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گزارش بازار:
نمودار روزانه شاخص

روند بازار:

شاخص کل امروز نیز 3389واحد رشد کرده تا به رقم 771101
واحد برسد .رشدی که تنها مرهون دالر با قیمت نجومی اش و
گمانه زنی هایی دال بر اینکه احتماال دولت این قیمت را برای
گروه های صادرات محور به رسمیت خواهد شناخت .از طرفی در
بازار ارز و سکه قیمت ها در میان سکوت مسئولین مربوطه روند
صعودی خود را ادامه می دهد ،و قیمت سکه و یورو و دالر به
دست کسانی تعیین می گردد که کمترین بویی از اقتصاد و البته
انسانیت نبرده اند .دالر  77هزار تومانی و یوروی  79هزار تومانی
واحتماال ارقامی باالتر از این ،سبب جهش سود در گروههای
پتروشیمی و فلزی می گردد ولی باعث تورم افسارگسیخته ای
خواهد شد که احتماال اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار می دهد.
امروز فوالد با  910واحد ،فارس با  911و فملی با  331واحد
بیشترین تاثیر مثبت را بر تیپکس داشتند و در طرف مقابل اخابر
با  01واحد ،همراه با  18و رمپنا با  91واحد باالترین اثرگذاری
منفی را بر این شاخص داشتند .ارزش معامالت امروز بورس تهران
 055میلیارد تومان بوده که فملی با  1713میلیارد تومان باالترین
رقم از این منظر را به خود اختصاص داد.
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صنایع برتر از نظر ارزش معامالت (میلیارد ریال)

نمادهای متوقف شده
نماد
لخانه
سخزر ،غفارس ،وبصادر،

علت توقف
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
افشای اطالعات با اهمیت گروه الف

بشهاب ،کپشیر

افشای اطالعات با اهمیت گروه (ب)

حسیر

بررسی وضعیت اطالعاتی ناشر
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خبرها:
فشار دو صراف به روحانی و همتی علت دالر  ۱۱هزار تومانی /سهم  95درصدی
یک رسانه علت اصلی جهش تاریخی دالر به حدود  77هزار تومان را ناشی از فشار دو صراف
رانتخوار به روحانی و همتی برای جلوگیری از ایجاد بازار ثانویه و فروش ارز پتروشیمی ها
دانست و اعالم کرد این دو صراف  38درصد درهم و دالر صادرات غیرنفتی را در اختیار دارند.
بانک مرکزی  :منتظر برنامه های رئیس جدید برای دالر و سکه باشید
بانک مرکزی در واکنش به رکوردهای تاریخی و دالر  78هزار تومانی و سکه  515میلیون
توم انی اعالم کرد این تحوالت غیر عادی بوده و رویکردهای رئیس کل جدید در روزهای آینده
عملیاتی می شود .

امکان مذاکره با این آمریکا وجود ندارد و جنگی متصور نیست/خوش بین به اروپا
سخنگوی وزارت خارجه ایران وقوع جنگ بین ایران و آمریکا را متصور ندانست گفت :قطعا با
این آمریکا و سیاست ها ،امکان گفتگو و تعامل وجود نخواهد داشت.
پتروشیمی ها اقدام به فروش خارج از بورس محصوالت می کنند /تخلف دو پتروشیمی

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت :بیشتر شرکت های پتروشیمی طی هفته های اخیر
محصوالت را خارج از بورس به فروش می رساندند.
بازبینی فوری دالر  0055در اظهار نامههای گمرکی
گمرک ایران خواستار بازبینی فوری دالر  5388تومانی در اظهارنامههای گمرکی ارایه شده از
ابتدای سال شد .
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منابع:
www.Tsetmc.com
www.codal.ir
www.eghtesadnews.com
www.parsfinance.com
http://www.mehrnews.com/
www.Livedata.ir
http://dk.rhbroker.com
www.Tasnimnews.com
www.minews.com
www.Boursenews.com
www.pasargadtahlil.com
www.econews.ir

این گزارش تنها بیانگر نظرات گروه تحلیل کارگزاری دنیای خبره است و به هیچ عنوان به معنی
توصیه ای جهت خرید یا فروش سهام این شرکت نمی باشد و شرکت کارگزاری دنیای خبره هیچ گونه
مسئولیتی درقبال ضرر و زیان ناشی از انجام هرگونه معامله ای با اتکا بر این گزارش را برعهده نخواهد
گرفت.

