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 نیم نگاهی به بازار

یافت  افزایش واحد  741   به نقل از پرشین تحلیل، شاخص کل بورس سبورسین به گزارش

با  خساپا واحد و 53با  خودرو واحد ، 17با  شبندر نمادهای که. رسید واحد 16،667 و به رقم

 رقم هب بازار این در معامالت ارزش  .گذاشتند شاخص  بر را  مثبت  واحد بیشترین تاثیر 57

 بیشترین دارای تومان میلیارد 1 از بیش رقمی با فاراک نماد که رسید تومان میلیارد 987

واحد  809به رقم  افزایش واحد 3 با کل شاخص فرابورس بازار در.  بود معامله ارزش

داشت. ارزش معامالت در این  رشد این بر را تاثیر بیشترین واحد  9با  شتران ادنم که رسید 

 تومان میلیارد 9 حدود رقمی با تلیسه نماد که رسید تومان میلیارد 10 بازار به رقمی بالغ بر 

   . بود معامله ارزش بیشترین دارای

  

  

 دالر و سکه

 هزار 773 و میلیون 7و سکه هم به قیمت  شد ستد و داد تومان 5331 دالر امروز در محدوده

 .رسید تومان
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 مهمترین اخبار اقتصادی

ترین به عنوان اقتصادی« باواریا»دیدار مقامات و فعاالن اقتصادی ایران با هیاتی تجاری از 

تواند به سه گشایش مهم در روابط بانکی ایران و آلمان ایالت آلمان، حامل سه خبر بود که می

ترین شرکت فعال در زمینه بر اول، رفع مشکل ایران با شرکت هرمس )بزرگمنجر شود. خ

 ها است. پیش از این،پوشش بیمه اعتباری( و پرداخت کامل اقساط متعلق به دوران تحریم

های اقتصادی بین دو طرف تبدیل بدهی ایران به شرکت هرمس به یکی از موانع همکاری

یمه برای تضمین صادرات به ایران را منوط به پرداخت شده بود و آلمان برقراری مجدد این ب

ها با سه بانک ایرانی برای افتتاح شعبه در شهر مونیخ ها کرده بود. خبر دوم، توافق آلمانیبدهی

هراسی در بخش مالی و بانکی آلمان است. اقدامی که با اجرایی شدن آن عمال رویکرد ایران

 ها برایعدیل خواهد کرد. خبر سوم، اعالم آمادگی آلمانیها است ترا که ناشی از دوران تحریم

تسهیل در برقراری روابط کارگزاری است. به اعتقاد کارشناسان، با توجه به نقش اقتصادی 

آلمان در اروپا و تاخیر این کشور در برقراری رابطه مجدد با ایران بعد از برجام، این اعالم 

راساس اعالم مقامات مسوول در بانک مرکزی، شبکه ها اهمیت دارد. بآمادگی از سوی ژرمن

حساب بانکی و روابط  500بانک سراسر دنیا بیش از  990بانکی پس از اجرایی شدن برجام در 

 .کارگزاری برقرار کرده است 

با بیان اینکه در چهار ماه نخست سال جاری صادرات ایران به  نرایزن بازرگانی ایران در عما

داشته است، گفت: مجموع صادرات مستقیم کاالهای ایران به عمان  درصد رشد 787عمان 

 شود امسال این میزان تا دوبرابر افزایشبینی میمیلیون دالر بود و پیش 513طی سال گذشته 
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وگو با پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت با اشاره به سهم یک یابد. عباس عبدالخانی در گفت

میلیارد دالری عمان، گفت: ایران در دو حوزه مواد غذایی و  53ر میلیارد دالری ایران از بازا

های خوبی برخوردار است و باید برای افزایش سهم خود در این مصالح ساختمانی از ظرفیت

گذاری تجارت ساالنه چهار میلیارد دالر میان ایران و بازار تالش کند. وی با تاکید بر هدف

راهی تهیه شده که در جریان  ابط تجاری دو کشور نقشهعمان، اظهار کرد: برای افزایش رو

 .برگزاری شانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک ایران و عمان در تهران رونمایی خواهد شد 

  

 در گروه ها چه خبر بود؟

شاهد روند صعودی در بیشتر نمادها بودیم . خساپا سبزپوش  تگروه خودرو و ساخت قطعا در

ریالی به معامالتش خاتمه  7799رصدی را شاهد بود و با قیمت پایانی د 5یود سایپاامروز رشد 

میلیون  40داد سایپا در محدوده حداکثر قیمتی به کار خود پایان داد این نمادامروز بیش از 

 5سهم معامله شد که پر حجم ترین نماد گروه بود . خودرو مثبت بود این نماد امروز رشد 

ریالی رسید ایران خودرو امروز بیش از  5059یمت پایانی درصدی را پشت سرگذاشت و به ق

میلیون سهم معامله شد و روز مثبتی را پشت سرگذاشت . همچنین شاهد یک معامله بلوکی  71

 9751بودیم که این معامله با قیمت پایه هر سهم  9میلیون سهم در نماد خودرو  747به حجم 

ریالی به کار خود  9578هن با قیمت پایانی ریالی در بازار خرده فروشی صورت گرفت . خا

شاهد یک معامله بلوکی بودیم که این معامله با قیمت پایه هر  9پایان داد . در نماد خاهن 
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میلیون سهم انجام شد این معامله توسط سهامدار حقوقی و  93ریال و به حجم  9586سهم 

د امروز معامالت مثبتی را شاهد در بازار خرده فروشی صورت گرفت . خپارس مثبت بود این نما

ریالی به کار خود پایان داد  7918درصدی را تجربه کرد خپارس با قیمت پایانی  9بود و رشد 

. نمادهای خریخت، خکار، خگستر، ختوقا از مثبت های گروه بودند که با صف خرید معامالتشان 

بار و یشتر نمادها ، دو سهم خعترابه پایان رساندند . با توجه به معامالت مثبت و رشد قیمتی ب

درصدی همراه شدند و قرمز پوش شدند . ورنا مثبت بود این نماد با قیمت  5خموتور باافت 

 میلیون سهم معامله شد و روز مثبتی را پشت سرگذاشت . 6ریالی بیش از  7579پایانی 

را آغاز کرد و رنگ  6در دو قیمت و  "ساندور استپری"پارس خودرو تولید انبوه خودرو رنو 

وعده داد. به گزارش  73برابری تولید در سال  9.3مدیرعامل این شرکت بورسی به افزایش 

ساندروی "پایگاه خبری بورس پرس، ناصر آقامحمدی در جریان آغاز تولید انبوه خودرو 

به سپری شدن رکود سنگین سال گذشته و فصل تازه صنعت خودرو اشاره کرد و  "استپری

 بینی می شود حجملی رونق صنعت خودرو در آینده بیشتر خواهد شد که پیشگفت: در حا

 برابر سال گذشته باشد. 9.3فروش پارس خودرو در سال جاری 

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

ریالی به کار خود پایان داد و بیش  9486بود این نماد درمحدوده صفر مثبت و با قیمت پایانی 

 7777میلیون سهم معامله شد و درصدر معامالت گروه قرار گرفت .فوالد با قیمت پایانی  7از 

میلیون سهم معامله شد . وتوکا مثبت بود این نماد  5ریالی به معامالتش خاتمه داد و بیش از 

تومانی بسته شد . هرمز با  717درصدی را پشت سرگذاشت و با قیمت پایانی  9امروز رشد 
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درصدی به کا رخود پایان داد . این نماد امروز هم رشد قیمتی را شاهد بود و به  9افزایش 

ریالی رسید و روز مثبتی را برای خود رقم زد . فاسمن قرمز پوش شد این  9441قیمت پایانی 

 7عرضه همراه شد و افت  نماد که با روند صعودی هفته معامالتی خود را آغاز نمود امروز با

ریالی رسید و روز منفی ای را پشت  9617درصدی راتجربه کرد فاسمین امروز به قیمت 

ریالی معامالتش را به پایان  9651سرگذاشت . فسرب در محدوده صفر منفی و با قیمت پایانی 

مه ن خاترساند . نمادهای فباهنر و فخوز مثبت بودند و در محدوده صفر مثبت به کار خودشا

 دادند .

رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت هرمزگان گفت: رساندن ظرفیت تولید فوالد در این 

میلیون تن درسال یکی از اولویت های اصلی دولت است.به گزارش ماین نیوز، 70استان به 

خلیل قاسمی درنشست بررسی مشکالت وآخرین وضعیت طرحهای زنجیره فوالد هرمزگان با 

ندگان شرکتهای تولیدی افزود: درصد رفع موانع ومشکالت سر راه صاحبان صنعت روسا و نمای

 فوالد در هرمزگان وراه اندازی واحدهای درحال ساخت هستیم.

به گزارش ماین نیوز، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان به موضوع بسیار مهم فروش و بازاریابی 

 این بخش گفت: فوالد هرمزگان بخصوص در شرایط کنونی پرداخت و در خصوص موفقیتهای

با ارتقاء کیفیت تختال تولیدی و همچنین با درک صحیح از شرایط موجود بازار جهانی و داخلی 

تالش خود را برای حفظ و حتی توسعه و گسترش بازار در کشورهای اروپا و آمریکای جنوبی، 

د که درآمد ارزی درصد نسبت به شش ماه سال گذشته افزایش ده 7370موفق شد صادرات را 

 درصد رشد را نشان می دهد. 105حاصل شده 
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اکثر نمادها با معامالت منفی همراه بودند.در نماد پترول که دیروز  یگروه محصوالت شیمیایرد

پتروشیمی ایرانیان و مدبران اقتصاد خریدار این سهم بودند، در بین استقبال سهامداران حقیقی 

تومان به کار  791درصدی و در قیمت  9شد ودر نهایت با افت  میلیارد ریال معامله 74بیش از 

خود پایان داد و در صدر گروه قرارگرفت ودر پایان بازار جهت برگزاری مجمع عمومی عادی 

سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی متوقف شد.شفن بدون تحرک سهامداران حقوقی 

منفی به عنوان دومین سهم تاثیر گذار بر واحد  45تنها نماد صف فروشی گروه بود.فارس با 

میلیون سهم در  9میلیار ریالی را تجربه کرد در این نماد  75شاخص بورس ارزش معامالت 

تومان بلوک زده شد و در انتها در محدوده صفر منفی ، در  475ساعت پایانی بازار در قیمت 

ز پترول قرار گرفت. مدیرعامل تومان به معامالت خود خاتمه داد و در رتبه بعد ا 470قیمت 

شرکت پتروشیمی بین الملل، ارزش صادراتی محصوالت شرکت هلدینگ خلیج فارس را بیش 

میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز دارد.اکنون  6میلیارد یورو اعالم کرد و گفت: این شرکت به  7از 

روند  لعاب در ادامهدرصد صادرات پتروشیمی کشور در اختیار هلدینگ خلیج فارس است. ش 43

میلیون سهم جا  7صعودی خود امروز را هم مثبت شروع کرد و بدون خریدار حقوقی در حدود 

 تومان خود را برای معامالت فردا آماده کرد. 998به جا شد و با قیمت پایانی 

ریالی به ازای هر  10وپترو پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تقسیم سود نقدی 

، بدون محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله شد اما در نهایت بدون کشف قیمت سهم 

 .ماند باقی محفوظ –در حالت مجاز 

 درصد شد. 90از امروز  PVCسقف نوسان قیمت 
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ساله شد  71میلیارد تومانی شده ، امروز  304 "که اخیرا "شاراک"پتروشیمی شازند معروف به 

 .و زنگ معامالت را نواخت 

درصد سهام این  73مدیرعامل پتروشیمی جم از تداوم مذاکره برای عرضه  -پتروتحلیل

 .پتروشیمی در بورس استانبول خبر داد و گفت: درصدد حضور در بورس لندن نیز هستیم 

واحد مثبت به عنوان  17بیشتر نمادها در حاشیه مثبت دادوستد شدند.شبندر با  یگروه پاالیش در

میلیارد ریال  58درصد فروشنده حقیقی بیش از  87اولین سهم تاثیر گذار بر شاخص بورس با 

تومان با صف خرید کوچکی به کار  475درصدی ، در قیمت  3معامله شد و در نهایت با رشد 

خود پایان داد و لیدر گروه شد.نمادهای شاوان،شراز،شبریز و شتران با صف خرید بسته 

میلیار ریالی را رقم زد و در  94مایت سهامداران حقیقی ارزش معامالت شدند.شتران تحت ح

میلیونی  4تومان با صف خرید در حدود  579درصدی و با قیمت آخرین معامله  3انتها با رشد 

واحد مثبت اولین سهم تاثیر گذار بر شاخص فرابورس شد.شپنا که  5به روز خود خاتمه داد و با 

میلیون  3درصد خریدار حقیقی در حدود  75ر خود را آغاز کرده بود با در محدوده صفر تابلو کا

تومان به معامالت خود خاتمه  936درصدی ، در قیمت  9سهم دادوستد شد و در پایان با رشد 

میلیون سهم در  776، 9واحد مثبت بر شاخص اثر گذاشت. همچنین در نماد شپنا 77داد و با 

 ازار خرده فروشی زده شد.تومان بلوک منفی در ب 930قیمت 

 77به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویترز، هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه نوامبر با  

عربستان، -سنت معامله شد. پس از انتشار اخبار توافق روسیه 14دالر و  41سنت افزایش 
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ترین سطح یک سنت باال 40دالر و  47شاخص جهانی نفت خام در روز دوشنبه با رسیدن به 

هفته اخیر خود را نیز تجربه کرده بود، اما پس از اینکه خالد الفالح اعالم کرد که نیاز به فریز 

 .فوری تولید نیست، رشد نفت کمرنگ شد 

معامالت متعادل و مثبتی را در اکثر نمادها شاهد بودیم؛ در حریل بیش  لگروه حمل و نق در

ترین حجم معامالت گروه را به خود اختصاص داد. حتوکا میلیون سهم داد و ستد شد و بیش 4از 

و حپترو بیشترین رشد قیمتی را در معامالت گروه تجربه کردند. در حتاید که گنجینه آرمان 

میلیون سهم  9شهر روز گذشته نیز خرید اندکی در این سهم داشت، با حمایت حقوقی بیش از 

ی مبنی بر برنده شدن این شرکت در مزایده معامله شد؛ مدیرعامل این شرکت بدنبال شایعات

بندر شهید رجایی در گفتگو با بورس نیوز اعالم کرد که این شرکت در مناقصه ترمینال غالت 

بندر شهید رجایی برنده شده، اما نتیجه مزایده ترمینال کانتینری شماره یک و دو این بندر هنوز 

ت ینال غالت بندر شهید رجایی با شرکترم مناقصه شدن برنده با "حتاید"مشخص نشده است.

سال می باشد و غالت استان  5آریا دیزل وارد قراردادی جدید شده که مدت این قرارداد 

هرمزگان و جنوب شرق را تأمین کند. این مقام مسئول در خصوص ارزش و اثر گذاری این 

د جم ورودی بار دارقرارداد به عملکرد مالی شرکت عنوان کرد: ارزش این قرارداد بستگی به ح

که قطعاً برای سال اول بازدهی اقتصادی و سودآوردی نخواهد داشت، اما با توجه به بازاریابی 

در سال های  "حتاید"که در این خصوص انجام می گیرد زمینه سودآوری و اقتصادی برای 

د رجای در شهیآتی ایجاد خواهد کرد. اعتصام در خاتمه در رابطه با مزایده ترمینال کانتینری بن

گفت: در حال حاضر انجام این مزایده به تأخیر افتاده، اما پیش بینی می شود با توجه به اقدامات 
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تا پایان شهریور ماه نتیجه  9و ترمینال  7سازمان بنادر در خصوص تهیه اسناد اولیه ترمینال 

 نیز در این "دحتای"این مزایده تا پایان سال جاری مشخص گردد که همانطور که اشاره شد 

 مزایده شرکت کرده است.

درصدی  80، تلیسه که چند روز اخیر پس از بازدهی بیش از هگروه زراعت و خدمات وابست در

صف خرید خود را عرضه کرد و با صف فروش همراه شد با نوسانات مثبت امروز در قیمت 

 خصوص شایعه تعدیلتومان به صف خرید رسید. در اخبار امروز، مدیرمالی این شرکت در 871

گردد و این شرکت گفت : قیمت فروش شیر خام با توجه به سیاست های دولت تعیین می 

تاکنون نرخ فروش شیر خام تغییری نکرده است. به هر حال میزان مصرف بستنی در فصل 

تابستان بیشتر است و با خاتمه فصل تابستان و کاهش مصرف بستنی، شیر مدارس، این کسری 

دهد. فعال اتفاقی که موجب تعدیل با اهمیت سود پیش بینی شده تلیسه گردد، می را پوشش

رخ نداده است؛ اما نمی توان احتمال تعدیل سود را با قاطعیت رد نمود. امیدواریم با حمایت 

 بیشتر دولت از دامپروری ها و افزایش قیمت فروش شیر خام، سودآوری شرکت افزایش یابد.

 !!  زودی به ای، کره شرکت و کنتور بین توافق

 

 لیدک گذشته هایسال طول در نیرو وزارت سوی از که ایران برقی شبکه هوشمندسازی طرح

 ارانگذسرمایه حضور با برسد، مشترکان تمام به بناست کالن هایریزیبرنامه در و خورده

 .گرفت خواهد سرعت جنوبی کره از شرکتی همچنین و داخلی خصوصی بخش
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 که کرده اعالم بارها گذشته هایسال طول در – نیرو وزیر - چیانچیت ایسنا، گزارش به

 وشمنده شبکه به دسترسی عدم دنیا در روز هایسیستم از ایران ماندگیعقب دالیل از یکی

 .است بوده رسانیبرق

 

 کرده تعریف برق شبکه حوزه در وزارتخانه این که هاییاولویت تریناصلی از یکی رو این از

 نظر به که طرحی. است بوده ایران سراسر در پروژه این اجرای به دادن سرعت برای تالش

 داپی انتقال خصوصی بخش به دولت سمت از باید عمده محدودیت دو به توجه با رسدمی

 .کند

 

 دودح ایران برق شبکه کل هوشمندسازی برای نیاز مورد هزینه از هابینیپیش اول وهله در 

 فعلی شرایط به توجه با گذاریسرمایه رقم این که شودمی زده تخمین دالر میلیارد 70

 از توانیر شرکت قانون طبق نیز دیگر سوی از. نیست پذیرامکان دولت اقتصادی

 44 اصل براساس و شده نهی برق شبکه هوشمندسازی عرصه در مستقیم گذاریسرمایه

 .کنند ورود حوزه این در باید خصوصی بخش گذارانسرمایه اساسی قانون
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 جنوبی کره کپکو شرکت با ایران کنتورسازی شرکت که مذاکراتی جریان در و راستا این در

 این ضورح با کشور برقی شبکه هوشمندسازی طرح کنسرسیوم یک قالب در بناست داشته

 باال ظرفیت با کنتورهایی از اعم کنتورها تمام برای نزدیک آینده در و خورده کلید هاشرکت

 .شود عرضه خانگی کنتورهای و

 

 رد کار شد خواهد نهایی شرکت دو این میان آینده روزهای طول در که اینامهتفاهم براساس

 اطالعات فناوری هایزیرساخت و ارتباطات هوشمند، کنتور ساخت پیگیری حوزه چهار

 بخش گذاریسرمایه همچنین و صنعت این مهندسی و فنی دانش حوزه، این به مربوط

 انیایر اپراتور اطالعات آوری فن حوزه در و  گیرد قرار کار دستور در دولتی جای به خصوصی

 .کرد خواهد ورود کنسرسیوم این به تالیا

 

 در ،کندمی آغاز رسمی شکل به را خود کار توانیر از نهایی مجوز دریافت از پس که طرح این

 رکزتم خانگی کنتورهای روی زمان این طول در و شده ریزی برنامه ساله هفته تا سه زمانی

 .کرد خواهد

 

 در وتپایل شکل به برق شبکه هوشمندسازی طرح گذشته هایماه طول در ایسنا، گزارش به

 مدیرعامل اظهارات اساس بر تهران مانند استانی در حتی و کرده کار به آغاز شهر چند
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 خاموشی، کاهش. است کرده طی را مسیر از درصد 30 حدود تهران برق توزیع شرکت

 لفمخت منابع از استفاده طریق از ایگلخانه گازهای انتشار کاهش و شبکه تلفات کاهش

 ورهایکش از بسیاری شده باعث که است مزایایی از بخشی تجدیدپذیر منابع مانند انرژی

 .کنند حرکت برق شبکه هوشمندسازی سمت به جهان یافته توسعه

 

 

 نتامی سازمان معاون حضور با کارگزاران مشکالت مهمترین از یکی آموزش

 اجتماعی

 

 مهمترین از اجتماعی تامین بیمه اینکه اعالم با بورس کارگزاران کانون آموزش مدیر

 اب اجتماعی تامین بیمه قانون آموزشی دوره برگزاری از است، کارگزاری صنعت مشکالت

 .داد خبر اجتماعی تامین سازمان معاون حضور

 

 قانون آموزشی دوره برگزاری اعالم با عامری احسان پرس، بورس خبری پایگاه گزارش به

 ماعال از پس بهادار اوراق و بورس کارگزاران کانون آموزش واحد: گفت اجتماعی تامین بیمه

 ینتام بیمه قانون آموزشی دوره برگزاری به اقدام تخصصی کارگروه توسط صنعت نیاز

 .کند می اجتماعی
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 برگزار جاری سال ماه مهر در ساعت 76 مدت به دوره این ریزی،برنامه طبق: داد ادامه وی

 جهت توانندمی مندان عالقه و بوده مهرماه 4 مورخ شنبه یک روز دوره اول جلسه. شودمی

 .کنند مراجعه www.seba.ir آدرس به کانون سایت به نام ثبت

 

 مشکالت و ها چالش مهمترین از اجتماعی تامین بیمه موضوع حاضر درحال: افزود عامری

  بررسی کارگروه در مربوطه تخصصی مباحث براساس. رودمی شمار به کارگزاری صنعت

 صنعت در مربوطه مدیران کافی تجربه و شناخت عدم کانون، مالیاتی و بیمه مشکالت

 مه و اجتماعی تامین سازمان ممیزان با برخورد نحوه و اجتماعی تامین مقوله با کارگزاری

 .است حوزه این در صنعت مشکالت ترین مهم جمله از ممیزان ای سلیقه رفتار چنین

 

 رد کاربردی دانش کسب و قوانین از آگاهی بورس کارگزاران کانون آموزش مدیر گفته به

 عضو های شرکت امور تسهیل و مشکالت رفع جهت موثری رهنمودهای تواندمی حوزه این

 .گذارد اختیار در سرمایه بازار فعاالن همچنین و ها آن به وابسته اعضای و

 

 و اقتصادی ریزی برنامه دفتر معاون ریاضی محسن آموزشی دوره این مدرس: گفت عامری

 .است مدرس تربیت دانشگاه از اقتصاد دکتری و اجتماعی تامین سازمان اجتماعی
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 انسازم با کارفرمایان ارتباطی های کانال دوره این مهم های سرفصل جمله از وی گفته به

 نقرارگرفت پوشش تحت نحوه اجتماعی، تامین سازمان در شده بیمه انواع اجتماعی، تامین

 حقوق، و مزد لیست ارسال مهلت پیمانکاران، بدهی انواع کارفرما، های مسئولیت کارفرمایان،

 ارگیریک به نحوه سازمان، مطالبات وصول فرایند کارفرمایان، اعتراض به رسیدگی چگونگی

 .هستند بیمه حق به اعتراض نحوه و بازنشستگان

 

 

 

 طقهمن در گذاری سرمایه بازار ترین پربازده و ترین امن از ملی رسانه روایت

  جهان و

 

 ریدخ و گذاری سرمایه برای بازار ترین پربازده و ترین جذاب و ترین امن امروزه ایران بورس

 هب باید و کند می فعالیت اسالمی و شرعی معیارهای با که است جهان و منطقه در سهام

 .شویم تبدیل جهان در "ایران اسالمی داری بورس" قطب
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 بورس کرد اعالم گزارشی در سیما و صدا خبرگزاری پرس، بورس خبری پایگاه گزارش به

 مراحل و برگشت خود رونق دوران به دوباره هاتحریم لغو و برجام شدن اجرایی با تهران

 دیجدی نقدینگی اقتصادی؛ بازارهای دیگر در رکود با. کند می طی هم را انتظارات تعدیل

 .گیرد می شکل ها شرکت مقابل در خرید میلیونی های صف و شود سهام بازار وارد

 

 ست،نی اقتصادی رونق و بنیادی تحوالت تابع رشد این از مهمی بخشی هم ابتدا همان از اما

 سود طبعا که است هابوده تحریم هزینه کاهش و اقتصادی فشارهای حذف نتیجه بلکه

 شدهن نمایان بورسی هایشرکت در ها تحریم لغو اثر هنوز ولی. کند می بیشتر را ها شرکت

 را انیهیج روند از نگرانی که شد می دیده نفت قیمت افت و جهانی اقتصاد مشکالت و است

 .کند می بیشتر

 

 جودو بورس های شرکت فعالیت در ای پایه و بنیادی تحوالت از هم خوبی انداز چشم البته

 و ندک می همراه اقتصاد توجیه با را ها شرکت بیشتر سودآوری و بورس شاخص رشد که دارد

 .است ایران اقتصادی رشد برای مثبت عالمت روندها این همه برآیند

 

 می سبب که یافت کاهش بیشتر خیلی سهام برخی ارزش ها محدودیت و تحریم دوره در

 هم حباب است ممکن فاصله این در و کند رشد هم اندازه از بیش فشار حذف دوره در شود
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 تتحوال بر تکیه با تواند می ایران بورس برجام دوره در معتقدند کارشناسان. شود ایجاد

 رمایهس به اما است کننده امیدوار و مثبت سهام بازار انداز چشم و باشد رشد به رو بنیادین

 .کنند پرهیز هیجانی رفتارهای از شود می توصیه واردها تازه ویژه به گذراران

 

 کاهش با و فروشند می را خود سهام قیمت، افزایش شرایط در ای حرفه افراد معموال

 .کنند می خریداری ها، شاخص

 

 مقاومتی اقتصاد مسیر در بورس توسعه

 

 منابع آوری جمع زمینه باید و است مقاومتی اقتصاد تحقق برای مقتدر بازوی ، بورس سازمان

 هوظیف زمینه این در بورس سازمان و شود فراهم بزرگ های پروژه انجام برای نیاز مورد مالی

 .دهد انجام را الزم اقدامات صکوک بازار توسعه با که داند می خود

 

 بازارهای به مردم دادن سوق و جامعه آحاد فردی منابع تجهیز به نیاز ایران در اقتصادی رشد

 ازارب باید. کند پیدا افزایش سرعت با کشور اقتصادی توسعه و رشد تا دارد تر بازده زود

 قتصادا و کند عمل مقاومتی اقتصاد تحقق برای مقتدر بازوی عنوان به جدید سال در سرمایه

 .است سرمایه بازار استراتژى نقشه تدوین الگوی مقاومتی
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 است، ممه اقتصادی توسعه بخش در که نکته نخستین مسئوالن، و کارشناسان گفته به

 لیتفعا و استراتژیک تعریف دوم نکته. هاست آن میان اتحاد و بازارسرمایه رهبران بسیج

 کته،ن سومین و کند می تر نزدیک مقاومتی اقتصاد موفقیت به را ما که است کلیدی های

 .است دایمی فرایند به آن تبدیل و اهداف تحقق و اقتصادی های بخش تمام همسویی

 

 اداقتص استراتژیک اهداف به بخشیدن تحقق جهت متوازن امتیازی کارت مدل از استفاده

 ازنمتو امتیازی کارت اساس بر. است مهم بسیار سرمایه بازار عملیاتی سطح در مقاومتی

 جهو سرمایه، بازار فرایندهای وجه رشد، و یادگیری وجه قراربگیرد، توجه مورد باید وجه چهار

. است امتیازی کارت این برای اصلی وجه چهار کلیدی، دستاوردهای وجه و ذینفعانش

 اهمیت نیزاز کشور در آفرینی ثروت افزایش و مالی تامین در سرمایه بازار سهم افزایش

 .  است برخوردار باالیی

 

 گروهی های رسانه نقش

 

 یمحور بانک کاهش و مالی تامین در بورس نقش افزایش ، تولید رونق معیارهای از یکی

 همه ایدب ، یابد تحقق مقاومتی اقتصاد کلی سیاستهای اهداف خواهیم می اگر و است اقتصاد
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 جذب رونق هم آن طبیعی نتیجه که برسد پایدار پیشرفت مرحله به بورس ، کنند تالش

 .بود خواهد ایرانی کار از حمایت یا کار نیروی برای تقاضا ایجاد و مردم سرمایه

 

 است "اقتصادی و واقعی های قیمت کشف " برای بستر ترین شفاف و ترین علمی  بورس،

 ندازها هر و دارد تولید شده تمام های قیمت و ها هزینه با مستقیم همبستگی و ارتباط چون

 رونق هم آن طبیعی نتیجه و گیرد می رونق هم بورس ، شود تضعیف آن رقیب بازارهای

 دستاوردهای از ای زنجیره توان می صورت آن در. است سال نامگذاری اهداق تحقق و تولید

 .بود شاهد( اشتغال) کار بازار تا کاال و تولید بازارهای همه در را واقعی

 

 های نشان از یکی عنوان به بورس های شاخص رشد و پایداری ، ثبات ، اخیر قرن دو در

 ولیدت رونق و گذاری سرمایه توسعه معنی به چون ، بوده توجه مورد اقتصادی توسعه ممتاز

 شود یم محسوب ثروت تولید برای جهان پرمزیت کشور چند از یکی که ایران اقتصاد.  است

 برای خارجی گذاری سرمایه از اعم خود های ظرفیت همه از کند می تالش جدید دوره در ،

 خود درون در را برجام دستاوردهای و کند استفاده خود گرایی برون و زایی درون توسعه

 .کند هضم
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 و ترقاب و شفافیت که است آن  دنبال به مقاومتی اقتصاد مسیر در هم ایران سرمایه بازار

 الگو یک عنوان به را خود بودن محور شریعت و اسالمی هویت و کند نهادینه را عدالت

 است جامعه در اقتصاد مهم ارکان از یکی بورس یا سرمایه بازار حال هر به. است کرده مطرح

 .شودمی یاد اقتصاد دماسنج عنوان به آن از که

 

 در که است میزبان های شرکت سودآوری واقعی ظرفیت دهنده نشان هم بورس شاخص

 کرده طی را خود منطقی روند ها واقعیت و انتظارات با متناسب برجام دوره در تهران بورس

 با حتی و هستیم همراه باال معامالت حجم و نقدینگی گردش رونق با مدت این در. است

 .است زده رکورد روز یک در تومان میلیارد 888 معامله

 

 دنیا بکر بازار بزرگترین ایران بازار

 

 اقتصاد در ها فعالیت بودن متنوع که دارد حضور تهران بورس در متنوع صنعت 40 حدود

 از اییه شرکت حضور با و ساله پنجاه از بیش سابقه با تهران بورس.  دهد می نشان را ایران

 زنی اکنون هم. شود می محسوب منطقه متنوع و سابقه با های بورس جزو صنعت 40 حدود

 لزاتف و بانک صنایع و است تهران بورس در حاضر صنعت بزرگترین پتروشیمی صنعت

 .شود می محسوب مهم صنایع از نیز اساسی
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 اما ، است منطقه های بورس و نوظهور های بورس های چالش ترین مهم از نقدشوندگی

. هدد می نشان ها بورس آن به نسبت را خوبی وضعیت تهران بورس در سهام نقدشوندگی

 به پیموده، را صعودی سیر همواره بلندمدت در تهران بورس در معامالت ارزش همچنین

 کرده ثبت را رشد درصد سی حدود سال هر متوسط طور به گذشته دهه یک در که طوری

 .است

 

 صندوق حضور شاهد آینده در ایران سرمایه بازار ها، شرکت یا نهادی گذاری سرمایه منظر از

 .بود خواهد خارجی بزرگ بازنشستگی هایصندوق و گذاری سرمایه های

 

 مشارکت، اوراق مانند بدهی اوراق انواع آنها، تقدم حق و شرکت 590 سهام حاضر حال در

 می ستد و داد سهام آتی داد قرار ها، شهرداری مشارکت اوراق مرابحه، صکوک، استصناع،

 ذبج آمادگی بازار و است پایین بسیار تهران بورس در سود به قیمت نسبت همچنان.شود

 .رود می باالتر سوداوری ظرفیت باشد کم نسبت این اندازه هر. دارد را سرمایه

 

 به که است خارجی گذاران سرمایه توسط بلندمدت گذاری سرمایه شایسته ایران سرمایه بازار

 خصشا رشد از مهمی بخش که است منطقی کامال مدت کوتاه در.  کنند می استقبال شدت
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 زا تابعی بلکه نباشد اقتصادی رونق و بنیادی تحوالت تابع برجام دوره در بورس های

 شارهایف حذف چون شود تبدیل عینیت به کنند تالش همه باید که است مثبتی انتظارات

 تبلندمد در اما کند می بیشتر را ها شرکت سود طبعا ها تحریم هزینه کاهش و اقتصادی

 گروهی های رسانه و زند می رقم را ها شرکت سرنوشت که است سهامداران اقتصادی رفتار

 .شوند وارد مخرب تحلیل و منفی سازی شایعه از دور به و هوشیارانه مسیر این در باید

 

 ایران، اقتصاد تنوع به توجه با و است دالر میلیارد 700 از بیش تهران سهام بازار روز ارزش

 در گذاری رمایهس های قابلیت و ها پتانسیل بیانگر که شده پذیرفته بورس در مختلفی صنایع

 .است ایران سرمایه بازار

 

 و کمی رشد شرایط آن در بازار ولی بود سخت های تحریم در گذشته های سال در ما ایران

 و میک رشد های پتانسیل نیز تحریم بدون شرایط در شک بدون و داشت مناسبی کیفی

 اکنونت.کنیم تقویت هم را سهامداری و مالی سواد و دانش باید اما بود خواهد بیشتر کیفی

 گذار سرمایه حضور افزایش و است نبرده بهره خارجی گذار سرمایه منافع از ما بازار این

 .دهد می بیشتری عمق ایران سهام بازار به خارجی

 

 کنند تالش سهامداری و مالی سواد افزایش برای ها رسانه
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 مسیری در اینکه نه ، کنند تالش سهامداری و مالی سواد افزایش برای باید  ها رسانه

 سهامداران، میان در را آلود یاس  های ابر و  حرکت مقاومتی اقتصاد رویکردهای از متفاوت

 و رزا بازار مانند رقیب بازارهای مقایسه در سرمایه بازار که است حالی در این.کنند متراکم

 را اطنش و شور این معامالت نقدینگی گردش و است برخوردار خوبی رونق از مسکن و سکه

 .دهد می نشان

 

 بورس برجام دوره در البته و دارد خدمتی سبد ، ها ذائقه و ها سلیقه همه برای سرمایه بازار

 و ثبتم سهام بازار انداز چشم و باشد رشد به رو بنیادین تحوالت بر تکیه با تواند می ایران

 رفتارهای از شود می توصیه واردها تازه ویژه به گذراران سرمایه به اما است کننده امیدوار

 ستد به را ارزشمندی های دارایی انسان که کند می کمک مالی سواد. کنند پرهیز هیجانی

 .کند ثروت تولید سالم و بهینه مسیر در ها دارایی این از و آورد

 

 این که آوریم دست به ارزشمندی های دارایی که است این مالی سواد ویژگیهای از یکی

 رد معموال دارند مالی سواد که کسانی بنابراین بکند هم ثروت تولید ما برای ها دارایی

 و هستند تر موفق مالی های ریسک و تهدیدها همچنین و اقتصادی های فرصت شناسایی
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 رسانه.آورند دست به هم ثروت خود های تالش سازی بهینه با توانند می جهت همین به

 .دارند مهمی نقش مسیر این در گروهی های

 

 و ندباش باال نقدشوندگی دارای شده کسب های دارایی که است این مالی سواد دوم ویژگی

 قابلیت یراحت به ما دارایی اگر. کنیم نقد و بفروشیم را آنها بتوانیم داشتیم نیاز که زمان هر

 مالی سواد و کنیم حل را خود مالی مشکل توانیم نمی نیاز هنگام در باشد نداشته نقدشوندگی

 امروزه و باشد داشته باالیی نقدشوندگی ارزش ما های دارایی که کند می کمک ما به

 .شود می دیده سرمایه بازار در شوندگی نقد قدرت باالترین

 

 وماخرش مایکل قول به و باشد همراه ریسک حداقل با که است این مالی سواد دیگر ویژگی

 اتومبیل همسابق در دیگران که زمانی گفت می که بگیریم موقع به تصمیم مناسب فرصت در

 دنبال آنها که زمانی و دادم می گاز و دادم می افزایش را سرعت من کنند می ترمز رانی

 باعث که بود مناسب زمان در و موقع به کارها این همه اما کردم می ترمز من بودند سرعت

 .شد می موفقیت

 

 رد شوند می خارج و وارد ای فله طور به که بینیم می سرمایه بازار در را سهامدارانی گاهی

 زیاد ضهعر که زمانی یعنی باشد متقابل های تصمیم برای مناسب شاید ها زمان این حالیکه
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 ایدب چیز همه اما بفروشیم ما شود می زیاد تقاضا که زمانی عکس بر و بخریم سهام ما است

 .کند کمک ما های دارایی تقویت به بتواند تا باشد موقع به

 

 تدس و داد وارد بهنگام و کافی اطالعات و مالی هوش با که است کسانی نصیب موفقیت

 سهام هینهب سبد وارد تازه سهامداران. نروند اشتباه را مسیر این ها رسانه برخی اگر البته شوند

 .کنند استفاده گذاری سرمایه های صندوق خدمات از یا انتخاب را

 

 منطقی و اقتصادی های تحلیل و مشورت از کنید، بورس وارد را روزمره نیاز بر مازاد منابع

 دشوی سهام بازار وارد بلندمدت افق با.  شود استفاده سرمایه بازار در گذاری سرمایه برای

 .دارد وجود نوسان مدت کوتاه در چون

 خریدنیست؟ قیمتی چه در بکاب#

 

 دانند می مناسب تومان 760 حوالی را سهم خرید تحلیلگران

 

✳️https://efanos.com/Search?Tab=analyze&SecurityId=95 
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  است معامله حال در تومان 0101 قیمت در سهم حاضر حال در

 

 هدف و کم ریسک با را سهم خرید تحلیلگر دو هر  "عراقی داود" و " فالحیان جواد"

 .دانند می مناسب تومان 7955

 

✳️https://efanos.com/Signal/28751 

 

✳️https://efanos.com/Signal/28771 

 

 

 

 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 سیگنالهای همراه به ویژه و ای حرفه تحلیلهای به دسترسی

 :محدود

http://www.bourseiness.com/tahlil 


