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 نیم نگاهی به بازار

یافت و  افزایش واحد 8  و به نقل از پرشین تحلیل، شاخص کل بورس سبورسین به گزارش

با  حکشتی واحد و 52با  وغدیر واحد، 78با  فارس واحد رسید. که نمادهای 87,،88به رقم 

واحد  67با  شبندر نماد مقابل در گذاشتند؛ بورس شاخص رشد بر را  تاثیر واحد بیشترین ,5

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

 ارزش بیشترین دارای تومان میلیارد 77 حدود رقمی با فاذر نماد که رسید تومان میلیارد 778

 که واحد رسید  ,85به رقم  کاهش واحد 7 با کل شاخص فرابورس بازار در  . بود معامله

 ینا در معامالت ارزش. گذاشت شاخص این بر مثبت تاثیر بیشترین واحد  5با  مارون نماد

 تومان میلیارد 3 حدود رقمی با شلیا نماد که رسید تومان میلیارد 78  بر بالغ رقمی به بازار

   . بود معامله ارزش بیشترین دارای

 دالر و سکه

 هزار 777 و میلیون 7ه هم به قیمت سک و شد ستد و داد تومان 3277 دالر امروز در محدوده

 .رسید تومان
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 مهم ترین اخبار اقتصادی

رای ها بازاینکه وزیر انرژی الجزایر گفت که تمام گزینهقیمت نفت خام روز دوشنبه پس

کاهش تولید نفت در جلسه این هفته تولیدکنندگان اوپک ممکن است مورد توافق قرار گیرد، 

گزارش مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت روز جمعه گذشته با به .روند صعودی به خود گرفت 

 ٔ هایی از اینکه ممکن است عربستان سعودی و ایران به توافق درزمینهنمودارشدن نشانه

 وزیر هایصحبت با کاهش این اما داشت کاهش درصد 6 نرسند، نفتی فریز طرح اجرای

اعضای سازمان کشورهای .د گرفت خو به صعودی روند هاقیمت و شده جبران الجزایر نفت

سپتامبر برگزار  58تا  57المللی انرژی در الجزایر که از صادرکننده نفت در حاشیه همایش بین

شود ممکن است به توافقی در خصوص کاستن از میزان تولیدات و صادرات خود برسند. می

بیرون  خالین جلسه دستخواهیم از ایما نمی»نورالدین بوطرفا روز یکشنبه در الجزایر گفت: 

البته کاهش ارزش دالر نیز به باال رفتن قیمت نفت کمک کرده است. نفت خام آتی .بیاییم 

سنتی را  37دالری در روز جمعه، افزایش  7۷87برنت با این افزایش قیمت، بعد از کاهش 

سنت  35دالر رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز  67۷58ای شاهد بود و به بشکه

به نظر .دالر در هر بشکه رسید  ,66۷8دالری قبلی، به  7۷86افزایش داشت و بعداز کاهش 

های خود برای راضی کردن کشورهای اوپک در رسد الجزایر و ونزوئال همچنان تالشمی

شده از کشورهای نفتی های ارسالدهند. سیگنالجهت رسیدن به توافق نفتی را ادامه می

های شود یا خیر، با پیچیدگیرو میفریز نفتی با توافق این کشورها روبه درباره اینکه طرح

رسد رو بوده است اما با نزدیک شدن به زمان برگزاری این اجالس به نظر میزیادی روبه
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 بیشتر نیز توافق این به دستیابی احتمال و ها برای رسیدن به این توافق افزایش یافتهتالش

 . است شده گذشته از

ت طالی جهانی در معامالت روز جاری بدنبال صعود ارزش دالر که تقاضای سرمایه قیم

به گزارش ایسنا، هر .گذاری برای این فلز ارزشمند را محدود کرد، اندکی کاهش پیدا کرد 

درصد کاهش یافت  ۷3,اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور 

ر بازار نیویورک، هر اونس طال برای تحویل در ماه دسامبر به د.دالر رسید  ,7355۷8و به 

دالر رسید. بهای معامالت این بازار روز جمعه  ,7338۷7درصد کاهش یافت و به  ۷3,میزان 

دالر بسته شد با اینهمه برای کل هفته  ,7367۷8درصد کاهش پیدا کرد و در  ۷5,سه دالر یا 

طال .ن افزایش هفتگی در دو ماه و نیم گذشته بود درصد افزایش پیدا کرد که بزرگتری 5۷6

هفته گذشته پس از اینکه بانک مرکزی آمریکا نشست سیاست پولی خود را بدون تغییر 

نرخهای بهره پایان داد، روند افزایشی پیدا کرد. جانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا در 

ار بانک همچنان به آمکنفرانس مطبوعاتی پس از نشست سیاست پولی تاکید کرد این 

طال به افزایش نرخهای .اقتصادی متکی است و آمار اخیر از افزایش نرخها حمایت نکرده اند 

 های بدونبهره آمریکا بسیار حساس است زیرا نرخهای بهره باالتر هزینه نگهداری دارایی

اریک .کند بازده مانند این فلز را افزایش می دهد و در مقابل از ارزش دالر پشتیبانی می

روزنگران، رییس بانک فدرال بوستون روز جمعه اعالم کرد وی معتقد است نرخهای بهره 

باید به تدریج افزایش پیدا کنند و هشدار داد که کاهش نرخ بیکاری به پایین سطح پایدارش، 

 .ممکن روند احیای اقتصادی در آمریکا را از مسیرش خارج کند 
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 ود ؟در گروه های دیگر چه خبر ب

شاهد روند نزولی در بیشتر نمادها بودیم سایپا قرمز پوش  تگروه خودرو و ساخت قطعا در

ریالی رسید سایپا  7537درصدی را پشت سرگذاشت و به قیمت  7شد ایننماد امروز کاهش 

میلیون سهم معامله شد که پر حجم ترین نماد گروه بود . خپارس پس از رشد  75بیش از 

 درصدی 5 افت و رسید ریالی 7378 قیمت به امروز  ای معامالتی قبلیدرصدی در روزه 73

 5 اهشک با نماد این بود منفی خزامیا.  داد پایان خود کار به منفی معامالت با و کرد تجربه را

 زا بیش امروز خزامیا سرگذاشت پشت را ای منفی روز و رسید ریالی 7,75 قیمت به درصدی

ریالی رسید پر عرضه ظاهر شد و تا  7572خرینگ به قیمت .  شد معامله سهم میلیون 78

درصدی را شاهد شد . خکمک صف فروش بود  6صف فروش شدن نیز پیش رفت و افت 

ریالی رسید و با صف فروش  7677درصدی را شاهد بود خکمک به قیمت  6این نماد افت 

یالی را تجربه کرد و ر 2,,6درصدی قیمت پایانی  5به معامالتش خاتمه داد . خگستر باافت 

 2شاهد یک معامله بلوکی به حجم  5روز منفی ای را سپری کرد همچنین در نماد خگستر 

تومان و توسط سهامدار  6,8میلیون سهم بودیم که این معامله با قیمت پایه هر سهم 

حقوقی و در بازار خرده فروشی صورت گرفت . نمادهای خمحور ، خشرق ، ختراک از مثبت 

وه بودند که با صف خرید به معامالتشان پایان دادند . نمادهای خاذین ، ورنا منفی های گر

 درصدی را شاهد شدند . 5بودند که افت 
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 778به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سایپا کاشان بعد از دریافت مجوز افزایش سرمایه 

ده شد و زمان این شهریور ، آماده برگزاری مجمع فوق العا 37درصدی از سازمان بورس در 

مهر مشخص کرد که در محل شرکت سایپا واقع  77روز دوشنبه  76رویداد را ساعت 

 جاده مخصوص کرج برگزار خواهد شد. 72درکیلومتر 

 72شاهد معامالت مثبت در بیشتر نمادها بودیم فنوال با بیش از  یگروه فلزات اساس در

بود این نماد امروز با افزایش تقاضا همراه میلیون سهم حجم معامله پر حجم ترین نماد گروه 

ریالی رسید و با صف خرید  7368درصدی را پشت سرگذاشت فنوال به قیمت  6شد و رشد 

میلیونی به معامالتش خاتمه داد . ذوب مثبت بود این نماد در محدوده صفر مثبت و با  2

، کیمیا از مثبت های گروه ریالی به کار خود پایان داد . نمادهای فزرین  5726قیمت پایانی 

بودند که با صف خرید به کار خودشان پایان دادند . فوالد در محدوده صفر منفی و با قیمت 

میلیون سهم معامله شد .  6ریالی معامالتش را پشت سرگذاشت و بیش از  7777پایانی 

درصدی را  6فوالی روز پر تقاضایی را آغاز نمود این نماد در جریان معامالت امروز رشد 

 ریالی معامالتش را به پایان رساند . 5273تجربه کرد و با قیمت پایانی 

رشد قیمت هفته گذشته در بازار ورق به رغم رکودی نسبی در بازار فوالد را شاید بتوان نشانه 

ای از بهبود آرام تقاضای صنعتی این کاالبه شمار آورد که توجه به این بازار را جذاب تر از 

می دهد. در صورت بهبود اوضاع در بازار ورق می توان به بهبود حجم تولیدات  قبل جلوه

صنعتی کشور نیز امیدوار بود؛ هرچند که چنین احتمالی تاکنون به وضوح مشاهده نشده و 

ممکن است وضعیت پیش رو، تعدیل و تثبیت قیمت ها را نیز به همراه داشته باشد. به نظر 
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های متناقض بسیاری رو به رو است که باعث شده این بازار  می رسد بازار ورق با سیگنال

 مسیر خود را از بازار سایر مصنوعات فوالدی در بازار آزاد جدا کند.

هزار تن  52به گزارش ماین نیوز، به نقل از انجمن جهانی فوالد، ایران با تولید یک میلیون و 

درصد 2۷67به سال گذشته شهریور( نسبت به مدت مشا-آهن اسفنجی در ماه اوت)مرداد

 درصد افت کرد. 7افزایش داشت در حالی که تولید آهن اسفنجی جهان 

بیشتر نمادها با معامالت مثبت همراه بودند.جم با قیمت منفی  یدرگروه محصوالت شیمیای

میلیارد ریال معامله شد  36کار خود را آغاز کرد و تحت حمایت سهامداران حقوقی در حدود 

تومان در ساعات پایانی بازار به صوت بلوکی انجام شد و  ,86سهم در قیمت  میلیون 6که 

تومان به معامالت خود خاتمه داد و پرازش  ,82در نهایت در محدوده صفر منفی ، در قیمت 

ترین سهم گروه شد. نمادهای شپترو، شلعاب ، شفارس و شپارس در آستانه قیمتی خود بسته 

به عنوان اولین سهم تاثیر گذار بر شاخص بورس با قیمت واحد مثبت  78شدند.فارس با 

هزار سهم  ,,7میلیون  6درصد خریدار حقوقی در حدود  78دیروز کار خود را شروع کرد و با 

تومان در ساعات اولیه بازار بلوک  2,8سهم با قیمت میانگین  ,,,،,,6،6جابه جا شد که 

تومان روز خود را به اتمام  273یمت پایانی درصدی ، ق 7زده شد این نماد در انتها با رشد 

رساند. شفارا بدون تحرک سهامداران حقوقی و حجم معامالتی پائین تنها نماد صف فروشی 

گروه شد.شتوکا در ادامه روند نزولی خود امروز را هم منفی شروع کرد و بدون خریدار حقوقی 

تومان  227ه صفر مثبت ، در قیمت میلیارد ریال دادوستد شد و در پایان در محدود 8بیش از 

خود را برای معامالت فردا آماده کرد و سوم گروه شد.تاپیکو بعد از اعالم تنفس در مورد 
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تقسیم سود و زمان مجمع ساالنه ، از سازمان بورس خواست بازگشایی نماد را تا زمان 

 .برگزاری مجمع به تعویق افتد 

میلیون دالر انواع محصوالت  778یارد و میل 8در نیم سال اول امسال  -پتروتحلیل

صدم درصد رشد نشان  6و  55پتروشیمی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

 65جاری براساس آمار گمرک؛ مجموع تجارت خارجی ایران در نیمسال اول سال.دهد می

دالر اختصاص به میلیون  778میلیارد و  8میلیون دالر بود و از این میزان  76میلیارد و 

 .صادرات محصوالت پتروشیمی دارد 

پس از شروعی مثبت، اکثرا منفی دنبال می شوند.شبریز در ادامه روند  یدرگروه پاالیش

 57صعودی خود امروز را هم مثبت شروع کرد و تحت حمایت سهامداران حقیقی در حدود 

تومان روز خود را به  678ت درصدی ، در قیم 5میلیارد ریال معامله شد و در نهایت با رشد 

واحد مثبت بر شاخص تاثیر گذاشت. در این نماد خبرها  7اتمام رساند ، لیدر گروه شد و با 

حاکى از به بهره بردارى رسیدن پروژه روغن و ضدیخ سازى این مجتمع پاالیشگاهى در مهر 

ارد ریالی را رقم میلی 55درصد خریدار حقیقی ارزش معامالت  77ماه حکایت دارد . شاوان با 

تومان به معامالت خود خاتمه داد و در  7،7,6درصدی ، در قیمت  5زد و در انتها با رشد 

واحد منفی به عنوان دومین سهم تاثیر گذار بر  68رتبه بعد از شبریز قرار گرفت.شبندر با 

 شاخص بورس که دیروز آرمان شهر همچون روال گذشته تعداد کمی به پرتفوی خود اضافه

نموده بود با قیمت مثبت کار خود را شروع کرد و در بین استقبال سهامداران حقیقی بیش از 
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تومان خود را  687درصدی ، در قیمت  3میلیارد ریال دادوستد شد و در پایان با افت  57

 برای معامالت فردا آماده کرد.

بی، نیجریه و ایران، کشور رسیده و عالوه بر لی 6اکنون مخالفان طرح سعودی فریز نفتی به 

ازاینکه وزیر انرژی عراق در صف اول مخالفان قرار دارد.قیمت نفت خام روز دوشنبه پس 

ها برای کاهش تولید نفت در جلسه این هفته تولیدکنندگان الجزایر گفت که تمام گزینه

 .اوپک ممکن است مورد توافق قرار گیرد، روند صعودی به خود گرفت 

فردا در الجزایر آغاز می  (IEF)دهمین نشست مجمع بین المللی انرژی فعالیت رسمی پانز

، نشست فردا با حضور وزرای انرژی و یا  IEFشود. بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی 

 عضر این مجمع بین المللی برگزار خواهد شد .85نمایندگانی از کشورهای 

  !بازار فوالد در آینده نه چندان دور

قیمتی ورق فوالد گرم فوالدِ  ( ، روند5,77سپتامبر  53تا  78ه گذشته )گرچه در هفت

درصد  37یک ماه اخیر، در بازار چین  صادراتی و داخلی چین به شدت منفی بود و در طول

ورق فوالد با ثبات و بعضا با رشد قیمت همراه  کاهش قیمت داشت، در بازار داخلی قیمت

  بود
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ورق فوالد گرم فوالدِ  ( ، روند قیمتی5,77سپتامبر  53تا  78گرچه در هفته گذشته )

درصد  37به شدت منفی بود و در طول یک ماه اخیر، در بازار چین  صادراتی و داخلی چین

کاهش قیمت داشت، در بازار داخلی قیمت ورق فوالد با ثبات و بعضا با رشد قیمت همراه بود 

 از سرد شدن هوا و شروع ماه محرم وجود دارد.  و نشانه هایی از بهبود آرام تقاضای صنعتی قبل

به نظر می رسد به زودی با فرارسیدن ماههای محرم و صفر ، سرد شدن هوا و ترس از کاهش 

مجدد قیمت سنگ آهن جهانی و تاثیر پذیری بازار داخل از بازارهای جهانی، کندی تقاضا و 

افت قیمت را در فضای داخل داشته باشیم. همچنین در خبرها آمده است که توافقی فی مابین 

هزار تن و یا بیشتر از  ,,7لوله و پروفیل با فوالد مبارکه بسته شده که تا حدود تولیدکنندگان 

تولیدات مبارکه خریداری و به صورت مستقیم به دست مصرف کننده داخلی برسانند. این 

موضوع حجم تولید ورق فوالد در بازار داخلی را باال برده و به تبع بر قیمت محصوالت تاثیر 

 خواهد گذاشت. 
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  ه گلستان در آستانه عرضه اولیهپگا

از « غگلستا»ها و اهداف مطرح شد؛ بررسی ظرفیت« پگاه گلستان»در آستانه عرضه اولیه 

  ... زبان مدیران شرکت
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داف ها و اهمطرح شد؛ بررسی ظرفیت« پگاه گلستان»در آستانه عرضه اولیه 

 از زبان مدیران شرکت« غگلستا»

 سهام از درصد,7 تان که قرار است در هفته جاری با عرضهشرکت شیر پاستوریزه پگاه گلس

 مدیران حضور با  امروز ایمعارفه جلسه کند، ورود سرمایه بازار به فرابورس طریق از را خود

 به صادراتی جدید بازارهای جلسه این در و کرد برگزار خود عملکرد تشریح خصوص در

هدف استراتژیک شرکت عنوان شد، همچنین  عنوان به افغانستان و پاکستان عراق، کشورهای

شرکت پگاه استانی دیگر به عنوان زیرمجموعه هلدینگ صنایع شیر 3قرار است پس از ورود 

 ایران، خود شرکت هلدینگ نیز راهی بازار سرمایه شود.

شیر ایران اظهار کرد: صنایع شیر  وحید وحیدی، معاون مالی صنایعدر این خصوص 

شرکت تولیدی در این مجموعه به فعالیت  78است که از این تعداد  شرکت ,3ایران دارای 

شرکت از این مجموعه در بورس و فرابورس فعال شده و سه شرکت  6اند و تا کنون مشغول

 اند و منتظر عرضه اولیهدیگر نیز فرایندهای مربوط به پذیرش و درج خود را به انجام رسانده

 در بازار هستند.

های زیرمجموعه یره صنایع شیر ایران را ورود شرکتوی سیاست هیات مد

و افزود: اقدام فعلی برای عرضه اولیه  این شرکت سهامی به بازار سرمایه عنوان کرد

زودی دو شرکت های کلی ما است که بهشرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان در راستای سیاست

یم آذربایجان شرقی وارد بازار سهام خواههای پگاه گلپایگان و پگاه عنوان شرکتدیگر را نیز به
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های زیر مجموعه، قرار است شرکت صنایع شیر ایران ها در شرکتکرد و پس از اتمام واگذاری

 به عنوان شرکت مادر در بازار سرمایه پذیرش شود.

 ایران، یرش صنایع خانواده از عضوی عنوانبه گلستان پگاه شرکت وضعیت  ادامه داد: وحیدی

های برتر است که در سال گذشته جهش بسیار مناسبی را یط کامال سبز و جزو شرکتشرا در

 به لحاظ عملیاتی تجربه کرده است.

الحسینی مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان در ادامه این جلسه، سید جالل شریف

تاسیس و در  26شرکت، گفت: واحد تولیدی پگاه گلستان در سال نیز با اشاره به تاریخچه 

سال پس از زمان  2برداری رسید که تن شیر در روز به بهره ,72با ظرفیت اسمی  76سال 

اندازی برداری خط دوم واحد تولیدی کارخانه را با محوریت تولید پنیر و انواع مشتقات راهبهره

پودری، تن شیر به شیر  ,72سال بعد از آن نیز خط سوم را با ظرفیت تبدیل و فرآوری  2شد و 

 برداری رسید.شیر خشک و ... به بهره

وی با عنوان اینکه شرکت در سال گذشته جزو صنایع برتر در حوزه لبنی انتخاب شد، ادامه 

تن شیر در طول روز  ,32تا  ,33طور متوسط داد: در حال حاضر ظرفیت فعلی کارخانه به

 ستیم.ه آالتماشین تنوع با تولیدی واحدهای از مجتمعی ما و  است

 

https://goo.gl/bJPp7D
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مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان در خصوص صادرات شرکت نیز اظهار کرد: سال 

درصد از مواد اولیه فرآوری شده و به برخی کشورها صادر شدو در حال  52گذشته 

را کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان و برخی  حاضربازارهای هدف صادراتی این شرکت

 رکمنستانت کشورهای بین ارز وانتقالنقل مشکالت آنکه محضبه  دیگر کشورها خواهد بود که

 .نیمک صادر نیز کشور دو این به را خود محصوالت داریم برنامه شود برطرف تاجیکستان و

میلیون  ,5تن و ارزش آن را  ,,5هزار و  8وی میزان صادرات سال گذشته این شرکت را 

دالر اعالم و بیان کرد: عالوه بر تامین نیاز داخل و تالش برای ارسال محصوالت تولیدی به 

اغلب نقاط کشور و بعضا مناطق دوردست، روی بازارهای صادراتی نیز تکیه کرده و 

 ایم.های خوبی در این زمینه انجام دادهریزیبرنامه

های منتشر شده، اطالعاتی از برنامه عرضه صد پوشش سود در گزارشبینی شده، درسود پیش

اولیه پگاه گلستان و مواردی از این دست، دیگر محور این نشست خبری در فرابورس ایران 

 بود که توسط مدیرعامل این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

 خریدنیست؟ ای محدوده چه در فوالد#
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 دانند می مناسب تومان 111 تا 111 محدوده در را سهم خرید تحلیگران

 

✳️https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=969 

 

 است معامله حال در تومان 777 قیمت در حاضر حال در سهم

 

 ,72 و ,73 میانمدتی هدف با تومان 777-776 ی بازه در را سهم خرید "آفریدی اشککان "

 داند می جذاب را تومان

 

✳️https://efanos.com/Signal/29855 

 

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

 

✳️https://efanos.com/Signal/29827 
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 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 سککیگنالهای همراه به ویژه و ای حرفه تحلیلهای به دسکترسکی  

 :محدود

http://www.bourseiness.com/tahlil 


