هب انم خدا

گزارش روزاهن بازار سهام

واحد معامالت
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ب) سر تیتر خبرها
 رئیسی :با جاهلیت مدرن در دنیا مواجه ایم/بیداری امروز در منطقه به برکت خون شهداست























شرکت گازپروم روسیه برای افزایش صادرات گاز به اروپا از طریق اوکراین ،قیمت گاز را در این قاره  ۰۱درصد باال

پیش بینی بانک آمریکایی از نفت  ۰۱دالری در پاییز امسال
مجوز کارگزاریها در صورت عدم تجمیع مجوزها ،مرحله به مرحله لغو میشود
صدور برگ تشخیص مالیاتی برای بیش از یکمیلیون واحد خالی /آیا اجرای قانون بازار مسکن را متعادل میکند؟

سهم  ۰۱برابری دهکهای باال از یارانه بنزین /مهمترین اولویت کشور باید جلوگیری از تورم باشد
فهرست دفاتر مجاز فروش بلیت پروازهای اربعین با قیمت مصوب +جزئیات
بورل ۰+۱ :نشستی درباره توافق هستهای ایران در نیویورک نخواهد داشت
ناصر قندیل :تهدیدهای آمریکا درباره واردات سوخت از ایران نقض حاکمیت لبنان است
عفو بینالملل :تحقیق و پاسخگویی کامل درباره حمله آمریکا در کابل ضروری است
هشدار وزیر راه به ایرالینهای متخلف /رستم قاسمی :رفاه زائران اربعین خط قرمز است
قالیباف :بی عرضگی در حل مشکالت نتیجه پشت کردن به سنت های الهی است
وزیر بهداشت :حذف محدودیت سنی تزریق واکسن کرونا برای  ۰۰سال به باال در سراسر کشور
ممنوعیت فروش سیمان خارج از بورس و ثبتنام در سامانه  /هشدار به متخلفان
ترکیه با قاچاق  ۰۲درصد از بازار سوریه را دارد /خط اعتباری یک میلیارد دالری باید عیان شود /هنوز در
سوریه رایزن بازرگانی نداریم
سنگین ترین ریزش سه ماه اخیر وال استریت پس از هشدار یلن
سخنگوی صنعت برق :از امروز محدودیت مصرف برق لغو شد  /افزایش صادرات در دستور کار قرار گرفت
جواد اوجی ،وزیر نفت با ژونگ گویدونگ ،مدیر شعبه شرکت چینی سینوپک در تهران دیدار و گفتوگو کرد.
تاخیر در بهرهبرداری از واحدهای بخار روزانه  ۳میلیون یورو هزینه دارد
 ۱۰۱۱دستگاه پز خارج از کشور را مسدود کردیم /کاهش  ۲۱درصدی کارت اجارهای به سایتهای قمار
ریزش  ۰۱درصدی تقاضای خودرو در  ۰۰روز اخیر /قیمتها کاهش  ۰تا  ۰۱درصدی دارند /مصرفکننده
واقعی در بازار وجود ندارد
قیمت مرغ نباید بیشتر از  ۰۲هزار تومان باشد /حل مشکل کمبود مرغ در بازار برای ماه های آینده
تصویب کلیات بسته سیاست های حمایتی از زعفران و کشت قراردادی گندم

ج) گزارش بازار
امروز شاخص کل با کاهش  55335واحدی به رقم  .951.93.1واحد رسید .ارزش بازار معادل  3391539..5میلیارد ریال و ارزش
معامالت  3.5.3میلیارد ریال بوده است.
نمادهای پر تراکنش در بورس از آن کیمیاتک ،فسبزوار با قیمت های مثبت و شستا ،لپارس  ،خودرو ،فوالد ،سپید با قیمت های منفی بوده
است .نمادهای پر تراکنش در فجهان  ،وهامون ،فرابورس،توسن با قیمت های مثبت و دی ،کرمان ،سپیدار با قیمت های منفی بوده است.
بیشترین تغییرات در شاخص صنایع با افزایش  %.9.4مربوط به شاخص سایر معادن ،کاهش()%.4.4مربوط به شاخص استخراج نفت
جزكشف ،کاهش()%.955مربوط به شاخص حمل و نقل ،کاهش()%.935مربوط به شاخص منسوجات ،کاهش()%.9.5مربوط به شاخص
محصوالت چوبی ،کاهش( )%.934مربوط به شاخص الستیک بوده است.
بیشترین افزایش قیمتها مربوط به نمادهای کیمیاتک ،غشصفا ،قلرست ،خریخت ،لخزر ،اتکای ،بمپنا ،فرابورس ،زشریف و بیشترین
کاهش قیمتها مربوط به نمادهای چکاوه ،دلقما ،قشکر ،دابور ،ساروم ،مدیریت ،تبرک ،غدیس ،زنگان ،شبصیر ،غگیال میباشد.

