هب انم خدا

گزارش روزاهن بازار سهام

واحد معامالت
1000/06/27

ب) سر تیتر خبرها













قهرمانان المپیک و پارالمپیک ایران در بازیهای  ۰۲۰۲توکیو با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.
آیتهللا رئیسی :فصل نوینی از روابط ایران و تاجیکستان درحال رقم خوردن است
حزبهللا و «معادله کشتیها» برای نجات لبنان /گسترش بازدارندگی مقاومت از زمین به دریا با عنوان «سالح
در خدمت اقتصاد»
مشارکت نیروهای حشد شعبی دیالی در تامین امنیت زائران اربعین در کربال و آغاز عملیات در جرف النصر
امضای  ۸سند همکاری در بخشهای مختلف میان ایران و تاجیکستان
واکاوی آثار عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای /تالش آمریکا برای انزوای اقتصادی ایران شکست خورد

قانون آمریکایی «سزار» بدون پشتوانه حقوقی و تروریسم اقتصادی واشنگتن علیه سوریه
مأموریت سازمان ملل در افغانستان بهمدت  ۶ماه تمدید شد
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از پروژههای آبرسانی این بنیاد در استان خوزستان بازدید میدانی کرد.

موافقت سازمان همکاری شانگهای برای ایجاد سازوکار توسعه همکاریهای صنعتی
عضو هیئتمدیره بانک مسکن از پرداخت  ۰۲۲۲میلیارد تومان وام نوسازی در بافتهای فرسوده خبر داد.
سرمایهگذاران کوتاه مدت در بورس از نرخ دالر سیگنال میگیرند /احتماال شرایط برای ورود نقدینگیهای جدید
بهتر باشد
 درخواست رسمی چین برای عضویت در پیمان تجاری اقیانوس آرام /ژاپن :بررسی میکنیم



قیمت گوشت گوسفندی اعالم شد /احتمال افزایش قیمت گوشت در نیمه دوم سال /امسال ذبح دام بیش از حد است

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طرح الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول را راهکاری برای
حل معضل اعتبار معامالت قولنامهای
 رویترز :تحریمها ،صادرات بنزین ایران را رونق داد /افزایش  066درصدی صادرات در سال 0606





بروکراسی بالی جان ساخت و ساز مسکن شد /پیشنهاد تشکیل ستاد ویژه صدور پروانه ساختمانی به وزارت راه

مخالفت گمرک با افزایش تعداد ارقام تعرفه کاال /مشکالت رسوب بیشتر خواهد شد
زیان سنگین قطعی برق ،روی دوش صنایع فوالدی /تولید کاهش یافت
نفع اقتصادی سوریه نصیب روسیه شد /تجار مخالف بشار اسد با کشورهای خلیج فارس کار میکنند /مراودات
تهران -دمشق به کندی پیش میرود
 گازپروم :روسیه برای بیش از یک قرن ذخایر گاز دارد
ج) گزارش بازار
امروز شاخص کل با کاهش  37991واحدی به رقم  1.450221واحد رسید .ارزش بازار معادل  7.2.572.85میلیارد ریال و ارزش
معامالت 57857میلیارد ریال بوده است.
نمادهای پر تراکنش در بورس از آن شستا ،کیمیا تک با قیمت های مثبت و سپید ،خودرو ،فملی ،شپنا با قیمت های منفی بوده است.
نمادهای پر تراکنش در فجهان ،مدیریت با قیمت های مثبت و دی ،وهامون ،گدنا ،کرمان ،صبا با قیمت های منفی بوده است.
بیشترین تغییرات در شاخص صنایع با افزایش  %7278مربوط به شاخص محصوالت چرمی ،افزایش %17.0مربوط به شاخص محصوالت
چوبي ،افزایش %7285مربوط به شاخص تامین آب ،برق ،گاز ،کاهش()%7258مربوط به شاخص فنی مهندسی ،کاهش()%72.5مربوط به
شاخص خرده فروشی به جز وسایل نقلیه ،کاهش( )%72.5مربوط به شاخص ذغال سنگ بوده است.
بیشترین افزایش قیمتها مربوط به نمادهای کیمیا تک ،دسبحا ،خپویش ،وملی ،تنوین ،خلنت،حپارسا ،مدیریت ،فجهان و بیشترین
کاهش قیمتها مربوط به نمادهای دلقما ،غبهنوش ،کگل ،قلرست ،سپاها ،وآذر ،حسیر ،زقیام ،شاوان ،حریل ،دبالک ،حآسا میباشد.

