بورس رد یک ن گاه
تاریخ

شرح
1396/08/17
شاخص کل

87،897

88،005

شاخص کل هموزن

17،542

17،547

0،0

زعهه ر هه ل زیههن شهه د ز زب هه زی سههاج رههاسی مههی لی هها ست

ارزش کل معامالت

8،171

7،688

()5،9

بورس در یک نگاه
شرکت های هم گروه در بورس

مطالب
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848

نام شرکت

میمهی تهنی

ت گس ه لک سز هی م هی ه ت لس سههاج ی ه ک ح هی سش ه س ه یع ی سز
خنزه لزشد ،زما همچ ان ب خی سیسک ها ب تنت خنل باتی زسد.

سرمایهگذاری

قیمت سهام در تاریخ
1396/08/17

1396/08/24

درصد
تغییر

1.234

1.345

9

7.933

7.932

-0.01

بانک دی

ممنوع-متوقف

ممنوع-متوقف

...

بیمه دی

972

1.146

17

1.000

997

-0.3

1.195

1.202

0.5

1.252

1.210

-3.3

سبحان
خوراک دام پارس

سرمایهگذاری

خیابان  ،37پالک .165

عمران و توسعه

اخبار خارجی

بهه نقهه ز وایگههاک خبهه ی زسهه ی س ههایمز ،یسهه ین الگههاسل ،مهه ی

 ریاادن  ۱۹میلیاادرد دالری بورسهاادی تکباای ار بدرداشاا هدی

آدرس :خیابان شهید خالد اسالمبولی (وزراء) ،نبش

تغییرات جهانی قیمت کاالهای اساسی

یناد

اکت

بیشاتکی مایایاکد.

ص تق بین زلمللی ونج گفهد ،زت اهال رنهانی یهک ستنه

ش کرتاهی همگروه رد بورس

سرمایهگذاری شاهد

آدرس سایتwww.sobhanic.ir :

596

()30

یه صهالس ه لک ه نسهبد

ب م ت مشاب ساج گذش  21.7لسص زفززیش لزش زسد.
 رشد اقتصددی جهدن در اد

بوعلی

های مهم دنیا
شاخص بورس
تغییرات
88870641
تلفن-3 :

 13ننزمب  24.8میلیاسل م مکعب گها به

ارزش معامالت
(میلیارد ریال)

فهرست

 افزایش  22درصدی صاددرا اادر ر ایه باه رک یاه .به نقه ز

0،1

اوراق بدهی

اهم اخبار اقتصاد بین الملل

1396/08/24

تغییر

زسههتن یک ،زلکسههیمیلهه مهه ی عام شهه د لتل ههی گهها و تر ستسههی

(میلیارد ریال)
شماره پنجاه هشتم– مورخ 1396/08/29

درصد

ل
اهم اخبار اقتصاد بینا ملل

شاهد

اخیااک در تکبسااتدن .بهه نقهه ز بلههنمب

 ،اههفی حسههاه هههای

ب هی سههابق لس ع بس ه ان لس مههاک رههاسی م هی لی منرههب ههاهش ح ه تل
 1۹میلیههاسل لالسی زس ش لزسزیههی ههها لس بههنس
شنسزی همکاسی خلیج فاس

هههای  ۶شههنس ع ههن

ش.

 خک ج کمدیههادی تکبای ار تکبساتدن اکت اکفا  .فای شهاج
ههایمز به لنبههاج با لزشههد هههای زخیه  ،سه مای گههذزسزن ع ه ه لس حههاج
زن قههاج سه مای هههای خههنل ز ع بسه ان به سههن یس هسه  .زیهن ستنه
زن قاج س مای ب حه ی سه عد گ ف ه ه ز مهان تتهنال زنقه ه ههای
ع بی لس خاتسمیان لس ساج  2۰11ا نن بی سابق زسد.
 اررش بدرار مادر ن راک  ۱اد باه  ۱رکیلیاون دالر مایر اد.

منسگان زسه لی لس یاللزشه ی ز حقیهق خهنل به زی مشه یانش ننشهد،
زس ش بهها زس مهها تن ،تههنج لههاست زلک تنیههک ت محاسههبات زبهه ی
م یکا ،ظ ف یک ساج ب  1یلینن لالس خنزه سسی .

اخبار اقتصادی اریان

تغییرات شاخص بورساهی مهم دنیا
شاخص

 افزایش ۱2.۵درصدی صددرا

تغییرات هفته

نف

ایکان به هند در مد ا تباک ایاکان اومین رادمین

نند نف هند .ب نق ز ستی  ،ماسهای سهیابی نف کشها ز م هاب صه ع ی نشهان لزل ،تزسلزت

بورس نیویورک NASDAQ

%0.47

بورس لندن FTSE 100

نفد ه ز زی زن لس ماک ز ب نسبد ب م ت مشاب واسساج ب میززن  38.۹لسص اهش ت نسبد

-%0.70

ب ماک ویش ز ن  12.5لسص زفززیش یافد ت ب  4۶7هززس ت  ۶۰۰بشک لس ست سسی .

بورس فرانکفورت DAX

-%1.02

بورس توکیو Nikkei 225

-%0.60

بورس شانگهای

-%2.68



اردا نف خدم ک جنوبی ار ایکان  ۹.۵درصد دهش یدف  .ستی ه زعه ر ه ل میهززن
تزسلزت نفد خار ک ز زی زن لس ماک ز ب  ۹.5لسص هاهش یاف ه زسهد ،مه ی زمهنس بینزلمله
ش د ملی نفد زی زن ب زین خب گززسی زنگلیسی گف زسد عام
واس

اهش ،عمی زت می زن گها ی

ر نبی زسد.

 رحویل  8فک ند هواپیمدی ایری ر به ایکان رد پدیادن اد  .20۱7شه د هنزویماسها ی

تغییرات جهانی قیمت کاالاهی اساسی

زستوایی زی ی س زع ر ل زین ش د لس نظ لزسل ا  8هنزویمای لیگ ها وایهان سهاج به زیه زن
حنی له .
 انگلیس بدهی  ۴00میلون پوندی به ایکان را پکداخ می ند .ست نام لگه زف به نقه ز
م اب گاک ننشد ،لتلد زنگلیس خنل سز ب زی و لزخد  4۰۰میلینن وننه  527میلیهنن لالس) وهنج

کاال

1396/08/21

1396/08/28

تغییرات هفته

62.73

-1.4
0.05

نفت برنت ICE -

63.67

مس  -نقد LME

6،794.75

6،798.50

آلومینیوم  -نقد LME

2،105

2،108.50

-0.1

روی  -نقد LME

3،215.50

3،181.75

-1

دالر

40،990

40،960

-0.07

ذرت

343.75

343

-0.2

پنبه

69.07

69.35

0.4

سویا

987.12

990.62

0.3

گندم

431.75

427.75

-1

طال

1،275.13

1،292.29

1.3

سکه طرح جدید

13،730،000

14،155،000

3

بلن ش ک زی زن مالک می

.

 ایکان به لهستدن نف رکش صددر می ند .ب نق ز وایگاک خب ی و س ،م هاب
لاسی گف  ،لس حالی

شه ی زنی ت

با اهش تستل نفد خار ش ب زستوا ب خی واالیشهگاک ههای زستوهایی

ب زی امین زین ننال نفد ب سای م ا ق ستی تسلک زن  ،نفد خار زی زن به تلی سزک خهنل سز به
سنی با زس لنس ان با خنزه

ل.

 تکاق د مین خکیدار بزرگ ادر ایکان شد ا

زن قاج گا زین شنس زع ر لک زسد

 .معاتن ت ی نفد زی زن ت م ی عام شه د

ز زتزخ خ لزل ماک زمساج ا نن زیه زن یهک میلیهاسل ت

 2۰۰میلینن م مکعب گا ب ع زق صالس لک زسد .ب گف
ی

تهای هن لی عه زق ز هنن بعه ز

مقار زتج سز لزسل ب لتمین خ ی زس بزس گا زی زن ب ج ش ک زسد.

 صددرا ایکان به ارحددیه ار پد ار 7میلیدرد یور اذش  .وایگاک خب ی میسینن زستوا تزسلزت
ز حالی زستوا ز زی زن لس  ۹ماه نخسد ساج راسی می لی با سش 1۰7لسص ی نسبد به مه ت
مشاب ساج تب ب  7.252میلیاسل ینست سسی .

اخبار صنایع
 صنعت نفت و پتروشیمی
توتال در شرایط عادی نمی تواند از فاز  11کنار برود .بیژن زنگنه پس از دیدار باا للیشایر سالااناف ،معااون

ن کات مدرییتی
 نقاط ضعف ت تنت خنل سز شف ی .

نخست وزیر ازبکستان ضمن تشریح محور این دیدار ،درباره اخبار ضد و نقیضی که از توسعه فاز  11پاارس جناوبی و
توتال مارح است ،اظهار کرد :ما قرارداد معتبر قانونی با توتال ،سی ان پی سی و پتروپارس داریام و در آن مشاخص

 مطمئن شنی هیچ م ب زن ژی ،بیننلک ب ه س نمهیستل .به زی مثهاج سهی سز منظهف یه ها ز

شده است که این شرکت در چه شرایای می تواند از این پروژه کنار برود .وی تاکید کرد :توتال در شرایای میتواناد
از این پروژه کنار برود که تحریمهای بین المللی از سوی شورای امنیت للیه ایران المال شود.

صنعت بانکداری
در هفت ماهه سال جاری،بانکها بیش از  313هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کردند .تساهیالت
پرداختی بانکها طی هفت ماهه سال  1396به بخشهای اقتصادی مبلغ  3135.9هزار میلیاارد ریاال اسات کاه در

خامنش بنلن چ زتنا ت بس بنلن شی های ه وس ز ز مار ساعات زلزسی ت خ تج نی تها ز می ان
حاص

.

 همنزسک هنشیاس باشی سی لس سا مان رند حفظ ع نزن شغلی ت منتعید خنل ب ع نزن مز ب زی
نی تهای فعاج ت و زن ژی عم نک .

مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ  351.5هزار میلیارد ریال (معادل  12.6درصد) افزایش داشته است.

 ز زش باهات خنل لس
صنعت سیمان
کلنگ احداث کارخانه تولید سیمان ایران در غنا زده شد .به نقل از پایگاه خبری سیتیفم آنالین ،کلنا
احداث کارخانه تولید سیمان ایران در غنا با حضور محمود حجتی ،وزیر کشاورزی ایران به زمین زده شد .کارخانه

بگی ی ت ن سز ب لیگ زن نیز لس

 ح ی تت ی منسلی ویش م ک

ب هی .

ب ش ت سی کزی  ،زرا ک ن هی ز زفیان ز زین حس شما مطله

شنن .

 30میلیون دالری سیمان ایالم در مناقه صنعتی داوا در شهر آکرا احداث خواهد شد و انتظاار مای رود در طای

 زف زل م خاص سا مان سز ب زی زخذ نش ی های خاای بنن

تعلق دارد .موافقتنامه احداث این کارخانه در جریان سفر محمدو باوومیا ،معاون اول رئیس جمهور غنا باه تهاران

 هیچکس سز لسد م نگی ی .

 2سال به بهره برداری برسد 90 .درصد از سهام این کارخانه متعلق به طرف ایرانی است و  10درصد مابقی به غنا
در اوت  2017به امضا رسیده بود .این کارخانه موجب تقویت تالش های دولت غنا برای توساعه زیرسااخت هاا و
صنایع غنا خواهد شد.

 حامی ضعیفان باشی ت زرا ک ن هی حق سی ضای شنل.

ی.

