گزارش روزانه بازار
شرکت کارگزاری بانک شهر

تاریخ گزارش5931/48/40 :

گزارش روزانه بازار
تاریخ گزارش5931/48/40 :

بازار در یک نگاه
بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

بازارنقدی بورس در یک نگاه
عنوان

مقدار

تغییر

عنوان

مقدار

تغییر

شاخص کل (واحد)

87,707

040.00

شاخص کل (واحد)

708.80

0.00

شاخص کل (هم وزن)(واحد)

01,807

010.01

شاخص بازار اول (واحد)

11،001

004.40

ارزش بازار (میلیارد ریال)

0,010,088

شاخص بازار دوم (واحد)

080,100

740.00

ارزش معامالت (میلیارد ریال)

0008

0040

ارزش معامالت(میلیارد ریال)

0,017

110

حجم معامالت(میلیون سهم)

878.081

7.108

حجم معامالت (میلیون سهم)

048.840

11.188

1,708

بیشترین تأثیر درشاخص بورس و فرابورس
بیشترین تأثیربرشاخص بورس

قیمت های جهانی
فلزات

قیمت (دالر)

شاخص داوجونز

07000

قیمت پایانی

تاثیر

نفت خامWTI

10/88

(ریال)

(واحد)

نفت خام Brent

10/81

0.11

نفت خامOpec

47/01

انس طال

0080/00

بیشترین تأثیربرشاخص فرابورس

قیمت پایانی

تاثیر

نماد

(ریال)

(واحد)

نماد

فوالد

0014

11.11

شتران

0414

کسرا

7000

48.77

ذوب

0787

0.1

شبندر

1080

00.40

مارون

07171

0.14

کگل

0184

00.01

شاوان

00004

0.10

بترانس

04108

00.10

شراز

00440

0.70

شپدیس

8048

00.08

زاگرس

00008

0.40

شبریز

1707

08.1

شرانل

8080

0.08

نمودارروند شاخص کل درروزجاری

سکه بهار آزادی

0,007,100

(تومان)
مس

4801

دالر(تومان)

0801

یورو(تومان)

0180

روبل(ریال)

100

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

0

رانفور رکیش،

به دلیل ابهام درارائه اطالعات

0

وصناح

با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی

0

سکارون

جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره

4

کرازی

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

1

کسعدی

با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم

8

لکما0

جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

8

ولیز،خکار

به دلیل ابهام درارائه اطالعات

ردیف

نماد

موضوع

0

شنفت

پس از برگزاری مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه،
بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مكانیزم حراج تك قیمتی

0

قصفها حپترو سفانو،

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

0

سبزوا0

پس از ارائه اطالعات پیش بینی و ارائه جزییات پیش بینی سال مالی  ،/3/1با محدودیت دامنه نوسان قیمت
تا سقف  21درصد

4

خراسان0

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

1

کرمان0

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
سه شنبه  4آبان  ،/2شاخص کل بورس با  541واحد افزایش به عدد  8771787رسید .حجم معامالت بورس 871میلیون و
 /2هزار سهم و اوراق بهادار به ارزش  313میلیارد تومان بود .نمادهای معامالتی شرکت های پاالیش نفت بندرعباس ،ایران
ترانسفو و معدنی و پتروشیمی پردیس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند .در مقابل بیشترین اثر مثبت بر رشد شاخص
توسط شرکت ها فوالد مبارکه اصفهان  ،سرامیك اردکان و معدنی و صنعتی گلگهر داشتند.
امروز بیشترین ارزش معامله را به استثناء اوراق مشارکت آذرآب ،گروه صنعتی بارز و سرامیك صنعتی اردکان به خود اختصاص
دادند .در بازار امروز پاالیشگاهی ها برخالف دیروز معامالت منفی داشتند .در گروه فرآورده های نفتی به استثناء پاالیشگاهی
ها سبز پوش بودند و شسپا در این میان صف خرید داشت .امروز با آمدن شایعه افزایش سرمایه ذوب این نماد با جهش قیمتی
صف خرید شد و به دنبال آن اکثر نمادهای گروه فلزات اساسی سبز پوش و تا قیمتهای صف قیمتی معامله شدند.در گروه
رایانه نیز در ادامه معامالت مثبت دیروز ،امروز نیز سبزپوش بودند .در این گروه مفاخر منفی بود و نمادهای رکیش و رانفور نیز
به دلیل ابهام در اارئه اطالعات متوقف شدند .گروه کانه های فلزی نیز معامالت روز خوبی داشتند و تمامی نمادها سبزپوش

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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بودند .در گروه حمل و نقلی با انجام نشده معامله عمده نماد حریل ،صف خرید سهم عرضه شد و تا  3منفی نیز پایین آمد
بقیه نمادهای گروه متعادل معامله شدند .در این گروه حتوکا با صف خرید همراه بود .در گروه محصوالت غذایی غمارگ و
غگلستا همچنان صف خرید هستند و بقیه گروه روز متعادلی را پشت سر گذاشتند .در گروه خودروسازی نیز خبر خاصی نبود
و نمادهای این گروه در محدوده صفر تابلو به کار خود پایان دادند .اما گروه قطعه ساز روز بهتری را سپری کرد .گروه سیمان
نیز همچنان معامالت مثبتی دارد.

ارزش معامالت بازارسرمایه

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 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 که مالحظه می شود حدود  21درصد ارزش
معامالت بازار به 4خودرو 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).
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مهمترین گزارشات امروز کدال
 -0کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (کسعدی)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به  319/59/3/2دوره  1ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 3/9119/3/2
به اطالع می رساند بر مبنای اطالعات دریافتی از شرکت کارخانجات کاشی و سرامیك سعدی طی نامه شماره مورخ
 149179/3/2پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به  319/59/3/2با سرمایه  521،111میلیون ریال مبلغ 3
ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.


سود هر سهم گزارش قبل 81 :ریال



سود هر سهم گزارش جدید 3 :ریال



درصد تغییر %/1 :تعدیل منفی



پوشش  1ماهه  %33مبلغ  /ریال

 -0شرکت سیمان خوزستان (سخوز)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به  319/59/3/2دوره  1ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 3/9119/3/2
(اصالحیه) به اطالع می رساند بر مبنای اطالعات دریافتی از شرکت سیمان خوزستان طی نامه شماره مورخ 149179/3/2
پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به  319/59/3/2با سرمایه  121،111میلیون ریال مبلغ  518ریال به طور
خالص پس از کسر مالیات می باشد.


سود هر سهم گزارش قبل 328 :ریال



سود هر سهم گزارش جدید 518 :ریال



درصد تغییر %45 :تعدیل منفی



پوشش  1ماهه  %5مبلغ  4ریال

بخش تحلیل تکنیکال
شرکت پاالیش نفت الوان (شاوان)
(بترانس)
به نظر می رسد سهم وارد فاز اصالحی شده
است .در صورت برگشت قیمت حمایت سهم
در  /121تومان می باشد.
شاخص  RSIنیز فاز اصالح نشان می دهد.
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0

