گزارش روزانه بازار
شرکت کبرگساری ببوک شُر

تبریخ گسارش1395/ 07/ 17 :

گسارش ريزاوٍ ببزار
تبریخ گسارش1395/07/17 :

باصاس دس یک ًگاُ
باصاس ًقذی فشابَسس دس یک ًگاُ

باصاسًقذی بَسس دس یک ًگاُ
عٌَاى

هقذاس

تغییش

عٌَاى

هقذاس

تغییش

ضاخص کل (ٍاحذ)

77,217

34.04

ضاخص کل (ٍاحذ)

50.815

()6.50

ضاخص کل (ّن ٍصى)(ٍاحذ)

15,008

()22.61

ضاخص باصاس اٍل (ٍاحذ)

53،999

82.30

اسصش باصاس (هیلیاسد سیال)

3,193,234

()2,022

ضاخص باصاس دٍم (ٍاحذ)

169,061

()30.271

اسصش هعاهالت (هیلیاسد سیال)

1,611

()671

اسصش هعاهالت(هیلیاسد سیال)

946

()160

حجن هعاهالت(هیلیَى سْن)

872

()259

حجن هعاهالت (هیلیَى سْن)

205

()35

بیشتریه تأثیر در شبخص بًرس ي فرابًرس
بیطتشیي تأثیش بش ضاخص

بیطتشیي تأثیش بش ضاخص

بَسس

فشابَسس

ًواد

قیوت پایاًی

تاثیش

(سیال)

(ٍاحذ)

قیوت
پایاًی

قیمت َبی جُبوی
فلضات

قیوت

تغییش

(دالس)
ضاخص داٍجًَض (ٍاحذ)

18,240

72

تاثیش

هس(دالس)

4796

()8

(ٍاحذ)

ًفت خام (WTIدالس)

49/81

0.30

ًفت خام (Brentدالس)

51/93

0.17

47/84

1.14

1258/60

()16

ًواد

(سیال)

ضبٌذس

5,078

70.41

ضتشاى

3,325

2.52

خساپا

1,424

()22.79

دهاًٍذ

9,713

()0.9

ًفت خام(Opecدالس)

ضبشیض

5,159

22.26

ضشاص

14,355

0.86

اًس طال (دالس)

جن

8,471

20.43

ضاٍاى

11,529

0.77

سکِ بْاس آصادی(سیال)

)000،280( 11,109,000

فولی

1,682

16.93

رٍب

2,698

0.58

دالس آهشیکا(سیال)

35,940

40

ضپٌا

2,548

16.93

هپٌا

13,051

()0.39

فاسس

5,150

()16.93

ٍَّس

2,684

0.36

یَسٍ (سیال)

40,360

()160

یَاى چیي (سیال)

4,751

2

ومًدار ريود شبخص کل در ريز جبری

تًجٍ :ایه گسارش صرفبً جُت اطالع رسبوی بٍ فعبالن ببزار سرمبیٍ بًدٌ ي کبرگساری شُر در قببل خرید ي فريش مبتىی بر اطالعبت ارائٍ
شدٌ در ایه گسارش َیچگًوٍ مسئًلیت بٍ عُدٌ ومی گیرد.

(گريٌ تحلیلی کبرگساری شُر)

1

گسارش ريزاوٍ ببزار
تبریخ گسارش1395/07/17 :

ٍضعیت ًوادّای باصاس اهشٍص
ٍضعیت ًواد ّای "هتَقف ضذُ"
سدیف

ًواد

هَضَع

1

-

-

سدیف

ًواد

هَضَع

1

ضاٍاى1

پس اظ اضائِ اطالػبت پیص ثیٌی ثب هحسٍزیت زاهٌِ ًَسبى قیوت تب سقف  50زضغس

2

کی بی سیح

بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت

ٍضعیت ًواد ّای "باصگطایی ضذُ"

دس باصاس اهشٍص چِ گزضت
دس باصاس اهشٍص  ،گطٍُ ذَزضٍیی ضطٍػی هثجت ٍ پطتقبضب زاضتٌس کِ ثب گصضت ظهبى ،ثب افعایص ػطضِ ّب هَاجِ ٍ اکثطا هٌفی
ضسًس زض ایي هیبى زازٍستسّبی هثجت ٍ ّوطاُ غف ذطیس ًوبزّبی ذچطذص ،ذلٌت ،ذکوک ٍ ذططق چطن ًَاظی هی کطز ..
 .زض پبیبى هؼبهالت
حطیل ٍ حپبضسب تٌْب ًوبزّبی هثجت گطٍُ حول ٍ ًقل ثَزًس ٍ هبثقی کن حجن ٍ هتؼبزل زًجبل ضسًس
ضبذع کل هتبثط اظ هؼبهالت هثجت ًوبزّبی ضجٌسض ،ضجطیع ،جن ٍ فولی ثب ضضس ٍ 34احسی ثِ اضتفبع ٍ 77,217احسی ضسیس
کِ زض ایي هیبى ًوب زّبی ذسبپب ٍ فبضس ثیطتطیي تبثیط هٌفی ضا ایجبز کطزًس .
دس گشٍُ ّای باًکی ،بیوِ ای ،لیضیٌگی ٍ سشهایِ گزاسی کِ اکثطا هتؼبزل ٍ هٌفی ثِ کبض ذَز پبیبى زازًسً ،وبزّبی
هیْيًٍ ،یطٍٍ ،تَغبٍ ،سپِ ،پطزیس ٍ ٍگستط هثجت ،پطتقبضب ٍ ثب غف ذطیس زًجبل ضسًس ً .کتِ قبثل تبهل زض ًوبز ٍگستط ،ضضس
ثسیبض سطیغ ّفتِ ّبی اذیط آى ثَزُ کِ سْن ضا پط ضیسک کطزُ ٍ ثِ زلیل ًسجت ضیَاز ثِ ضیسک پب ییي ،ثطای سطهبیِ گصاضی
کَتبُ هست ؿیطجصاة ثَزُ است هَضَػی کِ سْبهساضاى ثرػَظ سْبهساضاى کن تجطثِ هی ثبیست هس ًظط قطاض زٌّس .
دس گشٍُ پاالیطگاّی ٍ زضپی ازاهِ ضضس قیوت جْبًی ًفت ثب افعایص تقبضب ،هؼبهالت پطحجن ٍ هثجت هَاجِ ضسین تب جبیی
کِ ًوبزّبی ضطاظ ،ضتطاى ،ضتضیع ٍ ضجٌسض غف ذطیس ضا ًیع تجطثِ کطزًس ٍ ًوبز ضبٍاى پس اظ اضائِ تؼسیل هثجت ٍ اطالػبت
پیص ثیٌی سَز ثب ضضس حسٍز  5زضغسی هَضز ثبظگطبیی قطاض گطفت  .گطٍُ ضیویبیی اکثطا هؼبهالت هتؼبزلی زاضتٌس اهب
ًوبزّبی جن ،سبیٌب ،ضکلط ،پتطٍل ،ضکطثي ٍ ضفبضس اظ اقجبل ثیطتطی ثطذَض زاض ثَزًس.
گشٍُ ّای فلضی ٍ هعذًی اکثطا هتؼبزل ثب گطایطی هٌفی زًجبل ضسًس اهب ًوبزّبی شٍة ،فولیّ ،طهع ،فربس ،فلَلِ ،فوطاز،
کٌَض ٍ کطجس هثجت ٍ ًوبزّبی فٌَضز ،کوٌگٌع ٍ فَالی ثب غف ذطیس هَاجِ ثَزًس .
ًوبزّبی ثبلًَس ٍ ثبثبز زض گطٍُ سبذتوبًی غف ذطیس ٍ ًوبزّبی آ س ح ،ثطٍزٍ ،سبذت ،کطهبى ٍ ثوسکي هثجت ٍ پطتقبضب ثِ
کبض ذَز پبیبى زازًس اهب گطٍُ سیوبًی کن فطٍؽ ظبّط ضسًس ٍ اکثطا کن حجن ٍ هٌفی ثِ کبض ذَز پبیبى زازًس ٍ تٌْب ًوبزّبی
سطٍز ٍ سکطز هؼبهالت هثجتی زاضتٌس .
ًوبز ٍَّض زض حبلی ثب ضضس قیوتی ٍ تب آستبًِ تطکیل غف ذطیس پیص ضفت .ایي زض حبلیست کِ ًوبز تبظُ ٍاضز ثکٌَْج زض
زضغسّبی هٌفی هَضز هؼبهلِ قطاض گطفت .زض غَضت ازاهِ ضضس ًوبز ٍَّض ،اًتظبض هی ضٍز ثب افعایص تقبضب ٍ هؼبهالت هثجت ًوبز

تًجٍ :ایه گسارش صرفبً جُت اطالع رسبوی بٍ فعبالن ببزار سرمبیٍ بًدٌ ي کبرگساری شُر در قببل خرید ي فريش مبتىی بر اطالعبت ارائٍ
شدٌ در ایه گسارش َیچگًوٍ مسئًلیت بٍ عُدٌ ومی گیرد.

(گريٌ تحلیلی کبرگساری شُر)
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گسارش ريزاوٍ ببزار
تبریخ گسارش1395/07/17 :

ثکٌَْج هَاجِ ضَین  .ثجع ًوبزّبی الثسب ،تکطب ،ثسیَچ ٍ ثکبة کِ هتؼبزل ٍ هثجت ثَزًس سبیط ًوبزّبی
آالت ،تجْیعاتی ،ثطقی ٍ گطٍُ ّبی ٍاثستِ ،اکثطا هتؼبزل ٍ هٌفی ثِ کبض ذَز پبیبى زازًس .

گطٍُ ّبی هبضیي

دس گشٍُ آی تی افعایص تقبضب ٍ هؼبهالت هثجتی ضا ضبّس ثَزین زض ایي هیبى ذجط ثطگعاضی هٌبقػِ پطحبضیِ اهب سَزآٍض
غٌسٍق هکبًیعُ فطٍش فطٍضگبُ ّبی سطاسط کطَضً ،وبزّبی هساضاى ،آکٌتَض ٍ ثرػَظ هطقبم ضا ّوچٌبى زض کبًَى تَجِ
فؼبلیي ثبظاض قطاض زازُ است  .زض گطٍُ کبًی ّبی ؿیط فلعی ًوبز ضلیب ّوچٌبى ثِ غف ذطیس ٍ ضضس قیوتی سطیغ ذَز ازاهِ زاز،
ًوبز کپطیط ًیع غف ذطیس ثَز ٍ ًوبز کطاظی هؼبهالت هثجتی ضا تجطثِ کطز اهب هبثقی ّن گطٍّی ّب هٌفی ثِ کبض ذَز پبیبى
زازًس.

ارزش معبمالت ببزار سرمبیٍ

ّوبًطَض کِ هالحظِ هی ضَز

حسٍز  42زضغس اضظش

هؼبهالت ثبظاض ثِ  4غٌؼت ذَزضٍ ٍ قطؼبت  ،فطآٍضزُ ّبی
ًفتی ،فلعات اسبسی ٍ ؿصایی ثجط قٌس ٍ ضکط اذتػبظ
زاضتِ است.
(الصم بِ رکش است دسصذّای اعالهی بذٍى هحاسبِ هعاهالت عوذُ
بَدُ ٍ صٌایع با سْوی کوتش اص یک دسصذ ًوایص دادُ ًطذُ است)

ّوبًطَض کِ هالحظِ هی ضَز حسٍز  58زضغس اضظش
هؼبهالت ثبظاض ثِ ذَزضٍ ٍ قطؼبت ،ثبًکْب ٍ هَسسبت
اػتجبضی  ،فلعات اسبسی ٍ سطهبیِ گصاضیْب اذتػبظ
زاضتِ است.
(الصم بِ رکش است

دسصذّای اعالهی بذٍى هحاسبِ هعاهالت

عوذُ بَدُ ٍ صٌایع با سْوی کوت س اص یک دسصذ ًوایص دادُ
ًطذُ است ).

تًجٍ :ایه گسارش صرفبً جُت اطالع رسبوی بٍ فعبالن ببزار سرمبیٍ بًدٌ ي کبرگساری شُر در قببل خرید ي فريش مبتىی بر اطالعبت ارائٍ
شدٌ در ایه گسارش َیچگًوٍ مسئًلیت بٍ عُدٌ ومی گیرد.

(گريٌ تحلیلی کبرگساری شُر)
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گسارش ريزاوٍ ببزار
تبریخ گسارش1395/07/17 :

گسارشبت امريز کدال
 - 1ضشکت :قٌذ ًیطابَس (ًواد :قٌیطا)
اٍلیي پیص ثیٌی زضآهس ّط سْن سبل هبلی هٌتْی ثِ ( 31/06/1396حسبثطسی ًطسُ) اغالحیِ
ثِ اطالع هی ضسبًس ثط هجٌبی اطالػبت زضیبفتی اظ ضطکت قٌس ًیطبثَض طی ًبهِ ضوبضُ هَضخ  17/07/1395پیص ثیٌی زضآهس
ّط سْن ثطای سبل هبلی هٌتْی ثِ  31/06/1396ثب سطهبیِ  200,000هیلیَى ضیبل هجلؾ  35ضیبل ثِ طَض ذبلع پس اظ کسط
هبلیبت هی ثبضس.
 سَز ّط سْن گعاضش قجل 19 :ضیبل
 سَز ّطسْن گعاضش جسیس 35 :ضیبل
 زضغس تـییط 84% :تؼسیل هثجت
 - 2ضشکت ّ :وکاساى سیستن (ًواد  :سیستن)
آگْی ثجت افعایص سطهبیِ ضطکت ّوکبضاى سیستن  :ثط اسبس تػویوبت هجوغ ػوَهی فَق الؼبزُ هَضخ ٍ 12/03/1394
غَضتجلسِ ّیئت هسیطُ هَضخ  29/04/1395افعایص سطهبیۀ ضطکت اظ هجلؾ  600,000هیلیَى ضیبل ثِهجلؾ  750,000هیلیَى
ضیبل ( اظ هحل سَز اًجبضتِ هجلؾ  150000هیلیَى ضیبل  ) ،زض تبضید  10/07/1395زض هطجغ ثجت ضطکت ّب ثِ ثجت ضسیسُ
است.
- 3ضشکت :گشٍُ صٌایع کاغز پاسس (ًواد  :چکاپا)
پیص ثیٌی زضآهس ّط سْن سبل هبلی هٌتْی ثِ  30/08/1395زٍضُ  9هبِّ (حسبثطسی ضسُ) زٍضُ هٌتْی ثِ 31/05/1395
ثِ اطالع هی ضسبًس ثط هجٌبی اطالػبت زضیبفتی اظ ضطکت گطٍُ غٌبیغ کبؿص پبضس طی ًبهِ ضوبضُ هَضخ  17/07/1395پیص
ثیٌی زضآهس ّط سْن ثطای سبل هبلی هٌتْی ثِ  30/08/1395ثب سطهبیِ  1,315,596هیلیَى ضیبل هجلؾ  372ضیبل ثِ طَض
ذبلع پس اظ کسط هبلیبت هی ثبضس.
 سَز ّط سْن گعاضش قجل 376 :ضیبل
 سَز ّط سْن گعاضش جسیس 372 :ضیبل
 زضغس تـییط %1 :تؼسیل هٌفی
 پَضص  9هبِّ  63%هجلؾ  234ضیبل
 گعاضش ثط اسبس ػولکطز  9هبِّ حسبثطسی ًطسُ هقبیسِ ضسُ است.

بخص تحلیل تکٌیکال
ضاخص هَاد غزایی
ضبذع هحػَالت ؿصایی زض تبین فطین ّفتگی یکجبض
تالش کطزُ اظ سقف تبضیری ذَزش زض ٍ3600احس
ػجَض کٌس کِ ًتَاًستِ تثجیت کٌس ٍ هجسزا زض ظیط ایي
هحسٍزُ قطاض گطفتِ ٍ زض حبل حبضط ثب تَجِ ثِ ٍضؼیت
ًوَزاض ضطکتْبی ایي غٌؼت ٍ ٍضؼیت اًسیکبتَضّبی
ضسى ذطیساضاى ٍ
ضبذع غٌؼت ضبّس قسضتوٌس
تضؼیف قسضت فطٍضٌسگبى زض ًوَزاض ّستین ٍ ثب تَجِ

تًجٍ :ایه گسارش صرفبً جُت اطالع رسبوی بٍ فعبالن ببزار سرمبیٍ بًدٌ ي کبرگساری شُر در قببل خرید ي فريش مبتىی بر اطالعبت ارائٍ
شدٌ در ایه گسارش َیچگًوٍ مسئًلیت بٍ عُدٌ ومی گیرد.

(گريٌ تحلیلی کبرگساری شُر)
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گسارش ريزاوٍ ببزار
تبریخ گسارش1395/07/17 :

ثِ ٍضؼیت DTثٌظط هیطسس ػجَض اظ ایي سقف ایٌجبض قسضتوٌس تط ٍ تثجیت ثبالی آى غَضت پصیطز .

تًجٍ :ایه گسارش صرفبً جُت اطالع رسبوی بٍ فعبالن ببزار سرمبیٍ بًدٌ ي کبرگساری شُر در قببل خرید ي فريش مبتىی بر اطالعبت ارائٍ
شدٌ در ایه گسارش َیچگًوٍ مسئًلیت بٍ عُدٌ ومی گیرد.

(گريٌ تحلیلی کبرگساری شُر)
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