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 بازارفرابورس بازاربورس

4/941 =0/5 شاخص کل 69116=14/41 شاخص کل  

 585109/4 ارزش بازار)میلیارد ریال( 5866185/1 ارزش بازار)میلیارد ریال(

 850/1 ارزش معامالت)میلیارد ریال( 4518/9 رزش معامالت)میلیارد ریال(ا

 590/1 حجم معامالت )میلیون سهم( 999/1 سهم( ونحجم معامالت )میلی

 

 

 

 

 

 

 

 

واحدنام شرکتواحدنام شرکتواحدنام شرکتواحدنام شرکت

0/37بانک گردشگری1پتروشیمی جم17/43ملی صنایع مس ایران47/97فوالد مبارکه اصفهان

0/2کشتیرانی دریای خزر16/74گسترش نفت و گاز پارسیان33/74سرمایه گذاری غدیر
تولید برق عسلویه 

مپنا
0/28

--7/72پتروشیمی خارک26/11سرمایه گذاری توسعه ملی
سرمایه گذاری 

میراث فرهنگی
0/26

بیشترین تأثیر بر شاخص بورس 

منفیمثبت

بیشترین تأثیر بر شاخص فرابورس 

منفیمثبت

 نرخ طال وسکه) ریال(

 قیمت موضوع معامله

-32222 سکه تمام بهار آزادی = 222,002,7  

-4322 عیار 70هر گرم طالی  = 322,225,7  

=0 طال در بازار جهانی)دالر(هر انس  3/7020  

 بنام خدا 

 21/21/2939      بازار سرماهی گزارش   خالهص
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  می باشد. 73قیمت ها تا ساعت 

http://cdn.ime.co.ir/ 

http://www.1gheroon.ir/ 

 

 

 

 نرخ ارز )ریال(

 قیمت نوع ارز

-02 دالر =43,702 

 40,022=2 یورو

-777 پوند =50,977 

 

 نرخ سکه آتی)ریال(

 قیمت تاریخ سررسید

 7,002,222=55,005- 3131سکه طال تحویل اسفند ماه 

 72,772,222=04,444- 3131سکه طال تحویل اردیبهشت ماه 

 72,302,222=50,307- 3131سکه طال تحویل تیر ماه سال

 72,072,222=97,090- 3131ماه سال شهریورسکه طال تحویل 

http://cdn.ime.co.ir/
http://www.2gheroon.ir/
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 اخبار سیاسی اقتصادی
  ۱+2ای ایران و زنی آسوشیتدپرس درباره مفاد توافق هستهگمانه

کنند ای تهران را دنبال میهستهدرحالی مذاکرات درباره برنامه  5+7به نقل از آسوشیتدپرس, ایران و گروه  خبرگزاری تسنیمبه گزارش 

ها درباره محتوای زنیهای خبری گمانهدرباره جزئیات این گفتگوها خبری منتشر نشده است. با اینحال کارشناسان و رسانه کنون تا  که

ای به مذاکرات هستهسازی اورانیوم یکی از موضوعات مهم مورد بحث در غنی .اندگفتگوها و توافق احتمالی میان طرفین را آغاز کرده

هزار عدد محدود شد. با اینحال آمریکا خواستار کاهش  7تعداد سانتریفیوژهای ایران به  0274رود. طبق توافق موقت در اواخر شمار می

 کنند و این درصورتی است که ایران با مدل اصلی سانتریفیوژهای خودسانتریفیوژ صحبت می 0522مقامات از  .بیشتر تعداد آنهاست

سازی کرده و بیشتر ذخایر اورانیوم غنی شده خود را به روسیه انتقال دهد. موضوع بعدی تاسیسات زیرزمینی ایران و بطور اقدام به غنی

ها و جمهوریخواهان به شدت به دنبال متقاعد ساختن آمریکا برای تعطیلی آن هستند. پلوتونیوم و خاص سایت فردو است که اسرائیلی

تونیوم ای به شمار رود زیرا این راکتور هرساله توانایی تولید پلوتواند مسیری دیگر برای تولید بمب هستهن اراك میراکتور آب سنگی

ها امیدوارند این ای را دارد. مسیر دستیابی به پلوتونیوم به سختی اورانیوم نیست, با اینحال مذاکره کنندهالزم برای ساخت بمب هسته

 .های احتمالی تعطیلی این سایت و یا تبدیل آن به راکتور آب سبک استحلاحتمالی را تعطیل کنند. راه سایت به عنوان یک تهدید

های کاملی اند که محدودیتبینی کردهسال است. مقامات پیش 9ساله است. ایران به دنبال کاهش آن به  02آمریکا به دنبال یک توافق 

طول خواهد انجامید. پس از این مدت و درصورت مشاهده رفتاری مناسب از سوی سال به 72کم تا که ایران با آنها مواجه است دست

موضوع دیگر که برای ایران از اهمیت بسیاری برخوردار  .ساله دیگر شرایط به مرور برای ایران تسهیل خواهد شد 5ایران طی یک دوره 

 چند صورت به هاتحریم رفع از متحدانش و واشنگتن. است تهران علیه شده اعمال هایتحریم لغو  سریع آنهاست  است و خواهان رفع

ا درطول هتحریم مابقی  و شده لغو اجرایی فرمان طریق از و سرعت به هاتحریم از برخی آنها نظر طبق که کنندمی صحبت ایمرحله

 .شود ملیع مدت کوتاه در است بعید که ایمسئله کند, اقدام هاتحریم همیشگی لغو برای باید کنگره  زمان برداشته خواهند شد.

 آغاز روز دوم رایزنی ظریف، کری، صالحی، مونیز و معاونان در سوئیس

ای در شهر مونترو سوئیس, محمد جواد ظریف و جان کری وزرای های هسته, در ادامه دور جدید رایزنیفارسخبرگزاری به گزارش 

ایران و آمریکا به همراه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا و با حضور معاونان  خارجه

ساعت و نیم  0شب گذشته)دوشنبه( نیز طرفین به مدت  .های خود را از سر گرفتندوزرای خارجه و هلگا اشمیت, دقایقی پیش رایزنی

ها به واحد مرکزی خبر گفت: بدون شک تنها محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از این رایزنی .وگو پرداختندبه گفت

ظریف افزود: با توجه به اینکه با حضور  .ای ایران, مذاکره است و غیر از این راه هیچ انتخابی وجود نداردانتخاب دنیا برای راه حل هسته

رخی موضوعات هایی برای بتر و یا راه حلقبلی مذاکرات توانستیم بخشی از موضوعات را یا روشنهای عالیرتبه فنی دو کشور در دور تیم

http://www.tasnimnews.com/
http://www.tasnimnews.com/
http://www.farsnews.com/
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ای فرصت ی گفت: این دوره از مذاکرات هسته .پیدا کنیم, این دوره هم فرصتی خواهد بود تا درباره باقیمانده مسائل فنی صحبت کنیم

 .وگو کنندها گفته نحوه رفع فوری تحریممناسبی است تا دو وزیر درباره موضوعات سیاسی به ویژ

 پاالیشگاه درهفته بعد  ۶شمارش معکوس برای بازگشایی نماد

اری تاکنون از تیر سال ج ", نماد پاالیشگاه های اصفهان, بندرعباس , تبریز, تهران , شیراز و الوان درحالی عمدتابورس پرسبه گزارش 

بازار سهام متوقف شده که بعد از برگزاری چند جلسه در سطح وزراء و هیات وزیران, اعالم چند قول و وعده , پیگیری های روزانه  در

مسئوالن سازمان بورس, نامه نگاری های مدیران شرکت ها, ادامه صبر و شکیبایی سهامداران ,حتی اعالم دو هفته پیش وزیر اقتصاد در 

 .شرکت مهم بورس و فرابورس مشاهده شد 0ابالغ قیمت ها و .... باالخره امروز دریچه هایی از بازگشایی نماد این حضور وزیر مبنی بر 

بر اساس این گزارش, در پی اعالم منصور معظمی معاون وزیر نفت به بورس پرس مبنی بر ارسال ابالغیه قیمت خوراك و فراورده ها 

تلفنی شب گذشته رئیس سازمان بورس با وی , نماینده سازمان بورس صبح امروز به وزارت و تماس   به پاالیشگاه ها در روز جاری

از سوی دیگر , سازمان بورس پیش از این به شرکت های پاالیشگاهی اعالم کرده که با توجه . نفت رفت تا پیگیر این موضوع مهم شود

م را برای تهیه صورت های مالی میاندوره ایی سال جاری و پیش به مشخص بودن میزان تولید و فروش, همه مقدمات و بررسی های الز

 بینی سود سال آینده را با قیمت های جدید و اعالمی انجام دهند تا بعد از دریافت ابالغیه قیمت ها از وزارت نفت , در کوتاه ترین زمان

نفت در ارسال امروز ابالغیه قیمت ها , شرکت های به این ترتیب در صورت تحقق وعده معاون وزیر  .اطالعات را نهایی و ارسال کنند

درصدی قیمت  5ساعت آینده قادر به تهیه صورت های مالی و پیش بینی درآمد سال آینده ) با احتساب افزایش  30پاالیشگاهی طی 

یی نماد این گروه از روزهای سازمان بورس هم برای بازگشا .فراورده ها در سال آینده( خواهند شد و به سازمان بورس ارایه خواهند داد

قبل به حالت آماده باش درآمده و حتی از کارشناسان و مدیران خواسته که در روزهای تعطیل آخر هفته هم در محل کار حاضر باشند 

اه اصفهان, پاالیشگ 0بنابراین, با ارسال آخرین اطالعات مالی  .و بررسی ها را انجام دهند تا در اولین فرصت نماد این گروه باز شود

ماه ) یک سال برای  9بندرعباس , تبریز, تهران , شیراز و الوان تا آخر هفته جاری, می توان شاهد بازگشت این گروه بعد از گذشت 

 .پاالیشگاه اصفهان ( به تابلوهای معامالتی بورس و فرابورس بود

 اخبار جهانی
شاخص های سهام در امریکا افزایش یافته و در آسیا و اروپا بصورت محدود در نوسان بوده است. در مقابل در بازار فلزات قیمت ها 

 کاهش یافته و قیمت نفت هم افت قابل توجهی را نشان میدهد. 

 75واحد قرار گرفته که طی  5222بورس نیویورك, نزدیک به یک درصد افزایش یافته و باالی مرز  Nasdaqدر امریکا شاخص 

 سال اخیر بی سابقه است. 

این در حالی است که گزاش های اقتصادی تصویری از کاهش فعالیت ها ترسیم کرده اند. سرعت رشد فعالیت کارخانجات امریکا 

 ست. رسیده ا 5037به  5435از  ISMموسسه  PMIبرای چهارمین ماه پیاپی و بیش از انتظارات کاهش یافته و شاخص 

http://boursepress.ir/
http://boursepress.ir/
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شاخص های مصرف نیز از کاهش هزینه مصرف کنندگان امریکایی و تمایل بیشتر برای پس انداز پول خبر میدهد. پس اندازی که در 

نتیجه کاهش قیمت سوخت بدست آمده است. با این حال گزارش شرکت ها مبنی بر ادامه رشد درآمد و سود آنها موجب رشد قیمت 

 سهام شده است. 

رسیده تا سرعت رشد فعالیت ها بیش از انتظار  5737به  3737از  PMIاز چهار ماه رکود در فعالیت کارخانجات, شاخص  در ایتالیا پس

از  PMIکارشناسان افزایش یابد. با این حال برخالف پیش بینی ها سرعت رشد فعالیت کارحانجات اسپانیا کاهش یافته و شاخص 

 رسیده است.  5330به  5339

 رسیده است.  5337به  5437از  PMIیت کارخانجات بریتانیا هم بیش از انتظار افزایش یافته بطوریکه شاخص سرعت رشد فعال

درصد در ماه ژانویه  230در اروپا سرعت ساالنه افت قیمت ها بیش از انتظارات کاهش یافته است. تورم ماهانه حوزه پولی یورو از منفی 

 درصد اعالم شود.  235است که پیش بینی شده بود منفی درصد در ماه فوریه رسیده  234به منفی 

دالر/بشکه رسیده است. به گزارش رویترز گمانه زنی نسبت به رفع تحریم  0234درصد به  437قیمت نفت برنت با کاهش قابل توجه 

 صارات نفت ایران و افزایش تولید لیبی, موجب افت قیمت نفت شده است.

دالر/تن رسیده است. آلومینیوم  5059درصدی به  733ت ها همراه بوده است. قیمت هر تن مس با کاهش بازار فلزات اساسی با افت قیم

 دالر/تن قرار دارند.  0230دالر/تن و  7953و روی نیز کاهش بیش از یک درصد را نشان می دهند و به ترتیب در قیمت های 

 ر/اونس معامله میشود. دال 702930قیمت جهانی طال نیز بیش از یک درصد کاهش یافته و 

 

 حوزه ی شیمیایی و پاالیشگاهی

 عسلویه 1میلیارد دالری پتروشیمی های فاز  29درآمد 

عسلویه در چند سال آینده,  0میلیون تن محصوالت پتروشیمی فاز  44معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی, با اشاره به فروش 

 .دالر ارزش اقتصادی دارد 322بیش از گفت: هر تن از این محصوالت هم اکنون 

 .میلیون تن می رسد 34وی افزود: تا پایان امسال با بهره برداری از واحدهای تازه, تولید محصوالت پتروشیمی به 

 02معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به تاکید بیژن زنگنه, وزیر نفت مبنی بر افزایش درآمد پتروشیمی کشور از 

 .عسلویه نقش زیادی در جهش دوم پتروشیمی ایفا می کنند 0میلیارد دالر, گفت: واحدهای موجود در فاز  32میلیارد دالر به 

پیوندی سهام شرکتهای پتروشیمی را سکاندار بورس اوراق بهادار ایران ایران برشمرد و گفت: هم اکنون چند سالی است که محصوالت 

 .کاال در کشور عرضه می شودپتروشیمی از طریق بورس 

وی وجود خوراك, سواحل طوالنی و نیروی انسانی را بزرگترین مزیت نیروی انسانی کشور اعالم کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی 

 .میلیون تن فراتر رود 702تولید محصوالت پتروشیمی ایران از  7323صورت گرفته پیش بینی می شود تا سال 
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 شگاه ها به بورس رونق بخشیدبازگشایی نماد پاالی

 .همکاری وزارت نفت با سازمان بورس به رونق بازار سرمایه و باز شدن نماد پاالیشگاهها در آن کمک کرده است

قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه وزارت نفت همانند دیگر وزارتخانه ها, مجری 

, گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت مقرر شد که قیمت نفت خام و فراورده های نفتی, هر ماه به شانامصوبات دولت است به خبرنگار 

 .پاالیشگاهها ابالغ شود

رخ خسروانی افزود:با ابالغ قیمتها, پاالیشگاه ها می توانند حساب سود و زیان و عملکرد مالی خود را مشخص و به مجری جهت شاه

وی با بیان اینکه تا پیش از این به دلیل نامشخص بودن قانون کیفی سازی,عملکرد مالی پاالیشگاهها .بازگشایی نماد آن, ارائه کنند

 .این مهم به همین دلیل بازگشایی نماد پاالیشگاهها در بورس به تعویق افتاده بود بالتکلیف بود,اظهار کرد:

به گزارش شانا,برپایه این مصوبه, در صورتی که شرکتهای پاالیشی مطابق برنامه زمانبندی مورد تأیید و نظارت وزارت نفت, حداکثر 

فرآورده اصلی و سوخت هوایی را براساس استانداردهای وزارت  های اصلی کیفیت پنج( شاخصه7470در یک دوره پنج ساله )تا پایان 

ای جهت درصد از سود ساالنه را به حساب اندوختۀ سرمایه 42نفت, ارتقاء و هر ساله با تصویب مجمع عمومی خود, حداقل به میزان 

اصلی و سوخت هوایی را مطابق سال  فرآورده 5سازی منظور نمایند,وزارت نفت مکلف است مبنای محاسبه قیمت اجرای پروژه کیفی

 .بدون اعمال کیفی سازی تعیین کند 7474

عباس کاظمی,مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در این باره به خبرنگارشانا گفته بود: در صورتی که 

به تایید شرکت پاالیش و پخش برسد, بر درصد سود ساالنه خود را صرف اجرای طرحهای مربوط کنند و این کار نیز  42پاالیشگاهها 

 .اساس فرمول جدید, فرآورده ها بر مبنای قیمت کیفی سازی شده از آنها خریداری خواهد شد

 حوزه خودرو

 واردات خودرو مشروط شد

های خودرو توسط شرکتهایی غیر از نمایندگیبا توافق صورت گرفته بین وزارت صنعت, معدن و تجارت و شورای رقابت, واردات 

 .رسمی, آزاد, اما مشروط شد

به گزارش ایسنا, در جدیدترین جلسه شورای رقابت که با هدف بررسی انحصاری شدن واردات خودرو و احتمال ورود این شورا به 

ای آزاد شدن واردات خودرو توسط گذاری این محصوالت برگزار شد, وزیر صنعت, معدن و تجارت از تهیه طرحی برحوزه قیمت

ه توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند مشروط به آنکطبق این طرح واردکنندگان غیر رسمی می. واردکنندگان غیر رسمی خبر داد

 .با پرداخت مبلغی معادل سه درصد قیمت گمرکی خودرو, خدمات گارانتی را از نمایندگی رسمی خریداری کنند

ای ثبت سفارش واردات خودرو از ابتدای ر حالی است که پیش از این وزارت صنعت, معدن و تجارت با صدور مصوبهاین وضعیت د

 .بهمن ماه را برای واردکنندگان متفرقه ممنوع اعالم کرده بود

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/480407/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B4%D8%AF
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 سایر حوزه ها

 پروژه مهندسی ایرانی را رونمایی می کند  3مپنا 

, افتتاح خط تولید بوردهای الکترونیکی سیستم اتوماسیون صنعتی و کنترل فرآیند مپنا, رونمایی از سیستم بورس پرسبه گزارش 

پوشش  ناتوماسیون, بررسی و کنترل مپنا, افتتاحیه سالن توربوکمپرسور مپنا, افتتاح کارگاه پرس صنعتی, بهره برداری از تجهیزات نوی

مگاوات ساخت ایران, افتتاح کارگاه تولید پره توربین بادی, رونمایی از لوکوموتیو تونلی  05دهی قطعات داغ, رونمایی از اولین ژنراتور 

ساخت گروه مپنا و تولید و تحویل بیش از یکصد لوکومتیو مسافربری ایران سفیر, برنامه هایی است که امروز با حضور مقامات ارشد 

برای شرکت در این مراسم عالوه بر معاون اول رئیس جمهور, از وزیر نیرو, وزیر صنعت, معدن و تجارت و  .اجرا می شوند کشوری

 .رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز دعوت شده است

 رسدمحصوالت فوالدی مستقیم به مصرف کننده می

ورد مصوبه جدیدی که در نشست مشترك مسئوالن سازمان بورس در م) مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان (اردشیر سعد محمدی

و اوراق بهادار با مدیران عامل چند شرکت فوالدی, برگزار شد, اظهار داشت: مهم ترین بحث این نشست این بود که سهامداران خرد 

کاال به طور  محصوالت را از بورس و افراد حقیقی نیز بتوانند با توجه به کیفیت باالی محصوالت شرکت ذوب آهن اصفهان, این قبیل

وی ادامه داد: با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران بورس کاال, این مصوبه به تصویب رسید و قرار  .مستقیم خریداری کنند

ذوب آهن اصفهان مدیرعامل شرکت .شد شرایط فروش افراد حقیقی نیز فراهم شده تا بتوانند راحت تر این محصوالت را دریافت کنند

در باره مزیت های این مصوبه افزود: این مصوبه یک چرخه کاملی از تولید تا مصرف کننده را بدون واسطه فراهم می کند به این معنا 

که این اقدام باعث می شود متقاضیان محصوالت نهایی فوالد بتوانند بدون واسطه محصوالتی مانند میلگرد و تیرآهن را از بورس کاال 

هیه کنند که این امکان عالوه بر کاهش هزینه برای مصرف کننده, زمینه افزایش تقاضا در صنعت فوالد هم در بخش باالدستی ت

محمدی در مورد تأثیرات این مصوبه  .)تولیدکننده محصوالت اولیه( و هم در صنعت پایین دستی )محصول نهایی( را فراهم می آورد

سی مستقیم خریداران به بازار خواهد بود و به نظر می رسد تصمیم مناسبی برای حضور سرمایه گفت: این مصوبه عاملی برای دستر

وی در باره شفافیت قیمت محصوالت فوالدی از طریق اجرایی شدن این مصوبه بیان داشت: طبیعی .گذاران حقیقی در بورس کاال باشد

خود را از طریق بورس کاال عرضه می کند و بدین ترتیب از  است که ذوب آهن جزء معدود کارخانه هایی است که تمام محصوالت

شفافیت مناسبی در خصوص قیمت گذاری بهره مند است, اما در این بین, با اجرایی شدن این مصوبه می توان امیدوار بود که سرمایه 

 .بی را به دست آورندگذاران خرد نیز می توانند از این شفافیت قیمت, برای خریدهای خود استفاده کرده و سود مناس
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 گذاری توسعه ملی )وبانک(تحلیل تکنیکال سرمایه

تومان و  345های تومان مورد حمایت قرار گرفت و مقاومت 375محدودۀ قیمتی در وبانک، سهم بینید همان طور که در شکل زیر می

تومان و در صورت عبور از این قیمت, حدود  522های قیمتی روی سهم محدودهتومان را پشت سر گذاشت. اهداف قیمتی پیش 302

تومان و  402تومان,  302تومان,  345های قیمتی های سهم محدودهتومان خواهد بود. در صورت کاهش قیمت, حمایت 552قیمتی 

 تومان خواهد بود.  452سپس 

 


