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بورس اوراق بهادار در یک نگاه
شاخص کل

89.339

تغییرات نسبت به

ارزش کل

تغییرات نسبت به

روز قبل

معامالت

روز قبل

افزایش 564
واحدی

2.822
(میلیارد ریال)

کاهش36
درصدی

بیشترین تاثیر

بیشترین تاثیر

بیشترین

بیشترین

مثبت

منفی

تقاضا

عرضه

شبندر
با 29واحد

کگل
در قیمت 2.794

سصفها
در قیمت 13.792

فوالد
با 125واحد
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فرابورس در یک نگاه

ارزش کلی معامالت

3.458میلیارد ریال

شاخص ایفکس

تغییرات نسبت به روز قبل

 1.017واحد

 4.7واحد

بیشترین تاثیر مثبت

بیشترین تاثیر منفی

زاگرس با  3واحد

میدکو با  1.5واحد
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تحلیل وضعیت بازار

امروز ترتیب ارزش معامالت گروه های بورسی با احتساب معامالت عمده به ترتیب ذیل بود :

صنعت

ارزش معامالت

در صد ارزش به ک ل

شیمیایی

26,604,997,509,029

15%

فلزات اساسی

21,738,951,188,923

12%

خودرو و قطعات

13,263,109,968,477

7%

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

12,997,273,922,060

7%

فرآورده های نفتی

11,204,187,639,936

6%

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

10,962,823,298,900

6%

استخراج کانه های فلزی

10,182,909,775,359

6%

رایانه

7,030,040,740,671

4%

سایر گروه ها

64,981,360,710,332

36%
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رفت و آمد های امروز تاالر شیشه ای

95/06/14

نمادهای بازگشایی شده

 )1نماد معامالتی شرکت صنایع فوالد آلیاژی یزد(فوالی)1پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و
تقسیم سود نقدی هر سهم
نمادهای متوقف شده

 )1نماد معامالتی شرکت های صنا یع سیمان غرب(سغرب)،سیمان آرتا اردبیل(ساربیل)،نوسازی و ساختمان تهران(ثنوسا)با
توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم و نماد معامالتی شرکت موتوژن(بموتو)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاء هیئت مدیره
 )2نماد معامالتی شرکت های قند نیشابور(قنیشا)،داروسازی دکتر عبیدی(دعبید)با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم
 )3نماد معامالتی شرکت خوراک دام پارس(غدام)با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم و نماد معامالتی شرکت
صنعتی بهپاک(بهپاک )1با توجه به اطالعات دریافتی مبنی بر تغییر با اهمیت سود هر سهم پیش بینی شده و نماد
معامالتی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان )1جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت
دوم صاحبان سهام در روز یكشنبه مورخ 1396/09/05
 )4نماد معامالتی شرکت کی بی سی (کی بی سی ،) 1جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز
یكشنبه مورخ 1396/09/05
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مروری بر اخبار

ارائه گزارش تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت به طور دوره ای به وزیر اقتصاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطالعیهای ضمن تشریح میزان و نحوه تهاتر بدهیها با مطالبات دولت و ترکیب بانکهای
طلبكار از دولت ،تصریح کرد :گزارش عملكرد معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در این خصوص ،به طور دورهای و

در95
منظم/06
/14
اختیار وزیر اقتصاد قرار میگیرد.

به نقل از شبكه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) ،در این اطالعیه همچنین تاکید شده است که عمده بدهی دولت به نظام بانكی،
مربوط به بانکهای دولتی است و اینكه ،بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی ،بانکهای طلبكار از دولت نیز مودی
مالیاتی محسوب میشوند و میباید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند .متن کامل اطالعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی که
در واکنش به مطالب برخی رسانهها منتشر شده است به شرح ذیل است:
-1وضعیت بدهیهای دولت
در اجرای حكم ماده ( )1قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،تا به حال هشت فقره گزارش بدهیها و
مطالبات دولت شامل گزارش منتهی به  ،1394 .8 .30گزارش سه ماهه چهارم سال  ،1394گزارش نهایی موضوع بند (پ) ماده
( )1قانون یاد شده در انتهای سال  ،1394گزارشهای منتهی به  1395 . 6 .31 ،1395 . 3 .31و 1395 . 12. 30 ،1395 . 9. 30و
 1396 . 3. 31توسط وزارت متبوع تهیه و براساس آیین نامه اجرایی حكم یاد شده اعالم شده است .اضافه مینماید  :بروزرسانی
گزارشات یاد شده در مقاطع هر سه ماه یک بار براساس اطالعات مندرج در سامانه مدیریت اطالعات بدهیها و مطالبات دولت
(سماد) انجام میشود.
-2تهاتر بدهی دولت /پیمانكاران به بانکها با مطالبات دولت از بانکها
1-2براساس حكم ماده ( )2قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سالهای  1395و ،1396
اوراق تسویه خزانه که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود به منظور تهاتر بدهی دولت با طلب دولت مورد استفاده
قرار میگیرد .اضافه می کند در اجرای احكام یادشده در طی سال گذشته بیش از  9800میلیارد تومان از بدهی دولت با مطالبات
دولت تهاتر شده است و در طی سالجاری نیز تا به حال ،بیش از  2500میلیارد تومان تهاتر شده است.
2-2براساس آمار بدهی دولت به بانکها ،الزاماً تمامی بانک ها (اعم از خصوصی و دولتی) ،طلب از دولت ندارند .اضافه مینماید
عمده اقالم طلب بانک ها از دولت مربوط به چندین بانک عمدتا دولتی است .لذا تمامی بانکها ،طلبكار دولت محسوب نمی شوند
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و طلب از دولت ندارند ،درحالی که بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی ،به خصوص قانون مالیاتهای مستقیم ،تمامی
بانکهای مودی سازمان امور مالیاتی کشور محسوب شده و بابت عملكرد خود میباید نسبت به پرداخت مالیاتهای مربوط اقدام
کنند .همچنین بانکهای طلبكار از دولت نیز با توجه به مبانی ارایه شده مودی مالیاتی محسوب میشوند و میباید نسبت به تهاتر
و پرداخت آن اقدام کنند.
3-2پیشنهاد ارایه شده در راستای اولویت بخشی به تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت و در راستای رفع مشكالت و چالشهای
بخش یاد شده تهیه شده است و صرفا ابزاری است در کنار سایر ابزارهای مربوط به تسویه و تهاتر بدهیهای دولت که با هدف
تخفیف مشكالت موجود تهیه شده است.
سقف تسهیالت اوراق خرید مسکن به 9۰میلیون تومان افزایش یافت
ابوالقاسم رحیمیانارکی ،عضو هیئتمدیره بانک مسكن ،با بیان این مطلب گفت :در حوزه سپرده ممتاز و اوراق حق تقدم یک امكان
جدید/06
/14
95بانک مسكن فراهم شده است که دستورالعمل آن آماده شده و تا آخر هفته به شعب ابالغ خواهد شد .او با اشاره به
برای

اینكه متقاضیان میتوانند از هفته آینده به شعب مراجعه کنند ،گفت :اگر متقاضیان بهصورت انفرادی بخواهند از اوراق مسكن
استفاده کنند ،معادل  10میلیون تومان نیز بدون سپرده پرداخت خواهد شد ،با این حساب سقف اوراق در تهران که  60میلیون
تومان است ،با احتساب پرداخت  20میلیون تومان جعاله و  10میلیون تومان اخیر به  90میلیون تومان رسیده و متقاضیان میتوانند
 90میلیون تومان اوراق خرید مسكن دریافت کنند.

سرمایه توتال در صورت کنارهگیری در ایران میماند
وزیر نفت گفت :اگر توتال بدون اعمال تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد ،از توسعه فاز  11کناره گیری کند ،هیچ
سرمایهای به این شرکت بازنمیگردد.
بیژن زنگنه ،وزیر نفت درباره برخی حاشیههای ایجاد شده در باره قرارداد توتال اظهار داشت :کارهای توسعه فاز  11پارس جنوبی
که به کنسرسیومی متشكل از توتال ،سی ان پی سی آی چین و پتروپارس سپرده شد ،بر اساس برنامه زمانبندی پیش میرود.
این در حالی است که تاکنون توتال  56میلیون یورو تعهد کرده و بر اساس آن ،در حال پیشبرد کارها است ،اما صحبتهای
مدیرعامل توتال را به خوبی ترجمه نمیکنند.
وزیر نفت درباره این که توتال چه زمانی می تواند از توسعه فاز  11کناره گیری ،پاسخ داد :اگر تحریمهایی از سوی شورای امنیت
علیه ایران اعمال شود ،توتال ممكن است قرارداد را ترک کند.
وی با بیان این که در صورت ترک توتال از این پروژه ،سهم آن به  2شرکت دیگر این کنسرسیوم (سی ان پی سی آی و پتروپارس)
میرسد ،یادآور شد :در این صورت ،سرمایههای توتال در ایران میماند و پس از بهره برداری از فاز ،11از محل فروش بخشی از
تولید ،سرمایه آنها پرداخت میشود .اگر توتال بدون اعمال تحریمهای شورای امنیت اعالم کند که قصد ترک قرارداد را دارد هیچ
سرمایهای به این شرکت باز نمیگردد و هیچ مبلغی به این شرکت تعلق نمیگیرد.
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وزیر نفت با تاکید بر این که تاکنون عمده اقدامهایی که در مراحل اجرایی فاز  11پارس جنوبی صورت گرفته با شرکتهای ایرانی
بوده است ،افزود :معتقدم  70درصد سهمی که برای شرکتهای ایرانی در نظر گرفته شده است ،عملیاتی است ،اما شرکتهای
ایرانی باید رقابت کنند و اینگونه نیست که بدون رقابت بتوانند در مناقصهها برنده شوند .این در حالی است که برای نخستین بار
شرکتی غیر از شرکتهای رایج با قیمت مناسب در مناقصه مربوط به جَكِت برنده شد.
این مقام مسوول با بیان اینکه شرکتهای ایرانیها باید توانمندیهای خود را باال برده و بتوانند با یكدیگر رقابت کنند ،یادآور شد:
برای ارتقای توانمندی شرکتهای ایرانی برای برد در مناقصه یک مشاور تعیین کردهایم.
وزیر نفت درباره وقوع آتش سوزی در پاالیشگاهها گفت :پاالیشگاهها  2نوع هستند؛ نخست دولتی و دیگری پاالیشگاههای که
واگذار شده است ،در پاالیشگاه های واگذار شده هم اکنون مشكل وجود دارد و امیدوارم با کمک کمیسیون انرژی ضوابط نظارتی
قوی بر کار این پاالیشگاهها از لحاظ قانونی برای وزارت نفت برقرار شود.
95این که اکنون دوستانه با مدیران پاالیشگاهها صحبت میشود و اعمال حاکمیت وزارت نفت در این بخش ضعیف است،
بیان
وی /با
/06
14
یادآور شد :با عمر کنونی تأسیسات در مجموع پاالیشگاهها به خوبی اداره میشود ،البته نباید از ایرادات و اشكاالت چشم پوشید؛
بیشتر حوادث ناشی از عوامل انسانی بوده و گاهی ناشی از تجهیزات نامناسب است.
وزیر نفت گفت :تمام مطالعات پایه ای و مناقصه ازجانب این کنسرسیوم براساس زمانبندی پیش بینی شده و تعهد در جریان است
و هیچ مشكلی در اجرای قرارداد نداریم.
وی همچنین با اش اره به اینكه عمده کار در این کنسرسیوم به ایرانیان داده شده است گفت :امیدواریم در آینده نیز از نیروهای
ایرانی در پروژه های مشترک استفاده کنیم البته ایرانی ها هم باید در مناقصه ها رقابت کنند.
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قیمت برخی از فلزات ،ارز و نفت

قیمت های جهانی روزانه:

95/06/14

واحد

قیمت روز

درصد تغییر روزانه درصد تغییر ماهانه

ات ان ول
ط ال

دالر/گالون
دالر/انس

1.38
1,281

-0.6%
0.3%

-2.5%
0.0%

شكر
مس
سرب
آل وم ینیوم
رو ی

دالر/تن
دالر/تن
دالر/تن
دالر/تن
دالر/تن

32.78
6,870
2,452
2,082
3,190

-0.1%
1.1%
0.0%
-0.2%
0.9%

7.7%
-1.8%
1.3%
-1.8%
2.2%

سنگ آه ن

دالر/تن

63.5

2.4%

1.6%

قیمت سکه و طال:

قیمت در بازار تهران

شرح
هر گرم طالی 18عیار

1.269.000

تمام سكه بهار آزادی

14.376.000

تمام سكه طرح قدیم

13.530.000

نیم سكه بهار آزادی

7.210.000

ربع سكه بهارآزادی

4.007.000

سكه یک گرمی

2.640.000

نرخ ارز و نفت خام اوپک:

نفت خام اوپک
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دالرآمریكا

یورو

60.49

40.991

48.439

$

ریال

ریال
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