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بازار در یک نگاه
بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

بازارنقدی بورس در یک نگاه
عنوان

مقدار

تغییر

عنوان

مقدار

تغییر

شاخص کل (واحد)

77,849

142.28

شاخص کل (واحد)

827

4.20

شاخص کل (هم وزن)(واحد)

15,225

74.60

شاخص بازار اول (واحد)

54،521

2

ارزش بازار (میلیارد ریال)

3,228,580

12،078

شاخص بازار دوم (واحد)

169,972

880

ارزش معامالت (میلیارد ریال)

3,117

279

ارزش معامالت(میلیارد ریال)

1,743

1192

حجم معامالت(میلیون سهم)

857

105

حجم معامالت (میلیون سهم)

498

279

قیمت های جهانی

بیشترین تأثیر در شاخص بورس و فرابورس
بیشترین تأثیر بر شاخص

بیشترین تأثیر بر شاخص

بورس

فرابورس
قیمت پایانی

تاثیر

(ریال)

(واحد)
3.57

فلزات

قیمت (دالر)

شاخص داوجونز

18086

نفت خام WTI

50/44

نفت خام Brent

51/96

نفت خامOpec

48/22

انس طال

1261/00
1,093,000

قیمت پایانی

تاثیر

نماد

(ریال)

(واحد)

نماد

جم

8,591

51.85

مارون

29,812

شپنا

2,581

()29.9

شراز

14,124

()1.15

پترول

1,299

25.08

شاوان

13,399

1.1

سکه بهار آزادی

بفجر

14,626

23.93

دماوند

9,967

0.68

(تومان)

فوالد

1,211

()18.08

وهور

2,479

()0.39

مس

4677/01

شبندر

5,008

()15.31

شتران

3,371

()0.36

دالر(تومان)

3551

کگل

1,917

13.02

ارفع

3,608

()0.34

نمودار روند شاخص کل در روز جاری

توجه :این گزارش صرفاً جهت اطالع رسانی به فعاالن بازار سرمایه بوده و کارگزاری شهر در قبال خرید و فروش مبتنی بر اطالعات ارائه
شده در این گزارش هیچگونه مسئولیت به عهده نمی گیرد.
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وضعیت نمادهای بازار امروز
وضعیت نماد های "متوقف شده"
ردیف

نماد

موضوع

1

تایرا

با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم

2

حفاری

جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

3

غچین،حکشتی

جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی

4

دفاراح

با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی

5

خفناور1

جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

6

کرمان1

جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام

7

وآفری1

جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

8

پتایر،ددام،خبهمن

با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم

ردیف

نماد

موضوع

1

اخابر

پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده،با محدودیت نوسان قیمت

2

خاهن

با توجه به رفع ابهام در خصوص اطالعات ارائه شده،با محدودیت نوسان قیمت آماده

3

خریخت،خنصیر

باتوجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم بدون محدودیت نوسان قیمت

4

غدام

با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به  /09/1395بدون محدودیت نوسان قیمت30

5

وخارزم

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت

6

سکرد

با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به  /06/1395بدون محدودیت نوسان قیمت31

7

سکردح

با توجه به اعالم دوره پذیره نویسی بدون محدودیت نوسان قیمت

وضعیت نماد های "بازگشایی شده"

در بازار امروز چه گذشت
سه شنبه 27مهر  ،95شاخص کل بورس با  142واحد افزایش به عدد 77849رسید .حجم معامالت بورس  857میلیون و
 494هزار سهم و اوراق بهادار به ارزش  211میلیارد تومان بود .نمادهای معامالتی شرکت های پاالیش نفت اصفهان ،فوالد
مبارکه اصفهان و پاالیش نفت بندرعباس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند .در مقابل بیشترین اثر مثبت بر رشد
شاخص توسط شرکت ها پتروشیمی جم ،گروه پتروشیمی س .ایرانیان و پتروشیمی فجر داشتند.
امروز بیشترین ارزش معامله را سرمایه گذاری سپه ،گروه پتروشیمی س.ایرانیان و سرمایه گذاری سایپا به خود اختصاص
دادند .گروه کانه های فلزی معامالت متعادلی داشتند .در این گروه نمادهای کاما و کنور مورد توجه بیشتر مورد توجه بازار
بودند.در بازار امروز گروه فلزات اساسی نیز روز متعادلی داشتند .در این گروه نمادهای فجر و فپنتا صف فروش و فنورد صف
خرید بود بقیه نمادهای گروه متعادل دنبال شدند.گروه خودرو معامالت بهتری نسبت به روز کاری قبل داشت و اکثر نمادهای
این گروه مثبت به کار خود پایان دادند .قطعه سازها نیز روز متعادلی داشتند.درگروه پاالیشی روز منفی را شاهد بودیم و به جز
شاوان که صف خرید بود بقیه گروه روز خوبی را نداشتند.در گروه زغالسنگ کطبس همچنان صف خرید دنبال می شود .در
توجه :این گزارش صرفاً جهت اطالع رسانی به فعاالن بازار سرمایه بوده و کارگزاری شهر در قبال خرید و فروش مبتنی بر اطالعات ارائه
شده در این گزارش هیچگونه مسئولیت به عهده نمی گیرد.
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گروه محصوالت کاغذی چکاپا صف خرید شد .گروه رایانه نیز سراسر سبز پوش بودند و نماد تازه وارد آپ با  200میلیون صف
خرید به کار خود پایان داد .در گروه سیمان ساروم و در گروه انبوه سازی کرمان صف خرید شدند سایر نمادهای این دو گروه
متعادل و منفی بودند .در سایر گروه ها هم معامالت متعادلی را شاهد بودیم.

ارزش معامالت بازار سرمایه

همانطور که مالحظه می شود حدود  43درصد ارزش
معامالت بازار به  4صنعت خودور و قطعات ،فراورده های
نفتی ،فلزات اساسی و غذایی به جر قندو شکر اختصاص
داشته است.
(الزم به ذکر است درصدهای اعالمی بدون محاسبه معامالت عمده
بوده و صنایع با سهمی کمتر از یک درصد نمایش داده نشده است)

همانطور که مالحظه می شود حدود  59درصد
ارزش معامالت بازار به 4خودرو و قطعات ،بانکها
وموسسات اعتباری ،فلزات اساسی و سرمایه گذاریها
اختصاص داشته است.
(الزم به ذکر است درصدهای اعالمی بدون محاسبه معامالت
عمده بوده و صنایع با سهمی کمتر از یک درصد نمایش داده
نشده است).

توجه :این گزارش صرفاً جهت اطالع رسانی به فعاالن بازار سرمایه بوده و کارگزاری شهر در قبال خرید و فروش مبتنی بر اطالعات ارائه
شده در این گزارش هیچگونه مسئولیت به عهده نمی گیرد.
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مهمترین گزارشات امروز کدال
 -1شرکت تکادو (نماد  :وکادو)
تکادو در دوره  3ماهه منتهی به ( 31/06/95حسابرسی نشده) به ازای هر سهم  270ریال سود شناسایی کرده است این
در حالیست که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم  12ریال زیان شناسایی کرده بود.
این شرکت براساس عملکرد  3ماهه برای سال مالی منتهی به  31/03/1396مبلغ  107میلیارد ریال سود خالص
شناسایی کرده است.
 -2شرکت تراکتور سازی ایران(نماد  :تایرا)
 -3پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به  30/12/1395دوره  6ماهه (حسابرسی نشده)

دوره منتهی به

31/06/1395
به اطالع می رساند بر مبنای اطالعات دریافتی از شرکت تراکتور سازی ایران طی نامه شماره مورخ  27/07/1395پیش بینی
درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به  30/12/1395با سرمایه  1،800،000میلیون ریال مبلغ  337ریال به طور خالص
پس از کسر مالیات می باشد.


سود هر سهم گزارش قبل 239 :ریال



سود هر سهم گزارش جدید 337 :ریال



درصد تغییر %41 :تعدیل مثبت



پوشش  6ماهه  %30مبلغ  100ریال

 -4شرکت فنر سازی خاور(نماد  :خفنر)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به  30/12/1395دوره  6ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 31/06/1395
به اطالع می رساند بر مبنای اطالعات دریافتی از شرکت فنر سازی خاور طی نامه شماره مورخ  27/07/1395پیش بینی
درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به  30/12/1395با سرمایه  100،000میلیون ریال مبلغ  101ریال به طور خالص پس
از کسر مالیات می باشد.



بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
شناسایی  92ریال زیان در  6ماهه

 -5شرکت صنایع شیمیایی سینا (نماد  :شسینا)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به  30/12/1395دوره  6ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 31/06/1395
به اطالع می رساند بر مبنای اطالعات دریافتی از شرکت صنایع شیمیایی سینا طی نامه شماره مورخ  27/07/1395پیش
بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به  30/12/1395با سرمایه  30،713میلیون ریال مبلغ  155ریال به طور خالص
پس از کسر مالیات می باشد.


بدون تغییر نسبت به گزارش قبل



پوشش  6ماهه  %56مبلغ  87ریال

توجه :این گزارش صرفاً جهت اطالع رسانی به فعاالن بازار سرمایه بوده و کارگزاری شهر در قبال خرید و فروش مبتنی بر اطالعات ارائه
شده در این گزارش هیچگونه مسئولیت به عهده نمی گیرد.
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بخش تحلیل تکنیکال
سیمان شرق (سشرق)
(بترانس)

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید سهم از دی ماه سال  1392رد روند نزولی خیلی قوی ای بوده که کف روند نزولی 7
تومان بوده است.
از دی ماه سال  1394سهم وارد روند صعودی کوتاه مدتی شده است که در حال حاضر ادامه این روند منوط به شکست خط
نزولی دو سال و نیم می باشد.
در صورت شکست این روند و تثبیت باالی خط روند در قیمت  115تومان اهداف بعدی را می توان  138و  212تومان در نظر
گرفت.
اما در صورت برگشت روند از خط مقاومت روند نزولی  100تومان حمایت مهم سهم می باشد.

توجه :این گزارش صرفاً جهت اطالع رسانی به فعاالن بازار سرمایه بوده و کارگزاری شهر در قبال خرید و فروش مبتنی بر اطالعات ارائه
شده در این گزارش هیچگونه مسئولیت به عهده نمی گیرد.
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