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 نیم نگاهی به بازار

 74،707یافت و به رقم  کاهش واحد 024 به گزارش پرشین تحلیل، شاخص کل بورس بیش از

واحد بیشترین  93با  فوالد واحد و 02با  خودرو واحد ، 04با  وغدیر واحد رسید. که نمادهای

میلیارد  242معامالت در این بازار به رقم ارزش   .گذاشتند بورس شاخص بر را منفی  تاثیر

 در. بود معامله ارزش بیشترین دارای تومان میلیارد 4تومان رسید که نماد خودرو با رقمی حدود 

واحد رسید.  734یافت به رقم  کاهش واحد 22 بیش از کل شاخص فرابورس بازار

ند. را بر شاخص فرابورس گذاشت منفی بیشترین تاثیر  دماوند  و    شتران    ، مارون   نمادهای

 2میلیارد تومان رسید که نماد شتران با رقمی حدود  44ارزش معامالت در این بازار به رقم 

     . میلیارد تومان دارای بیشترین ارزش معامله بود

  

  

 دالر و سکه

زار ه 222میلیون و  2تومان داد و ستد شد و سکه هم به قیمت  9247 دالر امروز در محدوده

  تومان رسید.

 مهمترین اخبار اقتصادی

نامه اجرایی اعطای اصغر میرمحمد صادقی از تدوین آیینبه گزارش اقتصاد آنالین علی

میلیون تومانی خرید کاال و خدمات خبرداد و گفت: اعطا و  24و  94، 24های اعتباری کارت
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میلیون تومان که در فاز اول به کارمندان آموزش  24اجرای کارت خرید اعتباری کاال تا سقف 

ه خرید توانستند بها ارایه شد، تا پایان سال ادامه دارد و مشموالن تنها میو پرورش و بازنشسته

های اعتباری خرید کاال و خدمات که از ابتدای مهرماه کاال بپردازند، اما اکنون ارایه کارت

میلیون  24ون تومانی، سی میلیون تومانی و حداکثر اجرایی خواهد شد، در سه سطح ده میلی

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: اعتبارات کارت خرید کاالی ایرانی  . تومانی خواهد بود

شود و در راستای سه طرحی بود که دولت در سال گذشته از منابع بانک مرکزی تامین می

تا پایان سال هم تمدید شده است؛ اما برای خروج از رکود، تصویب کرده بود و اجرای آن، 

های اعتباری خرید کاال و خدمات به عنوان یک پروژه جدید، منابع مالی الزم برای ارایه کارت

ای که مصوب قرار است از طریق بانکها تامین شود و تسهیالت، با همان نرخ عقود مبادله

 . گیردیان قرار میدرصد است، در اختیار متقاض 24شورای پول و اعتبار و معادل 

قیمت به برخی مدیران و واگذاری امالک گران« امالک نجومی»وزیر کشور درباره پرونده 

ها برای بررسی شهرداری شهری از دستور خود به معاون عمرانی وزارت کشور و رییس سازمان

ن موضوع درباره ای : افزود به نقل از ایسنا؛ عبدالرضا رحمانی فضلی . این پرونده خبر داد

هایی انجام داده و به گزارشات اولیه ای رسیده است و این گزارش اولیه سازمان بازرسی بررسی

وی اضافه کرد: شهرداری باید متناسب . را برای شهرداری فرستاده است تا شهرداری پاسخ دهد

با قانون  قبا اختیارات و قوانینی که دارد درباره این گزارشات پاسخگو باشد که آیا اقدامش مطاب

  بوده یا خیر؟
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 در گروه ها چه خبر بود؟ 

بجز نماد خکار که با تقاضا همراه بود سایر نمادها یکدست گروه خودرو و ساخت قطعات در 

ریالی را تجربه کرد و روز  2079درصدی قیمت پایانی  0قرمز پوش بودند خکار با افزایش 

 ن نماد اولین روز معامالتی خود را با کاهشمثبتی را پشت سرگذاشت . خساپا قرمز پوش بود ای

میلیون سهم معامله  22ریالی رسید .سایپابیش از  2447درصدی آغاز نمود و به قیمت پایانی  9

درصدی معامالتش را به پایان رساند  2شد که پر حجم ترین نماد گروه بود . خاهن با کاهش 

معامله شد . نمادهای خگستر ، خکمک  میلیون سهم 24ریالی بیش از  2434و با قیمت پایانی 

درصدی را تجربه کردند و با صف فروش 0،ختراک ، خموتور از منفی های گروه بودند که افت 

ریالی رسید ایران خوردو روز منفی ای  2327معامالتشان را به پایان رساندند. خودرو به قیمت 

. خزامیا با قیمت پایانی درصدی به معامالتش خاتمه داد  9را پشت سرگذاشت و با کاهش 

میلیون سهم معامله شد و به معامالت منفی ای خود پایان داد . خپارس  20ریالی بیش از 370

ریالی را پشت سرگذاشت  2203درصدی را شاهد بود این نماد پس از آنکه قیمت پایانی  9افت 

درصدی را  9ت میلیون سهم معامله شد .خاور نیز از منفی های گروه بود که اف 22بیش از 

ریالی به  2223شاهد شد این نماد تا مرز صف فروش نیز پیش رفت اما در آخر باقیمت پایانی

معامالتش پایان داد . ورنا منفی بود ایننماد امروز حداقل قیمتی را نیز تجربه کرد که در آخر با 

له شد . نمادهای میلیون سهم معام 4ریالی به کار خود پایان داد و بیش از  2940قیمت پایانی 

خمهر ، خنصیر از دیگر نمادهای صف فروش گروه بودند که با حداقل قیمتی معامالتشان را 

 به پایان رساندند. 
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سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ارسال نامه به خودروسازان برای ارائه قراردادها 

قاد از هزینه د باستانی با انتبه گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سعی به این کمیسیون خبر داد.

های مالی زیاد و سربار خودروسازان به خانه ملت گفت:در کشوری همانند کره جنوبی در یک 

مقطعی اجازه واردات خودرو داده نشد و تسهیالت با نرخ پایین به خودوسازان پرداخت شد که 

خودروسازان حدود  وی ادامه داد: پس از چاالک سازی خودروسازان روی پای خود ایستادند.

میلیون تومان هزینه سربار بانک و دولت داردند و اگر این هزینه ها کاهش یابد قیمت خورو 4

 کاهش می یابد.

اکثر نمادها با قیمت پایانی منفی به کار خودشان پایان دادند . فوالد گروه فلزات اساسی در 

درصدی را پشت سرگذاشت  2وز افت لیدر گروه بود که با معامالت منفی همراه بود این نماد امر

میلیون سهم معامله شد که پر حجم ترین  4ریالی رسید و بیش از  2243و به قیمت پایانی 

تومانی به معامالتش خاتمه  224نماد گروه بود . ذوب در محدوده صفر مثبت و با قیمت پایانی 

درصدی را  2ماد افت میلیون سهم معامله شد . فملی قرمز پوش بود این ن 0داد و بیش از 

ریالی رسید و روز منفی ای را پشت سرگذاشت .  2473پشت سرگذاشت و به قیمت پایانی 

 0فسرب مثبت بود این نماد با حداکثر قیمتی معامالتش را به پایان رساند فسرب با رشد 

درصدی همراه شدو با صف خرید به کار خود پایان داد. نمادهای فرآور ، فاسمین از دیگر 

مادهای مثبت گروه بودند که با صف خرید به کار خودشان پایان دادند. هرمز منفی بود ایننماد ن

 2ریالی رسید . کیمیا مثبت بود و رشد  2222درصدی به قیمت پایانی  2امروز با کاهش 
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ریالی رسید . نمادهای فباهنر و میدکو قرمز پوش  2927درصدی را شاهد بود کیمیا به قیمت 

    نماد در محدوده صفر منفی معامالتشان را پشت سرگذاشتند . 2بودند این 

دکتر بهرام سبحانی مدیر عامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت شرکت فوالدمبارکه و 

درصدی تولید فوالد خام گفت: بهره  24در جمع اعضای این کمیته با تأکید بر حفظ سهم 

میلیون تن  2409خام در گروه فوالد مبارکه را به.برداری از طرح های توسعه ، میزان فوالد 

به گزارش ماین نیوز، وی افزود: برای فوالد مبارکه یک افتخار و مزیت است که  خواهد رساند.

پروژه های طرح وتوسعه وتولید محصوالت جدید با ارزش افزوده باالتر را در بدترین شرایط 

ازار جهانی به بهره برداری و تولید رسانده و این دوران فوالد مبارکه از نظر قیمتهای داخلی و ب

موفقیتها چیزی نیست جز روحیه جهادی، تالش، همدلی وهمکاری در بین تمام سطوح فوالد 

 مبارکه.

های کشوری افتتاح خواهد شد. این خبر را مدیر روابط تا پایان شهریور ریل ملی با حضور مقام

ارش ماین نیوز، از پاییز سال گذشته ریل ملی آماده به گز آهن اصفهان اعالم کرد.عمومی ذوب

دلیل کمبود نقدینگی و تا پایان آن سال به 30برداری است اما افتتاح آن در دهه فجر سال بهره

 و شرایط نامساعد بازار فوالد کشور در چند سال گذشته میسر نشد.

ه ه نمادها در حاشیبه جز نمادهای شدوص، شکلر و شلعاب بقیگروه محصوالت شیمیایی  در

منفی دادوستد شدند.فارس در ادامه روند نزولی خود امروز را هم منفی شروع کرد و در بین 

میلیون سهم 9میلیارد ریال معاملعه شد که در حدود  27استقبال سهامداران حقوقی در حدود 
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ده در محدوتومان در دقایق پایانی بازار به صورت بلوکی انجام شد و در نهایت  034در قیمت 

 2تومان به روز خود پایان داد و پرارزش ترین سهم گروه شد و با  032صفر منفی ، در قیمت 

واحد منفی بر شاخص تاثیر گذار بود.نمادهای شفارا،شپمچا،شپارس و شفن صف فروشی های 

 میلیون سهم به پرتفوی خود 2گروه بودند.در نماد پترول که در آخرین روز کاری، مهر آیندگان 

میلیون سهم جا به جا شد و در انتها با افت  7اضافه نموده بود بدون فروشنده حقوقی بیش از 

تومان به معامالت خود خاتمه داد و پرحجم ظاهر شد. شدوص در  292درصدی ، در قیمت  2

میلیارد  4محدوده صفر تابلو کار خود را آغاز کرد و بدون تحرک سهامداران حقوقی بیش از 

 معامالت برای را خود تومان 922 قیمت با  درصدی ، 0تد شد و در پایان با رشد ریال دادوس

 هفتمین عنوان به منفی واحد 29 با تاپیکو.گرفت قرار پترول از بعد رتبه در و گرد آماده فردا

 حدود رد معامالت ارزش حقیقی سهامداران استقبال بین در بورس شاخص بر گذار تاثیر سهم

  تومان روز خود را به اتمام رساند. 232را رقم زد و با قیمت آخرین معامله  ریالی میلیارد 0

هزار میلیارد ریال فردا)یکشنبه( در فرابورس  29درصد سهام پتروشیمی دماوند به ارزش کل پایه 

درصد سهام این  44هزار سهم پتروشیمی دماوند معادل  24تعداد  . به مزایده گذاشته می شود

 . هاردهمین روز شهریورماه جاری روانه میز فروش فرابورس ایران می شودشرکت فردا، در چ

به استثناء نمادهای شراز ، ونفت بقیه نمادها با معامالت منفی همراه  گروه پاالیشی در

واحد به عنوان دومین سهم تاثیر گذار بر شاخص فرابورس در محدوده  4037بودند.شتران با 

میلیارد ریال  24د و تحت حمایت سهامداران حیقی در حدود صفر تابلو کار خود را شروع کر

تومان به معامالت خود خاتمه داد و  233درصدی ، در قیمت  2معامله شد ، در پایان با افت 
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سهم  224،444در صدر گروه قرار گرفت.در نماد ونفت که در آخرین روز کاری مهر آیندگان 

درصد  44روز معامالت خود را آغاز کرد و با به پرتفوی خود اضافه نموده بود با قیمت دی

میلیونی را تجربه کرد ودر پایان در محدوده صفر  9فروشنده حقیقی حجم معامالت در حدود 

واحد منفی  20تومان به کار خود پایان داد و پرحجم ظاهرشد.شبندر با  222مثبت ،در قیمت 

روند نزوی خود امروز راهم منفی به عنوان ششمین سهم تاثیر گذار بر شاخص بورس در ادامه 

میلیارد ریال دادوستد شد ، این نماد در نهایت  4قیمت خورد و در بین سهامدارن حقیقی بیش از 

 تومان رسید. 042درصدی به قیمت  2با افت 

ها نحوه محاسبه نرخ خوراک پاالیشگاه»ای ماده 20نامه به گزارش شانا، در روزهای اخیر آیین

بر اساس این ابالغیه نرخ . های مرتبط ارسال شداز سوی دولت به وزارتخانه« هاو پتروشیمی

درصد میانگین  32های خصوصی و دولتی بر مبنای خوراک این واحدها برای شرکت

های صادراتی نفت در یک ماه شمسی است. این شیوه نامه تفاوتی با آنچه در گذشته محموله

جهش مداوم نرخ دالر و سرانجام افزایش نرخ  32و  32های سالدر . ابالغ شده است، ندارد

تواند اثر مثبتی بر ها شد. گرچه این موضوع میارز مرجع سبب جهش سودآوری این شرکت

 گذاری، مانع ازهای موجود در بخش قیمتهای پاالیشی داشته باشد اما ابهامسودآوری شرکت

رسد به نظر می. شودها میمالی این شرکت هایتشخیص دقیق اثر این عامل مهم بر صورت

که ینای بوده است تا اهای پاالیشی بیشتر سلیقهگذاری شرکتهای اخیر نحوه قیمتدر سال

سازی نرخ ارز نیز از قانون خاصی پیروی کنند.، بر این اساس ممکن است پس از یکسان

 .ها متفاوت از آنچه بازار در انتظار آن است، تعیین شودقیمت
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میلیون سهم در  0حریل همچنان صدرنشین معامالت گروه بود و حدود گروه حمل و نقل در 

محدوده منفی این نماد داد و ستد شد. معامالت حتاید امروز نیز با خرید حقوقی همراه بود و با 

رنج های مثبت این گروه در ساعت اولیه بازار به حداکثر آستانه قیمتی روزانه رسید؛ گنجینه 

ان شهر روز گذشته نیز در این سهم خریدار بود. حتوکا دیگر نماد مثبت گروه بود و سایر آرم

 نمادها در محدوده منفی به کار خود پایان دادند. 

کاهش زغال سنگ کک شو در بنادر چین و عدم تعادل عرضه گروه استخراج زغال سنگ، در 

جهانی این محصول را در پی داشته است؛ علیرغم این موضوع در و تقاضا تداوم رشد قیمت 

معامالت امروز این گروه کشرق تنها نماد مثبت گروه بود و دو نماد کپرور و کطبس به حداقل 

 قیمت روزانه رسیدند. 

شاهد تشکیل صف خرید در نمادهای کروی، کاما و کبافق بودیم؛ استخراج کانه های فلزی،  در

انتشار آمار نامطلوب اشتغال امریکا و بدنبال آن عدم رشد نرخ بهره فدرال رزرو، روز گذشته با 

دالر نیز  20944شاهد رشد قیمت کامودیتی ها بودیم که در این میان قیمت جهانی روی تا 

   افزایش یافت.

درحالی این  . به دلیل ابهام در ارائه اطالعات بودیم آکنتوردر میانه بازار امروز شاهد توقف نماد 

خود را منتشر کرد که طبق آن  30ماهه  22است که این شرکت هفته گذشته صورتمالی 

ریال سود به ازای هر سهم محقق کند که در مقایسه با گزارش حسابرسی  220947توانست مبلغ 

ریال افزایش داشت. گفتنی است، این شرکت که از تیرماه سال جاری چندین  293نشده مبلغ 
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ساالنه و فوق العاده خود را تغییر داده تاکنون موفق به دریافت مجوز قانونی  بار زمان مجمع

سازمان بورس برای افزایش سرمایه نشده و طبق آخرین اطالعات مجامع این شرکت قرار 

 شهریور ماه برگزار گردد.  22است پنج شنبه 

 رونق به بازگشت برای سهام بازار دغدغه مهمترین و بلوکی معامالت اثر

 شتبازگ برای سرمایه بازار دغدغه مهمترین بلوکی، معامالت اثر اعالم با بورس کارگزار کی

 .دانست نقدینگی تامین را رونق به

 

 با دهآین بانک کارگزاری مدیرعامل بزرگی آقا فردین پرس، بورس خبری پایگاه گزارش به

 حامی و بزرگ هایحقوقی بلوکی و کد به کد معامالت: گفت سهام بازار فعلی وضعیت بررسی

 .نشود نمایان روشنی به بازار روزانه معامالت ارزش و حجم افت شده باعث سهام بازار

 

 به شتبازگ برای سرمایه بازار دغدغه مهمترین روزها این نقدینگی تامین اینکه بیان با وی

 دولت درست در خصوصی نیمه و عمومی های بنگاه اغلب مدیریت: افزود است، رونق دوران

 فقر خود به خود دولت درآمدهای شوندگی نقد کاهش با که است حالی در این و دارد قرار

 .کندمی سرایت کشور اقتصاد هایبخش دیگر به نقدینگی
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 سرگردان نقدینگی تومانی میلیارد هزار 2444 حجم از اعظمی بخش اینکه بیان با بزرگی آقا

 رمایهس مسکن و مستغالت بخش در یا و مدت بلند گذاریسرمایه صورت به ها بانک در جامعه

 رد چرخش و شوندگی نقد قابلیت اکنون هم نقدینگی از حجم این: داد ادامه ، شده گذاری

 .شدبک رنج نقدینگی فقر از نیز سهام بازار تا شده باعث موضوع همین و نداشته معامالت

 

 به سبتن کشور مالی و پولی هایسیاست بر حاکم شرایط از تبعیت با بازارسرمایه: افزود وی

 ضعیتو درستی به و داده نشان واکنش تورم مهار با همراه مالی بازار در دولت انقباضی سیاست

 .است گذاشته نمایش به خود معامالتی تابلوهای روی بر را کار و کسب در رکود

 

 ایران اداقتص اصلی مشکل را نقدینگی جریان گردش و نقدشوندگی عدم بورس کارگزار این

 هایدرآمد و عایدات اما ندارد، وجود کشور برای نفت فروش بابت مشکلی گرچه: افزود و خواند

 .است مواجه دشواری با اکنون هم کشور به ورود برای نفتی

 

 هایروش با ارزی درآمد محل از هاشرکت سودآوری عمده حاضر درحال آقابزرگی گفته به

 مورد قدینگین تواند نمی نیز بانکی سود کاهش حتی بنابراین. است نقدی غیر و دفتری ثبت

 .کند تامین را هاشرکت نیاز



 

 WWW.Bourseiness.comورسینس دات کام ب
 

 شهریور 31شنبه تحلیل امروز  11

 

 اطالعات عموق به افشای بر سرمایه بازار ناظر نهاد تاکید وجود با چرا که پرسش این برابر در وی

 می سامانه این روی بر سازی شفاف عنوان به که آنچه خالف بر بازار رفتار بورسی، ناشران

 ای انیهث تمرکز و سرمایه بازار فعاالن توجه و دقت افزایش دلیل به: گفت است؟ مواجه نشیند،

 .تیمهس ناشران اطالعات به نسبت بازار در سریع های واکنش شاهد تحوالت و تغییر رصد در

 

 نیست، مواجه مشکلی با سرمایه بازار رسانی اطالع نظام که است درحالی این: افزود بزرگی آقا

 .یابد شافزای پیش از بیش ناشران های گزارش به عموم دسترسی سطح و انتشار زمان باید اما

 

 

 

 تفاوت چند/ شد اعالم مسکن و نفوس جدید سرشماری شرایط و زمان

 نخست مرحله اجرای از تهران استان مسکن و نفوس عمومی سرشماری طرح اجرایی مدیر

 .است هایی تفاوت دارای که داد خبر کشور سراسر تهران در مهر سوم از طرح این
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 مرحله ایاجر از خبرنگاران با نشست در ترکی اهلل نعمت پرس، بورس خبری پایگاه گزارش به

 داد خبر کشور سراسر تهران در مهر سوم از مسکن و نفوس عمومی سرشماری طرح نخست

 آمارگیران آبان 22 تا مهر 22 از دوم مرحله در. داشت خواهد ادامه مهر 20 تا مرحله این: افزود و

 .کنند می تکمیل را سرشماری طرح مردم منازل به مراجعه با

 

 این در خانوارها که است این قبلی های سرشماری با 32 سال سرشماری تفاوت: داد ادامه وی

 می رائها سیستم به را شده خواسته اطالعات و کنند می نام ثبت اینترنتی صورت به مدت

 اشتهد راحتی دسترسی اینترنت به تهران استان خانوارهای درصد 32 حدود رود می انتظار. دهند

 .باشند

 

 رهگیری کد یک نهایی ثبت از بعد اند کرده اینترنتی نام ثبت که خانوارهایی: افزود ترکی

 .داد خواهند ارائه سرشماری مأموران به را آن دوم مرحله در که کرد خواهند دریافت

 

. ندهست مجهز تبلت به مأموران همه و شده حذف کامالً کاغذی ثبت دوره این در وی گفته به

 امانج امکان هستند غایب سرشماری مأموران مراجعه هنگام به که خانوارهایی برای همچنین

 .است شده فراهم تلفنی سرشماری
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 شد نفت قیمت نوسان باعث آمریکا از آمار دو انتشار

 .شد گذشته روز در نفت قیمت افزایش سپس و کاهش موجب آمریکا به مربوط آمار دو انتشار

 

 پایان رد برنت نفت بشکه هر قیمت رویترز، از نقل به پرس بورس خبری پایگاه گزارش به

. رسید سنت 49 و دالر 04 به افزایش درصد 9 معادل سنت، 94 و دالر یک با دیروز معامالت

 2 در کاهش بیشترین که یافت کاهش درصد 4 هفتگی معامالت پایان در برنت نفت قیمت

 .بود اخیر هفته

 

 درصد 9 معادل سنت، 24 و دالر یک با دیروز معامالت پایان در نیز آمریکا خام نفت قیمت

 دودح هفته این در اینترمدییت تگزاس وست نفت قیمت. رسید ست 00 و دالر 00 به افزایش

 .بود گذشته هفته 4 طی کاهش بیشترین که یافت کاهش درصد 7
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 یمتق افزایش و دالر ارزش کاهش موجب که آمریکا کار بازار از ضعیف آمارهایی انتشار از پس

 هفته این معامالت پایان در ها قیمت اما یافت، افزایش درصد 9 حدود نفت قیمت شد، کاالها

 رد شغلی های فرصت افزایش. داشت توجهی قابل کاهش عرضه مازاد از ها نگرانی دلیل به

 .است بوده انتظار حد از تر ضعیف توجه، قابل رشد ماه 2 از پس اوت ماه

 

 رد آمریکا رزرو فدرال توسط بهره نرخ افزایش در تردید موجب ضعیف گزارش این انتشار

 که ندداد ارائه را تحلیل این کارشناسان آنکه از بعد اما. شد سپتامبر 22 و 24 روزهای نشست

 جلسه اواخر در دالر ارزش است، باقی همچنان میالدی جاری ماه در بهره نرخ افزایش امکان

 .یافت افزایش دیروز

 

 سکوهای. ودب آمریکا در نفت حفاری سکوهای تعداد نرفتن باال نفت، قیمت تقویت عامل دیگر

 سکو یک نهات هفته این بود، نکرده تجربه را افزایشی گذشته هفته که آمریکا در نفتی حفاری

 .یافت افزایش
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 ماه در عه،جم روز های قیمت افزایش رغم به: گفت باره این در نفت بازار تحلیلگر هاتفیلد جی

 تابستان، فصل رد تقاضا اوج فصل پایان از بعد زیرا شود، می تضعیف نفت قیمت معموال سپتامبر

 نفت با را لامسا توانیم می مانده، ثابت سکوها تعداد اگر بنابراین. گذارد می کاهش به رو تقاضا

 .کنیم تمام دالر 24 حدود

 

 خریدنیست؟ قیمتی چه در خکاوه#

 

 دانند می مناسب تومان 290-224قیمتی محدوده در را سهم خرید تحلیلگران

 

✳️https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=641 

 

  است معامله حال در تومان 294 قیمت در سهم حاضر حال در

 

 رشد مسیر در های مقاومت با بلندمدت برای را سهم حمایت کف در خرید "مهرزاد محسن"

 .داند می عالی تومان224 و203
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✳️https://efanos.com/Signal/28515 

 

 تومان 222 ضرر حد با محدوده همین در را سهم خرید "زاده حصار رامین" دیگر تحلیلگر

 .نددا می مناسب تومان 244 بلندمدت هدف برای

 

✳️https://efanos.com/Signal/28574 

 

 اصالح تومان 224 محدوده تا سهم که دهد می احتمال دیگری تحلیلگر که حالیست در این

 .کند

 

✳️https://efanos.com/Signal/28520 

 

 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
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 .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 


