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 نیم نگاهی به بازار

یافت  افزایش واحد 751  و به نقل از پرشین تحلیل، شاخص کل بورس سبورسین به گزارش

با  خودرو واحد و 3,با  فوالد واحد، ,5با  خساپا واحد رسید. که نمادهای 77,،11و به رقم 

واحد  9با  فارس نماد مقابل در گذاشتند؛ بورس شاخص رشد بر را  تاثیر واحد بیشترین 82

 دودح در رقمی به بازار این در معامالت ارزش  بیشترین تاثیر منفی را برشاخص گذاشت.

 ارزش بیشترین دارای تومان میلیارد ,8 حدود رقمی با خساپا نماد که رسید تومان 879

. ماند باقی واحد 271 رقم همان در تغییر بدون کل شاخص فرابورس بازار در  . بود معامله

 رقمی با سمگا نماد که رسید تومان میلیارد 779 ت در این بازار به رقمی باغ  بر معامال ارزش

   . بود معامله ارزش بیشترین دارای تومان میلیارد 71 حدود

  

 دالر و سکه

 هزار ,77 و میلیون 7 قیمت به هم سکه و شد ستد و داد تومان 527, دالر امروز در محدوده

 .رسید تومان

 اقتصادی مهم ترین اخبار
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خواه و دموکرات انتخابات نخستین مناظره انتخاباتی میان دو کاندیدای جمهوری

رفت ایران یکی از محورهای این طور که انتظار میجمهوری آمریکا برگزار شد و آنریاست

ای که در دانشگاه هوفسترای نیویورک انجام شد، دوناغد دقیقه 97مناظره بود. در این مناظره 

ای به یک قدرت بزرگ خواهان تاکید کرد که ایران پس از توافق هستهنامزد جمهوریترامپ 

ها دچار مشکل بود. در مقابل کلینتون با بیان شود در حاغی که با اعمال تحریمتبدیل می

آمریکا »های ایران رای موافق دادم، اعالم کرد: اینکه در دوران سناتوری به تمام تحریم

ها با سایر کشورها وارد تعامل شود و با تشکیل ائتالف ایران کنار تحریم درصدد برآمد که در

این مناظره که با تاخیر نیم ساعته « را پای میز مذاکرات بکشاند؛ بدون آنکه جنگی رخ دهد.

چهار بامداد به وقت تهران آغاز شد، مسائل مربوط به آینده آمریکا، رفاه، ماغیات، اشتغال، 

 .ت را موردنظر قرار داد سیاست خارجی و امنی

  

  

 در گروه ها چه خبر بود؟

اکثر نمادها با معامالت مثبت به کار خودشان خاتمه دادند .  تگروه خودرو و ساخت قطعا در

درصدی به قیمت  1خساپا غیدر گروه بود این با افزایش تقاضا همراه شد سایپا امروز با رشد 

میلیون حجم معامله پر حجم  721نماد با بیش از  تومانی رسید و پر اقبال ظاهر شد این 783

میلیونی به کار خود پایان داد . خزامیا مثبت بود این  19تریننماد گروه بود سایپا با صف خرید 
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 2,ریاغی رسید خزامیا امروز بیش از  7789درصدی همراه شد و به قیمت  8نماد با رشد 

درصدی قیمت پایانی  1نماد با افزایش  میلیون سهم معامله شد . خپارس سبز پوش بود این

ریاغی را شاهد شد در جریان معامالت امروز شاهد افزایش تقاضا در این نماد بودیم  7172

میلیون حجم معامله به کار خود پایان  ,,بطوریکه به حداکثر قیمتی نیز رسید که در آخر با 

با صف خرید معامالتشان را داد . نمادهای خمحور ، خموتور از مثبت های گروه بودند که 

درصدی را تجربه کردو با قیمت  8پشت سرگذاشتند . خودرو سبز پوش بود ایران خودرو رشد 

 ریاغی به معامالتش خاتمه داد . ,75,پایانی 

وزیر صنایع و بازرگانی عمان پس از بازدید خطوط و ساغنهای توغید گروه صنعتی ایران 

گروه صنعتی، آخرین اقدامات انجام شده برای ایجاد شرکت  خودرو، در دیدار با مدیرعامل این

مشترک و اجرای خط توغید محصوالت ایران خودرو در عمان را بررسی کرد. به گزارش 

ایسنا، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در این دیدار گفت: ایران خودرو مصمم است تا 

یج خوبی در همکاری با این کشور دست فعاغیتهای خود در کشور عمان را توسعه دهد و به نتا

 یابد.

اکثر نمادها با معامالت مثبت به کار خودشان پایان دادند . ذوب مثبت  یگروه فلزات اساس در

میلیون سهم معامله شد که پر حجم ترین نماد گروه بود ذوب  87بوداین نماد امروز بیش از 

ریاغی رسید .فنوال قرمز پوش  8183درصدی در جریان معامالت امروز به قیمت  8با رشد 

ریاغی به کار خودش  ,7,7درصدی را تجربه کرد و با قیمت پایانی  ,بود این نماد امروز افت 

ریاغی  7818درصدی به کار خودش پایان داد فوالد به قیمت  7پایان داد . فوالد با رشد 
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فنورد از مثبت های میلیون سهم معامله شد . نمادهای کیمیا ، زنگان ،  2رسید و بیش از 

 گروه بودند که با صف خرید به معامالتشان پایان دادند .

به گزارش ماین نیوز، مهندس فرآیند فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: در 

آخرین روزشهریور ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه اصفهان با 

 وغید روزانه ثبت کرد.ذوب رکورد خود را در ت 777توغید 

به گزارش ماین نیوز، این توافقنامه روز سه شنبه در حاشیه برگزاری دومین کنفرانس بین 

ا و )بین اغمللی مهندسی سیستم ه 'ایریسا'اغمللی آهن و فوالد ایران در اصفهان بین شرکت 

(  PSI) 'پی اس آی'اتوماسیون( از زیرمجموعه های شرکت فوالد مبارکه اصفهان و شرکت 

 اتریش منعقد شد.

 877هزار تن ریل از هندگفت: شرکت ذوب آهن که  57مدیرعامل راه آهن با اعالم خرید 

 میلیارد تومان به راه آهن بدهکار است، تا به امروز یک شاخه ریل هم توغید نکرده است.

کا وشاهد معامالت متعادغی بودیم.در نماد شتوکا که دیروز وت یگروه محصوالت شیمیایرد

سهم به پرتفوی خود اضافه نموده بود امروز با قیمت مثبت کار خود را شروع کرد و  7،777,

 7میلیارد ریال معامله شد و در نهایت با رشد  75در بین استقبال سهامداران حقیقی در حدود 

تومان به معامالت خود خاتمه داد و پرارزش ترین سهم گروه  525درصدی ، در قیمت 

شسینا و شکلر صف خریدی های گروه بودند.پترول در محدوده صفر تابلو کار شد.نمادهای 

میلیونی را رقم زد و در انتها  77درصد خریدار حقیقی حجم معامالت  95خود را آغاز کرد و با 
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 9تومان روز خود را به اتمام رساند ، پرحجم ظاهرشد و با  781درصدی ، در قیمت  7با رشد 

 781سهم در قیمت  5،751،917،  8ثیر گذاشت.در نماد پترول واحد مثبت بر شاخص تا

تومان در بازار خردوه فروشی به صورت بلوکی انجام شد.وپترو بدون فروشنده حقوقی در 

میلیارد ریال دادوستد شد و در طول بازار صف خریدی را نیز تجربه کرد اما در پایان  1حدود 

را برای معامالت فردا آماده کرد و در رتبه بعد تومان خود  721درصدی ، در قیمت  ,با رشد 

 از شتوکا قرار گرفت.

ی از های به عمل آمده بسیاروگو با ایسنا، با بیان اینکه بر اساس بررسیرضا شیوا در گفت

توغیدات صنعت پتروشیمی انحصاری بوده و تکلیف این بازار با شورای رقابت است، افزود: 

صنایع باالدستی و پایین دستی پتروشیمی، وزارت صنعت،  کارگروهی متشکل از نمایندگان

معدن و تجارت، وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بورس کاالی ایران و نمایندگان 

شورای رقابت در مرکز ملی رقابت تشکیل شد و موضوع خروج معامالت پتروشیمی از بورس 

وی با بیان اینکه مشکالت .رفت کاال به طور تخصصی در چندین جلسه مورد بررسی قرار گ

گانه معامالت بورس کاال در این جلسات مطرح شد، گفت: بورس کاال متعهد  77های و پاسخ

شده که به زودی دیگر هیچ یک از موانع مطرح شده وجود خارجی نخواهد داشت و 

 فتوانند با سهوغت به انجام معامله در فضای شفاپتروشیمی ها و صنایع پایین دستی می

رئیس شورای رقابت با تاکید بر غزوم شفافیت و رصد دائمی معامالت .بورس کاال بپردازند 

محصوالت پتروشیمی، گفت: بورس کاال، تمام خصوصیات یک بازار شفاف و رقابتی را 
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داراست و با مصوبه اخیر شورای رقابت و همچنین تشکیل کارگروهی برای رصد معامالت 

 .ماند امالت این محصوالت باقی نمیها، مشکلی در معپتروشیمی

بیشتر نمادها با معامالت منفی همراه بودند.شتران با منفی کار خود را آغاز  یگروه پاالیش در

میلیارد ریال معامله شد و در نهایت در  87کرد و بدون تحرک سهامداران حقوقی در حدود 

ه داد ودر صدر گروه قرار تومان به معامالت خود خاتم 77,محدوده صفر منفی ، در قیمت 

میلیون سهم جابه جاشد و در پایان  ,گرفت.شبریز تحت حمایت سهامداران حقیقی در حدود 

 منفی واحد 8 با و  تومان به معامالت خود خاتمه داد 155در محدوده صفر منفی ، در قیمت 

ون سهم میلی 7 شهر آرمان دیروز گذشته روال همچون شبندر نماد در.گذاشت اثر شاخص بر

به پرتفوی خود اضافه کرده بود امروز را منفی شروع کرد و در پایان در محدوده صفر منفی ، 

واحد منفی بر شاخص اثر  7تومان به کار خود پایان داد و سوم گروه شدو با  119در قیمت 

 گذاشت.

 1ه ندر پی تاکید دیروز وزیر نفت ایران مبنی بر عدم توقف توغید نفت و تحقق توغید روزا

میلیون بشکه ، خاغد اغفاغح وزیر نفت عربستان نیز با مستثنی شدن ایران از اجرای طرح فریز 

نفتی موافقت و اعالم کرد: ایران، غیبی و نیجریه می توانند با حداکثر ظرفیت معقول توغید 

 با این اوصاف گام مهم و بلندی در اجرای طرح فریز نفتی آن هم بعد از ماه ها کش و.کنند 

اغعاده اوپک قوس و اما و اگر برداشته شد. این درحاغی است احتمال برگزاری نشست فوق

 اغجزیره تشدید شد.
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در گروه حمل و نقل، اکثر نمادها معامالتی متعادل و رو به منفی را پشت سر گذاشتند. 

 تومان دنبال شد. توریل هنوز نتوانسته از محدوده 7,3معامالت حریل همچنان در محدوده 

عبور کند، اما در صورت شکست این سطح احتمال ادامه رشد این سهم  855-857مقاومتی 

هزار سهم در محدوده صفر تابلو معامله شد؛ 3,,وجود دارد. در حپارسا نیز  827تا محدوده 

خرید آرام حقوقی ها در این سهم همچنان ادامه دارد؛ توصیه می شود روند معامالتی سهم را 

میلیون به حریل اختصاص  5باشید. بیشترین حجم معامالت گروه نیز با زیر نظر داشته 

 داشت.

میلیون  527امروز در خبرهای این گروه شنیدیم، مدیرعامل کشتیرانی از اخذ پوشش بیمه 

درصد مشکالت خبر داد و برنامه های بین اغمللی این شرکت بورسی را  95دالری و حل 

 اعالم کرد.

 تشکیل و مثبت معامالت شاهد "غگلستا"مان با عرضه اوغیه در محصوالت غذایی، همز

 خرید صف  میلیون 87 از بیش با غپاک بطوریکه بودیم؛ گروه نمادهای اغلب در خرید صف

 خود کار به خرید صف میلیون ,7 با حقوقی عرضه علیرغم و بود گروه نماد پرتقاضاترین

 97یلیون به این نماد اختصاص داشت که م 71 با نیز گروه معامالت حجم بیشترین داد؛ پایان

 درصد از این حجم توسط سهامداران حقوقی عرضه شد.

هزار سهم )معادل  379میلیون و 71همانطور که اشاره شد، در جریان معامالت امروز 

درصد( از سهام شرکت شیر پاستورزه پگاه گلستان در بازار دوم فرابورس عرضه شد؛ این 78
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 3.5معادل  P/Eریال سود پیش بینی کرده، با  188غی جاری مبل  شرکت که برای سال ما

  ریال کشف قیمت شد.  1137در قیمت 

درصد بازدهی نصیب  877ماه از عرضه اوغیه بیش از  8نماد اپرداز که پس از گذشت حدود 

سهامداران خود کرده بود در معامالت امروز با افزایش عرضه همراه شد و به حداقل آستانه 

ریال به کار خود  77178میلیون سهم در قیمت  8ی روزانه رسید و در نهایت با معامله قیمت

پایان داد؛ اما پس از پایان معامالت با توجه به اطالعات دریافتی مبنی بر تعدیل با اهمیت در 

شاهد توقف این نماد بودیم؛ گفتنی است این شرکت طبق  7,95پیش بینی سود سال ماغی 

ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی کرده و طی  172مبل   95برای سال ماهه  ,عملکرد 

 درصد این پیش بینی را پوشش دهد. 1,ریال معادل  813این دوره توانست 

 

 

  گران آنالین از غگلستا در پایان معامالتافزایش سهم معامله

به این عرضه « غگلستا»میلیون سهم  78با آنکه طبق اطالعیه عرضه اوغیه قرار بود تعداد 

 71که با موافقت سهامدار عمده رخ داد، تعداد  اختصاص یابد، اما در نهایت با افزایش سهمی

به این عرضه تخصیص داده شد سهم 771هزار و  379میلیون و  .  
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تومانی هر سهم به عنوان نهمین شرکت تازه وارد در 113شرکت پگاه گلستان با کشف قیمت 

 جاری به فرابورس راه یافت.سال 

میلیون سهم از سهام پگاه گلستان 78درصد معادل 77در جریان معامالت امروز که قرار بود 

نالین، گران آبرای اوغین بار در بازار فرابورس عرضه شود بنا به تقاضای قابل مالحظه معامله

میلیون 2سهم به بیش از  771 و هزار 379 و میلیون 8  سهم این دسته از سهامداران با افزایش

هزار سهم رسید که در مجموع عرضه اوغیه امروز به معامله بیش از آنچه که قرار بود 379و 

 صورت گیرد، به پایان رسید.

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران ،گفت: امروز  بهنام محسنیدر این خصوص، 

 «غگلستا»ن سهمی که برای عرضه اوغیه میلیو 78سهم به  771هزار و  379میلیون و  8تعداد 

گران تخصیص یافته بود، افزوده شد تا بتوان از این طریق پاسخ کاملی به تقاضای معامله

 آنالینی که در این خرید حضور یافته بودند، داده شود.

وی ضمن تشکر از سهامدار عمده شرکت پگاه گلستان؛ این اقدام را صرفا با موافقت و همکاری 

میلیون سهم  78ن دانست و گفت: با آنکه طبق اطالعیه عرضه اوغیه قرار بود تعداد آن ممک

به این عرضه اختصاص یابد، اما در نهایت با افزایش سهمی که با موافقت سهامدار « غگلستا»

 سهم به این عرضه تخصیص داده شد. 771هزار و  379میلیون و  71عمده رخ داد، تعداد 
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ریاغی هر سهم ، نسبت 187تومانی و سود  113ین ترتیب و با توجه به کشف قیمت به ا

P/E   نسبت میانگین که است حاغی در این ، رسید خواهد مرتبه 3.3 به آن P/E  گروه حدود

 مرتبه است. 2.3

، معاون ماغی صنایع شیر ایران با اشاره به عرضه اوغیه مزبور وحید وحیدیدر این خصوص 

 بوده مناسب امروز عرضه در «غگلستا» سهم هر ریاغی113 شده کشف قیمت  :اعالم کرد

 .است

در خصوص عرضه مجدد این سهم در روزهای آتی نیز گفت: سهامدار عمده متعهد  وحیدی

 درصد دیگر بعد از روز عرضه اوغیه است که قطعا تا پایان سال انجام خواهد شد. 77به عرضه 

ورود سهام شرکت های « غگلستا»وی با تاکید بر اینکه سیاست کلی سهامدار عمده 

زیرمجموعه به بازار سرمایه است، گفت: در این راستا برنامه ریزی شده هلدینگ صنایع شیر 

 ایران نیز در فرابورس پذیرش و سهام آن عرضه شود.

سود هر سهم خود را برای سال  بینیپیش  میلیارد ریاغی، 787خاطرنشان می شود، این شرکت 

 ماهه, دوره در که گرفته درنظر ریال 188 خاغص طور به ، 95 اسفند  ماغی منتهی به پایان

 .است داده پوشش را آن درصد ,, معادل یعنی رقم این از ریال 8,3 جاری، سال نخست

https://goo.gl/bJPp7D
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اغوند، حمل شرکت فرابورسی کاغذ پارس، سرمایه مسکن  2به این ترتیب پگاه گلستان بعد از 

و نقل پارسیان ، انرژی امید تابان هور، سرمایه گذاری توسعه گوهران امید، آتیه داده پرداز ، 

دامداری تلیسه نمونه و کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان به عنوان نهمین شرکت جدید به 

 فرابورس راه یافت.

 

 

  به زودی "دآمین"افزایش سرمایه 

هر سهم خود پشت سرگذاشت  فته جاری را با رشد قیمتشرکت داروسازی امین در حاغی ه

آن خبر دارد درصدی ,1که مدیرعامل شرکت از برنامه افزایش سرمایه  .  

 

 

شرکت داروسازی امین در حاغی هفته جاری را با رشد قیمت هر سهم خود پشت سرگذاشت 

 درصدی آن خبر دارد. ,1که مدیرعامل شرکت از برنامه افزایش سرمایه 

خصوص فضل اغه حیدرنژاد مدیر عامل شرکت داروسازی امین، اظهار کرد: قرار است  در این

 287میلیارد ریال به مبل   527از مبل  « دامین»طبق پیشنهاد هیات مدیره شرکت، سرمایه 

 درصد افزایش یابد. ,1میلیارد ریال و معادل 
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ر جبران مخارج سرمایه ای وی ادامه داد: این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظو

واصالح ساختار ماغی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره رسیده و برای اظهار نظر به 

 حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده ارایه شد.

حیدرنژاد در ادامه خاطرنشان کرد: انجام افزایش سرمایه اعالم شده منوط به اعالم سازمان 

 جمع عمومی فوق اغعاده است. بورس و اوراق بهادار و تصویب م

داروسازی امین در آخرین اطالعات ارساغی خود بر سایت کدال، پیش بینی فعاغیت خود را بر 

ماهه اعالم کرد که بر این اساس سود هر سهم شرکت برای سال ماغی منتهی ,اساس عملکرد 

ماهه نخست ,ریال درنظر گرفته که در دوره 177، به طور خاغص مبل  95به پایان اسفند سال

 درصدی از این رقم شده است.72ریاغی معادل 18شش سال موفق به پو

ارائه شده و باید در روزهای « دامین»میلیارد ریاغی  527همچنین این عملکرد بر اساس سرمایه 

 آتی منتظر سود جدید با غحاظ افزایش سرمایه مزبور بود.

 

 

 بخریم؟ چند را خگستر#

 

https://goo.gl/bJPp7D
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 دانند می مناسب تومان 177-177 محدوده در را سهم خرید تحلیگران

 

✳️https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=64 

 

 است معامله حال در تومان 171 قیمت در حاضر حال در سهم

 

 است متصور سهم برای را تومانی 115 یاغ 187 هدف "امیری مهندس"

 

✳️https://efanos.com/Signal/31010 

 

 

 

 خودداری رسمی مجوز بدون و نامعتبر منابع از مشاوره خدمات دریافت از: هشدار

 .کنید

 ارائه به اقدام اماکو هگذاری سرمای مشاور شرکت همکاری با بورسینِس سایت

 .نماید می بازار تحلیل و پیشنهادی سبدسهام خریدسهام، سیگنال پرتفوی، مشاوره
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 :سودآور هایم سه معرفی و ها سیگنال

http://www.bourseiness.com/tahlil/category/technical-

analysis 

 مدت هب ویژه تخفیف با خرید ستتیگناغهای همراه به ویژه و ای حرفه تحلیلهای به دستترستی  

 :محدود

http://www.bourseiness.com/tahlil 


