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 نیم نگاهی به بازار

واحد  77,،55 یافت و به رقم افزایش واحد  21   به گزارش پرشین تحلیل، شاخص کل بورس

واحد بیشترین  21با  فخوز واحد و 21با  مبین واحد ، 17با  فوالد رسید. که نمادهای

میلیارد تومان  251معامالت در این بازار به رقم ارزش   .گذاشتند شاخص  بر را  مثبت  تاثیر

 در.  بود معامله ارزش بیشترین دارای تومان میلیارد 5رسید که نماد آکنتور با رقمی بیش از 

واحد رسید.  728یافت به رقم  کاهش واحد , بیش از کل شاخص فرابورس بازار

د. را بر شاخص فرابورس گذاشتن یمنف بیشترین تاثیر  ذوب  و    شتران    ، دماوند   نمادهای

 1میلیارد تومان رسید که نماد چکاپا با رقمی حدود  201ارزش 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  777, دالر امروز در محدوده

  تومان رسید.

  

 مهمترین اخبار اقتصادی

محمدباقر نوبخت در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسالمی با بیان اینکه در قالب اصالحیه 

 ۰0به تصویب رسیده که با این دو مجوز تا حد  8,و  7,کل کشور دو تبصره  17بودجه سال 



 

 WWW.Bourseiness.comورسینس دات کام ب
 

 شهریور 9شنبه سه تحلیل امروز  2

هزار میلیارد تومان  7هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی تقلیل می یابد و حداقل 

سرمایه گذاری در بانکهای دولتی صورت خواهد گرفت که امیدواریم بتوانیم در کنار آن، از 

سخنگوی دولت . هزار میلیارد تومان به نفع بانکها برخوردار شویم 20نیز به اندازه  8,تبصره 

زود: شورای نگهبان نیز روز گذشته تائید خود را بر این دو تبصره زد که بر این اساس ظرفیت اف

مناسبی برای تسویه بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه آنها فراهم خواهد شد، چرا که 

اقدامی بود که نیازی به اجازه  1کاهش مطالبات نظام بانکی از دولت و افزایش سرمایه بانکها 

بستر را  17ونی داشت که بر این اساس بانک مرکزی در قالب الیحه اصالح بودجه سال قان

وی در پاسخ به . برای اخذ اجازه قانونی برای عملیاتی کردن این دو موضوع فراهم نمود

انتقادات مطرح شده در خصوص عدم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم نیز تصریح کرد: 

برای کاهش نرخ سود همگام با تورم تک رقمی انتقاد دارند اما باید به برخی به مقاومت بانکها 

آنها پاسخ داد وقتی سپرده کمی در اختیار نظام بانکی است و او باید به کل سپرده ها سود دهد، 

بنابراین پول را گرانتر در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد تا افرادی که سپرده گذاری کرده اند 

از بانک بگیرد. بنابراین نمی توان از طریق دستور و تکلیف نرخ سود را کاهش  پاداش خود را

  . داد

رشد هشت درصدی اقتصادی را بدون جذب سرمایه خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت 

 ۰7غیرممکن عنوان کرد و گفت: برای رسیدن به این هدف باید هر ساله به طور متوسط 

 800کنیم که از اجرایی شدن برجام تاکنون یک میلیارد و میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب 

زاده در جلسه شورای اداری محمدرضا نعمت . میلیون دالر سرمایه خارجی تعهد شده است
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هایی که مدیران بازدیدهای امروز از واحدهای صنعتی استان و گزارش : استان البرز گفت

 های اقتصاد مقاومتی دارددر جهت سیاستاستانی ارائه کردند، حکایت از عملکرد خوب البرز 

زاده ادامه داد: جمعیت البرز نسبت به اول به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، نعمت.

برابر شده است که در هیچ جای کشور نظیر ندارد؛ مدیریت  20درصدی  7.,انقالب با رشدی 

 از  وی گزارشی. زمینه رشد خوبی دارددهد که البرز این رشد تدبیر زیادی نیاز دارد و نشان می

 امید و تدبیر دولت از که سالی سه طی: گفت و داد ارائه تجارت و معدن صنعت، وزارت عملکرد

 کوچک، صنعتی واحد 1000 از بیش موجود هایتحریم و هامحدودیت رغم علی گذرد،می

تکمیل شدن این واحدها زاده افزود: با نعمت. رسید برداریبهره به و تکمیل بزرگ و متوسط

هزار نفر نیز از طریق  1,0در کنار اشتغالی که از توسعه واحدهای موجود ایجاد شد، حدود 

  . واحدهای جدید به کار گرفته شدند

 در گروه ها چه خبر بود؟ 

اکثر نمادهاب ا معامالت مثبت به کار خودشان پایان دادند گروه خودرو و ساخت قطعات در 

ریالی به معامالتش خاتمه داد این نماد  2211ه صفر منفی و با قیمت پایانی خساپا در محدود

میلیون سهم معامله شد که پر حجم ترین نماد گروه بود . خزامیا منفی بود  71امروز بیش از 

میلیون  ۰0ریالی معامالتش را به پایان رساند و بیش از  2007این نماد امروز با قیمت پایانی 

خاور مثبت بود این نماد معامالت امروزش را هم با روند صعودی به پایان  سهم معامله شد .

درصدی را شاهد بود و با قیمت پایانی  2رساند ایران خودرو دیزل در پایان معامالت امروز رشد 

درصدی همراه شد  ۰ریالی به کار خود پایان داد . خکمک مثبت بود این نماد با رشد  21,8
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محدوده حداکثر قیمتی را نیز تجربه کرد که در آخر با قیمت  خکمک امروز معامله در

درصدی قیمت  ۰ریالی به کار خود پایان داد . خاهن مثبت بود این نماد با رشد  227۰پایانی

 10ریالی را تجربه کرد خاهن امروز پر تقاضا ظاهر شد این نماد با صف خرید  1078پایانی 

. نمادهای خموتور ، خکار ، ختراک از مثبت های همراه میلیونی معامالتش را به پایان رساند 

با صف خرید گروه بودند . خودرو منفی بود این نماد در محدوده صفر منفی و با قیمت پایانی 

میلیون سهم معامله شد . نمادهای  7ریالی معامالتش را پشت سرگذاشت و بیش از  212,

گستر قرمز پوش شد این نماد با روند خکاوه و خپارس در محدوده صفر مثبت بسته شدند .خ

ریالی را ۰182درصدی قیمت پایانی  2نزولی معامالتش را به پایان رساند خگستر با کاهش 

 میلیون سهم معامله شد .  2تجربه کرد و بیش از 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ایران خودرو اعالم کرد در مردادماه امسال توانسته تیراژ 

درصد نسبت به مرداد سال گذشته افزایش دهد. تولید مرداد ماه سال  8,میزان تولید را به 

 دستگاه خودرو به ثبت رسیده است. ۰۰1هزار و  ۰1گذشته 

 فملی  اکثر نمادها با قیمت پایانی مثبت به معامالتشان خاتمه دادند .گروه فلزات اساسی در 

 و  ریالی رسید 2812ز به قیمت پایانی امرو فملی داد پایان خود کار به مثبت صفر محدوده در

 دفوال.  گرفت قرار حجم نظر از گروه معامالت صدر در که شد معامله سهم میلیون ,2 از بیش

 فوالد رسید ریالی 21۰2 پایانی قیمت به و شد همراه درصدی 2 افزایش با نماد این بود مثبت

شد . نماد فنوال صف خرید بود  معامله سهم میلیون 5 از بیش و سرگذاشت پشت را مثبتی روز

ریالی رسید . ذوب قرمز پوش بود این  21۰1درصدی به قیمت پایانی ۰این نماد با افزایش 
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 17۰۰درصدی در قیمت پایانی خود بود ذوب با قیمت پایانی  2نماد امروز هم شاهد کاهش 

ا به پایان درصدی معامالتش ر ,میلیون سهم معامله شد . فسرب با افت  ۰ریالی بیش از 

ریالی به کار  1۰7۰رساند فسرب که امروز تا مرز حداقل قیمتی نیز پیش رفت باقیمت پایانی 

 خود پایان داد .

کاربرد ویژه  LPMWمدیرعامل شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان گفت: دیوارهای عایق 

ختمان اای در ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی داشته و با توجه به سیاست سبک سازی س

  ها در حال حاضر این محصول بهترین مصالح ساختمانی برای ساختمان ها است.

میلیون تن در شهرستان زرند اجرا می شود مدیرعامل  2.5پروژه بزرگ فوالدسازی به رفیت 

میلیون تن در سال و  2.5فوالد زرند ایرانیان با بیان اینکه پروژه بزرگ فوالدسازی به ظرفیت 

میلیون یورو در شهرستان زرند در دست اقدام است، گفت: پروژه نیروگاه  ,72سرمایه گذاری 

 میلیون دالر اجرا می شود. 277مگاواتی فوالدسازی با سرمایه گذاری  2,7

معامالت متعادلی را در اغلب نمادهای گروه نظاره گر بودیم؛ غمینو گروه محصوالت غذایی  در

ت متعادلی را در پیش گرفته بود در بازار امروز به که پس از شفاف سازی از روز شنبه معامال

 حداقل آستانه قیمتی روزانه رسید. 

درصد سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان، مدیر مالی  20امروز، در پی خبر عرضه اولیه 

بورس نیوز، از عرضه دو شرکت زیر   و سرمایه گذاری صنایع شیر ایران، در گفتگو با خبرنگار

خود همچون گلپایگان و آذربایجان شرقی طی سال جاری خبر داد؛ وحیدی در مجموعه 
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خصوص وضعیت عملیاتی شرکت های زیرمجموعه صنایع شیر ایران اظهار داشت: سه زیر 

مجموعه شرکت صنایع شیر ایران بودجه سه ماهه اول سال مالی جاری خود را پوشش داده 

ابی می شود. همچنین شرکت های زیر مجموعه اند و وضعیت تولید و فروش آنها مناسب ارزی

در حوزه صادرات محصوالت به کشورهای خارجی فعالیت دارند. آنچنان که شرکت شیر پگاه 

گلستان با توجه به هم مرز بودن با کشور ترکمنستان، بخشی از تولیدات خود را به این کشور 

ای صادرات محصوالت به کشوره صادر می کند و در کنار آن شیر پگاه گلپایگان نیز عالوه بر

وی  . عراق و افغانستان برنامه هایی جهت حضور در بازارهای فروش کشور روسیه در نظر دارد

همچنین افزود، در حال حاضر مراحل درج و پذیرش شرکت شیر پگاه گلستان انجام پذیرفته 

  . ضه گردددرصد از سهام مجموعه مذکور طی هفته جاری یا آینده عر 20و مقرر شده تا 

اغلب نمادهای معامالت مثبتی را پشت سر گذاشتند؛ در این میان، حپترو گروه حمل و نقل در 

بیشترین رشد قیمتی را داشت و در میانه بازار با رنج های مثبت به صف خریدرسید. معامالت 

میلیون  1.5تومان دنبال شد و حجم معامالتش به  2,8حریل همچنان در محدوده حمایتی 

   م رسید.سه

ماهه به صف خرید رسیده بود، در 21که روز گذشته با خبر گزارش آکنتور  نماد پرحاشیه

میلیونی در محدوده  2.7معامالت امروز به قیمت های حداقلی رسید و در نهایت با حجم معامله 

درصد از حجم معامالت امروز این نماد توسط  0,صفر تابلو به کار خود پایان داد. بیش از 

قوقی ها عرضه شد. گفتنی است، مجمع فوق العاده این شرکت جهت تصمیم گیری در ح

 شهریور ماه موکول شد.  17خصوص افزایش سرمایه لغو و به روز پنج شنبه 
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بیشتر نمادها با معامالت منفی همراه بودند.فارس در  درگروه محصوالت شیمیایی

میلیون  21آغاز کرد و در بین استقال سهامداران حقوقی در حدود محدوده صفر تابلو کار خود 

 8تومان در ساعات ابتدایی و  ۰18میلیون سهم در قیمت  7سهم معامله شد که از این حجم 

 در  میلیون سهم در همان قیمت در دقایق پایانی بازار به صورت بلوکی انجام شد و در نهایت

املعه بلوکی به کار خود پایان داد ، در صدر گروه قرار مع قیمت همان در ، منفی صفر محدوده

درصد  ۰واحد منفی بر شاخص تاثیر گذاشت. شدوص که روز گذشته در حاشیه  ۰گرفت و با 

میلیارد ریال ارزش  ,با فشار فروش مواجه شده بود امروز بدون تحرک سهامداران حقوقی با 

نماد صف خریدی گروه شد. مارون هم پس تومان تنها  117معامالتی با قیمت آخرین معامله 

درصد فروشنده حقوقی با حجم معامالتی  12از چند روز صف خرید و افزایش قیمت امروز با 

تومان به روز خود خاتمه داد ودر رتبه بعد از  155،,پائین در محدوده صفر منفی ، در قیمت 

ف بعد از سه روز کاری صفارس قرار گرفت.شیراز و شفن صف فروشی های گروه بودند.شپترو 

 1خریدبودن در محدوده صفر تابلو کار خود را شروع کرد و بدون فروشنده حقوقی در حدود 

تومان به معامالت  05,میلیارد ریال دادوستد شد و در پایان در محدوده صفر منفی ، در قیمت 

که  ودخود خپایان داد .این شرکت از طى سنوات قبل مشکل خوراک داشت که شنیده میش

وضعیت دریافت خوراک پتروشیمى ها بهتر شده که احتماال همین عامل باعث رشد چند وقت 

 اخیر سهم شده است .
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غالمرضا سلیمانی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر،گفت: تا دو ماه آینده طرح پتروشیمی 

  . میلیارد تومان سرمایه به بهره برداری خواهد رسید 2800پردیس با 

واحد  0.8به جز شپاس بفیه نمادها یکدست قرمز پوش بودند.شتران با پاالیشی  درگروه

منفی به عنوان دومین سهم تاثیر گذار بر شاخص فرابورس در ادامه روند نزولی خود امروز را 

میلیارد ریال معامله شد ودر  ,2هم منفی شروع کرد و تحت حمایت سهامداران حقیقی بیش از 

تومان به کار خود پایان داد و لیدر گروه شد.ونفت در  07,ی ، در قیمت درصد 2نهایت با افت 

میلیون سهم جا به  ,درصد فروشنده حقیقی در حدود  11محدوده صفر تابلو قیمت خورد و با 

تومان به معامالت خود خاتمه داد و  111جا شد و در انتها در محدوده صفر منفی ، در قیمت 

ت دیروز کار خود را شروع کرد و در بسن استقبال سهامداران پرحجم ظاهر شد.شبندر با قیم

تومان خود  ۰18میلیارد ریالی را رقم زد و در نهایت با قیمت پایانی  8حقیقی ارزش معامالت 

 را برای معامالت فردا آماده کرد.

ها های شرکت ملی نفت ایران تبیین کرد: حجم واقعی بدهیکاردر با اشاره به افزایش بدهی

ها اکنون بار بدهیهای بازپرداخت، هممیلیارد دالر بوده اما به دلیل افزایش کارمزد و هزینه 70

میلیارد دالر افزایش یافته است.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه  50به بیش از 

یکشنبه هفته جاری کلیات قراردادهای جدید صنعت نفت در هیأت دولت تصویب شده که به 

رسد این آخرین مصوبه دولت به منظور اصالح و اعمال کلیات و الگوی قراردادهای ینظر م

 اکنون متن قرارداد نهایی شده و توافق کامل بینای صنعت نفت باشد، تصریح کرد: همتوسعه

  دولت و مجلس به منظور اصالح این قراردادها انجام گرفته است
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  "سیستم همکاران" 59 بودجه به اجمالی نگاهی

 سیستم همکاران 59 مالی سال بودجه بررسی

 نرم ارایه با کار کسب مدیریت و راهکارها خدمات ارایه زمینه در سیستم همکاران شرکت

 یپشتیبان چنین هم و...  و سازمانی اطالعات مدیریت اداری، اتوماسیون حسابداری، افزارهای

 را ارهاافز نرم که است صورت این به شرکت عملیات فرایند. کند می فعالیت ها آن آموزش و

. ارندد را فروش وظیفه ها آن و میکند واگذار ها استان در کشور سطح در تابعه های شرکت به

 های شرکت به افزار نرم فروش درصد 71 صورت به شرکت درآمدهای ترکیب ترتیب این به

 چه هر لذا. است آموزشی خدمات به مربوط مابقی و پشتیبانی قراردادهای درصد ۰7 تابعه،

 درآمدهای. شد دخواه بیشتر نیز آن پشتیبانی درآمد برساند، فروش به بیشتری افزار نرم شرکت

 . است یافته افزایش درصد 12 حدود در ,1 به نسبت 1۰ سال در شرکت

 

 درصد 12 حدود در درآمدها نیز 17 سال در که کرده بینی پیش سیستم اساس، همین بر

 ماهه هس در درآمدها پوشش. باشد می قبل صورت به نیز درآمدها ترکیب. باشد داشته افزایش

 وانمیت لذا. است قبل سال میاندوره پوشش مشابه که است بوده درصد 10 معادل 17 ابتدایی
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 شرکت امسه پذیری تحلیل که باشد می برخوردار خوبی ثبات از شرکت درآمدی روند که گفت

 فتهگر خفیفی نزولی روند اخیر سال سه طی در درآمدها ناخالص سود حاشیه. برد می باال را

 در. است بوده( افزار نرم) نامشهود دارایی استهالک و حقوق افزایش دلیل به عمدتا که است

 به که است شده محقق درصد 51 معادل 17 اول ماهه سه ناخالص سود حاشیه حاضر حال

 .بیفتد اتفاق روند همین 17 سال کل در رسد می نظر

 

 پوشش که باشد داشته افزایش درصد 7 حدود در عمومی اداری های هزینه که شده بینی پیش

. دکر خواهد پیدا کاهش شرکت مالی های هزینه طرفی از. کند می تایید را آن نیز ماهه سه

 می پایین ار شرکت مالی ریسک که است ناچیزی عدد سیستم در فروش به مالی هزینه نسبت

 تومان میلیارد 2۰ معادل گذاری سرمایه درآمد 17 مالی سال برای. است مثبتی نکته و آورد

 هم. اشدب می سیستم هکاران استانی تابعه های شرکت به مربوط که است شده بینی پیش

 درستی به بانکی سود کاهش به توجه با 17 بودجه در بانکی های سپرده از حاصل درآمد چنین

 .است یافته کاهش

 

 روند از حاکی که است شده ارایه سیستم( EPS) سهم هر سود و فروش روند زیر نمودار در

 17 الس در که شده بینی پیش. باشد می درآمدها افزایش کنار در شرکت، سودآوری صعودی

 27 پوشش اول ماهه سه در و شود محقق ریال 7۰7 افزایش درصد 2۰ با سهم هر سود
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 هداشت قبل سال دوره میان به نسبت بهبود اندکی EPS پوشش وضعیت. است یافته درصدی

 .است

 ماتخد نوع به توجه با که باشد می رشدی شرکت یک سیستم رسد می نظر به مجموع در

 .باشد نمی متحمل را خاصی ریسک آن،

 

 

  ؟ 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 1 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

: 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
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 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

 

 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
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 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

 نای وضعیت درمجموع اما گذاشت سر پشت را زیادی رونق و رکود کنونتا سال ابتدای از

 .شودمی ارزیابی متعادل بازار
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 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

 تحلیلگران دیدگاه از حپترو

 دانند می مناسب تومان 7,,-0,, قیمت در را سهم خرید تحلیلگران

✳️https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=608 

  است معامله حال در تومان 7۰, قیمت در سهم حاضر حال در

 ددان می تومان 87, را سهم مدت کوتاه هدف "شفایی"

✳️https://efanos.com/Signal/28249 

 باشد می تومان ۰80  "مومنی محسن" دید از میانمدت هدف که حالی در

✳️https://efanos.com/Signal/28324 

 

 

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


