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 نیم نگاهی به بازار

 67,،20یافت و به رقم  کاهش واحد 732 به گزارش پرشین تحلیل، شاخص کل بورس بیش از

واحد بیشترین  37با  وغدیر واحد و 37با  فوالد واحد ، 27با  شبندر واحد رسید. که نمادهای

میلیارد  ,77معامالت در این بازار به رقم ارزش   .گذاشتند بورس شاخص بر را منفی  تاثیر

 در. بود معامله ارزش بیشترین دارای تومان میلیارد ,7تومان رسید که نماد مبین با رقمی حدود 

واحد رسید.  273یافت به رقم  کاهش واحد 3 بیش از کل شاخص فرابورس بازار

د. بر شاخص فرابورس گذاشتنرا  منفی بیشترین تاثیر  ذوب  و    مارون    ، شتران   نمادهای

 3میلیارد تومان رسید که نماد شتران با رقمی حدود  20ارزش معامالت در این بازار به رقم 

     . میلیارد تومان دارای بیشترین ارزش معامله بود

  

  

 دالر و سکه

هزار  771میلیون و  7تومان داد و ستد شد و سکه هم به قیمت  3,07 دالر امروز در محدوده

  تومان رسید.

  

 مهمترین اخبار اقتصادی
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غالمحسین شافعی در رقابت با مسعود خوانساری با چهار رای بیشتر به عنوان رییس جدید 

به گزارش خبرنگار اقتصاد انالین، در انتخابات امروز اتاق  . اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد

نفر در جلسه حضور دارند و برگ رای دریافت  ۴67نفر عضو هیات نمایندگان،  ۴۴7ایران، از 

رای و مسعود خوانساری  771رای ماخوذه، غالمحسین شافعی  372گفتنی است؛ از . کردند

رای کسب کردند. همچنین از مجموع آراء چهار نفر از اعضای هیات نمایندگان رای ندادند  77۴

شافعی پیش . خیص داده شدو پنج رای هم به عنوان رای مخدوش از سوی برگزارکنندگان تش

پور، رییس اتاق بازرگانی ایران بود و اکنون به عنوان دومین بار به عنوان رییس از محسن جالل

ماه ریاست در اتاق بازرگانی  7۴پور پس از شود محسن جاللیادآور می. اتاق انتخاب شده است

م انتخاب رییس جدید اتاق ایران، به دلیل بیماری از ادامه ریاست استعفا داد و امروز مراس

 . شد برگزار( شافعی غالمحسین و خوانساری مسعود)  بازرگانی ایران با دو کاندیدا

تلفیق برنامه ششم توسعه از ارسال نامه رئیس جمهور خطاب به رئیس سخنگوی کمیسیون 

محمد خدا بخشی در گفتگو . مجلس مبنی اصالحات الیحه احکام برنامه ششم توسعه خبر داد

نماینده . ا مهر از ارسال نامه رئیس جمهور به مجلس در خصوص برنامه ششم توسعه خبر دادب

مردم الیگودرز در مجلس اظهار داشت: امروز نامه رئیس جمهور خطاب به رئیس مجلس در 

سخنگوی کمیسیون . خصوص الیحه برنامه ششم توسعه در کازینوی نمایندگان قرار گرفت

داد: در متن نامه آمده است پیرو ارسال آن الیحه، اصالحاتی تقدیم تلفیق برنامه ششم ادامه 

ماده در خصوص هدفگذاری برنامه ششم توسعه، منابع مالی  ۴مجلس می شود، که شامل 

خدابخشی گفت: در واقع همان نامه ای که . سرمایه گذاری، اولویت ها، مسائل محوری است
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توسعه به مجلس ارائه شده بود این بار با  با امضای آقای نوبخت برای اصالح برنامه ششم

 . امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه شد

  

 در گروه ها چه خبر بود؟ 

بیشتر نمادها با قیمت پایانی منفی به کار خودشان پایان دادند گروه خودرو و ساخت قطعات در 

ز با شت امرو. خساپا مثبت شد این نماد که طی چند روز گذشته روند نزولی را پشت سرگذا

تومانی رسید و بیش از  767درصدی به قیمت پایانی  7رشد قیمتی همراه شد سایپا با افزایش 

درصدی  7میلیون سهم معامله شد که پر حجم ترین نماد گروه بود . خزامیا با رشد  ,,

 3۴ریالی را تجربه کرد و بیش از  7,7معامالتش را پشت سرگذاشت زامیاد امروز قیمت پایانی 

میلیون سهم معامله شد . خودرو منفی بود ایران خودرو در محدوده صفر منفی و با قیمت پایانی 

ریالی معامالتش را به پایان رساند . خاهن مثبت بود این نماد که طی چند روز گذشته  ,773

 7رشد چشمگیری را پشت سرگذاشت امروز هم با رشد قیمتی همراه شد و با صف خرید 

ریالی  772۴درصدی به قیمت پایانی  3مالتش خاتمه داد خاهن امروز با افزایش میلیونی به معا

میلیون سهم معامله شد . خپارس ، خاور از نمادهایی بودند که در محدوده  77رسید و بیش از 

ریالی رسید و بیش از  77,7صفر مثبت به کار خودشان پایان دادند . خپارس امروز به قیمت 

درصدی را شاهد بود و با قیمت  7شد . ورنا مثبت بوداین نماد امروز رشد  میلیون سهم معامله 7

ریالی به کار خود پایان داد . خکاوه ، خاذین از دیگر نمادهای مثبت گروه بودند  7313پایانی 
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میلیون سهم معامله شدند . نمادهای خفنر  ۴درصدی را پشت سرگذاشت و بیش از  7که رشد 

ه بودند که با صف فروش به کار خودشان پایان دادند .ختراک سبز ، خلنت از منفی های گرو

 ریالی را پشت سرگذاشت .  ۴۴0۴درصدی قیمت پایانی  7پوش بود این نماد امروز با افزایش 

نمادها اکثرا با معامالت منفی به کار خودشان پایان دادند . فوالد قرمز گروه فلزات اساسی در 

 7712درصدی به معامالتش خاتمه داد فوالد به قیمت پایانی  7پوش بود یان نماد با کاشه 

میلیون سهم معامله شد که پر حجم ترین نماد گروه بود . ذوب کاهش  2ریالی رسید و بیش از 

 قیمت درصدی 7 کاهش با و شد همراه نزلی روند  درصدی را تجربه کرد این نمادامروز با 7

میلیون سهم معامله شد . فاسمین دومین روز  , از بیش و بود شاهد را ریالی 7۴,7 پایانی

 70۴۴درصدی قیمت پایانی  7معامالتی خود را با روند صعودی آغاز کرد این نماد پس از رشد 

ریالی را پشت سرگذاشت و روز مثبتی را به پایان رساند . هرمز مثبت بود این نماد در محدوده 

تومانی رسید و بیش  736رمز به قیمت پایانی صف خرید آخرین معامله خود را به پایان رساند ه

درصد خرید امروز سهم توسط یک سهامدار حقوقی  77میلیون سهم معامله شد که بیش از  7از 

تومانی  726درصد یبه کار خود پایان داد و به قیمت پایانی  7صورت گرفت . وتوکا با رشد 

درصدی  7پشت سرگذاشت و با کاهش رسید . ارفع منفی بود این نماد امروز روند منفی ای را 

 ریالی معامالتش رابه پایان رساند .  3703و قیمت پایانی 

شرکت فوالد آلیاژی ایران به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده انواع فوالدهای آلیاژی در اشکال 

به بهره برداری رسیده و با ظرفیت  7321میلگرد، تسمه و چهارگوش در خاورمیانه در سال 

 هزار تن محصول فوالدی در سال را دارد.66,ید صورت گرفته، امکان تولید بیش از سازی جد
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گرید 336گروه فوالدی و در قالب حدود  71به گزارش ماین نیوز، این شرکت تا کنون افزون بر 

آلیاژی را تولید کرده و این آمادگی را دارد که بر اساس خواسته مشتریان، هر نوع فوالد آلیاژی 

ت بیلت یا مقاطع فوق الذکر تولید کند اما در مقطی از زمان به دلیل رکود بازار مجبور را به صور

به تولید محصول ساختمانی هم شد. محمد ابراهیم قدیریان، مدیر عامل شرکت فوالد آلیاژی 

 ایران راهکار هایی برای رشد تولید و توسعه صادرات ارائه می دهد.

ادها با معامالت منفی همراه بودند. در نماد پترول که بیشتر نمگروه محصوالت شیمیایی  در

میلیون سهم به پرتفوی خود اضافه نموده بود در بین استقبال سهامداران  7دیروز مهر آیندگان 

 736میلیارد ریال معامله شد و در نهایت در محدوده صفر منفی ، در قیمت  ,حقوقی بیش از 

واحد منفی بر شاخص تاثیر گذار  3روه قرار گرفت و با تومان به کار خود پایان داد ، در صدر گ

بود.شپارس در ادامه روند نزولی خود امروز را هم منفی شروع کرد و بدون فروشنده حقوقی در 

تومان به روز  773درصدی ، در قیمت  ۴میلیارد ریال دادوستد شد و در پایان با افت  ۴حدود 

رار گرفت.نمادهای شپارسح ،شپمچا،شفن و شدوص خود خاتمه داد و در رتبه بعد از پترول ق

صف فروشی های گروه بودند.شپترو بدون خریدار حقوقی با حجم معامالتی پائین و با قیمت 

  تومان خود را برای معامالت فردا آماده کرد. 377

درصدی سهام شرکت پتروشیمی ابن سینای همدان فردا)دوشنبه( به ارزش کل پایه  76بلوک 

درصدی به وکالت از 76همچنین این بلوک . رد ریال در فرابورس عرضه می شودمیلیا 727

ماهه  0درصد نقد و بقیه با اقساط  ,7شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی به صورت 

  . سال واگذار خواهد شد 2در مدت 
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ونه گ فرناز علوی به خبرنگار شانا گفت: تعیین مشوق های قانونی در صنعت پتروشیمی باید به

ای باشد که سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذب این صنعت شوند و سرمایه های خود را در 

وی با اشاره به این که صنعت پتروشیمی سرمایه بر است، یادآور شد: . این حوزه سوق دهند

عضو اصلی هیئت مدیره . مشوقهای مختلف سبب توسعه و جذب سرمایه های جدید می شود

پتروشیمی در ادامه با توضیح درباره تعیین مشوق های مختلف اظهار کرد: شرکت ملی صنایع 

وی . مشوق در قیمت خوراک با توجه به فرمولها و آیین نامه وزارت نفت مشخص شده است

طرح جدید در برنامه ششم توسعه در بخش پتروشیمی  71پیش از این به خبرنگار شانا گفته بود: 

ین طرحها به طور مستقیم از طریق سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است و تامین مالی ا

  . تامین می شود

شراز، شرانل ، ونفت در حاشیه منفی دادوستد  اکثر نمادها به استثناء گروه پاالیشی در

واحد منفی به عنوان اولین سهم تاثیر گذار یر شاخص بورس با منفی کار  27شدند.شبندر با 

میلیارد ریال معامله شد  77درصد خریدار و فروشنده حقیقی در حدود  00خود را آغاز کرد و با 

تومان به معامالت خود خاتمه داد و پرارزش ترین  ۴03درصدی در قیمت  ,، در انتها با افت 

ریال سود  77، به ازای هر سهم  63/37/,7ماهه منتهی به  3سهم گروه شد.این نماد در دوره 

میلیون سهم جا به  77استقبال سهامداران حقیقی بیش از محقق کرده است. شتران در بین 

 7تومان به معامالت خود خاتمه داد و با  711درصدی ، در قیمت  ۴جا شد و در پایان با افت 

واحد منفی بر شاخص تاثیر گذاشت و پرحجم ظاهرشد.شبریز در ادامه روند نزولی خود امروز 

میلیارد ریالی  77حقیقی ارزش معامالت در حدود درصد خریدار  16را هم منفی شروع کرد و با 
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تومان خود را برای معامالت فردا  ۴72درصدی ، در قیمت  3را تجربه کرد و در نهایت با افت 

 ماهه 3 های گزارش شود می شنیده گروه این در.گرفت قرار گروه سوم رتبه در و  آماده کرد

نفت مورد استفاده انجام گرفته است  قیمت خصوص در دولت ابالغیه گرفتن نظر در بدون  ،

 ماهه و محاسبه دقیق این اتفاق بهترین حربه هست. 0و برای خرید عده ای خاص تا گزارش 

درحالی که اعضای اوپک و برخی کشورهای غیرعضو این سازمان خود را برای نشستی 

 الی تولید نفتکنند تا درباره اقدامی عملی برای فریز احتممی غیررسمی در الجزایر آماده

ها آماده سازند؛ ایران همچنان به رسیدن گیری کنند و زمینه را برای باال بردن قیمتتصمیم

 از بشکه هزار 76  ایران قصد دارد امسال. ها اصرار داردبه سطح تولید نفت پیش از تحریم

میادین  این نفت تولید 7671 سال تا و کند اضافه خود نفت تولید به کارون غرب های میدان

هزار بشکه در روز برساند. ایران همچنین قصد دارد تولید میعانات  266هزار بشکه به  ۴,6را از 

  . هزار بشکه به یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد ۴,6گازی خود را از 

روند مثبت معامالتی نمادها در پی رشد قیمت های جهانی گروه استخراج زغال سنگ، در 

دوام نداشت و تمامی نمادها در معامالت امروز به حداقل قیمت روزانه زغال سنگ چندان 

درصدی میزان تولید کنسانتره زغال سنگ  31رسیدند. در کطبس نیز خبری داشتیم از رشد 

ماهه نخست امسال؛ به گزارش ماین نیوز، شرکت های زغال سنگ طبس و البرز  ,طی 

تن کنسانتره زغال سنگ تولید  ,17هزار و  777مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان مرداد، 

 177تن بود. از این میزان،  07هزار و  707کردند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 
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شرکت »تن از سوی  27هزار و  ,۴و « شرکت زغال سنگ طبس»تن توسط  170هزار و 

  . تولید شد« زغال سنگ البرز مرکزی

مثبت گروه بود و مابقی نمادها منفی معامله شدند. ونوین که وکوثر تنها نماد گروه بانکی، در 

طی هفته های اخیر روند معامالتی منفی را در پیش گرفته، امروز نیز صف فروش را تجربه 

درصدی ازمحل سود انباشته به مبلغ  71کرد. این شرکت درنظر دارد سرمایه خود را با افزایش 

امه در صورت موافقت سازمان بورس اجرایی خواهد شد. میلیارد ریال برساند که این برن7333,6

میلیونی در بازار خرده فروشی و در قیمت  76در معامالت امروز این گروه، شاهد جابجایی بلوک 

   صفر تابلو نماد وانصار بودیم.

  شهریور 41/  بازار به سبدگردانان نگاه

 دوستان پرسودی و برکت ارزوی و ارادت عرض و سالم با

 تا 76 بنده شخص نظر به هستیم شاهد بازار در روزها این که خوبی بسیار اصالح به باتوجه

 حال در خودرویی گروه در باالخص شد ایجاد بازار در 7۴ سال انتهای در که حبابی درصد 36

 الحاص کمی ریزش در و بودن مانده نصیب بی رشد از که هایی سهم برخی در و شدن تخلیه

 رتصو در که کردم تهیه لیستی مرداد اواخر..است شدن خلق درحال خوبی فرصتهای کردند

 می شدن محقق حال در قیمتها از خیلی که کنم ورود حتما مناسب قیمتهای به رسیدن

 شرایط هم و سهم چارت به هم مناسب پورتفوی انتخاب در که باشد می ذکر به باشد،الزم

 داشت باید ویژه دقت سهم به مربوط شایعات و بازیگران هم و صنعت و سهم بنیادی
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 زیر ،وگستر7۴6 زیر ،غالبر۴,66 زیر پایین،کنتور به ,7۴ پایین،ذوب به ,77 پترول

 ،ثباغ,77 زیر ،ومعادن776 زیر ،،فاراک۴76 زیر ،شبریز366 زیر ،شتران716 زیر ،شدوص776

 ،دارویی0,6 زیر ت،افس7,6 زیر ،چکاپا776 زیر ،حتوکا776 زیر ،،خودرو,76 زیر ،سایپا,71 زیر

 به محدوده همین رکیش..776 زیر وساپا..اصالح هر در نرخشون افزایش به توجه با ها

 76, زیر قصفها..776 زیر پایین،حریل

61:۴7:,7 

 میک گذشته روز در فروش هیجانی معامالت شاهد که میکنیم شروع  شرایطی در را امروز بازار

 است کرده ایجاد گران معامله برای را استرس و ترس

 متعادل و شده کاسته شده ایجاد ترس و  هیجان این از امروز بازار دوم  نیمه از میرود انتظار

  باشیم داشته را بازار شدن

 من ها گروه از بعضی در  خوب های حمایت به ها گروه اکثریت  شدن نزدیک با طرفی از

 نگهداری  و خرید بلکه نمیشود دیده فروش فرصت تنها نه  ساختمانی گروه و ها پاالیشی  جمله

 شمارمیرود به  گذاری سرمایه برای خوب  های گزینه از یکی  میانمدت دید با

 ,1 ها قیمت از هم زامیاد  دارد رو پیش را تومان 766 روانی مرز سایپا نیز خودرو گروه در

  داریم را سهم از  برگشت انتظار تومانی
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 به پولبک عنوان به موقت برگشت انتظار است داده دست از را حمایتی مرز دیروز که خودرو 

  داریم سهم از  را شده داده دست از حمایت

 

  دارد تومانی 771 قیمتی محدوده  در که حمایتی کف به توجه با حریل:  نقل و حمل گروه در

   تومانی 716  هدف و میانمدت دید با خرید برای میباشد خوبی گزینه

 

 هفته نای در  بلوکی معامله سهم اینکه بر مبنی  شده پیچیده بازار در هم سهم از ایی شایعه

 دارد

 که ودمیش نزدیک خود سنگین های مقاومت از یکی به مرقام  گروه این در: انفورماتیک گروه

  میباشد تومان 36,

 شکسته تیمقاوم محدوده این به قیمت برگشت انتظار  کاهشی مثلث شکست به توجه با رتاپ 

 .داریم را پولبک برای  شده

67:7۴:,3 
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 های رضهع زور دید باید البته شد اغاز قبل روزهای از بهتر کمی ها بینی پیش طبق امروز بازار

 بود واهدخ بیشتر ها کارگزاری مالی سال پایان در اعتبارات تسویه بهانه به روزها این ابشاری

 امروز یرمس دیگه دقیقه چند تا حال هر قبل،به روزهای در شده اصالح قیمتها برخی جذابیت یا

 یدمم ترجیح و میکنم اجتناب روزها این نوسانگیری دیدگاه از شد،شخصا خواهد مشخص بازار

 جمله از ها نماد برخی در خرید زمان اینکه از بگذریم..دهم انجام اینده هفته را خریدهام

 .کرده سپری فعال موفقیت با را تکنیکالی مهم روز هم مرقام..رسیده فرا ها پاالیشی

67:3۴:62 

 نظر زا و نداره وجود چارتی تلیسه مورد در که داشتند سوال تلیسه و کنتور مورد در دوستان

 میلیون 76 که هست سهم میلیون 26 کال که اونجایی از منتها میرزه 266 نهایت هم بنیادی

 نه نتهام بگیرن سهم بردن باال و خرید به تصمیم ای عده ممکنه نیست بازار در بیشتر هم

 و تکنیکالی دیدگاه از هم کنم عرض باید هم کنتور مورد نداره،در وجود اعتباری خط که االن

 منتها هستند، معترف موضوع این به همه که دارد باالیی اهداف سهم بنیادی منظر از هم

 برگزاری مرقام،عدم بازیگران بودن قویتر و مرقام سهم با اهدافش بودن موازی سهم مشکل

 یم شرکت سود عالی بسیار رشد مورد در قطعی باور عدم و قبلی سودهای پرداخت و مجمع

 رزشمندا منتقدان از اکنون شدن خارج سهم از باال قیمتهای در که کسانی اکثر جالبه و باشد

 یگرد درصدی صد چند رالی یک برای تر پایین درصد چند همینها ولی هستند سهم بودن

 شد خواهند سهم وارد بازهم
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76:67:37 

 نکات ایزح گزارش البته نشد محقق که بود بهتر بندر گزارش از بازار انتظار ها پاالیشی مورد در

 بر مزید هم اون که شد معامله دالر ,۴ معامالتی روز اخرین در هم برنت بود،نفت هم مثبتی

 باشد می سازی سود در ها پاالیشی ضعف نقطه تنها بنده نظر به مجموع هستدر اصالح علت

 ها عدنیم مورد در..میباشد گذاری سرمایه برای مناسب بسیار قیمتها بگیریم فاکتور اون از و

 گروه ینا مورد در مثبتی بسیار نظر که هست اصالح حال در مالیم بسیار شیب با قیمتها هم

 نظر به 7366 حدود که داشت رشد روی قیمت پیش هفته هم جهانی بازار در دارد،البته وجود

 شود تثبیت

76:77:۴0 

 

 شده دهز ومعادن و اخابر و مبین در که بلوکی اندک و میبره بسر تعطیل نیمه حالت در هم بازار

 چشم به سیستم در هم اندک حجم این شده باعث تنها ها خودرویی در وقت اول رنج و

 به نداشت امید برای شاید..میکنند سپری را دیازپام جنس از روزی گران معامله بخوره،اکثر

 جایی ودروییخ بدون بازار قانون تا باشیم ها خودرویی در هایی رنج منتظر بایست بازار برگشتن

 نمیره جایی اعتبار بدون فعال بازار نشه،البته نقض هم نمیرود
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 77:60:3, 

 امر این مباشی قندی گروه در رونق شاهد بازار کلیت شدن منفی با داشتیم انتظار که حالی در

 هتسوی دلیل به کامال ها فروش که میباشد موضوع این دهنده نشان که نشده محقق هم

 ها االیشیپ مجموعه متصوریم،در ماه مهر در خوبی بازار نیست،فلذا تحلیلی و میباشد اعتبارات

 تصنع این در را شبریز و شراز اینکه شده،با بازار اهالی حیرت موجب کامل مثبت در شراز

 یکننم کار سهم این روی که مشخصی کارگزاری از ای ویژه تشکر اما میدانم باقی از تر ارزنده

 میلیونی 73 بلوک بازار جالب نکات دیگر از...میکنیم ندارند آن تسویه و اعتبار بابت مشکلی و

 باشد می سمگا نماد در

77:,1:۴7 

 هلحظ این از نظر به هم بازار روند و نداشت خریداری زیاد سروصدای عالرقم هم خکاوه بلوک

 اب باالیی به روو رنج هر و شد خواهد دنبال عرضه پر و حجم کم ساعات باقی مثل هم بعد به

 دهنده اننش فروشنده به خریدار نسبت نمادها اکثریت شد،در خواهد سرکوب عرضه بیشترین

 نظر بازار اهالی که باشد می نمادهایی جزو که هم فاهواز هست،نماد هم بازار فعلی ماهیت

 شد مجاز سرمایه افزایش مجمع از پس امروز دارند موردش در مثبتی

77:70:60 
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 مظلومانه ارندد بیشتری شناور ازاد و باشند می بزرگتر سهم تعداد نظر از که هایی سهم متاسفانه

 فوالد و شبندر مثل هایی سهم در جدیدی های کف احتماال و هستند شدن اصالح حال در

 ماه اواخر و هستند نقد زیادی مقدار که کسانی حال به خورد غبطه بایستی البته و دید خواهیم

 از البته..میدهند انجام خرید بود خواهد ممکن غیر دیدنش دیگر سال پایان تا که قیمتهایی در

 سزاوارانه بسیار حرکت شد اشاره که ها سهم برخی در کوچک پله یک خرید هم امروز همین

 ودش صف مجددا اینکه برای بازار بزرگان از تن چند توسط وسیعی تالش هم مرقام..هست ای

 نبرد جایی به ره که شد انجام

77:33:,0 

 کننده کسل و ضعیف بازار کال و پایانی لحظات در نیفتاد اتفاق دیگر عرضی قابل خاص اتفاق

 تراتژیاس با دوستان همه و اید سر به زودتر ماه این اینکه امید به..گذاشتیم سر پشت را ای

 شما ارکن در وقتمو امروز که شدم خوسحال بسیار..بروند خزان فصل استقبال به مناسب های

 تکنیکال بخش در که ممنون هم نوری اقای از..کردم سپری اگاه اوای وزین مجموعه و عزیزان

 خدمت در بتونیم ممکن زمان زودترین در تا میکردند اماده من برای چارتهارو سریع خیلی

 کردید تحمل را من که همه از ممنون نهایت در..باشیم اماده رسانی
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 ! جهان و ایران در مس قیمت افت چرایی

 

 : جهانی و داخل بازار در مس بهای کنونی وضعیت

 کاتد قیمت تقاضا، و مصرف حجم افت با همگام جهانی بازارهای در مس بهای کاهش پی در

 مس کاتد ، گذشته های هفته همچون امروز و بود نزولی اخیر ماه یک طی هم ایران در مس

 .داشت کاهش درصد 7 حدود در و شد ستد و داد ریال 707۴۴1 کیلو هر قیمت با

 و داد تن/دالر ۴060-۴077 قیمتی بازه در گذشته هفته در لندن بورس در مس فلز تن هر

 لندن بورس در مس انبارهای موجودی. داشت افت دالر 0۴ قبل هفته دو به نسبت که شد ستد

 . است رسیده برابر 7 به گذشته ماه 3 در که جایی تا. است افزایش حال در شدت به

 تن هزار 7,6 در خود حداقل به لندن، کاالی بورس انبارهای موجودی که 7670  می ماه در

 .است شده تن هزار 366 بر بالغ ،7670 سپتامبر ام ۴ در اکنون هم ، بود رسیده

 : مدت کوتاه در مس وضعیت از جهانی بازارهای بینی پیش
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 چشمگیری میزان به 7670 سال آگوست ماه در کشاورزی غیر بخش اشتغال رویترز، گزارش به

 شغل هزار 716-726 از کمتر که کرده ایجاد شغل هزار 7,7 کشور این اقتصاد و شده کند

 . است بوده اقتصاددانان بینی پیش مورد

 تنشس در بهره های نرخ افزایش تصویب برای انتظارات که اشتغال ضعیف رشد وجود با

 بدیس مقابل در دالر برابری نرخ ارزش کرد، کمتر را آمریکا رزرو فدرال مرکزی بانک سپتامبر

 . است شده رو به رو افزایش با اهمیت با ارزهای از

 

 سم همچون اساسی فلزات خرید از دست گذاران سرمایه و گران معامله موضوع این دنبال به

 در عتقدندم بازار فعاالن از برخی سویی از. است بوده رو به رو افت با کاال این قیمت و کشیدند

 یزن عرضه و یابد افزایش لندن جمله از جهان نقاط سایر در مس انبارهای موجودی صورتیکه

 رد حداقل مس قیمت کاهش یابد، کاهش یا رنج همین در تقاضا و مصرف و افزایش متناوباً

 .بود نخواهد انتظار از دور مدت کوتاه

 

 شرح بدین 7670 سال پایان تا جهان در مس تولید های پروژه و ها برنامه از برخی

 (: Metal Bulletin Septmber 2016)است
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o       اختصاری نام به روسیه در مس کاتد تولیدکننده شرکت یک RCC ، مرحله دو طی 

 کنسانتره و سنگ تولید برای دالر میلیون ۴73 و ,۴7 ترتیب به ،,767 و 7673 سالهای در

 و مس سنگ تن میلیون 76-7 ،7670 سال پایان تا است قرار و کرد گذاری سرمایه مس

 و مس سنگ تن میلیون 72 به ظرفیت جمعا که کند تولید مس کنسانتره هزار 7,6 تا766

 این گزارش به. شد خواهد آوری جمع ،7670 سال پایان تا مس کنسانتره تن هزار ۴76 تا 326

 روسیه جنوب در Mikheevskiy معدن از شده تولید و استخراج مس موجودی تنها شرکت،

 خواهد افزایش ,767 سال در تن میلیون ,73 به نسبت 7670 سال در تن میلیون ,73 به

 .داشت

 

o       نام به مس معدن یک پرو، کشور در Las Bambas سال در خود برنامه از بیشتر 

 کنسانتره تن 077 و هزار 771 ،7670 سال اول ماهه 3 در که شرکت این. داشت تولید 7670

 .شود می هدایت 7670 سال پایان تا تن هزار 366 تا 7,6 تولید سمت به و کرد تولید مس

 

o       شرکت هند، در Adani دالر میلیارد ,73 حدود در مس کاتد تولید پروژه یک در 

 بر مس کاتد تولید به گذاری سرمایه هزینه از تن میلیون 7 حدود که کند می گذاری  سرمایه

 . گردد می
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o       شهر در هم باز Gujarat،شرکت در مسی کابل و سیم هزار 7۴6 تولید برنامه هند 

Polycab Wires میلیون ,7 حدود در تولید میزان این تولید هزینه طوریکه به دارد وجود 

 المللی بین بازارهای در و بود خواهد 7672 سال در پروژه این اجرای و است شده برآورد دالر

 . شد خواهد عرضه داخلی و

 

o       درصدی ۴ تولید توان افزایش و گسترش پی در نیز اندونزی معادن و انرژی وزارت 

 .رزدو نمی اجتناب نیز فلزات سایر تولید ظرفیت بهبود از البته. است خود کشور در مس

 

 

 

 جدید شرایط با سوخت جایگاه 44۰ میلیاردی ۰۷۷ مزایده

 انجام تومان میلیارد 266 تقریبی ارزش به فردا استان ,7 به متعلق سوخت جایگاه 772 مزایده

 .شودمی
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 ازیسخصوصی سازمان رئیس مشاور سبحانی رجعف پرس، بورس خبری پایگاه گزارش به

 ,7 به متعلق سوخت جایگاه 772 فردا ها،واگذاری نحوه در که شناسیآسیب با: کرد اعالم

 .شودمی واگذار تومان میلیارد 266 تقریبی ارزش به کشور استان

: گفت ود،نب آمیز موفقیت چندان گذشته سال در سوخت هایجایگاه واگذاری اینکه بیان با وی

 ایجاد شتهگذ سال به نسبت تغییراتی گرفت، صورت هاواگذاری نحوه در که شناسیآسیب با

 بود ایگونه هب گذشته سال شرایط. گرفتیم نظر در متقاضیان برای را بیشتری تسهیالت و شد

 وجه صورت به را مبلغ درصد ۴6 تا باید داشت را سوخت جایگاه درخواست که متقاضی هر که

 .داد می ارائه ساله دو اقساط صورت به را مابقی درصد 06 و نقد

 در شد مقرر هابازنگری در: کرد تصریح شده قبل از ترطوالنی اقساط مدت اینکه بیان با وی

 اقساط و شود کاسته درصد 36 به درصد ۴6 و کند تغییر خریدار نفع به شرایط جدید، تسهیالت

 .یابد افزایش ساله ۴ و 3 به ساله 7

 فهرست در تهران در کشور جایگاه 772 از سوخت جایگاه 7۴ عرضه اینکه بیان با سبحانی

 تسوخ های جایگاه ریالی ارزش کف و سقف: گفت دارد قرار سازی خصوصی سازمان واگذاری

 از برخی در که است حالی در این. است تومان میلیارد 77 تا میلیارد 7 حدود از تهران در

 .است تهران از باالتر سوخت های جایگاه ریالی ارزش ها شهرستان

 گاهجای گذاریارزش غربی آذربایجان در مهاباد مانند هاشهرستان از برخی در: کرد تصریح وی

 نظر در پایه قیمت برای تومان میلیارد ,7 حدود اصفهان در و تومان میلیارد 77 حدود سوخت
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 که یستن گونه این و است مکانی موقعیت و متراژ اساس بر هاقیمت این که است شده گرفته

 .باشد شهرستان از ترگران سوخت جایگاه الزاما تهران در

 خریدنیست؟ قیمتی چه در شتران#

 دانند می مناسب تومان 712-716 قیمت در را سهم خرید تحلیلگران

✳️https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=1058 

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

 داند می تومان ۴72 و ۴71 ،326 را سهم اهداف  "فرد میرزایی محمدجواد"

✳️https://efanos.com/Signal/28614 

 

 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 
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 مدت هب ویژه تخفیف با خرید سیگنالهای همراه به ویژه و ای حرفه تحلیلهای به دسترسی

 :محدود

http://www.bourseiness.com/tahlil 


