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 نیم نگاهی به بازار

واحد  44،277 یافت و به رقم افزایش واحد  23 به گزارش پرشین تحلیل، شاخص کل بورس

واحد بیشترین  37با  همراه واحد و 32با  پترول واحد ، 23با  حکشتی رسید. که نمادهای

میلیارد تومان  373ارزش معامالت در این بازار به رقم   .گذاشتند شاخص  بر را  مثبت  تاثیر

 در.  بود معامله ارزش بیشترین دارای تومان میلیارد 9رسید که نماد خساپا با رقمی بیش از 

 واحد 9 با مارون نماد که  رسید واحد 238 رقم به افزایش واحد 7 با بازار فرابورس شاخص کل

 میلیارد 372  بر بالغ رقمی به بازار این در معامالت ارزش. داشت رشد این بر را تاثیر بیشترین

    . ودب معامله ارزش بیشترین دارای تومان میلیارد 74 حدود رقمی با مارون نماد که رسید تومان

  

 دالر و سکه

هزار  332میلیون و  3تومان داد و ستد شد و سکه هم به قیمت  2772 دالر امروز در محدوده

  تومان رسید.

  

 مهمترین اخبار اقتصادی

نمایی کرد تا روند افزایشی دالر قطع شود. شاخص بازار ارز روز یکشنبه، بازارساز ارزی قدرت

تومانی  3تومان عبور کرده بود، در دومین روز هفته با کاهش  778هزار و  2که روز شنبه از مرز 

ترین عاملی تومان رسید. به گفته فعاالن، عرضه بازارساز ارزی مهم 773هزار و  2به قیمت 
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گران غیررسمی را مغلوب کرد. به گفته آنها، روز یکشنبه به بازیگران بود که تحرکات معامله

البته  . ند برای خرید ارز به چند صرافی بانکی مراجعه کنندتوانرسمی بازار اعالم شد که می

های مذکور در روزهای گذشته نیز اقدام به عرضه ارز کرده بودند، ولی روز یکشنبه، از صرافی

توجه نکته قابل. تر شد و از سوی دیگر میزان تزریق باالتر رفتیکسو خبر عرضه ارز برجسته

های بانکی تفاوت چندانی با قیمت بازار نداشت؛ بنابراین یاین است که نرخ خرید ارز از صراف

توانست زمینه ایجاد رانت را فراهم کند. نتیجه عرضه ارز با نرخ نزدیک به قیمت چندان نمی

بود.  گران ارزیهای بانکی، تغییر مسیر دالر و شکست تحرکات معاملهبازار از سوی صرافی

ه تمام بهار آزادی افزایش قیمت را تجربه کرد و با برخالف افت قیمت دالر، روز یکشنبه سک

هزار تومان رسید. به گفته برخی فعاالن، باال  333هزار تومان رشد به قیمت یک میلیون و 

ترین عاملی بود که به رشد خفیف آن کمک کرد. به گفته رفتن جزئی تقاضا در بازار سکه مهم

هزار تومان یکی از  338کانال یک میلیون و  گران در آستانهیکی از فعاالن، مقاومت معامله

 . ترین عواملی بود که به رشد جزئی کمک کردمهم

وگو با فارس اعالم کرد: این شورا همچنین امروز،عباسعلی کدخدایی شورای نگهبان در گفت

کشور را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص کل 3297الیحه اصالحیه قانون بودجه سال 

 . تأیید کردنداد و آن 
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 در گروه ها چه خبر بود؟ 

اکثرا نمادها با قیمت پایانی مثبت به کار خودشان پایان دادند گروه خودرو و ساخت قطعات در 

ریالی به کار خودش  3323. خساپا منفی بود این نماد در محدوده صفر منفی و با قیمت پایانی 

میلیون سهم معامله شد که پرحجم ترین نماد گروه بود .  28پایان داد سایپا امروز بیش از 

خاهن امروز هم با صف خرید بسته شد این نماد که از آغاز هفته مورد توجه سهامداران قرار 

ریالی را تجربه کرد خاهن  3979درصدی همراه شد و قیمت پایانی  7گرفته امروز هم با رشد 

میلیونی به معامالتش خاتمه داد . خودرو در محدوده صفر مثبت و با قیمت  4ید با صف خر

میلیون سهم معامله  32ریالی معامالتش را به پایان رساند ایران خودرو بیش از  2373پایانی 

درصد توسط حقوقی ها صورت  43میلیون حجم خرید معادل  32شد که از این میزان بیش از 

 3332درصدی همراه شد و با قیمت پایانی  3بود این نماد با کاهش گرفت . خاور قرمز پوش 

ریالی به معامالتش خاتمه داد . نمادهای خچرخش ، خکمک ، خریخت ، ختراک از مثبت های 

همراه با صف خرید گروه بودند . خاذین مثبت بود این نماد امروز شاهد رشد قیمتی بود خاذین 

درصدی معامالتش را پشت سرگذاشت . خپارس ،  3 تومانی رسید و با رشد 383به قیمت 

 خکاوه در محدوده صفر مثبت به معامالت خود خاتمه دادند. 

های جدید خودروسازان توسط کارشناسان شورای رئیس شورای رقابت با بیان اینکه قیمت

ه ب گیرد، گفت: در صورت تخلف برخورد الزم انجام خواهد شد.رقابت مورد بررسی قرار می

ارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا شیوا با اشاره به مجوز اردیبهشت ماه شورای رقابت که گز

درصدی قیمت محصوالت سایپا موافقت شده بود به تسنیم  8.7براساس آن با افزایش 
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درصد افزایش قیمت را در  8.7تواند به طور متوسط اظهارداشت: براساس این مجوز، سایپا می

 د.محصوالت خود اعمال کن

بیشتر نمادها با روند نزولی به کار خودشان پایان دادند . وتوکا امروز گروه فلزات اساسی در 

میلیون سهم معامله شد که پر حجم ترین نماد گروه بود وتوکا در محدوده صفر  37بیش از 

 به معامالتش خاتمه داد . فوالد سبز پوش بود این نماد در محدوده3432منفی و با قیمت پایانی 

ریالی رسید و روز مثبتی را پشت  3337صفر مثبت به کار خود پایان داد فوالد به قیمت پایانی 

ریالی را 3723درصدی قیمت پایانی  3سرگذاشت . ذوب قرمز پوش بود این نماد با کاهش 

میلیون سهم معامله شد . زنگان پر اقبال ظاهر شد این نماد پس از  8تجربه کرد و بیش از 

ریالی رسید و با صف خرید به معامالتش خاتمه داد . فملی  7938ی به قیمت درصد 7رشد 

ریالی بسته شد فملی بیش  3822منفی بود این نماد در محدوده صفر منفی و با قیمتی پایانی 

درصد خریدار امروز فملی حقوقی های سهم بودند  93میلیون سهم معامله شد کع بیش از  2از 

ی رسید و در محدوده صفر مثبت معامالتش را به پابان رساند . هرمز ریال 3738.فخوز به قیمت 

مثبت بود ایننماد در محدوده صفر مثبت بسته شد . نمادهای فسرب ، فوالژ از منفی های گروه 

 بودند که در محدوده صفر منفی معامالتشان را پشت سرگذاشتند . 

قطب تولید فوالد کشور تبدیل خواهد فرماندار ویژه خرمشهر گفت: در آینده نه چندان دور به 

 شد.
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معاون فناوری فوالدمبارکه اصفهان گفت: طرحی از سوی فوالد مبارکه به سازمان ملی 

استاندارد پیشنهاد شده بود که با حضور رئیس این سازمان، این طرح مورد بررسی قرار گرفت 

 بند.تا در پی آن استانداردهای موجود در مورد واردات فوالد ارتقا یا

عالوه بر افتتاح فوالد دامغان شاهد افتتاح چند  97به گزارش ماین نیوز، در هفته دولت در سال 

غربی نیز در این هفته، پروژه فوالدی دیگر در سطح کشور بودیم. استان یزد و آذربایجان

 هایهای فوالدی خود را افتتاح کردند. در شهرستان اشکذر استان یزد واحد تولیدی شمشطرح

فوالدی و در ابهر نیز با حمایت بانک صنعت و معدن، شرکت فوالدکاران برای تولید میلگرد 

 واحد خود را افتتاح کردند.

شاهد بازگشایی نماد ولغدر پس از برگزاری مجمع فوق العاده مبنی بر تصویب گروه لیزینگی در 

تومان بازگشایی شده  322درصدی در قیمت  38سرمایه بودیم؛ این نماد که با افت افزایش 

میلیون سهم به کار خود پایان داد؛ نیمی از حجم معامله شده این نماد  2بود پس از معامله 

ریال بازگشایی  733توسط سهامداران حقوقی خریداری شد. حق تقدم این نماد نیز درقیمت

تومان  398درصدی را در برنامه دارد در محدوده  22رنامه افزایش سرمایه ب  که نیز ولساپا شد. 

میلیون سهم رسید. سایر نمادهای گروه در محدوده منفی  3.8معامله شد و حجم معامالتش به 

 معامالت خود را دنبال کردند. 

 با نوسانات مثبت و تشکیل صف خرید 97ماهه 33با شایعه انتشار گزارش آکنتور  معامالت

همراه شد. طبق گزارش این شرکت که پس از اتمام معامالت بر روی کدال قرار گرفت، آکنتور 
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ریال سود به ازای هر سهم محقق کند که در مقایسه  37.284مبلغ  97ماهه  33توانست طی 

 ریال افزایش داشت.  329با گزارش حسابرسی نشده مبلغ 

روز  7منفی دادوستد شدند.مارون بعد از  اکثر نمادها در حاشیه گروه محصوالت شیمیایی در

کاری صف خرید بودن امروز را هم مثبت شروع کرد و در بین استقبال سهامداران حقوقی بیش 

 2،342درصدی ، با قیمت آخرین معامله  7میلیارد ریال معامله شد و در نهایت با رشد  749از 

واحد مثبت اولین سهم تاثیر گذار  38تومان و با صف خرید کوچکی به کار خود پایان داد و با 

 337میلیون سهم در قیمت  28در بازار خرده فروشی  3بر شاخص فرابورس شد.در نماد پترول 

میلیون  39تومان به صورت بلوکی انجام شد.پترول دربین استقبال سهامداران حقیقی در حدود 

الت خود خاتمه داد ، پرحجم تومان به معام 322سهم جا به جا شد و در نهایت با قیمت پایانی 

واحد مثبت سومین سهم تاثیر گذار بر شاخص بورس شد. در این نماد شرکت  32ظاهر شد و با 

 8.4بازرگانی پتروشیمی تا کنون دو بار ، نیمه تیر و مرداد سال جاری اقدام به عرضه بلوک 

رکیب برساند تا از تدرصدی سرمایه گذاری ایرانیان کرده اما نتوانست این بلوک را به فروش 

به همین دلیل این حقوقی معروف برای سومین بار برنامه این واگذاری  سهامداری آن خارج شود

میلیون  274شهریور بیش از یک میلیارد و  38را در پیش گرفته و قرار است چهارشنبه جاری 

ارگزاری تومان در بازار دوم معامالت بورس و از طریق ک 372سهم به قیمت پایه هر سهم 

تومان بلوک  238سهم در قیمت  4،788،888، 3حافظ روانه میز فروش می شود.در نماد جم 

درصد خریدار  92زده شد.شپترو در ادامه روند صعودی خود امروز را هم مثبت شروع کرد و با 

تومان خود  384میلیارد ریالی را رقم زد و در پایان با قیمت پایانی  37حقیقی ارزش معامالتی 
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را برای معامالت فردا آماده کرد.نمادهای شفارا،شفن و شدوص صف فروشی های گروه 

درصد  92واحد منفی به عنوان دومین سهم تاثیر گذار بر شاخص بورس با  32بودند.تاپیکو با 

درصدی  3میلیارد ریال را رقم زد و در انتها با افت  8خریدار حقیقی ارزش معامالت در حدود 

  تومان به روز خود خاتمه داد. 398، در قیمت 

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان اینکه تولید محصوالت پتروشیمی در سه سال 

درصد رشد داشته است، گفت: پتروشیمی کاوه به عنوان  37.7گذشته فعالیت دولت یازدهم 

بهره برداری می و تا پایان دولت یازدهم به  3298بزرگترین واحد تولید متانول جهان در سال 

نامه امضا شاهدایی گفت: ما در حال حاضر با شرکت توتال و لینده مذاکرات و تفاهم. رسد

 نامه به مرحله اجرا در خواهد آمد.کردیم و در آینده نیز دو تفاهم

به جز شبندر، شبریز و شرانل بقیه نمادها با معامالت منفی همراه بودند.شتران  گروه پاالیشی در

روند نزولی خود امروز را هم منفی شروع کرد و در بین استقبال سهامداران حقیقی  در ادامه

تومان  233میلیارد ریال معامله شد و در پایان در محدوده صفر منفی ، در قیمت  32بیش از 

واحد مثبت به عنوان هفتمین سهم تاثیر  32به روز خود خاتمه داد و لیدر گروه شد.شبندر با 

درصد فروشنده  97ورس در محدوده صفر تابلو کار خود را آغاز کرد و با گذار بر شاخص ب

درصدی ، با قیمت  3میلیارد ریالی را رقم زد ودر نهایت با رشد  32حقیقی ارزش معامالت 

 3تومان به معامالت خود خاتمه داد.شاوان بدون فروشنده حقوقی در حدود  797آخرین معامله 

تومان خود را بری معامالت فردا  3،832درصد افت در قیمت  3 میلیون سهم جا به جا شد و با

 آماده کرد ودر رتبه سوم گروه قرار گرفت.
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در گروه پاالیشی پس از ابالغیه روز گذشته وزارت نفت و نحوه محاسبه قیمت نفت خام و 

فرآورده نفتی ، هم اکنون شاهد معامالت  7ها و قیمت میعانات گازی تحویلی به پاالیشگاه

مثبت در اکثر نمادهای این گروه هستیم . نمادهای شبهرن و شسپا در حال حاضر تنها نمادهای 

منفی این گروه به شمار می آیند . در این گروه شنیده میشود که با مصوبه جدید پاالیش پخش 

دیگر از ابهامات کاسته شده و از سودهاى رویایى گروه شاید خبرى نباشد.مدیرمالی پاالیشگاه 

از درباره مصوبه نحوه محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به شیر

توسط وزیر نفت  "که اخیرا 97فروآورده اصلی تا پایان سال  7پاالیشگاه های کشور و قیمت 

ابالغ شده ، اظهار داشت: این مصوبه مهم هنوز به پاالیشگاه ها ارسال و ابالغ نشده اما با 

چنین  "طبیعتا. سط رسانه ها، مفاد آن مورد بررسی اولیه قرار گرفته استانتشار مصوبه تو

مصوباتی دارای بار مثبت و منفی هستند اما در مجموع نکات مثبت آن بیشتر است. از سوی 

دیگر باید منتظر اجرای آن توسط مسئوالن و اعالم اعداد و ارقام بود تا مشخص شود نحوه 

 . فراورده ها چه تبعاتی به همراه دارد محاسبه نرخ خوراک و قیمت فروش

در حالی که ایران اعالم کرده که تنها در صورتی که صادر کنندگان دیگر حق این کشور برای 

بازپس گیری کامل سهم خود از بازار را به رسمیت بشناسند در مذاکرات فریز نفتی همکاری 

نفت امروز پس از افزایش ارزش خواهد کرد و تولید نفت عراق نیز افزایش پیدا کرده، قیمت 

  دالر آمریکا بیش از یک درصد کاهش یافت
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   "ولساپا" سرمایه درصدی 88 افزایش چندوچون

 

 تنها بورس سازمان اما ، بود داده را درصدی 382 افزایش درخواست سایپا رایان اینکه علیرغم

 . است کرده اعالم را خود موافقت آن درصد 22 با

 از سرمایه و شود افزوده سرمایه به درصد 22 العاده فوق مجمع یک در است قرار آنچنانکه

 .بود خواهد نقدی آورده و مطالبات ازمحل افزایش این .برسد  ریال میلیارد 7788 به 3788

 ، درصدی 382از درصدی 22 موافقت با: گوید می سایپا رایان مالی حوزه مدیردربخش یک

 قابل دانچن که شود می کاسته ، بودیم کرده بینی پیش ما که آنچه از تومان میلیارد 78 تنها

 . نیست توجه

 و یمال ساختار اصالح درجهت ، سرمایه افزایش این با دارد قصد سایپا رایان ، وی گفته به

 . کند استفاده خود اعطایی تسهیالت افزایش

 

 

  ؟ برویم ها سهم کدام سراغ به رکود درسایه
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 لقب از ترخسته را خود سهامداران بورس که حاضر شرایط در دارد، قرار فاز کدام در سهام بازار

 ترینمهم ست،ا نشده محقق بایدوشاید کهچندان نیز زبده کارشناسان بینیپیش کهدرحالی کرده

 در و کرد؟ ترسیم توانمی بازار این برای را شرایطی چه ؟ است این شودمی مطرح که سؤالی

 !برویم هاسهم کدام سراغ به حاضر شرایط

 

 خصوص در آگاه آوای گذاریسرمایه مشاور شرکت مدیرعامل طحانی مهدی باره همین در

 دلیل به گذشته هفته 3 طی سهام بازار: گفت اخیر وقت چند طی سهام بازار معامالتی روند

 ریاست ورود با همگام بازار در ثابت درآمد با گذاریسرمایه هایصندوق از برخی هایخرید

 وی. کرد سپری مناسبی معامالت حجم با را طوفانی هفته یک بورس سازمان جدید

 .داد رخ پاالیشی و فلزات فلزی، هایکانه گروه در بازار رشد عمده: کرد خاطرنشان

 

 منابع زا ثابت درآمد با گذاریسرمایه هایصندوق: کرد بیان سرمایه بازار ارشد کارشناس این

 نباشد، سهام قیمت افزایش با همگام بنیادی اتفاقات کهدرصورتی و هستند برخوردار محدودی

 در سهام بازار نیز حاضر حال در و شودمی قیمتی اصالح دچار موقت رشد یک از پس بازار
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: ردک عنوان طحانی مهدی. است طبیعی شرایط یک در قیمتی اصالح دوران کردن سپری حال

 شورک اقتصاد از مناسبی عکس حاضر حال در سرمایه بازار و نداده رخ خاصی اتفاق اقتصاد در

 .است گذاشته نمایش به را

 

 گزارش: کرد عنوان مالی هایصورت به اشاره با آگاه آوای گذاریسرمایه مشاور مدیرعامل

 تظاران از دور و داشت قرار تریمناسب درروند گذشته سال به نسبت هاشرکت سهام قیمت

 یمال هزینه نیز داخل در و نداشت توجهیقابل رشد هاکامادیتی قیمت سویی، از. نبود هم

 هزینه درگیر هاشرکت از برخی حاضر حال در: افزود وی. است نکرده پیدا کاهش هاشرکت

 ولمحص ارائه به مجبور فروش، کردن محقق برای تولیدی هایشرکت از دیگر برخی و مالی

 شورک کلی اوضاع حاضر حال در: داشت اذعان سرمایه بازار تحلیلگر این. هستند بازار در ارزان

 .کندمی حرکت بااحتیاط انتظار حالت در اقتصاد و نیست جلوروبه خیلی

 

 در برجام یهاپتانسیل: گفت نیز بازار در آن تأثیر و برجام پتانسیل خصوص در طحانی مهدی

 دیرعاملم. است پیداکرده دسترسی خود اهداف به بیشتر اقتصادی به نسبت سیاسی حوزه

 ینا بر مبنی کشور ارشد مقامات اظهارنظرهای: کرد تصریح آگاه آوای گذاریسرمایه مشاور

 .تاس برداشته در کشور، منافع راستای در را هاییدستاورد برجام سیاسی ازلحاظ که است
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 هیچ د،نکن پیدا گشایش کشور هایبانک گره که زمانی تا نیز اقتصادی ازلحاظ: افزود وی

 که تاس این به ملزم هاقرارداد شدن عملیاتی سویی، از. بود نخواهیم شاهد را خاصی اتفاقی

 محقق اتفاق این بانکی مشکالت دلیل به متأسفانه اما بپذیرد صورت نقدینگی وانتقالنقل

 رخیب برای ارز قیمت شدن نرخیتک: داشت ابراز سرمایه بازار ارشد کارشناس این. شد نخواهد

 برای اتفاق این حال، همین در. است تهدید دیگر برخی برای و فرصت هاشرکت از

 .شودمی محسوب تهدید کنند،می دریافت ایمبادله ارز با را خود اولیه مواد که هاییشرکت

 

. کندمی تجربه را ایمالحظهقابل رشد پاالیشگاهی صنعت ارز، شدن نرخیتک با: گفت وی

 صنعت و دکن جبران را خود افت از مقداری تواندمی نفت قیمت تثبیت با پتروشیمی صنعت

 .داشت خواهد را بازار در رشد پتانسیل نیز غذا و دارو

 

 یتوضع درباره حافظ هدف گذاریسرمایه مشاور شرکت عاملمدیر زنگنه رضا دیگر، سوی از

 یا و مثبت مدام طوربه سرمایه بازار روند که داشت انتظار تواننمی: کرد عنوان سهام بازار

 رمایهس بازار: کرد خاطرنشان وی. دارد نوسانی روندی دنیا تمام در بازار این چراکه باشد منفی
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 نای وضعیت درمجموع اما گذاشت سر پشت را زیادی رونق و رکود کنونتا سال ابتدای از

 .شودمی ارزیابی متعادل بازار

 

 صنعت دارو، صنعت ها،نیروگاه همانند برخوردارند معقولی P/E از که صنایعی: کرد عنوان او

 نتفعم توانندمی و داشته رشد پتانسیل بازار در «ابهام رفع صورت در» هابانک و لیزینگ

 گاهدید تغییر با سهامداران: کرد توصیه حافظ هدف گذاریسرمایه مشاور عاملمدیر. شوند

 .بپردازند دادوستد به بازار در مطمئن، سهام نگهداری و خرید مدت،میان به مدتکوتاه

 

 

 

 

  رییس با با درگفتگو/ است اساسی حلی راه نیازمند معامالت کنونی سامانه

 بازار بر نظارت اداره
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 التمعام سامانه دربازارسهام، معامالت حجم و سفارشات رشد و بازار بیشتر هرچه گسترش با

 تحریم دلیل به کننده عرضه فرانسوی شرکت سوی از نشدن پشتیبانی دلیل به تهران بورس

 .است شده مواجه  بیشتری ساختاری مشکالت با گذشته های

 

 کنونی نهساما: گوید می باره این در بازار بر نظارت اداره رییس ، پیمانی مسلم دکتر آنچنانکه

 دیوار روز هر دنیا در ایران برعلیه که شد خریداری درحالی فرانسه از 3888 سال در معامالت

 قطع ما اب را خود ارتباط یکباره شرکت این اساس برهمین شد می تر سخت و بلندتر ها تحریم

 یویورکن بورس با فرانسه شدن شریک و ها تحریم دلیل به نیز کنون تا   ، زمان آن از و کرد

 . نشد روز به

 

 تخصصانم توسط ظرفیت افزایش طریق از  کنونی  سامانه مشکالت حل:کند می تصریح وی

 عالی مدیران جدی حمایت با و زیاد سرعت و شدت با حل راه این.  آوری فن مدیریت شرکت

 و رسدب اتمام به جاری سال دوم نیمه در شود می بینی پیش و  است پیگیری درحال سازمان

 واهدخ جدید سامانه خرید اساسی حل راه حتم طور به اما کند حل را مشکالت از بخشی بتواند

 .بود
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 پیش:کرد دتاکی شود، می حل سامانه مشکالت از بخشی سال دوم درنیمه اینکه بیان با پیمانی

 شرکت سوی از را الزم پشتیبانی کنونی سامانه زیرا یابد بهبود سامانه ظرفیت میشود بینی

 رفتهگ پیش در راهکار با مشکالت حتم طور به ولی نشده روز به و نداشته دهنده ارائه اصلی

 .یافت خواهد زیادی کاهش شده

 تحلیلگران دیدگاه از ساینا

 دانند می مناسب تومان 788 قیمت در را سهم خرید تحلیلگران

✳️https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=2193 

  است معامله حال در تومان 783 قیمت در سهم حاضر حال در

 ددان می تومان 778 را سهم روی پیش اول هدف "آفریدی اشکان"

✳️https://efanos.com/Signal/28146 

 

 

 

 

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

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

 .نماید می بازار تحلیل و پیشنهادی سبدسهام خریدسهام، سیگنال پرتفوی، مشاوره

 :سودآور هایم سه معرفی و ها سیگنال

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

analysis 

 مدت هب ویژه تخفیف با خرید سیگنالهای همراه به ویژه و ای حرفه تحلیلهای به دسترسی

 :محدود

http://www.bourseiness.com/tahlil 


