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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)

87,867

897.88

شاخص کل (واحد)

786.80

8.80

شاخص کل (هم وزن)(واحد)

88,476

89.90

شاخص بازار اول (واحد)

88،008

97.40

ارزش بازار (میلیارد ریال)

9,849,490

شاخص بازار دوم (واحد)

888,660

684.80

ارزش معامالت (میلیارد ریال)

8,998

640

ارزش معامالت(میلیارد ریال)

8,868

4678

حجم معامالت(میلیون سهم)

894.688

948

حجم معامالت (میلیون سهم)

898.066

4.49

7,889

بیشترین تأثیر درشاخص بورس و فرابورس
بیشترین تأثیربرشاخص بورس

قیمت های جهانی
فلزات

قیمت (دالر)

شاخص داوجونز

87848

قیمت پایانی

تاثیر

نفت خامWTI

80/78

(ریال)

(واحد)

نفت خام Brent

88/74

9.88

نفت خامOpec

47/07

انس طال

8866/80

بیشترین تأثیربرشاخص فرابورس

قیمت پایانی

تاثیر

نماد

(ریال)

(واحد)

نماد

شپنا

8948

68.8

مارون

87799

فارس

4980

89.89

شتران

9848

8.8

شبندر

8868

94.8

دماوند

9698

8.88

اخابر

8999

90.88

زاگرس

9908

0.99

پکرمان

9886

88.98

میدکو

8089

0.88

فوالد

8888

88.7

حکمت

8880

0.88

وانصار

8084

88.98

سمایه

8886

0.88

سکه بهار آزادی

8،099,700

(تومان)
مس

4648

دالر(تومان)

9600

یورو(تومان)

9948

روبل(ریال)

807

نمودارروند شاخص کل درروزجاری

وضعیت نمادهای بازار امروز

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(.گروه تحلیلی کارگزاریشهر)
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وضعیت نماد های "متوقف شده"
ردیف

نماد

موضوع

8

سمایه1

با توجه به عدم ارائه اطالعات

8

حسینا8

جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

9

وگستر8

جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

4

سشرق ،سشرقح

به دلیل ابهام درارائه اطالعات،حق تقدم شركت سیمان شرق به دلیل توقف نماد اصلی

8

حپترو

با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم

ردیف

نماد

موضوع

8

فارس

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی ،محدودیت نوسان قیمت با
استفاده از مكانیزم حراج تك قیمتی

8

کسرا دفرا،

پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه

9

وملی

با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ،/3/29/5931بدون محدودیت
نوسان قیمت با استفاده از مكانیزم حراج تك قیمتی

4

خراسان8

با توجه به اطالعات دریافتی مبنی بر ارائه اطالعات پیش بینی ،با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا
سقف  21درصد

8

کرمان8

پ پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم ،با
محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف  21درصد

وضعیت نماد های "بازگشایی شده"

در بازار امروزچه گذشت
دوشنبه  3آبان  ،/2شاخص كل بورس با  //1واحد افزایش به عدد  8126181رسید .حجم معامالت بورس  8/7میلیون و
 6/2هزار سهم و اوراق بهادار به ارزش  ///میلیارد تومان بود .نمادهای معامالتی شركت های مخابرات ایران ،فوالد مباركه
اصفهان و معدنی و صنعتی گل گهر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند .در مقابل بیشترین اثر مثبت بر رشد شاخص
توسط شركت ها پاالیش نفت اصفهان  ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پاالیش نفت بندر عباس داشتند.
امروز بیشترین ارزش معامله را پاالیش نفت اصفهان ،ایران ترانسفو و آذرآب به خود اختصاص دادند .در بازار امروز پاالیشگاهی
ها با معامالت مثبت روز خود را آغاز كردند و در ادامه با افزایش تقاضا اكثر نمادها به سقف قیمتی خود نیز رسیدند اما رفته
رفته فشار عرضه ها زیاد ید و به گونه ای كه صف  /8میلیونی شپنا عرضه شد .با این وجود اكثر نمادهای گروه فرآورده های
نفتی به غیر از ونفت و شاوان در قیمتهای مثبت به كار خود پایان دادند .امروز با خبر اعالم لیست شركتهای مجاز جهت
همكاری برای پروژه صندوق های فروشگاهی گروه رایانه مورد توجه بازار قرار گرفت و اكثر نمادهای گروه جز رتاپ ،سیستم و
مفاخر كه نام آنها در لیست اعالمی نبود بقیه نمادها صف خرید شدند .در این گروه نماد تازه وارد آپ همچنان با صف خرید
همراه است .در گروه قند و شكر نیز امروز شاهد انتشار نامه ای مبنی بر پرداخت بخشی از مطالبات گروه قند برای سال /3
بودیم كه باعث مثبت شد تمامی نمادهای این گروه جز قمرو شد .در گروه غذایی نیز غمارگ،غگلستا،غبشهر،غپارس و غمهرا
صف خرید بودند و بقیه نمادهای گروه متعادل و منفی معامله شدند .در گروه محصوالت كاغذی چكاوه صف خرید و چكاپا

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(.گروه تحلیلی کارگزاریشهر)
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منفی بود .در گروه زغالسنگ نیز تمامی نمادهای گروه صف فروش و منفی بودند .در گروه حمل و نقل نیز در ساعات پایانی
بازار نماد حریل صف خرید شد و بقیه نمادها متعادل بودند .گروه سیما نیز در ادامه معامالت مثبت دیروز خود اكثرا مثبت و
صف خرید بودند .در گروه خودرو و قطعات نمادهای خاهن و خنصیر صف خرید بودند و بقیه گروه روز منفی را پشت سر
گذاشت .در سایر گروه های هم شاهد معامالت متعادل و منفی بودیم .همچنین در بازار امروز شاهد بلوک  1میلیونی ایران
ترانسفو در نماد بترانس 5بودیم.

ارزش معامالت بازارسرمایه

همانطور كه مالحظه می شود حدود  73درصد
ارزش معامالت بازار به  7صنعت خودور و قطعات،
فراورده های نفتی ،فلزات اساسی و غذایی به جر
قندو شكر 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 كه مالحظه می شود حدود  26درصد
ارزش معامالت بازار به 7خودرو و قطعات ،بانكها
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
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مهمترین گزارشات امروز کدال
 -8شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به  319/59/3/2دوره  6ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 3/9169/3/2
به اطالع می رساند بر مبنای اطالعات دریافتی از شركت ملی سرب و روی ایران طی نامه شماره مورخ  139119/3/2پیش
بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به  319/59/3/2با سرمایه  355،111میلیون ریال مبلغ  /3ریال به طور خالص
پس از كسر مالیات می باشد.


سود هر سهم گزارش قبل 63 :ریال



سود هر سهم گزارش جدید /3 :ریال



درصد تغییر %71 :تعدیل مثبت



پوشش  6ماهه  %3مبلغ  3ریال

 -8شرکت ایران ترانسفو (بترانس)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به  319/59/3/2دوره  6ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 3/9169/3/2
به اطالع می رساند بر مبنای اطالعات دریافتی از شركت ایران ترانسفو طی نامه شماره مورخ  139119/3/2پیش بینی درآمد
هر سهم برای سال مالی منتهی به  319/59/3/2با سرمایه  /،211،111میلیون ریال مبلغ  852ریال به طور خالص پس از
كسر مالیات می باشد.


سود هر سهم گزارش قبل 83/ :ریال



سود هر سهم گزارش جدید 852 :ریال



درصد تغییر %5 :تعدیل منفی



پوشش  6ماهه  %5/مبلغ  /25ریال

-3شرکت سبحان دارو (دسبحان)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به  5/9/59/3/2دوره  6ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 5/9169/3/2
به اطالع می رساند بر مبنای اطالعات دریافتی از شركت سبحان دارو طی نامه شماره مورخ  139119/3/2پیش بینی درآمد
هر سهم برای سال مالی منتهی به  5/9/59/3/2با سرمایه  311،111میلیون ریال مبلغ  5،/11ریال به طور خالص پس از
كسر مالیات می باشد.


سود هر سهم گزارش قبل 5،//3 :ریال



سود هر سهم گزارش جدید 5،/11 :ریال



درصد تغییر %/ :تعدیل منفی



پوشش  6ماهه  %75مبلغ  11/ریال

توجه :این گزارش صرفاً جهت اطالع رسانی به فعاالن بازار سرمایه بوده و کارگزاری شهر در قبال خرید و فروش مبتنی بر اطالعات ارائه
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بخش تحلیل تکنیکال
شرکت سرامیک های صنعتی اردکان (کسرا)
(بترانس)

در صورتی كه بازگشایی سهم باالی  6211ریال باشد سهم مقاومت سقف تاریخی را رد خواهد كرد.
در وضعیت مجاز محفوظ امروز سهم  1111ریال خریدار و فروشنده داشت كه به دالیلی قیمت نخورد.
خرید سهم در بازگشایی با حد ضرر  6211ریال و حد سود  /211ریال و  /3211ریال توصیه می شود.

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(.گروه تحلیلی کارگزاریشهر)

1

