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به بازار نگاهینیم   

یافت  افزایش واحد  11   و به نقل از پرشین تحلیل، شاخص کل بورس سبورسین به گزارش

 82با  کگل واحد و 75با  وامید واحد ، 5,با  همراه نمادهای که. رسید واحد 77,،55 و به رقم

 111 قمر به بازار این در معامالت ارزش  شاخص گذاشتند.  بر را  مثبت  واحد بیشترین تاثیر

 ارزش بیشترین دارای تومان میلیارد 7 از بیش رقمی با مداران نماد که رسید تومان میلیارد

 که واحد رسید  288به رقم   افزایش  واحد  7   با کل شاخص فرابورس بازار در  . بود معامله

داشت. ارزش معامالت در این بازار به  رشد  یر را بر اینتاث بیشترین واحد  1با   هرمز  نماد

 دارای تومان میلیارد , حدود رقمی با ثباغ نماد که رسید تومان میلیارد 185 رقمی بالغ بر 

   .  بود معامله ارزش بیشترین

  

 دالر و سکه

هزار  117 و میلیون 1 قیمت به هم سکه و شد ستد و داد تومان 7775 دالر امروز در محدوده

 تومان رسید.
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 مهم ترین اخبار اقتصادی

صنایع پرطرفدار ثلث اول سال در جدیدترین آمارهای صنعتی معرفی شدند. نگاهی به 

اطالعات منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار ماه منتهی به تیر 

یه دارد که سرمایه اول های صنعتیگذاران به فعالیت در گروهامسال، حکایت از تمایل سرمایه

مطابق این اطالعات، در مدت زمان مورد بررسی  .اندازی نیاز دارند کمتری برای راه

یق و ابزار پزشکی، اپتیکی، دق»، «تولید انرژی»، «رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباط»های گروه

 اخذ به لحاظ« مبلمان و سایر مصنوعات»و « ساخت مواد و محصوالت شیمیایی»، «ساعت

اند. تعداد جوازهای صادره، بیشترین رشد را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تجربه کرده

فقره جواز تاسیس صادره، بیشترین  ,27هزار و  ,البته در چهار ماه ابتدای سال، از مجموع 

درصد از کل  15با سهم بیش از  «ها محصوالت غذایی و آشامیدنی»تعداد مربوط به گروه 

 بینی اشتغال نیز به این گروه اختصاصی صادره است. همچنین بیشترین میزان بیشجوازها

 دارد.

ای و با کاهش محدودیت های پیش روی صادرات نفت و به ویژه حل مشکالت بیمه

کشتیرانی، ایران یک رکورد جدید برای صادرات و فروش نفت به ژاپن به ثبت رسانده 

از مهر، بر این اساس ایران با بازپس گیری سهم خود  است.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل

از کشورهایی همچون عربستان، کویت، قطر و امارات متحده عربی، به چهارمین کشور 

ته آینده دهد که تا چند هفها نشان میبزرگ تامین کننده نفت ژاپن تبدیل شده و پیش بینی

شود کننده نفت ژاپن تبدیل می ایران با تصاحب جایگاه قطر به سومین کشور بزرگ تامین
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دهد که در طول هفت ماهه مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی ایران نشان می.

هزار بشکه نفت به ژاپن صادر  817میالدی به طور متوسط ایران روزانه حدود  8815سال 

در سرزمین  ایران نفت فروش حجم  کرده و در ماه ژوئیه سال جاری میالدی )تیرماه امسال(

 .هزار بشکه در روز رسیده است  875سابقه آفتاب تابان به رقم بی

  

  

 در گروه ها چه خبر بود؟

اکثر نمادها با معامالت منفی به کار خودشان پایان دادند .  تگروه خودرو و ساخت قطعا در

 ریالی به کار خودش خاتمه داد 1172خساپا در محدوده صفر منفی و با قیمت پایانی 

میلیون سهم معامله شد که پر حجم ترین نماد گروه بود . خکار مثبت  85سایپاامروز بیش از 

 شامروز معامالت در درصدی  بود این نماد روز پر تقاضایی را پشت سرگذاشت خکار بارشد

 نمادهای.  داد پایان معامالتش به میلیونی 18 خرید صف با و رسید ریالی 1781 قیمت به

نیز از دیگر نمادهای مثبت گروه بودند که با صف خرید و حداکثر قیمتی به  خرینگ ، خکمک

معامالتشان پایان دادند . خزامیا منفی بود این نماد در محدوده صفر منفی و با قیمت پایانی 

میلیون سهم معامله شد . خودرو قرمز پوش بود ایران  15ریالی بسته شد و بیش از  852

ریالی رسید و روز منفی ای را سپری  ,787راه شد و به قیمت درصدی هم 1خودرو با کاهش 
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درصدی  1کرد . نمادهای خاور ، خپارس ، خکاوه نیز روند نزولی ای را شاهد بودند و با افت 

 معامالتشان را به پایان رساندند.

های خودروساز مدیرعامل آذین خودرو گفت:شرکت فولکس واگن در همکاری با شرکت

اکره با چند شرکت قطعه ساز از جمله ماموت بوده که هنوز به امضاء منتهی داخلی مشغول مذ

نشده است. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا رضایی با اشاره به اینکه مسئوالن 

فولکس واگن یک ماه گذشته برای ارزیابی بازار ایران سفری به کشور ما داشتند به تسنیم 

قطعه سازان داخلی مورد ارزیابی گرفت و در نهایت تعداد  اظهار داشت: در این سفر توانایی

 محدودی از شرکت های قطعه سازی مورد تأیید قرار گرفتند.

اکثر نمادها قرمز پوش بودند . ذوب امروز مورد توجه سهامداران قرار  یفلزات اساس در گروه

 ,1ش از ریالی رسید و بی8,75درصدی را شاهد شد این نماد به قیمت  8گرفت و رشد 

میلیون سهم معامله شد که پر حجم ترین نماد گروه بود . فملی در محدوده صفر منفی و با 

ریال معامالتش را به پایان رساند . فوالد منفی بود فوالد امروز قیمت پایانی  ,,15قیمت 

درصد خرید  57میلیون سهم معامله شد که بیش از  5ریالی را تجربه کرد و بیش از  ,118

این سهم توسط حقوقی ها صورت گرفت . زنگان امروز هم با حداکثر قیمت یبه کار  امروز

است امروز هم رشد  8خود پایان داد این نماد که چند روزی روند صعودی ای را آغاز نموده

ریالی معامالتش را با اتمام رساند روز  7777درصدی را شاهد شد و با قیمت پایانی  7بیش از 

درصدی در روزهای  ,1سرگذاشت . ارفع قرمز شد این نماد پس از رشد  پر تقاضایی را پشت
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ریال رسید ارفع با  777,درصدی را تجربه کرد و به قیمت  7معامالتی گذشته امروز افت 

 صف فروش به کار خود پایان داد .

وضعیت  ایمیدرو به بررسیعاملبا برگزاری نشستی با رییس هیات« ریوتینتو»معاون شرکت 

آلومینیوم و زنجیره آن پرداخت. به گزارش ماین نیوز، تعدادی از مدیران شرکت  صنعت

های زنجیره آلومینیوم در عامل، پس از آشنایی با طرحریوتینتو در دیداری با رییس هیات

های تولیدی، فناوری و خدماتی زنجیره این ایران، از آمادگی خود برای همکاری در بخش

 د.صنعت در ایران خبر دادن

اروپا تعرفه ضددامپینگ را برای میلگرد و برخی محصوالت فوالدی وارداتی از چین اعمال 

کند و اگر مشخص شود ایران نیز به دامپینگ محصوالت فوالدی به کشورهای اروپایی می

های وارداتی برای محصوالت فوالدی ایران نیز خواهیم اقدام کرده است، شاهد وضع تعرفه

الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طهرانی رییس امور بینبود. کیوان جعفری

 های واردات میلگرد و برخیوگو با خبرآنالین با بیان اینکه تعرفهآهن ایران در گفتسنگ

کار رفته در تقویت و مسلح کردن بتن از چین به کشورهای عضو محصوالت فوالدی به

اتحادیه اروپا در »فزایش خواهد یافت، گفت: درصد ا 88/7درصد تا  ,/12اتحادیه اروپا 

جدیدترین اقدام، تعرفه ضددامپینگ برای واردات فوالد چین را افزایش داده است. این اقدام 

 «.در راستای حمایت از تولیدات داخلی کشورهای عضو این اتحادیه بوده است
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ر عامل این شرکت با ، در پی رشد قیمتی چند روز اخیر نماد مداران مدییگروه رایانه ا در

اعالم آخرین وضعیت پیش بینی سال مالی جاری نسبت به این موضوع شفاف سازی و اعالم 

کرد که در مقطع زمانی فعلی اطالعات افشاء نشده ای که تاثیر بر پیش بینی سود اعالم شده 

د ش قبلی شرکت داشته باشد وجود ندارد؛ پس از انتشار این اطالعیه صف خرید مداران عرضه

و تا محدوده صفر تابلو با افت قیمتی مواجه شد اما بتدریج با رنج های مثبت به محدوده 

ریال به معامالت خود پایان داد. مفاخر امروز با عرضه  ,758مثبت بازگشت و در قیمت 

 همراه بود و تا پایان بازار به صف فروش رسید.

مچنان شاهد شروعی مثبت در ، با توجه به رشد قیمت های جهانی هگگروه زغال سن در

درصد بازدهی  78معامالت نمادهای این گروه بودیم؛ کطبس که طی چند روز اخیر بیش از 

را نصیب سهامداران خود کرده در نیمه بازار با کاهش قیمت همراه شد و به محدوده صفر 

شرق میلیونی در صدر معامالت گروه قرار گرفت. ک 15تابلو رسید؛ کطبس با حجم معامله 

 بیشترین افت قیمتی را داشت و در معامالت امروز خود صف فروش را تجربه کرد.

شاهد صف خرید شدن نمادهایی همچون وساخت، ثنوسا و ثاخت بودیم؛  یگروه ساختمان در

ثباغ که از روز گذشته شاهد خروج گنجینه آرمان شهر از لیست سهامداران عمده این شرکت 

 میلیون سهم بیشترین حجم معامالت گروه را داشت. 87بودیم، با جابجایی بیش از 

در خبرهای امروز )به نقل از بورس نیوز(، مدیر گروه سرمایه گذاری مسکن به ارائه دالیلی 

در خصوص افزایش تقاضا برای سهام این گروه پرداخت و گفت: یکی از دالیل اصلی توجه 
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دن قیمت سهام آنها پس از تجربه یک سهامداران به شرکت های فعال در این گروه ارزنده بو

درصد افت یافته  15دوره نزول است؛ چرا که شاخص این گروه طی ماه های اخیر حدود 

آمار بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که حجم معامالت طی سه ماهه تابستان  .است 

 سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته و بخشی از فروش واحدهای

وی همچنین  .قراردادهای شرکت های ساختمانی در نیمه اول امسال فروش رفته است 

درصد را به  2.7درصد و برای بافت فرسوده به  8.7کاهش نرخ سود تسهیالت مسکن به 

عنوان یکی دیگر از دالیل ایجاد رونق در حجم معامالت بازار مسکن اشاره کرد و گفت: این 

ای ثبت نام دریافت وام مسکن افزایش یابد. ایشان در ادامه با موضوع سبب شده تا تقاضا بر

اشاره به اینکه سال مالی اغلب شرکت های ساختمانی پایان شهریور ماه است و با توجه به 

اینکه تبعات مثبت ناشی از اجرای قراردادها و فروش واحدها در نیمه دوم سال جاری نمود 

شرکت  85این امر در گزارش های عملکرد سال مالی پیدا می کند، گفت: آثار مثبت ناشی از 

 "ثپردیس"و  "ثالوند"ها نمایان خواهد شد. آنچنان که برخی از زیر مجموعه ها همچون 

خود لحاظ کرده اند و پیش بینی درآمد سال مالی  85این موضوع را در بودجه سال مالی 

مکان رشد سودآوری شرکت ها در آینده خود را با رشد سودآوری ارائه نموده اند. حال آنکه ا

ماه های آتی در پی تداوم افزایش حجم معامالت و گردش نقدینگی در بازار مسکن دور از 

 .انتظار نیست 

که جوی منفی بر معامالت گروه حاکم بود، کبافق تنها نماد  یاستخراج کانه های فلز در

در کگل که معامالت خود را درصد رشد را تجربه کرد. اما  7مثبت گروه بود که تا محدوده 



 

 WWW.Bourseiness.comورسینس دات کام ب
 

 شهریور 42شنبه  چهارتحلیل امروز  8

در محدوده منفی دنبال می کرد، در ساعت پایانی بازار شاهد رنج های مثبت حقوقی و رشد 

قیمت سهم تا حداکثر آستانه قیمتی روزانه بودیم؛ بیشترین حجم معامالت گروه نیز با بیش 

سهامداران  درصد از این حجم توسط 58میلیون سهم به این نماد تعلق داشت که حدود  8از 

حقوقی خریداری شد. در نماد ومعادن نیز خریدهای اندک صباتامین ادامه دارد؛ در معامالت 

 میلیون سهم در محدوده صفر تابلو داد و ستد شد. 7امروز این نماد بیش از 

واحد مثبت  ,8بیشتر نمادها با معامالت منفی همراه بودند.جم با  یگروه محصوالت شیمیایرد

ارمین سهم تاثیر گذار بر شاخص بورس در بین استقبال سهامداران حقیقی در به عنوان چه

تومان به  277درصدی ، در قیمت  1میلیارد ریال معامله شد و در نهایت با رشد  18حدود 

روز خود پایان داد و پرازش ترین سهم گروه شد.تاپیکو با منفی کار خود را آغاز کرد و بدون 

یلیون سهم جا به جا شد و در انتها در محدوده صفر منفی ، در م 1خریدار حقوقی بیش از 

واحد منفی بر شاخص تاثیر گذار بود و  15تومان روز خود را به اتمام رساند ، با  185قیمت 

سهم به پرتفوی خود اضافه  88،888پرحجم ظاهر شد.در نماد شیراز که دیروز مدبران اقتصاد 

میلیارد ریالی را رقم زد و در نهایت با  1ارزش معامالت  درصد خریدار حقیقی 55نموده بود با 

تومان و صف فروش کوچکی به معامالت خود خاتمه داد، تنها نماد  188قیمت آخرین معامله 

صف فروشی گروه شد.در نماد شتوکا که دیروز اسپادان و وتوکا خریدار سهم بودند با قیمت 

میلیارد ریال  2مداران حقوقی در حدود دیروز کار خود را آغاز کرد و تحت حمایت سها

تومان خود را برای معامالت فردا  771درصدی ، در قیمت  1.7دادوستد شد و در انتها با رشد 



 

 WWW.Bourseiness.comورسینس دات کام ب
 

 شهریور 42شنبه  چهارتحلیل امروز  9

آماده کرد.شلیا جهت برگزاری مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده در روز یکشنبه مورخ 

 ، متوقف شد.1787/85/82

نی تهران گفت: راه تداوم رشد و توسعه صنعت نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگا

ها و مدیریت است گذاری، ادغامافزایی در بخش فروش، عملیات، سرمایهپتروشیمی ایران هم

نفس، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی  به گزارش شانا، مهدی شریفی نیک.

 در مورد صنعت پتروشیمیتهران، در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران به ارائه گزارشی 

جهان پرداخت و گفت: بنا بر اعالم انجمن شیمیایی آمریکا، میانگین جهانی رشد ظرفیت 

درصد است که باالتر از  7،5معادل  8817صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی جهان در سال 

دهنده رشد شدید ظرفیت در مناطق مختلف جهان است،  های گذشته بوده و این نشانسال

درصد در سال  7.5به  8817درصد در سال  8.5نان که میانگین این رشد در جهان از چ

های صنعت پتروشیمی ایران را مورد اشاره قرار داد و وی در ادامه، مزیت.رسیده است  8817

گفت: مزیت اصلی صنعت پتروشیمی ایران، تولید در مقیاس جهانی با اتکا به دریافت خوراک 

 .ابتی است فراوان با قیمت رق

فارس درباره حادثه امروز پتروشیمی مبین که موجب مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج

کاهش قیمت سهام این شرکت بورسی شد، توضیح داد: این حادثه مربوط به نشست گاز بود 

قاسم .که در ایستگاه توزیع گاز و خارج از محدوده این شرکت بوده و ربطی به آن ندارد 

قائدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر درباره آتش سوزی در ایستگاه کنترل فشار 

نفر سطحی و یک  7امروز رخ داد، گفت: در این حادثه سوختگی  11پتروشیمی که ساعت 
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نفر مصدوم شدند، ولی  ,در این حادثه متاسفانه .درصد سوختگی دارد  57نفر نیز 

 دهند.ادی فعالیت خود ادامه میروال عهای پتروشیمی بهمجتمع

فروردین تاکنون، موضوع  12مدیرعامل شپلی در حالی از توقف نماد پلی اکریل ایران از 

درصدی و اعتراض سهامداران روبرو  888افزایش سرمایه این شرکت بورسی با صدور مجوز 

و  شده که در جدیدترین رویداد، مدیرعامل این شرکت از تمدید مهلت ارسال مدارک

 .مستندات به سازمان بورس خبر داده است 

به جز شسپا ،شنفت و شبهرن بقیه نمادها در حاشیه مثبت دادوستد  یگروه پاالیش در

واحد مثبت به عنوان هفتمین سهم تاثیر گذار بر شاخص بورس که دیروز  88شدند.شبندر با 

میلیون سهم به پرتفوی خود اضافه نموده بود در محدوده صفر تابلو کار خود را  1آرمان شهر 

میلیارد ریال معامله شد ودر پایان با رشد  85درصد خریدار حقوقی در حدود  51آغاز کرد و با 

تومان به روز خود خاتمه داد و پرارزش ترین سهم گروه شد.در  ,2,درصدی ،در قیمت  1

تومان به صورت بلوکی انجام شد.در نماد  587سهم در قیمت  8،288،888، 8ل نماد شران

تومان بلوک زده شد.شتران با مثبت کار خود را  1،887سهم در قیمت  7،228،888، 8شپاس 

میلیارد ریال دادوستد و در انتها با  12شروع کرد و تحت حمایت سهامداران حقیقی بیش از 

واحد مثبت دومین سهم  1ومان به کار خود پایان داد و با ت 711درصدی ، در قیمت  8رشد 

واحد  88تاثیر گذار بر شاخص فرابورس شد ، پرحجم ترین سهم گروه لقب گرفت.شپنا با 

درصد خریدار حقوقی در  58مثبت به عنوان هفتمین سهم تاثیر گذار بر شاخص بورس با 
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تومان  878درصدی ، در قیمت  8میلیون سهم جا به جا شد که در خاتمه با رشد  7حدود 

 خود را برای معامالت فردا آماده کرد.

میلیون بشکه در روز در ماه  18.72آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد، عربستان با تولید 

 اوت، جایگاه بزرگترین تولید کننده نفت جهان را از آمریکا پس گرفته است.

 حال فرسایش نقش این کشور به عنوان یکی بحران اقتصادی که گریبانگیر ونزوئال شده در

ونزوئال بیشترین ذخایر اثبات شده .از بزرگترین قدرت های نفتی در سطح جهانی می باشد 

قادر به جلوگیری از کاهش « نیکالس مادورو»نفت در تمام جهان را دارا می باشد ، دولت 

متوالی استخراج نفت سال است که متحمل کاهش  8تولید داخلی نیست و این کشور اکنون 

در چنین سناریویی ونزوئال به خاطر کمبود منابع خود، در حال از دست دادن .شده است 

 مشتریانی است که مصرف کنندگان بزرگ نفتی خارجی او هستند

 

 قیمتی مثبت جهت در پلیمری گروه بهای

 نسبت و رسید دالر 5.85, به خام نفت ،8815 سپتامبر ,1 با مصادف 87 شهریور ,8 امروز

 درصد8.5 معادل افزایش سنت 88 با نیز WTI نفت. داد افزایش دالر 8.15 گذشته روز به

 . رسید دالر 7.18, به دیروز به نسبت
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 نسبت و رسید دالر 5.85, به خام نفت ،8815 سپتامبر ,1 با مصادف 87 شهریور ,8 امروز

 درصد8.5 معادل افزایش سنت 88 با نیز WTI نفت. داد افزایش دالر 8.15 گذشته روز به

 .رسید دالر 7.18, به دیروز به نسبت

 

 آژانس صحبت به توان می آنرا علت و داد کاهش جهان در نفت بشکه هر بهای گذشته روز

 و انبارها موجودی افزایش و نفت تقاضای رشد کاهش بر مبنی( IEA) انرژی المللی بین

 آغاز سر تواند می انرژی امللی بین آژامس های گفته همچنین. ساخت مربوط  ها عرضه

 جلوی موضوع همین و باشد 8815 سال اول بیمه تا حداقل نفت عرضه بیشتر هرچه افزایش

 . گرفت خواهد را نفت قیمت صعود

 

 ,.1 به سپتامبر 8 به منتهی هفته در نفت تولید( API) آمریکا پتروشیمی سازمان گزارش به

 . است ودهب امریکایی تحلیلگران انتظارات از کمتر میزان این که است رسیده بشکه میلیون

 

Sinochem در اتیلن تولید جدید سانتر و مرکز یه ساخت حال در چین ، کرد اعالم 

Quanzhou است . 

 

 :جهان در پلیمری بازار وضعیت
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�HDPEسنگین اتیلن پلی 

 

✔Raffia: Stable at $ 1180 

 

✔Inj Mldg:Up by $10 at $1130 

 

✔Blow Mldg.: Stable $1150 

 

✔Film :Up by $15 at $  1160 

 

�LDPE :Up by $10 at  $1210سبک اتیلن پلی 

 

�LLDPE: Up by $10 at  $ 1200خطی سبک اتیلن پلی 
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�PPپروپیلن پلی 

 

✔ Raffia / Inj Mldg: Up by $15 at $ 1010 

 

✔ Film: Up by $15 at $ 1040 

 

✔ BOPP:Up by $15 at $ 1025 

 

✔ PPCP :Up by $15 at $ 1080 

 

�PVC سی وی پی 

 

✔SEA: Stable at $ 860 
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 از حمایت و کار زیاد حجم/ بورسی شرکت یک از نفت وزیر معاون بازدید

 داخلی سازندگان

 زودی به: گفت و کرد بازدید اراک سازی ماشین بورسی شرکت از امروز نفت وزیر معاون

 .شد خواهند ها کارگاه در کار زیاد حجم شاهد پتروشیمی صنایع

 

 شرکت از بازدید جریان در امروز شاهدایی مرضیه پرس، بورس خبری پایگاه گزارش به

: فتگ شرکت، این در مرکزی استانداری مسووالن با نشست در و اراک سازی ماشین بورسی

 از بسیاری اخیر دهه 8 در شده باعث کشور ساز تجهیزات و تخصصی های شرکت توانمندی

 بزرگی افتخار یک این و شود تولید کشور داخل در پتروشیمی و نفت حوزه کلیدی تجهیزات

 .است

 

 نای در و شد خواهند ها کارگاه در کار زیاد حجم شاهد پتروشیمی صنایع زودی به: افزود وی

 ایه شرکت تمام. شود می دنبال تمام جدیت با داخل ساخت های ظرفیت سازی فعال راستا

 نایعص این داخلی ساخت از حمایت برای الزم سیاست اعمال اما هستند خصوصی پتروشیمی
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 از و باشند اولویت در داخلی های شرکت شود می برگزار ای مناقصه اگر تا شده لحاظ

 .شود استفاده شکل ترین شایسته به داخلی های ظرفیت و توانمندی

 

 همای مرکزی استان صنایع سایر و اراک سازی ماشین های ظرفیت و تجهیزات: گفت وی

 رهزنجی برای که استان این صنعتی بزرگ های سرمایه از باید و است ملی غرور و افتخار

 .بشود استفاده بهترین کنند، می کارسازی نیز زیردستی واحدهای عظیم

 

 است؟ ارزنده ای محدوده چه در کگل#

 

 دانند می مناسب تومان 152 الی 158 محدوده در را سهم خرید تحلیلگران

 

✳️https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=928 

 

 است معامله حال در تومان 157 قیمت در حاضر حال در سهم

 

 است متصور سهم برای مدت کوتاه در را تومانی 128 هدف "مصدق محسن" 
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✳️https://efanos.com/Signal/29137 

 

 کنید مشاهده زیر لینک در توانید می را سهم از شده صادر سیگنال ترین ریسک کم

✳️https://efanos.com/Signal/29165 

 

 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

 :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 


