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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس 442 واحــد 
ــا 134 واحــد  ــم 77,089 واحــد رســید. کــه نمادهــای همــراه ب ــه رق ــت و ب ــش یاف افزای
ــاخص  ــر  ش ــت  را ب ــر  مثب ــترین تاثی ــد بیش ــا 43 واح ــپنا ب ــد و ش ــا 69 واح ــبندر ب ، ش
گذاشــتند.  ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 199 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد 
خســاپا بــا رقمــی بیــش از 15 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود . در بــازار 
فرابــورس شــاخص کل بــا 8 واحــد افزایــش بــه رقــم 808 واحــد رســید  کــه نمــاد شــتران 
بــا 2 واحــد بیشــترین تاثیــر را بــر ایــن رشــد داشــت. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه 
رقمــی بالــغ بــر  104 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد ذوب بــا رقمــی حــدود 6میلیــارد 

تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود.

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3543 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 125 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

ــد  ــام چن ــه نظ ــه ب ــد ک ــد دارن ــام قص ــدن برج ــی ش ــس از عمل ــت گذاران ارزی پ سیاس
ــد  ــی رون ــد. بررس ــرار دهن ــتور کار ق ــازی را در دس ــه داده و یکسان س ــی ارزی خاتم نرخ
ــاذ  ــه اتخ ــد ک ــان می ده ــز نش ــور نی ــته در کش ــال های گذش ــت گذاری ارزی در س سیاس
ــرایط و  ــردن ش ــی نک ــردن ارز و بررس ــی ک ــث تک نرخ ــب در بح ــت های نامتناس سیاس
ــه رو  ــکل روب ــا مش ــام ارزی ب ــک نظ ــول ی ــرای حص ــت را ب ــد وضعی ــا می توان پیش نیازه
ــی اســت کــه  ــن در حال ــه ای کــه در ســال 72 در اقتصــاد کشــور رخ داد. ای ســازد، تجرب
ــد یکسان ســازی ارزی  ــد مانن ــد و سیاســت گذاری مناســب، می توان اســتفاده از یــک فرآین
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در ســال 81، یــک نظــام مناســب تک نرخــی را بــرای توســعه صــادرات و حمایــت از تولیــد 
بــه ارمغــان آورد. دنیــای اقتصــاد بــا بهره گیــری از نتایــج یــک پژوهــش، تجربــه سیاســت 
ــن  ــی های ای ــت. بررس ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس ــران را م ــردن ارز در ای ــی ک تک نرخ
ــا آســیبی  ــه تنه ــرخ ارز در نظــام تک نرخــی، ن ــش ن ــه افزای ــد ک پژوهــش نشــان می ده
ــی در  ــد صادرات ــش درآم ــث افزای ــد باع ــه می توان ــد، بلک ــت کشــور وارد نمی کن ــه صنع ب
بســیاری از صنایــع شــده و از ایــن طریــق ارزش افــزوده کل صنعــت را ارتقــا دهــد. ایــن 
ــرد و  ــذب ک ــی را ج ــرمایه گذاری خارج ــوان س ــه بت ــرای اینک ــت: ب ــد اس ــش معتق پژوه
صــادرات را نیــز افزایــش داد، ضــروری اســت کــه ترتیبــی اتخــاذ شــود کــه یکسان ســازی 

ــرد . ــرخ ارز هــر چــه ســریع تر صــورت گی ن

ســخنگوی دولــت گفــت: فرجــام برجــام را نبایــد فقــط در رابطــه بــا آمریــکا تعریــف کــرد 
چراکــه بعــد از اجــرای برجــام صــادرات نفــت بــه دو میلیــون و پانصــد و شــصت و هشــت 
ــک  ــذرد و ی ــام می گ ــرای برج ــاه از اج ــش م ــر از ش ــت . کمت ــیده اس ــکه در روز رس بش
ــه دو  ــزان را ب ــن می ــا توانســتیم ای ــوده، ام ــرای صــادرات مجــاز ب ــون ســقفی کــه ب میلی
میلیــون و 568 هــزار بشــکه در روز برســانیم، بایــد ایــن میــزان را در قیمــت برابــری ریــال 
بــه دالر محاســبه کنیــم تــا مشــخص شــود از رفــع تحریــم بــه منابــع مــا چیــزی اضافــه 
ــوان  ــه عن ــم ب ــت می کنی ــه از آن صحب ــی ک ــداد و ارقام ــر از اع ــه غی ــر؛ ب ــا خی ــده ی ش
ــه خاطــر منابعــی کــه از پیــش،  ــد از برجــام از آمریکایی هــا ب ــارد دالر بع ــال 1,7 میلی مث
قبــل از انقــاب در اختیارشــان بــود را تحویــل گرفتیــم .  قصــد نــدارم بگویــم در فضــای 
ــر  ــا وزی ــم. ام ــورت دادی ــان ص ــه حقوقم ــتیابی ب ــرای دس ــی را ب ــه اقدامات ــابرجام چ پس
ــون دالر ســرمایه  ــارد  و 418 میلی ــش از 3 میلی ــه بی ــرد ک ــکا اعــام ک ــه داری آمری خزان
ــارد دالر  ــه و 4,2 میلی ــش یافت ــام افزای ــد از برج ــران بع ــی در ای ــتقیم خارج ــذاری مس گ
ــد  ــه در کشــور بای ــرژی الکتریکــی ک ــگاوات ان ــزار م ــرای 6 ه ســرمایه گذاری خارجــی ب
ایجــاد شــود صــورت گرفتــه اســت . رابطــه خصمانــه آمریــکا بــا ایــران غیرقابــل پنهــان 
ــوان  ــه عن ــاره کشــوری ک ــری درب ــام معظــم رهب ــه از فرمایشــات مق ــا قاطعان اســت و م

ــم.  ــر می کنی ــت را تقدی ــت اس ــادی از خصوم نم
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در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات اکثــر نمادهــا بــا قیمــت پایانــی منفــی بــه کار 
خودشــان پایــان دادنــد . خســاپا منفــی بــود ایــن نمــاد بــا کاهــش 1 درصــدی بــه کار خــود 
پایــان و بــه قیمــت پایانــی 1219 ریالــی رســید ســایپا امــروز بیــش از 126 میلیــون ســهم 
معاملــه شــد کــه از نظــر حجــم در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت . خزامیــا از دیگــر 
نمــاد منفــی گــروه بــود کــه بــا کاهــش 1 درصــدی در قیمــت پایانــی خــود همــراه شــد 
ایــن نمــاد بیــش از 63 میلیــون ســهم معاملــه شــد و بــه قیمــت 1038 ریالــی رســید . خاور 
در محــدوده صفــر منفــی معاماتــش را پشــت سرگذاشــت و بــه قیمــت 123 تومــان رســید 
. خپــارش بــا تقاضــا همــراه شــد و روز مثبتــی را پشــت سرگذاشــت پــارس خــودرو امــروز 
ــا رشــد 4 درصــدی بــه قیمــت 1344 ریــال رســید و مــورد توجــه ســهامداران حقیقــی  ب
ــران خــودرو  ــان داد. ای ــه کار خــود پای ــی ب ــد 1 میلیون ــا صــف خری ــارس ب واقــع شــد خپ
در محــدوده صفــر تابلــو بــه قیمــت پایانــی خــود خاتمــه داد ایــران خــودرو بیــش ا ز15 
میلیــون ســهم معاملــه شــد و در همــان قیمــت 319 تومــان باقــی مانــد . خاذیــن مثبــت 
ــا افزایــش 1 درصــدی  بــود ایــن نمــاد بــا رونــد صعــودی همــراه شــد و پــس از آنکــه ب
همــراه شــد بــه قیمــت 968 ریــال رســید . نمادهــای خچرخــش ، خــزر ، خعتبــار از مثبــت 
هــای همــراه بــا صــف خریــد بودنــد . خبهمــن مثبــت بــود ایــن نمــاد در محــدوده صفــر 
ــراک ،  ــای خت ــان داد . نماده ــود پای ــه کار خ ــی ب ــی 2704 ریال ــا قیمــت پایان ــت و ب مثب
خریخــت از مثبــت هــای گــروه قطعــه ســازها بودنــد کــه بــا افزایــش 1 درصــدی بــه کار 

خودشــان پایــان دادنــد .

بهمــن موتــور از شــرکت هــای اصلــی و مهــم گــروه بهمــن آمــار تولیــد و فــروش 4 مــاه 
اول ســال را هــم ماننــد دوره قبــل بــا رشــد فــروش محصــوالت همــراه کــرد. بــه گــزارش 
پایــگاه خبــری بــورس پــرس، شــرکت بهمــن موتــور کــه از شــرکت هــای اصلــی و مهــم 
ــد 1631 و 3781  ــر تولی ــاه اول ســال در براب گــروه بهمــن بشــمار مــی رود طــی ســه م

انــواع خــودرو، 1975 و 4231 دســتگاه بــه فــروش رســانده بــود.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، در پــی مصوبــه هیــات دولــت مبنــی بــر تمدیــد 
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معافیــت مالیاتــی افزایــش ســرمایه از تجدیــد ارزیابــی دارایــی شــرکت هایــی کــه ازســال 
92 تــا 94 مــازاد تجدیــد ارزیابــی را درصــورت هــای مالــی لحــاظ کــرده انــد کــه توســط 
ــه  ــورس ب ــازمان ب ــئول در س ــام مس ــک مق ــده ی ــاغ ش ــور اب ــس جمه ــاون اول رئی مع
بــورس پــرس گفــت: ایــن موضــوع یکــی از برنامــه هایــی بــود کــه ســازمان بــورس از 
ــوق یکــی از  ــه ف ــا مصوب ــن ب ــه داد: بنابرای ــری مــی کــرد .وی ادام ــاه هــا پیــش پیگی م
خواســته هــای شــرکت هــا بــود کــه خوشــبختانه محقــق شــد تــا شــرکت هــای متقاضــی 
ــی  ــی دارای ــد ارزیاب ــرمایه از تجدی ــش س ــی در افزای ــت مالیات ــتفاده از معافی ، فرصــت اس
باشــند .وی در برابــر ایــن نکتــه کــه بــا ایــن اوصــاف شــرکت هــای ماننــد پــارس خــودرو 
، پلــی اکریــل، ذوب آهــن، ســایپا دیــزل، آزمایــش و… مانعــی بــرای افزایــش ســرمایه از 
ایــن محــل نخواهنــد داشــت ، توضیــح داد: دربــاره هــر کــدام از ایــن شــرکت هــا بایــد 
بــه طــور مصداقــی نــگاه کــرد امــا طبیعتــا” هــر شــرکتی کــه طــی ســال مالــی 92 تــا 94 
اقدامــی در راســتای ایــن تحقــق کــرده باشــد، مشــمول مصوبــه اخیــر دولــت مــی شــود. 
بنابرایــن ایــن دســته شــرکت هــا مــی تواننــد مراحــل قانونــی را طــی کننــد .بــه گفتــه 
وی در مــورد افزایــش ســرمایه شــرکت هایــی ماننــد ایــران خــودرو کــه تــا ســال گذشــته 
هیــچ اقدامــی نکــرده انــد، فعــا” نمــی تــوان اظهــار نظــر کــرد و بایــد منتظــر زمــان بــود

در گــروه فلــزات اساســی شــاهد رونــد صعــودی در بیشــتر نمادهــا بودیــم . فملــی بــا 
بیــش از 35 میلیــون ســهم پــر حجــم تریــن نمــاد گــروه بــود ایــن نمــاد در محــدوده صفــر 
مثبــت و بــا قیمــت پایانــی 1666 ریالــی بــه کار خــود پایــان داد . فــوالد ســبز پــوش بــود 
ایــن نمــاد امــروز قیمــت پایانــی1314 ریالــی را پشــت سرگذاشــت و بیــش از 30 میلیــون 
ســهم معاملــه شــد . ذوب بــا افزایــش 3 درصــدی بــه کار خــود پایــان داد ایــن نمــاد امــروز 
بــا تقاضــا همــراه شــد کــه در آخــر منجــر بــه تشــکیل صــف خریــد در ایــن نمــاد شــد 
ــه قیمــت  ــان رســاند و ب ــا پای ــروزش را ب ــی معامــات ام ــد 4 میلیون ــا صــف خری ذوب ب
پایانــی 2522 ریالــی رســید . نمادهــای فخــوز ، فاســمین ، فســرب ، فخــاس ، زنــگان از 
مثبــت هــای همــراه بــا صــف خریــد گــروه بودنــد کــه بــا تقاضــا همــراه شــدند . ارفــع بــا 
افزایــش 1 درصــدی در قیمــت پایانــی همــراه شــد ایــن نمــاد بــه قیمــت پایانــی 4022 
ریالــی رســید . هرمــز قیمــت پایانــی 2424 ریالــی را تجربــه و روز معاماتــی خــود را بــا 
افزایــش 3 درصــدی بــه پایــان رســاند . وتــوکا قزمــط پــوش بــود ایــن نمــاد بــا کاهــش 1 
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درصــدی بــه قیمــت 1808 ریالــی رســید و بیــش از 6 میلیــون ســهم معاملــه شــد .

ســه طــرح جدیــد در شــرکت فــوالد مبارکــه و نهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی متالــورژی 
ــه  ــود. ب ــی ش ــاح م ــدرو افتت ــل ایمی ــات عام ــس هی ــور ریی ــا حض ــروز ب ــان، ام در اصفه
گــزارش مایــن نیــوز، ســه طــرح شــرکت فــوالد مبارکــه شــامل واحــد تولیــد بریکــت بــا 
ظرفیــت تولیــد 60 تــن در ســاعت، واحــد ســولفورزدایی بخــش ذوب و همچنیــن واحــد 
ســختی زدایــی آب )ِدمیــن( بــرای خطــوط فوالدســازی بــا ظرفیــت 450متــر مکعــب در 
ســاعت ، بــه عنــوان پــروژه هــای جدیــد ایــن شــرکت هســتند کــه امــروز ســه شــنبه 12 

مــرداد افتتــاح مــی شــوند.

قائــم مقــام شــرکت پویــش بــازرگان ذوب  آهــن اصفهــان بــا اشــاره بــه اهــداف تاســیس 
ایــن شــرکت اظهــار کــرد: رســالت شــرکت ذوب  آهــن بــرای ســال 1394 ایجــاد شــرکتی 
بــود تــا محصــوالت ایــن شــرکت را بــا حداقــل الیه هــای توزیــع بــه دســت مصرف کننــده 
برســاند. در واقــع دیــدگاه ایــن سیاســت، توزیــع مویرگــی در کشــور اســت تــا محصــول 

ذوب  آهــن در نقــاط مختلــف کشــور در تمــاس مســتقیم بــا مصرف کننــده باشــد.

ــای  ــت ه ــا در قیم ــی نماده ــات تمام ــزی معام ــای فل ــه ه ــتخراج کان در اس
حداکثــری دنبــال شــد و اکثــرا صــف خریــد را در معامــات امــروز خــود تجربــه کردنــد. 
ومعــادن بــا رنــج هــای مثبــت حقوقــی در ســاعت اولیــه بــازار بــه صــف خریــد رســید و 
حجــم معاماتــش بــه بیــش از 50 میلیــون ســهم رســید؛ روز گذشــته کنــور در ایــن نمــاد 
فروشــنده بــود. کنــور در معامــات امــروز بــه حداکثــر آســتانه قیمــت روزانــه رســید. دو 
قلوهــای ســنگ آهنــی نیــز معامــات پرحجمــی را در محدوده مثبت پشــت ســر گذاشــتند. 
قیمــت ســنگ آهــن جهانــی در معامــات روز گذشــته بــا خبــر انتشــار PMI فــوالد چیــن 
بــا افزایــش همــراه شــد. نمادهــای کــروی، کامــا و کبافــق نیــز بــا صــف خریــد بــه کار 
خــود پایــان دادنــد. طبــق اخبــار منتشــره امــروز در خصــوص پرونــده معــدن ســرب و روی 
مهــدی آبــاد، بــه نقــل از معــدن 24، ایــن پرونــده در ایمیــدرو در مرحلــه تصمیــم ســازی 
ــا آخــر هفتــه اتخــاذ مــی  ــه احتمــال فــراوان تصمیــم نهایــی در ایــن مــورد ت اســت و ب
شــود و امــکان اینکــه مناقصــه دوبــاره برگــزار شــود وجــود دارد . امــروز همچنیــن، در بــازار 



 تحلیل امروز سه شنبه 12 مرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

6

6

خــرده فروشــی شــاهد معامــات کــد بــه کــد بــه میــزان 10 میلیــون و در قیمــت 1193 
ریــال در نمــاد ومعــادن بودیــم. کدمــا تنهــا نمــاد منفــی گــروه بودکــه بــا صــف فــروش 

بــه کار خــود پایــان داد.

ــدی  ــش 5 درص ــمی از افزای ــد ابریش ــید محم ــروه، س ــن گ ــروز ای ــای ام ــر خبره در دیگ
تولیــد کنســانتره ســنگ آهــن در چادرملــو خبــر داد. بــر اســاس ایــن خبــر، در چهــار ماهــه 
ــی  ــن کنســانتره ســنگ آهــن در مجتمــع معدن ــون ت ــر 3,6 میلی ــغ ب نخســت امســال بال
ــل 5 درصــد و  ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــه نســبت ب ــد ک ــد ش ــو تولی ــی چادرمل و صنعت
ــع  ــر مجتم ــود . مدی ــتر ب ــد بیش ــر 12 درص ــغ ب ــده بال ــی ش ــه پیش بین ــه برنام ــبت ب نس
ــانتره در  ــد کنس ــش تولی ــت: افزای ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــو ب ــی چادرمل ــی و صنعت معدن
حالــی اســت کــه میــزان اســتخراج ســنگ آهــن طــی همیــن مــدت 9 درصــد کمتــر از 
ــاالی ســنگ  ــار ب ــه دلیــل عی ــه مثبــت در عملکــرد ب ــود و ایــن نکت پیش  بینــی برنامــه ب
آهــن اســتخراجی و عملکــرد بهتــر تجهیــزات بــود . ابریشــمی در ادامــه درمــورد وضعیــت 
بــازار ســنگ آهــن اظهــار نیــز افــزود: در بعــد داخلــی بازگشــت رونــق بــه بــازار بــه میــزان 
زیــادی بســتگی بــه سیاســت های اقتصــادی دولــت دارد. بایــد منتظــر مانــد و دیــد دولــت 
تــا چــه انــدازه می توانــد فعالیت هــای عمرانــی و ســاخت و ســاز را رونــق دهــد. متاســفانه 
تــا بــه امــروز بــازار نتوانســته از رکــود خــارج شــود امــا امیــدوار هســتیم بــا کاهــش بهــره 
بانکــی وضعیــت کمــی بهتــر شــده و ســرمایه ها وارد بــازار شــوند. از جنبــه تاثیــر عوامــل 
ــن و  ــنگ آه ــده س ــده و مصرف کنن ــورهای تولیدکنن ــادی کش ــار اقتص ــم رفت ــی ه خارج
فــوالد از جملــه چیــن بســیار نقــش آفریــن اســت و تصــور می شــود تــا ســال 2017 رشــد 
مصــرف بــا شــیب مایمــی ادامــه یابــد . وی تاکیــد کــرد: رونــق بــازار داخلــی از آن جهــت 
ــی  ــه فوالدســازان داخل ــدات خــود را ب ــا تمامــی تولی ــو مهــم اســت کــه م ــرای چادرمل ب

ــه تامیــن مــواد اولیــه آنهــا هســتیم . عرضــه می کنیــم و متعهــد ب

بانکــی هــا در غیــاب بیــش از نمادهــای گــروه معامات متعادلی را پشــت ســر گذاشــتند. 
نمــاد حکمــت پــس از برگــزاری مجمــع عــادی ســالیانه و تقســیم ســود نقــدی 50 ریالــی 

بــا رشــد 1,5 درصــدی در قیمــت 120 تومــان بــه تابلــوی معامــات بازگشــت.
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ــرای  ــورس ب ــازار فراب ــرداز در ب ــه داده پ ــهم آتی ــون س ــرات 27 میلی ــروه مخاب در گ
ــار عرضــه شــد کــه بــه قیمــت هــر ســهم 365 تومــان کشــف قیمــت شــد.  نخســتین ب
ســهمیه هــر یــک از معامله گــران برخــط در ایــن عرضــه اولیــه امــروز حداکثــر 500 ســهم 
بــود. نمــاد همــراه در ایــن گــروه در قیمــت هــای حداکثــری معاملــه شــد و نمــاد اخابــر 

معامــات خــود را در محــدوده صفــر منفــی دنبــال کــرد.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا در حاشــیه منفــی دادوســتد شــدند.
پتــرول کــه روز خــود را منفــی شــروع کــرده بــود در بیــن ســهامداران حقیقــی بیــش از 16 
میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در پایــان در محــدوده صفرمثبــت ، در قیمــت 146 تومــان بــه 
معامــات خــود خاتمــه داد ، در صــدر گــروه قــرار گرفــت و بــا 3 واحــد مثبــت بــر شــاخص 
تاثیــر گــذار بود.نمادهــای شــکربن ،شــفارا و ســاینا در ســقف قیمتــی خــود بســته شــدند.جم 
در بیــن اســتقبال ســهامداران حقوقــی بیــش از 12 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد و در انتهــا 
در محــدوده صفــر منفــی ، در قیمــت 793 تومــان بــه روز خــود پایــان داد و در رتبــه بعــد 
از پتــرول قــرار گرفــت. شــپترو پــس از برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه بــدون 
تقســیم ســود نقــدی آمــاده بازگشــایی شــد امــا بــدون کشــف قیمــت در حالــت مجــاز – 
محفــوظ باقــی مانــد .ایــن نمــاد بــه شــفاف ســازی چنــد مــورد اشــاره نمــود از جملــه: در 
طــی عملکــرد 3 ماهــه اول حــدود 7,000 تــن محصــول براســاس قیمتهــای ســال قبــل 
تعهــد شــده بــود کــه بــا نرخهــای پائیــن تحویــل مشــتریان گردیــده و بــه علــت تاخیــر در 
تحویــل محصــول بــه مشــتری نیــز، جریمــه آن بــه صــورت محصــول تحویــل مشــتری 
گردیــد و بــا توجــه بــه قیمــت تمــام شــده ســال جدیــد زیــان در ســه ماهــه اول محاســبه 
مــی گــردد .بــا توجــه بــه اقــدام بــه رفــع مشــکات فنــی در شــش ماهــه اول 95 از شــش 
ماهــه دوم تولیــد محقــق و شــرکت بــه ســودآوری برنامــه ریــزی شــده طبــق بودجــه 95 

خواهــد رســید .نمادهــای شفن،شســینا و شــیراز صــف فروشــی هــای گــروه بودنــد.

پتروتحلیــل- وزیــر نفــت علــت بــروز حــوادث متعــدد آتش ســوزی در صنعــت پتروشــیمی 
ــازی  ــی شــرکت های خصوصی س ــرمایه گذاری الزم در بخــش HSE و بی توجه ــدم س را ع
ــه دانســت .ایــن عضــو کابینــه دولــت علــت  ــه ایــن مقول شــده در صنعــت پتروشــیمی ب
بــروز حــوادث متعــدد در صنعــت پتروشــیمی را عدم ســرمایه گــذاری الزم در بخــش HSE و 
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بــی توجهــی شــرکت هــای خصوصــی ســازی شــده در صنعــت پتروشــیمی بــه ایــن مقولــه 
دانســت و گفــت: البتــه علــت یابــی دقیــق بــروز هــر حادثــه در دســت بررســی اســت .

ــن  ــون ت ــدود 65 میلی ــه ح ــال ب ــان امس ــا پای ــیمی ت ــد محصــوالت پتروش ــت تولی ظرفی
ــد را مجتمــع هــای پتروشــیمی  ــن افزایــش تولی خواهــد رســید کــه بخــش مهمــی از ای

ــد زد . ــم خواهن ــرب کشــور رق غ

ــا معامــات مثبــت همــراه  در گــروه پاالیشــی بــه جــز نمــاد شــنفت بقیــه نمادهــا ب
ــاخص  ــذار در ش ــر گ ــهم تاثی ــن س ــوان دومی ــه عن ــت ب ــد مثب ــا 69 واح ــبندر ب بودند.ش
بــورس،در بیــن اســتقبال ســهامداران حقیقــی 142 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در پایــان 
بــا قیمــت آخریــن معاملــه 515 تومــان و صــف خریــد کوچکــی بــه کار خــود پایــان داد 
ــدی  ــرار گرفت.نمادهــای شاوان،شتران،شراز،شــبریزو شــپنا صــف خری ــروه ق و در راس گ
هــای گــروه بودند.شــتران در محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرد و بــا 78 درصــد 
ــا رشــد 5  ــه کــرد و در انتهــا ب ــی را تجرب ــی 16 میلیون فروشــنده حقیقــی حجــم معامات
ــت  ــا 2 واحــد مثب ــه داد و ب ــه معامــات خــود خاتم ــان ب درصــدی ، در قیمــت 274 توم
اولیــن ســهم تاثیــر کــذار در شــاخص فرابــورس شد.شــبریز بــا قیمــت مثبــت روز خــود را 
آغــاز کــرد و بــا 70 درصــد خریــدار حقیقــی در حــدود 35 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد و در 
پایــان در قیمــت 470 تومــان بــا صــف خریــد در حــدود 6 میلیونــی روز خــود را بــه اتمــام 

رســاند و ســوم گــروه شــد.

ــت  ــران را باب ــه ای ــا 112 میلیــون دالر از بدهی هــای خــود ب پاالیشــگاه »ســاراس« ایتالی
خریــد محموله هــای نفــت خــام از ایــران کــه قبــل از وضــع تحریم هــا علیــه ایــن کشــور 
ــن  ــاس، ای ــن اس ــر ای ــت .ب ــرده اس ــت ک ــود را پرداخ ــه ب ــورت گرفت ــال 2012 ص در س
پاالیشــگاه ایتالیایــی حــدود 350 میلیــون یــورو بــه ایــران بدهــی دارد کــه اولیــن قســط 
ــب  ــود را در قال ــای خ ــط از بدهی ه ــن قس ــورو و دومی ــون ی ــغ 50 میلی ــه مبل ــود را ب خ

ــه ایــران پرداخــت کــرد. همیــن مبلــغ در مــاه جــوالی ب
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مدیر عامل کنتور سازی ;

قرارداد پنج ساله پابرجاست

پیــرو مســائل مطــرح شــده ســهامداران شــرکت کنتورســازی ایــران در خصــوص آخریــن 
وضعیــت گزارشــات مالــی ایــن شــرکت و وضعیــت تولیــد و قــرارداد فــروش صنــدوق های 
فروشــگاهی ایــن شــرکت، علــی عاملــی مدیرعامــل شــرکت کنتورســازی ایــران در یــک 
ــازار ســرمایه بیــان کــرد همانگونــه  ــا تعــدادی از رســانه هــای فعــال ب نشســت خبــری ب
کــه صــورت هــای مالــی ســاالنه منتشــر شــده مــورخ 31 فروردیــن مــاه 95 نشــان مــی 
دهــد شــرکت بــه همــه اهــداف برنامــه ریــزی شــده بودجــه ســال مالــی منتهــی بــه 29 

اســفند ســال 1394 دســت یافتــه اســت. 

ــران در  ــازی ای ــرکت کنتورس ــد ش ــات جدی ــن تبلیغ ــه کمپی ــت ب ــن نشس ــی در ای عامل
ــردن  ــتر ک ــه بیش ــر چ ــتای ه ــرکت در راس ــن ش ــزود ای ــرد و اف ــاره ک ــی اش ــانه مل رس
ــار قــرارداد و تعهــداد قبلــی  منافــع ســهامداران و ســایر ذینفعــان ایــن طــرح ملــی در کن
خــود عرضــه و فــروش ایــن صنــدوق هــا را بــه صــورت مســتقیم در دســتور کار قــرارداده 
اســت کــه بــه هیــچ وجــه ارتباطــی بــا قــرارداد 5 ســاله ایــن شــرکت بــا شــرکت زریــن 
ــازار  ــاران نداشــته و ایــن طــرح در راســتای ارتقــای ســهم ب ــل و هوشــمند ســامانه ب کاب
ــد  ــه امی ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــول در دس ــن محص ــه ای ــرکت در عرض ــن ش ای
اســت شــرکت کنتورســازی بــا حمایــت همــه ذی نفعــان و اســتقبال صنــوف بتوانــد نقــش 
موثرتــری در تحقــق سیاســت هــای نظــام در اجــرای صحیــح ایــن طــرح ملــی ایفــا نمایــد.

ــد  ــازاد تجدی ــل م ــرکت از مح ــی ش ــارد تومان ــرمایه 25 میلی ــش س ــوز افزای ــئله مج مس
ــی  ــت از آنجای ــرد و گف ــه آن اشــاره ک ــی ب ــه عامل ــود ک ــی ب ــی از دیگــر موضوعات ارزیاب
کــه شــرکت کلیــه ی فراینــد هــای مربــوط بــه اعمــال ایــن افزایــش ســرمایه تــا پیــش 
از صــدور مجــوز از ســازمان بــورس اعــم از اخــذ تاییــد کارشناســان رســمی دادگســتری و 
تاییــد حســابرس مســتقل را در ســال 94 طــی کــرده بــود، پیــرو مذاکــرات و هماهنگــی 
هــای صــورت گرفتــه بــا مقامــات محتــرم ســازمان بــورس مقــرر شــده شــرکت مجمــع 
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فــوق العــاده خــود را همزمــان بــا مجمــع عــادی آگهــی نمایــد تــا در صــورت اخــذ مجــوز 
نســبت بــه برگــزاری مجمــع فــوق العــاده و اعمــال ایــن افزایــش ســرمایه اقــدام نمایــد. 

ــور ســازی  ــرای افزایــش ســرمایه کنت ــه برنامــه ی جــدی شــرکت ب عاملــی همچنیــن ب
ایــران طــی ســال جــاری حداقــل بــه 100 میلیــارد تومان خبــر داد کــه گزارشــات توجیحی 
ــی  ــد ارزیاب ــت افزایــش ســرمایه از مجــل تجدی و درخواســت مجــوز مربوطــه پــس از ثب
بــه ســازمان ارائــه خواهــد شــد تــا مقدمــات اجــرای برنامــه هــای توســعه ای شــرکت و 
بهبــود وضعیــت نقدینگــی و ســرمایه درگــردش بــرای اجــرای طــراح هــا و ایفــای تعهــدات 

شــرکت بیــش از پیــش فراهــم شــود.

مدیرعامــل شــرکت کنتورســازی در تکمیــل مباحــث خــود در خصــوص محصــول صنــدوق 
ــه کــه بارهــا از طــرق  ــن شــرکت اشــاره کــرد هماهنگون فروشــگاهی و برنامــه هــای ای
مختلــف اعــام شــده اســت بــا توجــه بــه نیــاز فزاینــده بــه ایــن محصــول توســط أصنــاف 
ــزه  ــاي مکانی ــدوق ه ــتفاده از صن ــوردرخصوص اس ــي کش ــازمان امورمالیات ــزام س و ال
فروشــگاهي ارائــه ایــن محصــول بــه بــازار هیچگونــه انحصــاری وجــود نداشــته و ندارنــد 
و بــا توجــه بــه نیــاز بــاالی کشــور بــه ایــن محصــول فضــا بــرای ورود تامیــن کننــدگان 
بیشــتر بــاز اســت و کلیــه تولیــد کننــدگان کــه شــرایط و ماحظــات ســازمان امــور مالیاتــی 
و اصنــاف را در خصــوص ایــن محصــول بپذیرنــد مــی تواننــد در کنــار کنتورســازی ایــران 
ــه  ــا توج ــران ب ــازی ای ــتا کنتورس ــن راس ــد. در همی ــور بپردازن ــاز کش ــن نی ــن ای ــه تامی ب
ــذ  ــد أخ ــه تولی ــتناد پروان ــه اس ــن محصــول در کشــور ب ــد ای ــت تولی ــن ظرفی ــه باالتری ب
ــا  ــا ب شــده از وزارت صنعــت معــدن و تجــارت در ســال 1390نیــز ســعی خواهــد کــرد ت
ــد شــده همچــون گذشــته  ــی منعق ــار قراردادهــای قبل ــت تمامــی ماحظــات در کن رعای
نقــش موثــری در تامیــن ایــن صنــدوق هــا در ســال جــاری و ســالهای آتــی ایفــا نماینــد 
و بــا تنــوع بخشــی بــه محصــوالت خــود عــاوه بــر خــروج از وابســتگی درآمــد بــه یــک 
محصــول، زمینــه تقویــت جایــگاه هــر چــه بیشــتر ایــن برنــد در کشــور را فراهــم کنــد.

عاملــی بــا اشــاره بــه چشــم انــداز هــای جدیــد شــرکت در ســال جــاری پــس از برجــام ، 
کاهــش نســبی مشــکات در مقایســه بــا ســالهای گذشــته و کاهــش بدهــی هــای گــران 
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قیمــت بانکــی کنتورســازی در هفتــه هــای گذشــته بــه دلیــل فــروش ســهام وثیقــه نــزد 
آنهــا بــه توقــف عرضــه هــا و توافقــات جدیــد بــا بانــک هــا در خصــوص وام هــای اخــذ 
ــه طــرق گوناگــون جهــت  ــی شــرکت ب ــن مال ــزود موضــوع تامی ــرد و اف شــده اشــاره ک
ارتقــای بنیــه مالــی شــرکت و انجــام همــه تعهــدات مهــم اعــم از پرداخــت ســود ســهام 
معــوق و ســایر مــوارد بــا اهمیــت، بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن اولویــت هــای شــرکت 
در دســتور کار قــرار دارد و تــاش جــدی بــرای رضایــت هــر چــه بیشــتر همــه ذینفعــان 
ــان  ــاری در جری ــال ج ــرم در س ــهامداران محت ــدوم و س ــان خ ــص کارکن ــرکت باالخ ش

اســت. 

ــه ســازی ســاختار  ــا بهین ــد ب ــوده ای ــح کــرد همانطــور کــه شــاهد ب ــان تصری وی در پای
هــای مالــی شــرکت در یکســال اخیــر شــرکت کنتورســازی گزارشــات میــان دوره و پایــان 
دوره خــود را بــه موقــع و منظــم ، طبــق ضوابــط بــورس ارائــه نمــوده اســت امــا تحــوالت 
عملیاتــی و حجــم بــاالی امــور مالــی شــرکت در مــاه هــای اخیــر تاخیــر در جمــع آوری 
حســاب هــا و تکمیــل فرایندحسابرســی را رقــم زد کــه ایــن موضــوع تاخیــر در برگــزاری 
مجمــع را نیــز در پــی داشــته اســت. در ایــن خصــوص الزم بــه توضیــح اســت بــر اســاس 
ــی  ــا اهمیت ــوارد ب ــر در م ــاف نظ ــرم اخت ــابرس محت ــا حس ــه ب ــورت گرفت ــرات ص مذاک
همچــون شناســایی درآمــد هــای ناشــی از فــروش و تحویــل صنــدوق هــای فروشــگاهی 
، تحقــق ســود ســال 94 ، امــکان تقســیم ســود و مــوارد ایــن چنینــی وجــود نداشــته و 
ــا جمــع بنــدی مســتندات، تکمیــل مــدارک و درخواســت هــای حســابرس  امیــد اســت ب
محتــرم شــرکت و انجــام تمــام و کمــال فعالیــت قانونــي مقدمــات برگــزاری مجمــع در 

موعــد مقــرر اعــام شــده فراهــم باشــد.
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ارزیابی کارشناسان از وضعیت کنونی بورس 

ــازار ســهام  ــن اســت ، ب ــی شــود ای ــه مطــرح م ــن ســوالی ک در شــرایط حاضــر مهمتری
ایــران بــه کجــا مــی رود و چــه وضعــی خواهــد داشــت، شــرایط بــه گونــه ایــی اســت کــه 
فعــاالن نمــی تواننــد چشــم انــداز بلندمدتــی را بــرای خــود تعریــف کننــد و اهــداف کوتــاه 

مــدت را دنبــال مــی کننــد.

ــازار  ــازار خواســته ایــم ارزیابــی خــود را از ب برهمیــن اســاس از تعــدادی از کارشناســان ب
ســهام بیــان کننــد.

محســن عباســی، کارشــناس بــازار: بــه نظــر مــن رشــد قیمــت هــای جهانــی ، کاهــش 
ــزی و  ــروه فل ــب از گ ــای مناس ــزارش ه ــار گ ــش ، درکن ــش و پخ ــروه پاالی ــات گ ابهام
معدنــی و شــروع بــه کار پــروژه هــای جدیــد شــرکت هــای خودروســازی باعــث افزایــش 

اطمینــان بــه بــازار آینــده شــده اســت.

بــه گفتــه او، بــه نظــر مــی رســداصاح »پــی برایــی » بــازار درواکنــش بــه ســایر بازارهای 
ســرمایه گــذاری اســت  و حتــی ایــن عــدد تــوان رشــد حــدود یــک واحــدی را نیــز داشــته 

. شد با

فریــدون زارعــی؛ مدیرعامــل ســبدگردان کاریزمــا: اگرمبنــای تصمیــم گیــری ســهامداران 
ــازار هیــچ  مجامــع و تقســیم ســود آنهــا و گــزارش مجامــع باشــد، بــه طــور بــه آینــده ب
امیــدی نیســت امــا درایــن بیــن متغیرهایــی وجــود دارنــد کــه در شــرایط بــازرا تاثیــر گــذار 

هســتند، عواملــی ماننــد عملیاتــی شــدن برجــام و رفــع تدریجــی محرومیــت هــا.

زارعــی تاکیــد مــی کنــد: ازســویی دیگــر ، قیمــت هــای جهانــی نیــز نکتــه امیدوارکننــده 
بــرای بــازار کاالســت.
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ــل از انتشــار گــزارش هــای 9  ــا قب ــه نظــر مــن ت ــازار ســرمایه: ب ــن؛ کارشــناس ب پاکدی
ماهــه و شــش ماهــه نمــی توانیــم در بــازار شــاهد جهــش قیمتــی باشــیم ، بــه نظــر مــن 
درشــش ماهــه دوم وضعیــت باثبــات تــری را در بــازار شــاهد خواهیــم بــود ، وبــه گــروه 
ــزات اساســی و  ــگاه کــرد، گــروه فل ــوان بلندمــدت ن ــی مــی ت ــد دارو، یوتیلیت ــی مانن های
کانــه هــای غیرفلــزی بــا توجــه بــه افــت قابــل توجــه ارزش ســهام و درمقابــل افزایــش 
قیمــت فلــزات اساســی در بازارهــای جهانــی از توانایــی رشــد خوبــی برخــوردار هســتند.

 سرب و روی در سکوی پرش 

ــران  ــن معــدن آســیا از آن دســته مدی ــره شــرکت زری ــی، عضــو هیئت مدی ــم جمیل ابراهی
اســت کــه در صنعــت ســرب و روی از ســابقه ایــی طوالنــی برخــوردار اســت و عــاوه بــر 
ــر  ــود، ب ــز محســوب می ش ــا نی ــده شــرکت کیمی ــهامداران عم ــیا، از س ــدن آس ــن مع زری
ــد  ــه می توان ــته ایم ک ــش هایی داش ــت پرس ــن صنع ــده ای ــاره آین ــاس از او درب ــن اس همی
ــه دهــد. ــده چشــم اندازی را ارائ ــن صنعــت و اوضــاع آن در آین ــده ای ــه ســهامدار از آین ب

ــه  ــرب و روی را چگون ــت س ــت صنع ــؤال، وضعی ــن س ــوان اولی ــی به عن ــای جمیل * آق
ارزیابــی می کنیــد؟

بــه نظــر مــن صنایــع ســرب و روی بــا افزایــش قیمت هــای جهانــی تعدیل هــای مثبــت 
خوبــی را در پیــش خواهنــد داشــت، ایــن در حالــی اســت کــه ایــن شــرکت ها بــا تأمیــن 

مــواد اولیــه صــادرات خــود را نیــز افزایــش خواهنــد داد.

*  پیش بینی از بازار جهانی سرب و روی چگونه است؟ تحلیل ها چه می گوید؟

پیش بینی هــا از افزایــش قیمت هــای جهانــی ســرب و روی، نیمــه دوم ســال 2016 
میــادی حکایــت می کــرد کــه ایــن اتفــاق رخ داد، قیمــت روی را تحلیلگــران تــا 2500 
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اســت،  دالر   2224 هم اکنــون  عــدد  ایــن  درصورتی کــه  می کننــد  پیش بینــی  دالر 
ــا  ــاری، قیمت ه ــادی ج ــال می ــت س ــاه نخس ــود در 6 م ــی می ش ــوع پیش بین درمجم

ــرود. ــر هــم ب باالت

*  صنعت سرب و روی را چگونه می بینید؟

تعدیل هــای مثبــت در ایــن صنعــت حتمــی اســت، منتهــا شــرایط هــر شــرکتی بــا دیگــری 
ــت. متفاوت اس

* در 6 ماهه دوم اوضاع چگونه است؟

ــًا  ــرکت کام ــی ش ــای مال ــی روی صورت ه ــای جهان ــش قیمت ه ــاه دوم، افزای در 6 م
مشــهود می شــود، بایــد بدانیــد ســرب و روی دو فلــز پایــه هســتند کــه جایگزینــی ندارنــد 

و تولیــدات ایــران نیــز بــه دلیــل اســتاندارد بــاال قابلیــت صــادرات دارنــد.

 * مهم ترین چالش این صنعت چیست؟

ــود،  ــام می ش ــز انج ــادرات نی ــه، ص ــواد اولی ــن م ــه تأمی ــه، درصورتی ک ــواد اولی ــود م کمب
ــت. ــه اس ــیار کاهش یافت ــادرات بس ــم ص ــون حج هم اکن
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شبندر از دید تحلیلگران

تحلیگران خرید سهم را در محدوده 471 تا 490 تومان مناسب می دانند.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=357

»نیما آزادی« خرید با هدف حدود 700 و حد زیان 400 تومان را مناسب می داند.

https://efanos.com/Signal/26168

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 بورســینِس ب
مشــاوره پرتفــوی، ســیگنال خریدســهام، سبدســهام پیشــنهادی و تحلیــل بــازار می نمایــد.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=357
https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=148
https://efanos.com/Signal/26168


 تحلیل امروز سه شنبه 12 مرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

16

16

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

