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امروز
درصد تغییر نسبت

 به روز قبل

73,716-0.45

3,121,617

درصدمیلیارد تومانطبقه

180.0965.75بورس
93.8334.25فرابورس

273.92100.00جمع

میزان تاثیرفرابورسمیزان تاثیربورسدرصد از عادی سهاممیلیارد توماننماد

1.35ذوب63.76فارس25.7617.12آکنتور

1.23شتران54.56خودرو13.869.21خساپا
0.98هرمز37.19فوالد10.587.03خودرو
0.66ارفع18.89وبملت5.333.54خزامیا

0.36شاوان16.62شبندر5.093.38بترانس

0.34شراز15.41تاپیکو4.082.71وبملت
0.63وکوثر13.22پترول3.392.25خاور
3.342.22خپارس

فروشندهخریدارمیلیارد تومانحجمنماد
حقوقیحقوقی14,500,0003.88خصدرا

حقوقیحقوقی18,152,0004.12فنرژی

حقوقیحقوقی10,000,0005.49فاذر

13100.00

ارزش معامالت به تفکیک بازار

ب( اطالعات مربوط به معامالت بازار

درصد تغییر نسبت

 به ماه قبل

-2.85 شاخص کل بورس

ارزش کل بازار ) میلیارد ریال(

شرح
درصد تغییر نسبت

 به هفته قبل

-0.34

الف( اطالعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار تهران

جمع

تاثیر گذارترین نمادها

درصد از کل معامالت بلوک
معامالت بلوک و عمده

28.77

نمادهای با بیشترین ارزش معامالت

)بدون معامالت بلوک(

30.52

40.71

5%

40%
55%

بلو  سهام

اورا  و صندو  های بدهی

 ادی سهام



 

 

 

 

    ج( بازگشایی های امروز:

 

    :د(توقف های  امروز

 

     (  قیمت محصوالت در بازار جهانی ه   

درصد تغییرات نسبت  نرخ امروز شرح

 به روز گذشته

درصد تغییرات نسبت 

 به هفته گذشته

درصد تغییرات نسبت 

 به ماه گذشته

 5.4- 4.5- 6.4- 64.64 نفت برنت )دالر/بشکه(جهانی

 5.0 0.6 0.4 04.44.61 طال)دالر/اونس( جهانی

 LME 64601.11 -6.. -0.4 6.4 -مس)دالر/تن( 

 LME 064664.11 -0.6 0.1 6.6 -قلع )دالر/تن( 

 LME 04461.41 -1.1 -1.. 4.4 -آلومینیوم)دالر/تن( 

 LME 6406..11 -1.5 1.. 6.5 -روی)دالر/تن( 

 LME 04104.41 -6.1 1.1 4.0 -سرب)دالر/تن( 

     6.4 614.11 متانول آسیا) دالر/تن(

DOP )1.1 564.11 جنوب شرقی آسیا -)دالر/تن     

     1.6 040.4.11 اتیلن آسیا)دالر/تن(

 قیمت افزایش/کاهش بازگشاییدرصد  نماد قیمت درصد افزایش/کاهش بازگشایی نماد

 95400 91 خاهن 05450 - فتون

    5050 9 فارس

 توضیحات      نماد

 هت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالیج غشهد5شپترو

عمومی فوق  –جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی  خگستر

 به منظور تصمیم گیری در خصوص اصالح اساسنامه العاده

 جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه حتوکا

 جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره  شیران



 

 

 

     LDPE 04054.11 ..4 (آسیا )دالر/تن 

     HDPE 04654.11 0.4 (دالر/تن)  آسیا 

     1.6- 11..05 چین -اوره)دالر/تن( 

     6.1- 54.11. نفتا آسیا)دالر/تن(

     6.4 04101.11 پلی پروپیلن آسیا )گرید رافیا(

     1.1- 461.11 مونو اتیلن گالیکول جهانی)دالر/تن(

 5.5 6.1 1.1 0.41 کائوچو طبیعی )دالر/ کیلوگرم( جهانی

 4.6 6.4 6.4 44.11 چین -سنگ آهن )دالر/تن( 

 در زمان تهیه گزارشمبنای اطال ات موجود  برو  lme- indexmund- eranico tradingeconomics.com – sunsirs.com  -منبع

    ( نرخ سکه5 طال و ارز در بازار تهرانو 

درصد تغییرات نسبت به  نرخ امروز شرح

 روز گذشته

درصد تغییرات نسبت به 

 هفته گذشته

درصد تغییرات نسبت به 

 ماه گذشته

 6..01 0.01 6..0 0040614111 بهار آزادی

 1..01 0.66 4..0 0040614111 سکه امامی

 6..01 0.66 0.61 040.44111 عیار 91طالی هر گرم 

 1.64 4..0- 1.16- 64644. دالر

 .1.4- ...1- 1.40- 54041. یورو

 4..01- 4.15- 0.65- 644.45 پوند

 0.61 .1.6- 1.01 54441 درهم امارات

 مبنای اطال ات موجود در زمان تهیه گزارش برو  6gheroon.irمنبع

   بازارخالصه    (ی    

  .رسید 945041  به عدد ( درصدی 0443) یواحد 330کاهش امروز شاخص بورس با 

 0.56میالدی ) 6104وزارت صنعت4 معدن و تجارت به استناد گزارش مجمع جهانی اقتصاد ا الم کرد ایران در سال 

 .رتبه ارتقا به جایگاه یکصد و نهم جهان از نظر شاخص کارایی بازار کاال رسید 00خورشیدی( با 

در پتروشیمی ها پس از آتش سوزی چند روز اخیر در پتروشیمی بو لی سینا بعنوان یکی از زیر مجمو ه های 

این  ناخالص سود  درصد . از مبنی بر اینکه آتش سوزی مذکور کمتر فارس سازی هلدینگ خلیج فارس و شفاف

 مالت بازگشت.هلدینگ بزرگ را کاهش میدهد این سهم با کاهش جزئی قیمت به گردونه معا



 

 

 

ترین قرارداد  معاون امور صنایع وزیر صنعت4 معدن و تجارت با بیان اینکه مهمدر گروه خودرو و ساخت قطعات 

سرمایه گذاری خارجی مربوط به ایران خودرو و پژو بوده است4 اظهار داشت: قرارداد اصلی دو شرکت در اسفند ماه به 

همان زمان شرکت مشتر  جوینت ونچر شکل    در تهران امضا شد و از روز پیش نیز قرارداد فر ی 61امضا رسید و 

گرفت و مدیران آن نیز انتخاب شدند و اکنون در قسمتی از کارخانه ایران خودرو سایت تولید این شرکت جدید در 

 حال تجهیز است و پیش بینی ما این است که در اسفند ماه سه محصول این شرکت وارد بازار شود

دو شرکت خودرو سازی دیگر در حال مذاکره با برندهای مطرح ایتالیایی ا الم کرد: در این گروه  وی همچنین

ای هستند ضمن آنکه به زودی اولین طرح سرمایه گذاری مشتر  سایپا با یک شرکت مطرح خارجی  4آلمانی و کره

 ظرف روزهای آینده ا الم خواهد شد

در حالی که مدیر امل بانک مسکن ا الم کرده بود نرخ کارمزد الت4 در گروه کم رمق انبوه سازی4 امال  و مستغ

درصد کاهش یافته است4 دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور می گوید این اتفا  رخ  ..6به  4مسکن اقساطی از 

 نداده و طی مدتی که طرح فروش اقساطی تصویب شده استقبالی از آن صورت نگرفته است

 بود. آکنتور4 خودرو و وآذر های بیشترین  رضه در نمادو  آکنتورتایرا4 کسرا و  خرید مربوط به نماد بیشترین تقاضای

 .های گروه صنعت شدندترتیب برترین به محصوالت فلزیابزار پزشکی و  4 خودرو گروه های

 

  

  سر تیتر خبرها   (ن 

  شود اقتصاد برتر جهان در چین برگزار می 00نشست 

 شود طرح جامع مالیاتی امسال اجرا می 

  هواپیما هوا رفت 049سفارش خرید 

 

      اطالعیه های مهم کدال   (ز

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش  تجار

  توجیهی هیئت مدیره

درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی به  900افزایش سرمایه 

سرمایه اصالح پرتفوی و  -0گسترش عملیات لیزینگ  -9منظور 

 بهبود ساختار مالی -3گذاری جدید 

 درصد سود شرکت  0تحت تاثیر قرار گرفتن کمتر از  شفاف سازی پیرامون حریق پتروشیمی بوعلی سینا فارس

ماهه منتهی  1ای  های مالی میاندوره اطالعات و صورت آ اس پ

 )حسابرسی نشده( 9315/03/39به 

درصدی  13تعدیل منفی ریالی به ازای هر سهم/  91اعالم سود 

 نسبت به عملکرد دوره مشابه قبل

 

http://www.mehrnews.com/news/3708200/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88
http://www.mehrnews.com/news/3708393/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/19/1124967/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-247-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA

