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معامالت اوراق بدهی و ETF

معامالت بلوک وعمده

مروری بر بازار
شاخص بورس تهران در سومین روز کاری هفته رشد  91واحدی را پشت سر گذاشت و به محدوده ی  95.227واحد رسید .کاهش جنگ
تعرفه ای تجاری و تفاهمات بین آمریکا و چین عاملی جهت رشد قیمت فلزات در بازارهای جهانی بوده است و بازتاب مثبت بر قیمت سهام
فلزاتی به دنبال داشته است و بیشترین تاثیرات مثبت را بر شاخص بورس به جای گذاشتند .ارزش کل معامالت روز جاری بالغ بر 10.374
میلیارد ریال بوده و  73.55میلیارد ریال آن به معامالت اوراق بدهی و  1.800میلیارد ریال ان به معامالت خرد اختصاص داشته است.
گزارشات ناامیدکننده سایپا و تعدیل منفی و شناسایی زیان  25تومانی در سال  96جو منفی را در کلیت گروه به جریان انداخت .به طوریکه
نماد خکاوه و خپارس و خاور تا آستانه ی صف فروش پی رفتند .افزایش بهای تمام شده ی فروش محصوالت در پی افزایش نرخ دالر بدون
افزایش بهای فروش محصوالت سایپا سبب شناسایی زیان قابل توجه در سال  96شد .مشکالت ساختاری این گروه به همراه سایه تهدید و
تحریم های اقتصادی تداوم تقاضا در این گروه را کمرنگ کرده و بستر برای معامالت سفته بازی را فراهم ساخته است.
نمادهای فلزاتی امروز نسبت به روز گذشته با تق اضای بیشتر و در محدوده ی مثبت معامله شدند .گزارشات  12ماهه ی مطلوب اغلب این
شرکت ها به همراه افزایش بهای جهانی قیمت فلزات عاملی جهت اقبال سهامداران به این گروه بود .فوالد کاوه حدود  120درصد پوشش
بودجه داشته و از طرفی فوالژ نیز  44درصد تعدیل مثبت را پشت سر گذاشت .فوالد بیشترین حجم و ارزش معامالت گروه را به خود
اختصاص داده و فخاس نیز از نمادهای مثبت تاثیرگذار بر شاخص بورس بوده است.
سهام گروه پاالیشی نیز پس از ارائه گزارشات کمتر از حد توقعات سهامداران به دنبال فشار عرضه روز گذشته امروز نیز در محدوده ی منفی
مع امله شدند .شبریز امروز که بیشترین فشار عرضه را پشت سر گذاشت با پوشش  102درصدی بودجه پیش بینی شده ی سال  96همراه
شد و تنها توانست  105تومان به ازای هر سهم برای کل سال  96سود شناسایی کند .شراز نیز  215تومان سود شناسایی کرد که معادل
 101درصد پوشش بودجه بوده است .تا کنون شتران بهترین گزارش  12ماهه را ارائه داده است.

خالصه اهم اخبار بازار
دالر ۴۲۰۰تومانی با تصمیم بانک مرکزی گران شد /پیش بینی سیف از دالر ۴.۴5۲تومانی
بانک مرکزی نرخ دالر آمریکا را با افزایش  5تومانی از  4،200به  4،205تومان تغییر داد و سیف هم رشد  5تا  6درصدی دالر
تا پایان سال را پیش بینی کرد .به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم،بانک مرکزی نرخ  39ارز را برای امروز
اعالم کرد که براساس آن نرخ  23ارز از جمله دالر آمریکا نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ  11ارز از جمله یورو و پوند کاهش
یافت .همچنین نرخ  5ارز دیگر نیز ثابت مانده است.
افزایش وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طال از فردا
بورس کاال اعالم کرد :وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طال در این بورس از فردا افزایش مییابد .به گزارش پایگاه خبری
بورس پرس،بورس کاال اعالم کرد :مطابق با بند  11مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام در خصوص تعیین وجه
تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طال و با توجه به افزایش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر ،از فردا پس از
اتمام روز معامالتی وجه تضمین اولیه برابر  2.05میلیون تومان به همراه وجه تضمین اضافی ،در مجموع  6.55میلیون تومان
تعیین میشود.

