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نام شرکت
سرمایهگذاری

 ۱.۱یلیون دالری واج خواهط شط.
قله از بلههو ب و ،وس ه

درصد
تغییر

7.930

7.917

-0.1

بانک دی

ممنوع-متوقف

ممنوع-متوقف

...

بیمه دی

1.096

1.052

-4

989

1.034

-4.5

1.215

1.197

-1.4

1.203

1.222

1.5

خوراک دام پارس

سرمایهگذاری

خیابان  ،37پالک .165

شاهد

پهی

یکههایی گلههط س سههاک

بیرهی که د

 قههرفردفد  ۱۴میلیههارد دالری زرفنسههه و ق ههر .در ج یههان دیههطار

1.703

سبحان

مهیالدی  ۹درصه فزه فیش مییابه  .به

خواهط ک د.

1.652

عمران و توسعه

اخبار خارجی

1396/09/08

1396/09/15

یب بهها ک ه ی بودج ه  ۱.۰۵ل

ک قیمه قفه دهطاق ها سها  ۲۰۱8رلقهط رل به رشهط خهود را دفه

-3

آدرس :خیابان شهید خالد اسالمبولی (وزراء) ،نبش

تغییرات جهانی قیمت کاالهای اساسی

قیمت سهام در تاریخ

یکهها طهه ک کههاه

الیاتها را کرهار نرهط طه ک پ ه یره دیگه به وهویب ب سهاقط ،دلله

ا اقوئههه

سرمایهگذاری شاهد

آدرس سایتwww.sobhanic.ir :

2،808

296

ش کرتاهی همگروه رد بورس

بوعلی

های مهم دنیا
شاخص بورس
تغییرات
88870641
تلفن-3 :

از پایگهها خبهه ی یههاهو ،در صههور ی کهه کرگهه
یکهها در سهها های  ۲۰۱۹ل  ۲۰۲۰ب ه

ارزش معامالت
(میلیارد ریال)

 کسری بودجه دولت آمریکا بهه  ۱تریلیهون دالر مهیرسه  .به قله

 قیمت نفهت سهاآ آینه

اوراق بدهی

اهم اخبار اقتصاد بین الملل

1396/09/15

تغییر
()0،1

(میلیارد ریال)
شماره شصت یکم – مورخ 1396/09/20

درصد

ل
اهم اخبار اقتصاد بینا ملل

کههه لن ،ریهههی

ق اردادهههای بههوب ب ه صههر

جمههههوری ف اق ههه از ق ههه  ،دل طههه
دمه ل قله ب ه ارز

 ۱۴یلیهارد دالر

ا ضهها ک دقههط .ج ئیههات خ یههطهای ق هه از ف اق هه  ،فهه ل
جرگی رافائ  ،اقتخاب شه ک

 ۱۲جهه

لهی را ههس ف اق ه به ارهوان پیماقکهار

ب ای گ داقطن ته لی دلده  ،شه ک دللتهی فه ل
قام «قک هت » هه  ۴۹۰ف لقهط خهودرلی زر پهو
ای باس ۵۰ ،ج باریک پیک  ،ب ق

سه ک ف اق ه به
ل شه ک هواپیمهایی

ف لخترط.

 پیشبین هی فز ه فیش  ۴درصهه ی زههروخ دودرو ههای سههوفری در

چین .پی بیریها قشان هیدهرهط که ب رگته یس بهازار خهودرلی جههان،
سهها یرههط ب هی

از پ هی

رلقههخ خواهههط گ ف ه ل ف ه ل

سههواری در ای هس بههازار دههطلد  ۴درصههط اف ه ای
سهها جاری هههی دی ،در جمههو  ،بهههی

خواهههط یاف ه  .از ابتههطای
از  ۲۱یلیههون ل  ۴۰۰هههه ار

دسههتگا خههودرلی سههواری در نههیس بهه فهه ل
لای

خودرلهههای

رسههیط اسهه کهه در

با طت شاب سا گذشت قشان از رشط  ۱ /6درصطی دارد.

اخبار اقتصادی اریان

تغییرات شاخص بورساهی مهم دنیا
شاخص

 فیرفن و عهرف قرفردفدسهوآن نف هی فمکها کردنه  .به قله از رلیته ز ،لزیه قفه اه ا

تغییرات هفته

گفه ا ایه ان ل اه ا قه ارداد سههو

قفتهی ا ضهها ک دقههط که به وجههب ن رلزاقه  6۰هه ار

بورس نیویورک NASDAQ

-%0.11

بورس لندن FTSE 100

بشهک قفه از یهادیس ک کههوب به ایه ان حویه

%1.28

حوی خواهط داد ،همچریس ق ار اس خط لول جطیطی ادطاث شود.

بورس فرانکفورت DAX

%2.27

بورس توکیو Nikkei 225

-%0.02

کرفهه اق

بورس شانگهای

-%0.83

بههادالت جههاری جهههان در سهها  ۲۰۱6رههها  ۰.3۴درصههط ن ب اب ه بهها  ۱۰۹یلی هارد دالر ب ه

 سهه

هیشههود ل ایه ان قیه قفه فه لریشههط

 0.3۴درصهه ی فیههرفن فز کههم مدههادالا ت ههاری ج ههان در سههاآ .20۱6

جههارت ل وسهه سههاز ان لهه ع قکتههادز ااهه م کهه د از  3۲ههه ار یلیههارد دالر

ای ان لخ داشت اس .
 فز فیش صادرفا گاز فیرفن به عهرف  .به قله از رلیته ز ،دلله اه ا در بیاقیه ای ااه م

تغییرات جهانی قیمت کاالاهی اساسی

که دا قه ارداد بهها ایه ان به ای لاردات گههاز طبی هی از ایهس کشههور به ای اسههتان ه زی دیاله را
وویب ک د اس  .ب اساس ایس قه ارداد خ یهط گهاز از ایه ان که از ابتهطای ا ها اهاز شهط،
اف ای

ییابط.

 ت ارا  ۱60میلیهون دالری فیهرفن و آمریکها در  ۱0مها  .جهارت ایه ان ل
کاال

1396/09/12

1396/09/19

تغییرات هفته

نفت برنت ICE -

63.62

63.33

-0.4

مس  -نقد LME

6،815.50

6،578

-3.4

آلومینیوم  -نقد LME

2،081.50

2،014.50

-3.2

روی  -نقد LME

3،243.75

3،088.50

-4.7

دالر

41،550

42،030

1.1

ذرت

358.90

352.40

-1.8

پنبه

73.22

73.72

سویا

994.38

989.38

-0.5

گندم

438.75

419

-4.5

طال

1،279.70

1،248.56

-2.4

سکه طرح جدید

13،938،000

14،155،000

1.5

0.6

یکها در ۱۰

اه سا جاری هی دی بها افه  3۰درصهطی ق هب به هطت شهاب سها قبه به دهطلد
 ۱6۰یلیون دالر رسیط.
 فیهرفن چ ههم و چ ههارمین تههاجر به ر دنیها شههناد ه شه  .باقههک جهههاقی بهها اشههار به
جههارت خههارجی  ۱۰6یلی هارد دالری ای ه ان در سهها

هی دی گذشههت اا ه م ک ه د ای ه ان در

ر ب  ۴۴جهان از ایس قظ ق ار گ فت اس .
 فبههرفز عالقمن ه ی فی هرفن بههه سههرمایهگذفری در زیرسههادت ای پاکس ه ان .ب ه قل ه از
پایگهها خبهه ی دی قیههوز ،یههک لههام ای اقههی گفهه  ،ایهه ان ا قمرههط بهه سهه ای گذاری در
بخ های ختلف اقتواد پاک تان ب ای بهبود رلابط بیس دل کشور اس .
 نرخ باالی سود بانکی فیهرفن در دنیها شهففت آور فسهت .اسهتاد باقکهطاری داقشهگا لیهون
ف اق ه بهها اشههار ب ه س ه ا ۲ب اب ه ی رشههط باقکههطاری اس ه ی در جهههان ق ههب ب ه سههای
باقکهاگف ا قه

سهود بهاقکی ایه ان در دقیها شهگف

ای ان ب اقتواد لاق ی لرلد پیطا یکررط.

لر اسه ل باقکههای ارلپهائی به خه

اخبار صنایع
 صنعت نفت و پتروشیمی
الیحه پیشنهادی بودجه ،درآمد  309هزار میلیارد ریالی شرکت ملی نفت ایران در الیحه بودجه سال

ن کات مدرییتی
 ب قحو پوش

ل ظاه خود وج کریط.

آینده .براساس الیحه بودجه سال  97کل کشور درآمد شرکت ملی نفت ایران  309هزار و  548میلیارد ریال تعیین
و هزینه این شرکت  292هزار و  807میلیارد ریال تعیین شده است .همچنین براساس این الیحهه ،بودجهه تعههدات
بند «ق» تبصره  2قانون بودجه سال  93و ماده  12قانون رفع موانهع تولیهد  7ههزار و  26میلیهارد تومهان درآمهد و
هزینه تعیین شده است.

صنعت بانکداری
الیحه پیشنهادی بودجه ،درآمد و هزینه بانکها در بودجه  97اعالالم شالد .دارایهیههای جهاری بانکهها
براساس بودجه  ،97بیش از  86هزار میلیارد تومان رشد خواهد داشت .جمع کل منابع بانکهای دولتی شامل بانهک
مرکزی ،بانک کشاورزی ،بانک مسکن ،بانک ملی ،بانک صنعت و معدن ،بانک سپه ،بانک توسعه صادرات ،پست بانهک
و بانک توسعه تعاون در بودجه سال آینده  845248406میلیون ریال است.

صنعت سیمان
صادرات  3.5میلیون تن سیمان طی هفت ماه امسال به خارج از کشور .دبیهر انجمهن صهنفی کارفرمایهان
صنعت سیمان گفت 3.5 :میلیون تن سیمان طی هفت ماه سال جاری به خارج از کشور صادر شده اسهت .عبدالرضها

 ا صح ل سل


أل ای رلشس قشط  ،ک ی را ؤاخذ قکریط.

اش یس ناپلوس خود را جطی قگی یط.

 قکات جالب ل پرط وز کتابهایی را ک یخواقیط ،در دفت ی یادداش کریط ل در وارد راسب قهها را
ب کار بب یط.
 بطلن وهیس ب الایط دیگ ان ،با قها خالف کریط.
 ق ب ب قو خود پایبرط باشیط.
 در وق ی های بح اقی ب خود
 ب ای د

زدن زیبا یس ل خو

 قحو استفاد از ق ماف ارهای

لط باشیط ل قگذاریط زی دستان از اض اب شما گا شوقط.
هرگ یس الفاظ را اقتخاب کریط.
بط با کار خود را بیا وزیط.

شیخان با مردود دانستن موضوع بازگشت محموله های سیمان صادراتی به کشور روسیه اظهار داشت :تهاکنون ههیچ
محموله سیمانی از روسیه برگشت نخورده و همه سیمان صادراتی به این کشور همسایه شمالی دارای استاندارد ملهی
و استاندارد ویژه کشور روسیه است .براساس آمارهای موجود عراق بیش از  50درصد سیمان صادراتی ایران را جهب
می کند و روسیه ،جمهوری آذربایجان ،ارمنستان و کشورهای حاشیه خلیج فهارس از جملهه وارد کننهدگان سهیمان
ایران هستند.

 ب ای ثب ایط های درخشاقی ک قاگهان ب ذهس یرسرط ،همیش یک قل ل کااذ ب هم ا داشهت
باشیط.

