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گزارش روزاهن بازار
نگاهی به معامالت امروز
تابلوی معامالت:
شاخص کل در پایان معامالت امروز ،با افزایش  1578واحد و رشد یک درصدی به سطح جدید  148،577واحد رسید .شاخص
هم وزن نیز با رشد  464واحدمعادل  1.8درصد ارتقا یافت .در فرابورس شاخص ایفکس  9.7واحد رشد کرد و به سطح 1696
واحد رسید .ارزش بازار بورس به مبلغ  5،669،946میلیارد ریال و ارزش بازار اول و دوم فرابورس مبلغ  917،976میلیارد ریال
قیمت گذاشته شد همچنین ارزش معامالت بورس  10،630میلیارد ریال و ارزش معامالت فرابورس  5،158میلیارد ریال بود.
نمادهای فوالد( ،)422کگل( ،)265کچاد( ،)149فخوز( )143و اخابر( )141بیشترین تاثیر مثبت و همچنین نمادهای
فارس( ،)107شبندر( )103و پارس( )94بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشته اند.
وخارزم با  150میلیون معامله رکوردار حجم معامالت امروز بود و بیشترین ارزش معامالت هم به وخارزم ،ذوب ،کگل و فوالد
اختصاص دارد.
نمادهای با بیشترین تاثیر در شاخص و پربازدید امروز:
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نمادهای با بیشترین عرضه و تقاضا:

بیشترین افزایش قیمت در سهام های سیالم ،دکیمی ،کحافظ و حفاری و همچنین بیشترین کاهش قیمت در سهام های
کخاک ،رتکو ،ونیکی و شسپا رقم خورد.

اخبار:
در نامه معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صمت خطاب به مدیر عامل بورس کاال فرمودند ابتدا قیمت پایه محصوالت
فوالدی را بر اساس نرخ کشف شده کاالها در  4عرضه اخر بورس کاال تعیین شود همچنین سقف رقابت در معامالت بورس
کاال برای محصوالت فوالدی باز شود.
معاون مالی و اداری شرکت کویر تایر مطرح کرد تغییرات نرخ ارز تماما به نفع صنعت تایر نهایی و ابالغ شده است .تایر سازان
برای تامین مواد اولیه از ارز  42000ریالی استفاده میکنند( .بورس)24
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از پگیری های نهاد نظارتی بازار سرمایه به اعتراضات مکرر سهامدارن صنعت فوالد و
پتروشیمی برای تغییر دستورالعمل های قیمت گذاری دستوری خبر داد.
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بلوک  13.7درصدی حریل توسط موسسه اعتباری کوثر به وکالت از شرکت ارزش افرینان فدک به فروش گذاشته شد .قیمت
پایه هر سهم ،قیمت پایانی در روز قبل از عرضه بعالوه ده درصد بشرط آن که کمتر از قیمت  1201ریال نباشد.

کدال:
در سامانه کدال هم این روزها بیشتر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت و اطالعات حاصل از برگزاری کنفرانس خبری
منتشر میشود که خالصه ای از این اطالعات به شرح زیر است:
سغرب ،قشهد ،آ س پ ،غگلستا ،افرا ،بنیرو ،تکمبا،قجام،غالبر ،الزما،غشان ،شجم،ساینا ،قثابت ،کلوند ،قشکر ،دشیمی،
قلرست،ختراک و قزوین همگی در خصوص نوسان  20درصد شفاف سازی کردند .همگی از عدم تغییر با اهمیت در وضعیت
مالی یا عملکرد شرکت یادآوری کردند.
قند ارومیه اعالم داشت قیمت هر کیلوگرم شکر در سال  97درب کارخانه  30،000ریال به صورت یکپارچه تعیین گردیده که
در سال  96معادل  29،000ریال بوده است.
تجارت الکترونیک پارسیان کیش اعالم داشت قرار داد فروش کاتخوان و قرارداد فروش ترازوی دیجیتال تسویه شده است.
قند چهارمحال اعالم داشت نرخ مصوب فروش شکر توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هر کیلوگرم
 30،000ریال اعالم شده است( .این افزایش قیمت شکر در اکثر شفاف سازی های گروه قندی مطرح شده است).
سیمان غرب آسیا از بهره برداری کارخانه تولید سیمان خبر داد و اعالم داشت پیشبینی می گردد با بهره برداری و رفع موانع
و تحقق تولید با ظرفیت کامل ،درآمد فروش سالیانه مبلغی بر  1200میلیارد ریال باشد .همچنین موارد زیر به استحضار
میرسد .1 :تولید آزمایشی شرکت شروع گردیده است .2 .پروانه موقت تولید سیمان از کلینکر اخذ گردیده است .3 .در خصوص
اخذ پروانه کامل خط تولید اطالع رسانی خواهد شد.
شرکت ریل سیر کوثر درخصوص معامله با سهامدار عمده اعالم داشت مدارک و مستندات به بازرس ارائه و درحال بررسی
می باشد.
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