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گزارش روزانه بازار
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➢ چکیده آخرین اخبار سیاسی  ،اقتصادی  ،بورسی

➢ خالصه بازار در یک نگاه
شاخص کل(واحد)

-3,063

302,795

شاخص کل هم وزن(واحد)

-912

85,339

شاخص کل فرابورس

-24

3,869

ارزش معامالت بورس(میلیارد تومان)
ارزش بازار(میلیارد تومان)
ارزش معامالت فرا بورس
(میلیارد تومان)
ارزش بازار(میلیارد تومان)

1,225
1,104,550
649
221,840

بیشترین تآثیر مثبت در شاخص

نماگر اصلی بورس تهران در معامالت امروز یکشنبه 19
آبان ماه با افت شاخص کل تا کانال  302هزار واحد ،به
کار خود پایان داد.
اهالی بازار امروز تفکیکی بین سهام قائل نشدند و فضای
کلی بازار نزولی بود و اکثر قریب به اتفاق سهمها در
معرض فشار عرضه قرار گرفتند و به دامنه منفی قیمت
تنزل کردند .بطوریکه ،یک ساعت مانده به پایان معامالت
 240نماد تن به کاهش قیمت دادند.

شبهرن

20

حتاید

26

اما شدت فشار عرضه با وجود افت نسبتا یکپارچه قیمتها
چندان زیاد نبود و مانند هفتههای قبل ،از تشکیل

شبریز

19

شفن

18

صفهای پرشمار فروش خبری نیست و قیمتها ضمن
تحمل بار عرضه ،خریدار هم دارند .در شرایط فعلی ،بازار

تاپیکو

17

تمایل به اصالح و نوسانات قیمت در محدوده تعادلی تا
مشخص شدن تکلیف متغیرهای کالنی همچون بودجه

بیشترین تآثیر منفی در شاخص

وبملت

186

فوالد

121

شخارک

104

کگل

101

اخابر

95

این لحاظ دارد .انتظار برای توافق سرنوشتساز بین چین
و امریکا و تعیین تکلیف تعرفهها در ماه دسامبر موضوعی

بیشترین ارزش معامالت (میلیارد تومان)

که ضمن ارسال اولین سیگنالهای مثبت بازار جهانی را

کل کشور و بازار جهانی طی هفتههای آتی دارد .جالب
است که اثر تحوالت بازار جهانی هم وضعیت مشابهی از

در فاز تعلیق نگه داشته است.
هفته گذشته پس از اینکه چین از پیشروی مذاکرات سخن

کمند

82

پارند

64

شیران

56

گفت ،بازارها را به حذف مرحلهای تعرفههای سابق امیدوار

کویر

51

کرد .در مقابل دونالد روز جمعه این پیشفرض را رد کرد
و امیدواریها را به تعویق افزایش تعرفههای ماه دسامبر

ارز آزاد(تومان)
دالر

11,342

سکه امامی

3,981,۰۰۰

معطوف ساخت .هماکنون در حدود  ۳۶۰میلیارد دالر از
کاالهای وارداتی از چین به امریکا مشمول تعرفه است و
حذف این حجم از تعرفه خود پیچ و خمهای فراوانی خواهد
داشت .با این حال روند قیمتها در بازارهای امن ،همچون
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طال و اوراق قرضه نشان از آن داشت که فعاالن اقتصادی،

نمادهای «بانک ملت ،فوالد و پتروشیمی خارک» بیشترین

رسیدن به توافق تجاری را به عنوان گزینهای محتمل

تاثیر منفی را برشاخص بر جای گذاشتند و گروههای فلزات

قلمداد میکنند.

اساسی با  1,327میلیارد ریال ،شیمیایی با 1,239

در رویدادهای مرتبط با بازارهای جهانی ،رویترز به نقل از
مدیر سرمایهگذاری شرکت دابلالین اعالم کرد ،بهبود
روند مناسبات تجاری بین چین و آمریکا احتمال وقوع رکود
در یک سال آینده را ،که طی ماههای اخیر به  ۷۵درصد

میلیارد ریال و خودرو و ساخت قطعات با  1,178میلیارد
ریال برترینهای صنعت از نظر ارزش معامالت بودند.
همچنین روند معامالت به گونهای بود که نمادهای « بانک
ملت ،بانک تجارت و مس شهید باهنر» به عنوان
پربینندهترین نمادهای بورسی معرفی شدند.

رسیده بود ،تا سطح  ۴۰درصدی کاهش میدهد .به این
ترتیب میتوان تاثیر چنین توافقی را بر فضای عمومی

در ادامه بیشترین افزایش قیمت به نمادهای معامالتی

بازارها پیش بینی کرد.

«کپشیر»« ،پدرخش» و «فروس» تعلق گرفت و آنها سود

در رویدادهای خارجی ،نمایندگان مجلس امریکا با انتشار
جزییات جدید از تحقیق و تفحص در خصوص استیضاح

بیشتری را برای سهامداران خود کسب کنند؛ در مقابل نیز
نمادهای «غمهرا ،دابور و دیران» با کاهش قیمت متحمل

ترامپ ،متن اظهارات  8نفر از مسئوالن حوزه امنیتی ملی

ضرر بیشتری شدند.
در جریان معامالت امروز:

شده که یک مقام گمنام دولت آمریکا در کتابی جدید ادعا
کرده مقامهای دولت «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا

شاخص گروه فرآوردههای نفتی با کاهش  0.13درصدی
میانگین قیمتها به کار خود پایان داد .گفتنی است
دستهای از نمادهای این گروه به عنوان

را منتشر کرد .در همین حال گمانه زنی جدیدی مطرح

استعفای دستهجمعی ،به قصد به صدا درآوردن زنگ خطر
درباره رفتارهای او را بررسی کردهاند.
در رویدادهای داخلی ،بودجه شرکتهای دولتی برای سال
آینده زودتر از زمان اعالمی ارسال شد .بودجه شرکت های
دولتی با افزایش  ۱۶۳هزار میلیارد تومانی نسبت به امسال
همراه بود .همچنین الیحه ساماندهی سهام عدالت درحالی
در کمیسیون ویژه اصل  44تصویب شد که تصمیم گیری
نهایی در این خصوص به صحن مجلس بستگی دارد.
همچنین ،در همین حال ایمیدرو برنامه ای در دست اجرا
دارد که بر مبنای آن شرکت های سودده در بورس یا
فرابورس عرضه اولیه میشوند .به گفته خداداد غریبپور،
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز طرح جامع مس به
زودی ابالغ میشود.
در بازار امروز :

مصرفکنندهکنندگان فرآوردههای ویژه به عنوان خوراک،
از کاهش نرخهای پایه بهره خواهند برد و پاالیشگاههای
نفت به عنوان تولیدکنندگان این محصوالت با حذف بخشی
از درآمدهای خود مواجه میشوند .در این گروه نمادهای
«شبریز و شسپا» با کمتر از یک درصد افزایش ،پایان یافتند
و به قیمتهای پایانی  32,613و  8,836ریال رسیدند.
همچنین سهم «شبهرن» با افزایش  1.75درصدی با
قیمت  21,512ریال پایان یافت .اما «شپنا» در محدوده
منفی پایان یافت و به قیمت  ۵,393ریال رسید.
در گروه فلزات اساسی شاخص گروه در محدوده منفی
قیمت خورد و اغلب سهم های این گروه در معامالت امروز
در محدوده منفی داد و ستد شدند .در این گروه نمادهای
«فسازان و فروس» بیشترین افزایش قیمت را داشتتد و در
2

کارگزاری نماد شاهدان

محدوده مثبت  5درصد قیمت خوردند« .فوالد» و«فملی»
در قیمتهای  ۴,498و  ۵,۳09ریال کمتر از یک درصد
کاهشی بودند.

حتاید
فاذر

مجمع عمومی فوق
العاده
مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده

1398/08/22
1398/08/25

انتخاب اعضای
هیئت مدیره
انتخاب اعضای
هیئت مدیره

نماد «ذوب»  3درصد منفی بود ،و به قیمت  1,790ریال
رسید .ذوب آهن پروژههای متعددی در حوزه های سایبری،
آب و زیرساخت های کالبدی همچون تولید ریل در دستور
کار دارد که به گفته مدیرعاملش قرار است این پروژهها در
قالب حوزه پدافند غیرعامل به اجرا درآید.
شاخص گروه خودرو و قطعهسازی با کاهش 2.64
درصدی به عدد  43,914رسید« .خساپا» در قیمت پایانی
 ۲,126ریال در محدوده منفی  3درصد داد و ستد.
سایپا قصد دارد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی
دارایی ها را انجام دهد .این شرکت امیدوار است این افزایش
سرمایه را تا پایان سال جاری به سرانجام برساند .انتشار
رسمی تصمیم خساپا برای افزایش سرمایه در روز گذشته
هم موجی از تقاضا در این گروه را در پی داشت اما چنانکه
از فشار فروش امروز در گروه خودرو بر میآید ،تاثیر پایداری
نداشت.
➢ مجامع پیش رو1
نماد

نوع مجمع

تاریخ برگزاری

رکیش

مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده

1398/08/20

نوین

مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده

1398/08/20

کشرق

قثابت

مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده
مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده

1398/08/20
1398/08/22

موضوع
انتخاب اعضای
هیئت مدیره
تطابق اساسنامه
شرکت با نمونه
سازمان بورس
انتخاب اعضای
هیئت مدیره
انتخاب اعضای
هیئت مدیره

* محتوای این گزارش به تنهایی برای انجام سرمایه گذاری کافی نیست
و هیچ گونه تضمین صریح یا ضمنی در این گزارش در مورد هیچ سرمایه
گذاری ارائه نشده است.
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