
  تحلیل امروز دوشنبه 31 خرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

1

1

نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس  413  واحــد 
ــا 93 واحــد ،  ــه رقــم 72.615 واحــد رســید. کــه نمادهــای تاپیکــو  ب کاهــش یافــت و ب
فــوالد  بــا 42 واحــد و شــبندر بــا 28 واحــد بیشــترین تاثیــر  منفــی و همچنیــن نمــاد اخابــر 
ــورس گذاشــتند.  ارزش معامــات  ــر شــاخص ب ــا 38 واحــد بیشــترین تاثیــر مثبــت را ب ب
در ایــن بــازار بــه رقــم 138 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد فــاذر بــا رقمــی بیــش از 17 

میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

در بــازار فرابــورس شــاخص کل بیــش از 7 واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 758 واحــد 
ــورس  ــاخص فراب ــر ش ــی را ب ــر منف ــترین تاثی ــز بیش ــردش و هرم ــای وگ ــید . نماده رس
گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 307 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد 

ــود .  ــه ب ــان دارای بیشــترین ارزش معامل ــارد توم ــا بیــش از  8 میلی ذوب ب

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3.460 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمتــی حــدود 1 
میلیــون و 33 هــزار تومــان رســید. 

مهمترین اخبار اقتصادی

ــی  ــویه و مثبت ــاط دوس ــد ارتب ــان می ده ــده نش ــام ش ــات انج ــاد : مطالع ــای اقتص دنی
ــر بنگاه هــا« در اقتصــاد کشــور  ــی« و »عملکــرد بهت بیــن »توســعه و ســامت نظــام مال
وجــود دارد. در ادبیــات اقتصــادی گفتــه می  شــود کــه توســعه بخــش مالــی بــا تخصیــص 
کارآمــد منابــع، بــه بهبــود رشــد اقتصــادی کمــک می کنــد. در نظــام اقتصــادی ایــران کــه 
بخــش بزرگــی از تامیــن مالــی بــر عهــده شــبکه بانکــی اســت، توســعه مالــی عمدتــا در 
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ــش  ــک پژوه ــد. ی ــا می یاب ــی معن ــبکه بانک ــای ش ــت دارایی ه ــا و کیفی ــامت بانک ه س
آکادمیــک بــرای بررســی ایــن موضــوع، داده هــای آمــاری مربــوط بــه عملکــرد بانک هــا 
و شــرکت های بورســی طــرف حســاب بانک هــای مختلــف را مــورد کنــکاش قــرار داده و 
نتایــج جالــب توجهــی به دســت آورده اســت. از جملــه اینکــه، افزایــش کیفیــت اعتبــارات 
ــده  ــای اعتبارگیرن ــتر بنگاه ه ــد بیش ــالم تر، رش ــای س ــا دارایی ه ــای ب ــه بانک ه ــوط ب مرب
ــه از  ــد شــرکت های بورســی ک ــن بررســی  نشــان می ده ــراه داشــته اســت. ای ــه هم را ب
ــد، وضعیــت عملکــرد و فــروش  ــر وام گرفته ان ــا مطالبــات غیرجــاری پایین ت بانک هایــی ب
ــای  ــامت بخش ه ــود س ــه بهب ــت دو طرف ــی از اهمی ــج، حاک ــن نتای ــد. ای ــری دارن بهت
ــفافیت و  ــش ش ــه افزای ــت ک ــن اس ــر ای ــت و بیانگ ــور اس ــاد کش ــی اقتص ــی و واقع مال
بهبــود شــاخص های اعتبــاری هــر طــرف بــه توســعه عملکــرد طــرف دیگــر هــم منجــر 

می شــود کــه بهبــود مضاعــف رشــد اقتصــادی را در پــی خواهــد داشــت .

حســن روحانــی رئیس جمهــوری شــنبه شــب و در ضیافــت افطــاری بــا اصحاب رســانه، 
تقویــت امیــد و اعتمــاد در جامعــه و تــاش بــرای جلوگیــری از لطمــه دیــدن امیــد مــردم 
ــه  ــه و پیشــرفت های حاصل ــروز جامع ــات ام ــت: »آرامــش و ثب را ضــروری دانســت و گف
مرهــون همیــن روحیــه امیــد و آرامــش مــردم اســت.« بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی 
ریاســت جمهوری، روحانــی بــا اشــاره بــه یکــی از دیدارهــای خــود بــا مقــام معظــم رهبــری 
ــد کــه  درخصــوص مســائل اقتصــادی تاکیــد کــرد: »ایشــان در ایــن جلســه تاکیــد کردن
یکــی از دســتاوردهای بــزرگ دولــت یازدهــم ایجــاد آرامــش در اقتصــاد و جامعــه اســت 
ــان اینکــه برجــام  ــا بی ــه ب ــد لطمــه بخــورد.« رئیس جمهــوری در ادام ــن مســاله نبای و ای
ــف فراهــم کــرده اســت،  ــرای فعالیت هــای مختل ــاده ای را ب ــا فضــای مناســب و آم صرف
اظهــار کــرد: »اگــر از ایــن فضــا در زمینه هــای مختلــف بهره بــرداری و اســتفاده نکنیــم، 
هیــچ فایــده و ثمــره ای بــه دســت نخواهــد آمــد، بنابرایــن بایــد از فضــای مناســبی کــه 
بــا برجــام ایجــاد شــده، بــرای پیشــرفت کشــور و فعالیت هــای مختلــف اقتصــادی بهــره 
ــت  ــی دول ــت و وقت ــی اس ــی فراجناح ــم دولت ــت یازده ــت: »دول ــی گف ــم.« روحان بگیری
ــد،  ــت می کنن ــف از آن حمای ــا و تشــکل های مختل ــد روزنامه ه ــدون تردی ــد ب ــی باش حزب
امــا وقتــی کــه بخواهــد فراجناحــی عمــل کنــد، کار دشــوار می شــود و زمانــی که پیشــرفت 
ــد و  ــف خــود را در آن ســهیم می دانن ــه دســت مــی آورد جناح هــای مختل و دســتاوردی ب
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وقتــی بــا مشــکلی مواجــه شــود، خودشــان را کنــار کشــیده و می گوینــد بــه مــا ارتباطــی 
نــدارد .«

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در جــو منفــی حاکــم بــر گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات شــاهد معامــات مثبــت 
ــاد  ــم. در دو نم ــراک و خمحــور بودی ــد در نمادهــای خریخــت، خت و تشــکیل صــف خری
ــودرو  ــم. خ ــاهد بودی ــی را ش ــی 13 و 32 میلیون ــات بلوک ــز معام ــا نی ــودرو و خزامی خ
درمعامــات امــروز بــه محــدوده حمایتــی خــود یعنــی 309 تومــان  رســید و در نهایــت بــا 
قیمــت پایانــی 3177 ریــال بــه کار خــود پایــان داد. خســاپا نیــز امــروز محــدوده حمایتــی 
110 را شکســت. خگســتر کــه روز گذشــته علیرغــم تعدیــل مثبتــی کــه داده بــود بــا افــت 
ــه  ــی معامل ــز اغلــب در قیمــت هــای حداقل ــود امــروز نی 10 درصــدی بازگشــایی شــده ب

شــد.

در گــروه بانکــی جابجایــی بلــوک 2.5 میلیونــی وبملــت در محــدوده صفــر مثبــت رشــد 
23 واحــدی شــاخص را بدنبــال داشــت. وبصــادر بــا داد و ســتد بیــش از 30 میلیــون ســهم 
ــا خبــر  بیشــترین حجــم معامــات گــروه را داشــت. بانــک دی کــه طــی دو روز اخیــر ب
ســود تقســیمی دماونــد مــورد اقبــال بــازار بــود در معامــات امــروز خــود افــت دو درصــدی 
را تجربــه کــرد. امــروز همچنیــن پــس از 5 مــاه و در شــرایط بــد بــازار شــاهد بازگشــت 
نمــاد وگــردش بــه تابلــوی معامــات بودیــم. وگــردش کــه در پیــش بینــی ســال 95 زیــان 

خــود را افزایــش داده بــود بــا افــت 18 درصــدی بازگشــایی شــد.  

در معامــات امــروز حمــل ونقلــی هــا تنهــا ســه نمــاد حتــوکا، حفــارس و حســینا در 
محــدوده مثبــت بــه کار خــود پایــان دادنــد. در نمــاد حفــارس مالــک جدیــد  وارد ترکیــب 
ســهامداری آن شــد. طبــق ایــن خبــر، مالــک جدیــد و 87 درصــدی حمــل و نقــل بیــن 
المللــی خلیــج فــارس کــه در چهارمیــن عرضــه اقــدام بــه خریــد ایــن بلــوک 105 میلیــارد 
ــا احــراز قطعیــت، رســما” وارد ترکیــب ســهامداری ایــن شــرکت شــد.   ــی کــرده، ب تومان
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ایــن بلــوک در حالــی شــامل 303 میلیــون و 920 هــزار ســهم بــود کــه توســط شــرکت 
احیــا گســترهرمز خریــداری شــده و دیــروز بــا احــراز قطعیــت معاملــه، رســما” وارد ترکیــب 
ــوق  ــا برگــزاری مجمــع ف ــده ب ــد طــی روزهــای آین ــن شــرکت شــد و بای ســهامداری ای
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــد ک ــد. در حتای ــاب کن ــد را انتخ ــره جدی ــات مدی ــی ، هی ــاده ای الع

گنجینــه آرمــان شــهر در آن خریــدار اســت، شــاهد تشــکیل صــف فــروش بودیــم.

ــت  ــم نتوانس ــک روز ه ــی ی ــران حت ــازه وارد گوه ــاد ت ــا نم ــذاری ه ــرمایه گ در س
ــروش از ســوی  ــار ف ــاهد فش ــس از عرضــه آن ش ــه پ ــن روز معامل ــاورد و در اولی دوام بی
ســهامداران حقیقــی و حقوقــی بودیــم و بدیــن ترتیــب دومیــن عرضــه ســهامدار عمــده 
ــی  ــز در محــدوده منف ــروه نی ــن گ ــای ای ــایر نماده ــرد. س ــل ک ــق عم ــن ســهم ناموف ای
معامــات خــود را دنبــال کردنــد و ســدبیر بیشــترین رشــد قیمتــی را در ایــن گــروه داشــت.   

ــد. ــا معامــات منفــی همــراه بودن در گــروه محصــوالت شــیمیایی اکثــر نمادهــا ب
تاپیکــو بــا 93 واحــد منفــی بــه عنــوان اولیــن ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص بورس،بعــد از 
یــه روز کاری بازگشــایی بــا قیمــت منفــی روز خــودرا آغــاز کــرد و بیــش از 16 میلیــون 
ســهم معاملــه شــد کــه در حــدود 3 میلیــون آن در قیمــت 190 تومــان بــه صــورت بلوکــی 
انجــام پذیرفت.ابــن نمــاد در نهایــت بــا افــت 4.5 درصــدی ، در قیمــت 191 تومــان بــه 
روز خــود پایــان داد و در صــدر گــروه قــرار گرفــت.در نمــاد مــارون 2 ،39.841.503 ســهم 
در قیمــت 3.369 تومــان بلــوک زده شد.شــکربن پــس از برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی 
ــت  ــا قیم ــی و ب ــد منف ــیه 3 درص ــی، در حاش ــدی 100 ریال ــود نق ــیم س ــالیانه و تقس س
300 تومــان بازگشــایی شــد و بــدون تحــرک ســهامداران حقوقــی ، حجــم پائیــن باصــف 
فــروش کوچکــی بــه کار خــود پایــان داد. شــفارا جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی 
ســالیانه بــه منظــور تصویــب صورتهــای مالی،متوقــف شــد.نمادهای شفن،شکلر،شــیراز،ش
توکا،شدوص،شپارس،شــفارس بــا صــف فــروش مواجــه بودنــد.در نمــاد پتــرول کــه دیــروز 
مدبــران اقتصــاد 100.000ســهم بــه پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده بــود،در بیــن ســهامداران 
حقیقــی بیــش از 8 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد و در آخــر بــا افــت 4 درصــدی ، در قیمــت 
125 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد ، در رتبــه بعــد از تاپیکــو قــرار گرفــت و بــا 22 

واحــد منفــی بــر شــاخص تاثیــر گذاشــت.
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ــه نمادهــا در حاشــیه منفــی دادوســتد  ــه جــز نمــاد شــرانل بقی ــروه پاالیشــی ب در گ
ــن  ــرد و در بی ــروع ک ــی ش ــم منف ــروز را ه ــود ام ــی خ ــد نزول ــه رون ــدند.ونفت در ادام ش
ســهامداران حقیقــی بیــش از 7 میلیــون ســهم معاملــه شــد و در پایــان بــا افــت 4 درصــدی 
ــا 3 واحــد منفــی  ــدر گــروه شــدو ب ــه روز خــود خاتمــه داد ، لی ، درقیمــت 233 تومــان ب
برشــاخص تاثیــر گذاشت.شــراز تنهــا نمــاد صــف فروشــی گــروه بود.شــتران بــدون تحــرک 
ــت 4  ــا اف ــت ب ــد و در نهای ــتد ش ــال دادوس ــارد ری ــش از 9 میلی ــی بی ــهامداران حقوق س
درصــدی ، در قیمــت 247 تومــان خــودرا بــرای معامــات فــردا آمــاده کــرد ایــن نمــاد بــا 
2 واحــد منفــی عنــوان چهارمیــن ســهم تاثیــر گــذار در فرابــورس لقــب گرفت.شــبندر بــا 
28 واحدمنفــی بــه عنــوان چهارمیــن ســهم تاثیــر گــذار دربــورس،در حالــی کــه روز خــود 
را منفــی شــروع کــرده بــود بــا 92 درصــد فروشــنده حقیقــی در حــدود 2 میلیــون ســهم 

جابــه جــا شــد و ســومین ســهم گــروه شــد.

ــم  ــی اه ــت در گزارش ــزی وزارت نف ــه ری ــت برنام ــانا، معاون ــگار ش ــزارش خبرن ــه گ ب
دســتاوردهای اجــرای برنامــه جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( در صنعــت نفــت را تشــریح 
و اعــام کــرد: مجمــوع صــادرات نفــت خــام و میعانــات گازی کشــور در فروردیــن مــاه 
ــه اســتقرار دولــت یازدهــم )6 مــاه نخســت ســال 1392( بیــش از  ســال 1395 نســبت ب
2 برابــر شــده اســت .در بخشــی از ایــن گــزارش بــه مقاصــد فــروش نفــت ایــران اشــاره 
شــده، آمــده اســت: پیــش از اجــرای برجــام محمولــه هــای نفــت خــام ایــران تنهــا بــه 
ــه  ــران فــروش نفــت ب ــا اجــرای برجــام ســبب شــد ای ــج کشــور صــادر مــی شــد، ام پن
بازارهــای اروپایــی را کــه پیــش تــر در آنهــا حضــور داشــته اســت را ازســرگیرد؛ روســیه، 
اســپانیا، پرتغــال، ایتالیــا، یونــان و حتــی شــرکتهایی ماننــد توتــال و شــل مشــتریان نفــت 

ایــران شــدند .

حمیدرضــا صالحــی، نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران در گفتگــو بــا 
ــا بیــان ایــن کــه تحلیلهــا و پیــش بینیهــا نشــان می دهــد کــه قیمــت  خبرنــگار شــانا، ب
ــرمایه  ــت: س ــود، گف ــک ش ــز نزدی ــکه نی ــر بش ــرز 60 دالر در ه ــه م ــد ب ــت می توان نف
ــف شــده  ــز متوق ــت گرانقیمــت نی ــد نف ــه و تولی ــش یافت ــت افزای ــت نف ــا در صنع گذاریه
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اســت کــه ایــن مــوارد موجــب بــاال رفتــن انــدک قیمتهــا شــده اســت، البتــه پیــش بینــی 
می شــود ایــن فــرآوره در آینــده نیــز بــا تغییــرات قیمتــی مواجــه شــود و حتــی نــرخ آن در 
بازارهــای جهانــی بــه مــرز 55 تــا 60 دالر در هــر بشــکه نزدیــک شــود، امــا نبایــد انتظــار 

داشــت کــه قیمــت نفــت هماننــد ســالهای گذشــته ســیر صعــودی داشــته باشــد .

در فلــزات اساســی بــه جــز چنــد نمــاد بقیــه نمادهــا بــا فشــار عرضــه روبــه رو  بودنــد.
ذوب در ادامــه رونــد نزولــی خــود امــروز راهــم منفــی شــروع کــرد و در بیــن ســهامداران 
حقیقــی بیــش از 35 میلیــون ســهم معاملــه شــد ودر پایــان بــا افــت 5 درصــدی بــا صــف 
ــا 1 واحــد منفــی بــر شــاخص  فــروش در حــدود 1 میلیونــی بــه روز خــود خاتمــه داد ، ب
ــه گــزارش  تاثیــر گذاشــت و درصــدر گــروه قــرار گرفــت. گفتنــی اســت در ایــن نمــاد ب
مایــن نیــوز، مســعود غامپــور مدیــر تحقیــق و بازاریابــی شــرکت تامیــن ســرمایه نویــن در 
مصاحبــه ای در تهــران بــه بلومبــرگ گفــت: شــرکت هایی از کــره جنوبــی و لوکزامبــورگ 
عاقه منــد بــه خریــد بخشــی از ســهام ذوب آهــن اصفهــان هستند.شــرکت تامیــن ســرمایه 
نویــن در حــال ارائــه مشــاوره بــه دولــت ایــران در خصــوص معاملــه مربــوط بــه فــروش 
ذوب آهــن اصفهــان اســت. ایــران و صنــدوق بازنشســتگان فــوالد ایــران قصــد فــروش 
73 درصــد از ســهام ذوب آهــن اصفهــان را دارنــد .بــه گفتــه ســبحانی بلــوک ذوب آهــن 
ــورد  ــروس وفن ــروش عرضــه خواهــد شــد.نمادهای ف ــرای ف ــک مجــددا ب ــده نزدی در آین
صــف خریدهــای گــروه بودنــد.در مقابــل نمادهــای فخــوز، کیمیا،هرمز،فجــر و زنــگان در 
حداقــل قیمــت روزانــه بســته شدند.فســرب در محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرد 
و بــدون فروشــنده حقوقــی بیــش از 19 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد ودر طــول بــازار صــف 
خریــد رانیــز تجربــه کــرد امــا در پایــان بــا رشــد 4 درصــدی ، در قیمــت 201 تومــان بــه 

معامــات خــود پایــان داد.

ریــزش ناگهانــی قیمــت مــس روز جمعــه گذشــته در بــورس فلــزات لنــدن موجــب افــت 
بیــش از یــک هــزار و 500 تومانــی ایــن فلــز در بــورس کاال نســبت بــه آخریــن معاملــه 

آن در هفتــه گذشــته و بــازار غیررســمی ایــن محصــول شــد.

امــکان عرضــه خــرد محصــوالت فــوالدی بــه اشــخاص حقیقــی از طریــق بــورس کاال 
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بــه درخواســت صنــف آهــن فروشــان شــکل گرفــت امــا ایــن امــکان عــاوه بــر کمــک 
بــه معامــات شــفاف تــر و کــم هزینــه تــر بــرای اشــخاص حقیقــی، زمینــه رونــق صنعــت 

باالدســتی و پاییــن دســتی فــوالد را ایجــاد مــی کنــد.

نسیه فروشی گریبان »داسوه« را گرفت!

نگاهی به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اسوه

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت داروســازی اســوه بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 
29/12/1394  در روز گذشــته برگــزار شــد. مهمتریــن تصمیمــات مجمــع و مباحــث مطــرح 

شــده بــه شــرح زیــر اســت:

عــدم پرداخــت بــه موقــع مطالبــات از ســوی مراکــز درمانــی دولتــی در کنــار رشــد هزینــه 
هــای تولیــد، شــرکت را بــا کمبــود شــدید نقدینگــی و رشــد قابــل توجــه ی هزینــه هــای 
مالــی مواجــه کــرده اســت. بــه طــوری کــه در ســال مالــی 1394، در مقابــل 212 میلیــارد 
تومــان فــروش، شــرکت بــا 210 میلیــارد تومــان حســاب هــای دریافتنــی مواجــه بــوده و 
هزینــه هــای مالــی شــرکت نســبت بــه ســال مالــی 1393، 87 درصــد رشــد داشــته اســت. 

در واحــد تحقیقــات و توســعه، 13 پــروژه در دســت اجراســت. شــرکت در ســال 1394، 5 
پروانــه بــرای تولیــد محصــوالت جدیــد اخــذ کــرده اســت. محصــوالت در دســت تحقیــق 
ــی  ــای قلب ــروه داروه ــول از گ ــت از: 11 محص ــارت اس ــرکت عب ــات ش ــد تحقیق در واح
عروقــی، 14 مــورد از داروهــای ضــد ســرطان، 5 دارو مربــوط بــه پیونــد اعضــاء، 2 مــورد 

از داروهــای مکمــل و ... کــه در مجمــوع 47 محصــول مــی باشــد. 

ــه  ــه در ســال 90 ب ــاز شــده ک ــان آغ ــارد توم ــغ 18 میلی ــا مبل ــروژه ای ب در ســال 88، پ
مبلــغ 24 میلیــارد تومــان و در ســال 91 بــه 36 میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه اســت. ایــن 
ــه ی محمــد تقــی  ــه گفت ــون 93 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته کــه ب ــا کن ــروژه ت پ
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ــه اتمــام  ــان شــهریور امســال ســاخت فیزیکــی آن ب ــا پای ــی مدیرعامــل شــرکت، ت داراب
مــی رســد و در ســه ماهــه ی چهــارم ســال جــاری، بخشــی از ایــن پــروژه ی در حــال 
ســاخت آمــاده ی بهــره بــرداری خواهــد بــود؛ بخشــی کــه مربــوط بــه تولیــد یــک نــوع 
ســرنگ اســت کــه در حــال حاضــر ایــن محصــول در قســمت آمپــول تولیــد مــی شــود 
کــه بــا انتقــال آن بــه بخــش جدیــد، هــم ظرفیــت تولیــد افزایــش مــی یابــد و هــم ایــن 
ــه ی محصــوالت جدیــد از ســوی وزارت  کــه  گواهــی نامــه ی GMP جهــت اخــذ پروان
بهداشــت دریافــت مــی گــردد. دارابــی بیــان نمــود کــه بــا توجــه بــه نیــاز بــه اخــذ مجــوز 
از ســوی وزارت بهداشــت بــرای 47 محصــول در دســت تحقیــق شــرکت، بــه نظــر مــی 
رســد بــرای بهــره بــرداری کامــل از ایــن پــروژه بــه یــک دوره ی زمانــی ســه ســاله نیــاز 

اســت. 

 در پایــان مجمــع ســود تقســیمی بــه ازای هــر ســهم  مبلــغ 2060 ریــال مــورد تصویــب 
قــرار گرفــت.
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نماد وگردش پس از 4 ماه و نیم در 18 درصد منفی بازگشایی شد

ــده  ــان ارزن ــد ســهم را در 115 توم ــوس »افشــین راعــی«، خری  یکــی از تحلیلگــران فان
مــی دانــد:

https://efanos.com/Signal/23626

تحلیلگــر آوای آگاه معتقــد اســت خریــد در قیمــت هــای کمتــر از 120 تومــان بــا ریســک 
پذیــری بســیار بــاال مناســب خواهــد بــود :

https://efanos.com/Analyze/39361

https://efanos.com/Signal/23626
https://efanos.com/Analyze/39361
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هشــدار: از دریافــت خدمــات مشــاوره از منابــع نامعتبــر و بــدون مجــوز رســمی خــودداری 
کنیــد. 

ــه  ــه ارائ ــدام ب ــا همــکاری شــرکت مشــاور ســرمایه گذاری اماکــو اق ســایت بورســینس ب
مشــاوره پرتفــوی، ســیگنال خریدســهام، سبدســهام پیشــنهادی و تحلیــل بــازار می نمایــد.

سیگنال ها و معرفی سهم های سودآور:

http://www.bourseiness.com/tahlil/category/technical-analysis

دسترســی بــه تحلیل هــای حرفــه ای و ویــژه بــه همــراه ســیگنال های خریــد بــا تخفیــف 
ویــژه بــه مــدت محــدود:

http://www.bourseiness.com/tahlil

http://www.bourseiness.com/tahlil/category/technical-analysis
http://www.bourseiness.com/tahlil

