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ب) سر تیتر خبرها

















تاکید رئیس جمهور بر سرعت بخشیدن به اقدامات در راستای ثبات در بازار
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی زیر مجموعه این وزارتخانه
برای شفافیت بیشتر و نظارت عمومی بر عملکرد آنها خبر داد.
ترکیدن حباب امنیتی رژیم صهیونیستی با انتقال سوخت به لبنان /ایران در کانون توجه سیاستهای سازنده
منطقه /پرداخت هزینه سوخت با پول محلی و تهاتر کاالیی
توقف همکاری برخی از شرکتهای دارویی کره با ایران /سئول از ساختار تحریمها تبعیت میکند /تنها ۰۵
میلیون دالر از پولهای بلوکه ،آزاد شد
احتمال تعریف پول واحد بین کشورهای عضو پیمان شانگهای /تحریمهای آمریکا بیاثر خواهد شد؟
فریب تبلیغات جذاب خرید مسکن در ترکیه را نخورید ،مسکن مهر خارج از شهر تحویل میدهند /برای اخذ
اقامت ترکیه خرید ملک کافی نیست
واردات خودروهای باالی  ۰۵هزار دالر همچنان ممنوع خواهد بود /تبصره مربوط به واردات خودروهای
کارکرده از طرح حذف شد
شرکت گاز پروم اعالم کرد که روسیه تا بیش از یک قرن دیگر همچنان ذخایر گاز طبیعی دارد.
کاهش دوباره قیمت سیمان در بازار /وزیر صمت :عرضه سیمان در بورس تجربه خوبی بوده است
ترکیدن حباب امنیتی رژیم صهیونیستی با انتقال سوخت به لبنان /ایران در کانون توجه سیاستهای سازنده
منطقه /پرداخت هزینه سوخت با پول محلی و تهاتر کاالیی
دستور رئیس جمهور برای تدوین برنامه پوشش جاماندگان سهام عدالت /برنامه دولت برای جبران کسری
بودجه بزودی اعالم میشود
طرح واردات خودرو خارجی به معنی آزادسازی بی قید و شرط واردات نیست
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :طرح تأمین مالی پروژههای دولت در حوزه مسکن در بازار سرمایه در
حال بررسی است.
خطیبزاده :عضویت در سازمان شانگهای ،پایان عملی شکست پروژه انزوای ایران بود /دیدار امیرعبداللهیان
با همتایان  ۴+۰در نیویورک
تخلیهگر پائینی سد کرخه آزمایش شد/بهرهبرداری از آب کرخه وارد دوره حساسی میشود
پهلوگیری  ۲۳فروند کشتی حامل کاالهای اساسی در بندر شهیدرجایی /ورود  ۰کشتی حامل ۳۷۲هزار تن گندم به بندر

ج) گزارش بازار
امروز شاخص کل با کاهش  14792واحدی به رقم  2291029.9واحد رسید .ارزش بازار معادل  8720.02..4میلیارد ریال و ارزش
معامالت  89.84میلیارد ریال بوده است.
نمادهای پر تراکنش در بورس از آن کیمیا تک با قیمت های مثبت و سپید ،خودرو ،خساپا ،برکت ،فوالد با قیمت های منفی بوده است.
نمادهای پر تراکنش در فجهان با قیمت های مثبت و وهامون ،سپیدار ،گدنا ،دی ،کرمان با قیمت های منفی بوده است.
بیشترین تغییرات در شاخص صنایع با افزایش  %020.مربوط به شاخص بیمه و بازنشسته ،کاهش()%13.4مربوط به شاخص انتشار و
چاپ ،کاهش()%.2..مربوط به شاخص حمل و نقل ،کاهش()%.2.1مربوط به شاخص خرده فروشی به جز وسایل نقلیه،
کاهش()%.240مربوط به شاخص منسوجات ،کاهش( )%.273مربوط به شاخص کانه فلزی بوده است.
بیشترین افزایش قیمتها مربوط به نمادهای خلنت ،بکاب ،کیمیاتک ،خپویش ،غشان،فجهان ،اتکای ،شتوکا ،ساینا ،زنگان و بیشترین
کاهش قیمتها مربوط به نمادهای اپال ،کدما ،وکار ،سیالم ،لخزر ،غدام ،غمینو ،حسیر ،کتوکا ،درهآورد ،رافزا میباشد.

