

 ارزش معامالت بورس(ميليارد تومان)

 درصد تغيير نسبت به روز گذشته تغيير نسبت به روز گذشته ارزش معامالت روز نوع معامله

 39 366 1،293 معامالت عادي سهام در بورس

مالت عمده، بلوكي، اوراق امع

 مشاركت و صندوق سرمايه گذاري
133 94 241 

 47 461 1،426 جمع

 

 بورس(ميليارد تومان)فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغيير نسبت به روز 

 گذشته

نسبت به روز  درصد تغيير

 گذشته

 294 154 206 معامالت عادي سهام در فرابورس

 2،991 51 53 مالت عمده، بلوكي امع

 )53( )292( 251 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهيالت مسكن

 )14( )86( 512 جمع
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 معامالت عمده و بلوكي مهم در بازار فرابورس معامالت عمده و بلوكي مهم در بازار بورس

 نماد نام اوراق
 ارزش تقريبي

 (ميليارد ريال)
 نماد نام اوراق

 ارزش تقريبي

 (ميليارد ريال)

ماھه  ٣مشاركت رايان سايپا 
٢٢% 

 233 اعتماد ص.س.اعتماد آفرين پارسيان 510 ٢رايان

 191 ٢شراز  پا*يش نفت شيراز 270 وبصادر بانك صادرات ايران

 12 ٢دبالك مواد اوليه دارويي البرز بالك 191 ٢شراز پا*يش نفت شيراز

  بازنشستگي صندوق گذاري سرمايه
واجدشرايط -٢مرابحه گندم 180 وصندوق

 ١٤٠٠خاص
 3 ٢گندم

 -٠٠١٢مرابحه خودروص 
 %١٨ماھه ٣

 8 ٢حريل ريل پردازسير 80 ٠٠١٢صخود

 

 

٧٣٫۵٨%

٢۶٫۴٢%

ارزش معام�ت

بورس

فرابورس

 )ميليارد تومانارزش معامالت بازارها(

 درصد ارزش معامالت بازار

 74 426’1 تهرانبورس اوراق بهادار 

 26 512 فرابورس ايران

 100 938’1 كل
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 تاثير در شاخص فرابورس ايران تاثير در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثير نماد نام اوراق تاثير نماد نام اوراق

 19 مارون پتروشيمي مارون 502 فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس

 11 زاگرس پتروشيمي زاگرس 487 فخاس فوالد خراسان

 4 ذوب سهامي ذوب آهن اصفهان 439 فوالد فوالد مباركه اصفهان

 4 هرمز فوالد هرمزگان جنوب 317 وبصادر بانك صادرات ايران

 2 ميكو هلدينگ صنايع معدني خاورميانه 273 فملي ملي صنايع مس ايران

 

 نقشه بازار:
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 :ركليت بازا

 بازار سبزعرضه ها و غافلگيري در 

بازار كار خود را با تقاضاي سنگين در اكثر گروه ها آغاز نمود. سياست ارزي جديد هرچند در جزييات هنوز كامال شفاف نيست 

اما قاعدتا سود آوري گروه هاي متاثر را تحت تاثير قرار خواهد داد. در بين گروه هاي ارز محور فلزات اساسي با اقبال بيشتري 

ر قابل توجه بود. بازگشايي نماد حجم تقاضا در صف خريد در اكثر نمادهاي اين گروه خصوصا در ابتداي بازامواجه بودند و 

 .مبين نيز پس از ارائه شفاف سازي در رابطه با نوسان قيمتي از ديگر رويدادهاي روز جاري بودشبندر، شبهرن، وصندوق و 

رفته با در ابتداي بازار در سقف قيمتي با عرضه اندكي روبروبود و رفته  در گروه فلزات اساسي همسو با جو كلي بازار، معامالت

ند تقاضا همچنان قوي باقي فوالد و البته كليت بازار، صفوف خريد اين گروه نيز عرضه شد هرچشدت گرفتن عرضه در نماد 

ر اين نمادها به محلي براي گمانه زني هاي ارفع با بيشترين تقاضا روبرو بودند. نرخ آب و برق دماند. فوالد، فخوز، فملي، كاوه، 

 .جديد تبديل شده است

 

در گروه فراورده هاي نفتي نيز مطابق با جو كلي در ابتداي بازار، شاهد داد و ستد در سقف مجاز قيمتي بوديم. در اين گروه 

فت از نمادهاي متعادل گروه تدر شنمعامالت را تحت تاثير قرار دهد. ونفت و اعالم دقيق نرخ ارز فروش محصوالت مي تواند 

شبندر و رشد تا نزديكي ر ادامه افزايش عرضه در نمادهاي شپنا و شتران شدت گرفت. بازگشايي ابتداي معامالت بودند و د

شاوان در گروه فراورده هاي نفتي با عرضه اندكي هاي روز جاري بود. صف خريد نماد توماني از ديگر رويداد 1000سطح 

م فروش صادراتي در اين نماد تا حدودي برجسته تر از نمادهاي ديگر گروه مي باشد و البته عبور از مقاومت روبروست. سه

 .معتبر پس از بازه زماني دوساله، از داليل اقبال سرمايه گذاران به اين نماد مي باشد

 

هاي پارس، شاراك، جم، فارس، پارسان، گروه محصوالت شيميايي نيز در اكثر نمادها با صف خريد و عرضه اندكبود. در نماد

زاگرس پايان بازار عرضه ها شدت گرفت. شفن و  شپديس تقاضاي پرحجم درجريان بود در اين گروه نيز درپترول، شخارك، 

درصدي متوقف شدند. گمانه زني ها در رابطه با نرخ خوراك اين مجموعه ها مجددا در  50به دليل نوسان قيمتي بيش از 

 .ه سرمايه گذران قرار گرفته استكانون توج

 

قاضا وتشكيل صف خريد در نمادهاي كچاد، كنور، در معدني ها تيز پس از افزايش عرضه ها در ابتداي بازار شاهد افزايش ت

كروي بوديم و در پايان بازار حجم عرضه ها بسياري از نمادهاي اين گروه را مجبور به عقب نشيني تا محدوده صفر ومعادن، 

 .و نمودتابل

خموتور، تقاضاي مناسبي در بقيه نمادها جريان نداشت و شاهد ه خودرو و قطعات، به جز نمادهاي خاذين و خاهن و در گرو

ريالي را از  2000سال مجددا سطح  2معامالتي ضعيف در نمادهاي مطرح اين گروه بوديم به طوري كه نماد خودرو پس از 

 .دست داد

شبندر نيز پس از درصدي را تجربه نمودند. نماد  10دوق پس از بازگشايي با افزايش تقاضا رشد صننمادهاي شغدير ، مبين و 

 .درصدي را ثبت نمود 8بازگشايي تدر بيشترين سطوح رشد نزديك به 
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 سكرما، سقاين و#، سخوزرا تجربه نكردند. به جر نمادهاي گروه سيماني و انبوه سازي امروز نيز معامالت جالب توجهي 

 .سبهان، بقيه نمادها با عرضه روبرو بودند

 

و دي پس از بازگشايي وتجارت ي نداشت. بهبود معامالت نمادهاي وبملت در گروه بانكي كه امروز نيز معامالت وضعيت مناسب

 درصد 51وبصادر مشهود بود. گفتني است بانك صادرات در راستاي واگذاري شركت هاي تحت مالكيت، از فروش عجيب نماد 

 .ميليارد توماني خبر داده بود 879از سهام شركت انرژي سپهر و شناسايي سود 

 

وجه بود. از طرفي بازگشايي سپ در روز منفي گروه رايانه اي و اطالعاتي جالب تمثبت و صف خريد نماد تازه وارد  معامالت

د محدود اين نماد تا سطوح نزديك به درصد منجر به رش 20اوان پس از شفاف سازي در رابطه با رشد قيمت بيش از نماد 

 .تومان شد 2500

در گروه قند و شكر، محصوالت غذايي، ليزينگ و كانه هاي غيرفلزي به جز معامالت مثبت در تك نمادها، جو كلي داد و 

 ستدها با بازار همسو نبود و شاهد افت اكثر نمادها در اين گروه ها بوديم

 

ايق پاياني بازار در اكثر نمادهاي مطرح مشهود بود. ارزندگي بسياري از نمادها در سطوح به طور كلي افزايش عرضه ها در دق

قيمتي كنوني باعث شده تا همزمان با افزايش عرضه، تقاضاي مناسبي نيز در بازار جريان داشته باشد. پس از رفع نگراني در 

 .هت ترديد سرمايه گذاران تبديل شده استرابطه با نرخ فروش محصوالت حاال نرخ هاي مصرفي شركت ها به محلي ج

كگل با ا بيشترين تاثير از رشد نمادهاي فارس، فخاس، فوالد، وبصادر، فملي، پارس و در پايان معامالت روز جاري شاخص كل ب

اتي واحدي روبرو شد. تقاضاي سنگين در ابتداي معامالت كه عمدتا ناشي از توافق جهت عرضه ارز صنايع صادر 5198افزايش 

 .به بازار ثانويه بود را شاهد بوديم. افزايش و جذب مناسب عرضه ها در دقايق پاياني از ديگر رويدادهاي بازار روز جاري بود

 

 اخبار تاثير گذار

 برخي مصوبات جلسه حمايت از توليد مجلس

 

 برخي مصوبات جلسه حمايت از توليد مجلس

 برداشته ميشدرشد قيمت پايه بورس براي فوالد  %5سقف -1

 الزام به حفظ بازارهاي صادراتي فعلي و پرهيز از هرگونه تهديد به قطع صادرات2-

 رصد موجودي انبارهاي خريداران از بورس كاال -3

 انتشار اسامي خريداران محصوالت از بورس كاال 4-
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 كه است اي گونه به فرمول … خريداران شمش و آهن اسفنجي از بورس كاال ملزم به عرضه درصدي محصوالت هستند 5-

تن  1000 هر ازاي به همينطور …تن شمش بايستي در بورس عرضه شود 600تن آهن اسفنجي خريداري شده،  1000 ازهر

 تن ورق و ميلگرد بايستي از سوي خريدار در بورس عرضه شود 750اسلب و بيلت خريداري شده، 

درو، ايمي ديدگاه از …محاسبه شده در قيمت پايه بورس كاال باشدشايد مهمترين مصوبه جلسه مربوط به ارز رسمي  6-

 …انجمن فوالد و شركتهاي فوالدي و البته مجلس، قيمت پايه بر اساس بازار ثانويه بروزآوري شده و بايستي معيار آينده باشد

 محصول ميشود، تامين ثانويه بازار ارز قيمت به فوالدسازان نياز مورد محصوالت چون و بود ساده بسيار نيز موضوع اين توجيه

 فروخته شود اساس اين بر بايستي نيز

قرار شد به منظور جمع بندي قيمت پايه، جلسه اي ديگر اين هفته در محل وزارت صمت برگزار شود، همزمان بورس كاال 

 وداقدام به استعالم از حاكميت (وزارت اقتصاد/بانك مركزي/وزارت صمت) ميكند تا موضوع نهايي ش

 محرك بازار سهام است 6و  1بندهاي 

 

 شوند هاي ضدايراني آمريكا از فردا اجرايي مي قوانين مسدودساز تحريم

هاي يكجانبه آمريكا عليه ايران، از اجرايي شدن نسخه به روز شده قوانين  اتحاديه اروپا روز دوشنبه همزمان با احياي تحريم

 .ها، خبر داد تحريممسدودساز تحريمي، براي مقابله با اين 

مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در بيانيه مشتركي با وزيران خارجه سه كشور آلمان، فرانسه و » فدريكا موگريني»

عنصري «اي با ايران، برجام را  هاي آمريكا در پي خروج اين كشور از توافق هسته انگلستان، ضمن ابراز تأسف از بازگشت تحريم

اجراي كامل «رود ايران به  توصيف كرده و گفته است كه انتظار مي» اي در جهان ي منع اشاعه هستهكليدي براي معمار

 «.اي ادامه دهد اي خود ذيل توافق هسته تعهدات هسته

ما مصمم هستيم «افزايد:  بوده، مي» جزئي اساسي از اين توافق«اي  هاي مرتبط با هسته اين بيانيه با اشاره به اينكه رفع تحريم

 نسخه كه است دليل همين به. كنيم حفاظت …كه از فعاالن اقتصادي اروپايي كه در حال انجام تجارت قانوني با ايران هستند

هايي كه در ايران  شوند تا از شركت مرداد) اجرايي مي 16شنبه/ اوت (سه 7 روز اروپا اتحاديه مسدودساز قوانين شده روز به

 «.هاي فراسرزميني اياالت متحده محافظت كنند رابر آثار تحريمدهند، در ب تجارت قانوني انجام مي

هاي مالي موثر با ايران و ادامه  اند كه از جمله، كانال مانده برجام، متعهد شده اعضاي باقي«در ادامه اين بيانيه آمده است: 

ات، كار ما ادامه دارد، از جمله با صادرات نفت و گاز ايران را حفظ كرده و تداوم بخشند. در اين مسئله، مانند ديگر موضوع

ها، در سطح وزرا مورد ارزيابي  هاي آينده، اين تالش كشورهاي ثالث عالقمند به برجام و حفظ رابطه اقتصادي با ايران. در هفته

 ».شوند قرار گرفته و تشديد مي
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المللي و  هاي بين مسئله احترام به توافقنامهاي با ايران،  حفظ اين توافق هسته«در پايان بيانيه بار ديگر عنوان شده است كه 

 ».المللي است مسئله امنيت بين

 

 

هاي مرتبط با  اي با ايران خارج و تحريم جمهور آمريكا ارديبهشت ماه امسال اين كشور را از توافق هسته رئيس» دونالد ترامپ«

هاي يكجانبه آمريكا از جمله در ارتباط با بخش  تحريمشده ذيل برجام را احيا كرد. از صبح فردا بخش نخست  اي رفع هسته

 .شوند صنعت خودرو و معامله فلزات گرانبها، رسما اجرايي مي

 قانون مسدودساز چيست؟

هاي يكجانبه آمريكا، قوانين مسدودساز تحريمي  با هدف مقابله با آثار فراسرزميني تحريم 1996اتحاديه اروپا اولين بار در سال 

ها  هاي يكجانبه آمريكا بازداشته و اين امكان را به آن هاي اروپايي را از تبعيت از تحريم د. اين قوانين شركترا تدوين كر

 .اند، غرامت دريافت كنند ها خسارت تحميل كرده دهد كه با شكايت از اياالت متحده يا افرادي كه به واسطه تحريم بر آن مي

روز پس از آنكه به واسطه آثار  30كند ظرف  حاديه اروپا را ملزم ميهاي كشورهاي عضو ات قوانين مسدودساز شركت

هاي اروپايي همچنين  هاي اتحاديه اروپا متحمل خسارت شدند، شوراي اروپا را در جريان قرار دهند. شركت فراسرزميني تحريم

هاي  ين، اين قوانين احكام دادگاهاند. عالوه بر ا هاي مشمول قوانين مسدودساز، منع شده از رعايت آثار فراسرزميني تحريم

 .كند اثر مي هاي آمريكا وضع شده باشند را در اتحاديه اروپا بي خارجي كه بر اساس آثار فراسرزميني تحريم

ارديبهشت) با به روزرساني قوانين  26مي ( 16اي با ايران، سران اتحاديه اروپا روز  پس از خروج آمريكا از توافق هسته

اي يكجانبه آمريكا عليه ايران را به  هاي مرتبط با هسته كرده و شوراي اروپا را موظف كردند كه تحريم مسدودساز موافقت

 .خرداد) رسما اين روند را آغاز كرد 16ژوئن ( 6هاي مشمول قوانين مسدودساز بيافزايد. شوراي اروپا روز  فهرست تحريم

توانند با اين كار  اروپا و پارلمان اروپا هم حق اظهار نظر دارند و ميدر فرآيند به روزرساني اين قوانين، شوراي امور خارجي 

مرداد)، يعني دو ماه پس از آغاز رسمي فرآيند به روزرساني، براي اعالم  16آگوست ( 7مخالفت كنند. اين دو نهاد تا روز 

ا به روز رساني قوانين مسدودساز اعالم مخالفت با اين اقدام فرصت دارند. شوراي اروپا ماه گذشته رسما عدم مخالفت خود را ب

 .كرد. فردا با عدم اعالم مخالفت پارلمان اروپا با اين اقدام، قوانين مسدودساز رسما اجرايي خواهند شد

هاي  هاي اروپايي در ميزان اثربخشي قوانين مسدودساز در مقابل تحريم با اين وجود، بسياري از كارشناسان و حتي مقام

ها را ميان بازار  ها از بازار آمريكا، عمال آن ها با اخراج آن اند، چراكه واشنگتن با تهديد شركت ابراز ترديد كرده يكجانبه آمريكا

هاي اروپايي اعالم  اي، بسياري از شركت دهد. از زمان خروج آمريكا از توافق هسته اياالت متحده و ايران بر سر دو راهي قرار مي

 .كنند ن را متوقف مياند كه همكاري با ايرا كرده

 

 


