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نیم نگاهی به بازار

ــش از  ــورس بی ــل، شــاخص کل ب ــین تحلی ــل از پرش ــه نق ــینِس ب ــزارش بورس ــه گ ب
740 واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 73،959 واحــد رســید. کــه نمادهــای شــبندر بــا 60 
واحــد ، خــودرو بــا 54 واحــد و خســاپا بــا 49 واحــد بیشــترین تاثیــر  منفــی و همچنیــن 
نمــاد وتجــارت بــا 7 واحــد بیشــترین تاثیــر مثبــت را بــر شــاخص بــورس گذاشــتند.  ارزش 
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 202 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد خــودرو بــا رقمــی 

حــدود 12 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

در بــازار فرابــورس شــاخص کل بیــش از 7  واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 781 واحــد 
ــاخص  ــر ش ــی را ب ــر منف ــترین تاثی ــا بیش ــاوان و بمپن ــتران ،  ش ــای ش ــید . نماده رس
فرابــورس گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 226 میلیــارد تومــان رســید 
کــه نمــاد دماونــد بــا رقمــی حــدود 7 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3465 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 22 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

دنیــای اقتصــاد : در شــرایطی کــه عمــده بازارهــای ســنتی کشــورمان وضعیــت کم رمقــی 
ــن  ــاال و مطمئ ــودآوری ب ــرمایه گذاران در جســت وجوی کســب س ــد، س ــه می کنن را تجرب
ــد  ــات اوراق درآم ــد معام ــان می ده ــی ها نش ــده اند. بررس ــذب ش ــی ج ــازار بده ــه ب ب
ثابــت در فرابــورس ایــران طــی هفتــه گذشــته حــدود ســه هــزار برابــر نســبت بــه هفتــه 
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ــز  ــرکت نی ــک ش ــاره ی ــار اوراق اج ــه انتش ــن تجرب ــت. آخری ــرده  اس ــد ک ــل آن رش ماقب
ــوارد  ــن م ــود. ای ــه ب ــم عرض ــر حج ــدودا 10 براب ــده ح ــای ثبت ش ــد تقاض ــان می ده نش
ــود بانکــی،  ــرخ س ــد کاهشــی ن ــازار ســهام و رون ــق ب ــرایط کم رم ــد در ش ــد می کنن تاکی
بســیاری از ســرمایه گذاران بــه ســمت بــازار بدهــی حرکــت کرده انــد. گرچــه همــه چیــز 
بــرای توســعه هــر چــه بیشــتر ایــن بــازار فراهــم اســت، امــا در ســمت عرضــه ضعف هایــی 
ــی و  ــواری بازارگردان ــه دش ــتناد ب ــا اس ــی ب ــر، برخ ــارت دقیق ت ــود. به عب ــاهده می ش مش
نگرانــی از کمبــود تقاضــا، آدرس غلــط بــه متولیــان عرضــه می دهنــد. بررســی ها نشــان 
می دهــد فــارغ از ســرمایه گذاران ُخــرد و خارجی هــا، صندوق هــای ســرمایه گذاری 
فعــال در کشــورمان حداقــل بایــد 30 درصــد از ســرمایه خــود را در اوراق بــا درآمــد ثابــت 
ســرمایه گذاری کننــد. بنابرایــن حجــم اوراق منتشر شــده در بــازار ســرمایه )تاکنــون حــدود 
17 هــزار میلیــارد تومــان( حتــی جوابگــوی نیــاز ایــن صندوق هــا نیــز نبــوده و نگرانــی از 

ــد . ــر می رس ــورد به نظ ــی بی م ــازار بده ــا در ب تقاض

در حالــی کــه نگرانی هــا در خصــوص خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا تشــدید شــده اســت، 
بــازار ســهام اروپــا بــه پایین تریــن ســطح چهــار مــاه اخیــر خــود ســقوط کــرد .بــه گــزارش 
اقتصادنیــوز بــه نقــل از بلومبــرگ، شــاخص اســتاکس اروپــا بــا افتــی 1.8 درصــدی نســبت 
بــه روز گذشــته بــه 326.8 واحــد رســید. روز جمعــه، ســهام اروپایــی بیشــترین ســقوط خود 
را از مــاه فوریــه تجربــه کردنــد. شــاخص نوســانات بــازار ســهام نیــز در معامــات امــروز 
14 درصــد افزایــش داشــته کــه بیشــترین رشــد 4 روزه ایــن شــاخص از ماه آگوســت ســال 
گذشــته بــوده اســت . بریتانیــا در 23 ژوئــن همه پرســی ای را برگــزار خواهــد کــرد تــا در 
مــورد خــروج یــا مانــدن در اتحادیــه اروپــا تصمیــم بگیــرد. ســرمایه گذاران همچنیــن در 
انتظــار تصمیــم فــدرال رزرو در خصــوص نــرخ بهــره و همچنیــن اظهــارات بعــد از جلســه 
جانــت یلــن خواهنــد بــود. ایــن در حالــی اســت کــه انتخابــات اســپانیا هــم قــرار اســت 
26 ژوئــن برگــزار شــود .جــان پاســارد،  معامله گــر ســهام اوراق بهــادار میرابــاود در ژنــو 
ــان  ــد همچن ــا بای ــس م ــود دارد، پ ــادی وج ــای زی ــی و تردیده ــرد : »باتکلیف ــام ک اع
شــاهد افــت  ســهام در روزهــای آینــده باشــیم. هرچنــد، هیــچ کــس انتظــار افزایــش نــرخ 
ــد از نشســت  ــری بع ــس خب ــن در کنفران ــی همــه منتظــر ســخنان یل ــدارد، ول بهــره را ن
ــوص  ــری در خص ــا رای گی ــا ت ــزود: »م ــود .وی اف ــد ب ــدرال رزرو خواهن ــتگذاری ف سیاس
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برگزیــت )خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا( 10 روز فرصــت داریــم و همچنیــن چنــد روز 
هــم بــه انتخابــات اســپانیا فرصــت مانــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت نفــت 

پاییــن آمــده و نوســانات بــه باالتریــن ســطح در ماه هــای اخیــر رســیده اســت .«

 شــرکت های خودروســازی بیشــترین ســهم را در نزولــی شــدن شــاخص ســهام اروپــا بــه 
ــا  ــده در ســال 2016 ب ــد از نمایــش خیره کنن ــد. شــرکت BMW بع ــت کردن ــام خــود ثب ن

افــت 1.9 درصــدی ارزش ســهام خــود مواجــه شــد .

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در گــروه خــودرو و ســاخت و قطعــات شــاهد معامــات منفــی در بیشــتر نمادهــا 
بودیــم خســاپا بــا 99 میلیــون ســهم پــر حجــم تریــن نمــاد گــروه بــود کــه بــا کاهــش 
ــت  ــه قیم ــت ب ــت قیم ــن اف ــا ای ــایپا ب ــان داد س ــود پای ــه کار خ ــدی ب ــش از 4 درص بی
1147 ریالــی رســید وبــا صــف فــروش 14 میلیونــی بــه معاماتــش خاتمــه داد . خزامیــا 
امــروز هــم شــاهد افــت قیمتــی بــود خزامیــاد بــه کــف قیمتــی نیــز رســید امــا در آخــر بــا 
قیمــت پایانــی 957 ریــال و در محــدوده 3 درصــد منفــی معاماتــش را پشــت سرگذاشــت 
ــا کاهــش 4  ــه و ب ــی را تجرب ــی 3212 ریال ــن نمــاد قیمــت پایان ــود ای ــی ب . خــودرو منف
ــد .  ــه ش ــهم معامل ــون س ــش از 38 میلی ــروز بی ــودرو ام ــران خ ــد ای ــراه ش درصــدی هم
ــا صــف  ــد کــه ب ــن از منفــی هــای گــروه بودن ــا ، خاذی ــارس ، ورن نمادهــای خــاور ، خپ
ــا کاهــش 3 درصــدی معاماتــش را  فــروش بــه معاماتشــان خاتمــه دادنــد . خبهمــن ب
پشــت سرگذاشــت و بــه قیمــت 2673 ریالــی رســیدو بیــش از 9 میلیــون ســهم معامله شــد 
. بــا توجــه بــه معامــات منفــی در ایــن گــروه و تشــکیل صــف هــای فــروش دربیشــتر 
نمادهــا شــاهد معامــات مثبــت و همــراه بــا صــف خریــد در نمادهــای خمحــور ، ختــراک 
، خلنــت بودیــم . خوســاز بــا کاهــش 4 درصــدی بــه قیمــت 4486 ریــال رســید . همچنیــن 
حــق تقــدم شــرکت محورســازان ایــران خــودرو بــا توجــه بــه پایــان مهلــت پذیــره نویســی 
ــا  ــدی و ب ــت 34 درص ــا اف ــروز ب ــاز ح ام ــد خوس ــف ش ــروز متوق ــات ام ــان معام در پای
قیمــت پایانــی 2704 ریــال متوقــف شــد . نمادهــای خمهــر ،خرینــگ ، خمحرکــه بــا صــف 
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فــروش همــراه بودنــد.

ــاز شــد و  ــروز ب ــک گــروه بهمــن دی ــوک 62 درصــدی ســه مال ــده بل پاکــت هــای مزای
ــری  ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــد. ب ــت دارن ــه حکای ــن معامل ــر رســمی از انجــام ای ــار غی اخب
بــورس پــرس، در پــی اعــام مزایــده 62 درصــد ســهام ســه مالــک گــروه بهمــن، دیــروز 
پاکــت هــای ایــن مزایــده در محــل موسســه مالــی اعتبــاری کوثــر بــاز شــد .در ایــن رابطه 
پیگیــری هــای بــورس پــرس نشــان مــی دهــد ایــن معاملــه دیــروز انجــام شــده و طبــق 
ــن  ــا پرداخــت باالتری ــوم شــرکت قطعــه ســاز کــروز ب ــرار معل ــر رســمی و از ق ــار غی اخب

قیمــت ، اقــدام بــه خریــد کــرده اســت.

ــی را  ــت و متعادل ــر نمادهــا معامــات مثب ــا اکث ــی ه ــل ونقل ــروز حم در معامــات ام
ــن گــروه  ــج معامــات ای ــازار بتدری ــر ب ــا وجــود جــو منفــی حاکــم ب ــا ب ــد ام آغــاز کردن
نیــز بــا کاهــش قیمــت همــراه شــد و  تمامــی نمادهــا در محــدوده منفــی بــه کار خــود 
پایــان دادنــد. حپارســا کــه راهبــرد مبیــن کوثــر در آن خریــدار اســت بــه صــف فــروش 
رســید امــا بــا حمایــت حقوقــی صــف آن جمــع آوری شــد. حســینا نیــز کــه بــه محــدوده 
ــرد. در  ــه ک ــود تجرب ــروز خ ــات ام ــدی را در معام ــد 3 درص ــیده رش ــود رس ــی خ حمایت
حتایــد گنجینــه آرمــان شــهر بــا مالکیــت 1درصــدی دومیــن ســهامدار ایــن ســهم شــد؛ در 

ــازار شــاهد بودیــم. معامــات ایــن ســهم نیــز نوســانات مثبتــی را در میانــه ب

در ســرمایه گــذاری هــا وســاپا کــه روز گذشــته علیرغــم تعدیــل مثبــت 100 درصــدی 
بــا افــت 4 درصــدی بازگشــایی و بــا فشــار عرضــه بــه صــف فــروش رســیده بــود امــروز 
ــی در  ــروش 16 میلیون ــا صــف ف ــز ب ــت نی ــود و در نهای ــراه ب ــروش هم ــا فشــار ف ــز ب نی
ــادی  ــع ع ــزاری مجم ــت برگ ــه داد و جه ــود خاتم ــات خ ــه معام ــال ب ــت 2177 ری قیم
ســالیانه متوقــف گردیــد. تقریبــا اکثــر نمادهــای ایــن گــروه نیــز بــه قیمــت هــای حداقلــی 

رســیدند. واتــی نیــز بــا عرضــه ســهامداران همــراه بــود.

در ســاختمانی هــا شــاهد توقــف نمــاد ثفــارس بــه منظــور تصمیــم گیــری در خصــوص 
افزایــش ســرمایه در پایــان بــازار بودیــم؛ ثفــارس پــس از دو روز صــف خریــد امــروز بــا 
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ــازار بــه صــف فــروش رســید. بــا اجــرای ایــن  افــت تدریجــی همــراه شــد و در پایــان ب
ــون  ــغ 598.437 میلی ــدی از مبل ــات و آورده نق ــل مطالب ــرکت از مح ــرمایه ش ــه س برنام
ریــال بــه 1.000.000 ریــال افزایــش خواهــد یافــت. وســاخت بیشــترین رشــد را در ایــن 
ــازار بــه محــدوده  ــا رنــج هــای مثبــت ســهامداران حقیقــی در پایــان ب گــروه داشــت و ب
3.5 درصــد رســید. معامــات ثــاژن امــروز نیــز بــا بلــوک هــای حقوقــی در محــدوده صفــر 
تابلــو همــراه بــود. امــروز در ایــن گــروه همچنیــن شــاهد جابجایــی بلــوک 33 میلیونــی 
وتــوس در ســاعت پایانــی بــازار بودیــم کــه موجــب رشــد قیمتــی و تشــکیل صــف خریــد 
در ایــن نمــاد شــد. ســایر نمادهــای گــروه نیــز همســو بــا بــازار معامــات منفــی را دنبــال 

کردنــد.

در گــروه فلــزات اساســی بیشــتر نمادهــا بــا معامــات منفــی همــراه بودنــد . فــوالد 
در محــدوده صفــر تابلــو و بــا قیمــت پایانــی 120 تومــان بــه کا رخــود پایــان داد ایــن نمــاد 
امــروز بیــش از 41 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت  
کــه بیــش از 86 درصــد خریــد هــام ایــن شــرکت توســط حقوقــی هــا صــورت گرفــت . 
فلولــه منفــی بودایــن نمــاد بــا کاهــش 4 درصــدی بــه معاماتــش خاتمــه داد فلولــه بــه 
کــف قیمتــی هــم رســد امــا در آخــر بــا قیمــت 2723 ریــال بســته شــد. نمادهــای فــرآور ، 
فــروس ، فمــراد بــا صــف خریــد و حداکثــر قیمتــی بــه معاماتشــان پایــان دادنــد . فباهنــر 
بــا صــف فــروش بســته شــد . نمادهــای فــوالژ ، ارفــع از دیگــر نمادهــای منفــی همــراه 

بــا صــف فــروش گــروه بودنــد .

ــای  ــت کااله ــت واردات و ترانزی ــن اس ــورهای GCC ممک ــه کش ــزارش داد ک ــس گ پلت
ایرانــی را ممنــوع کننــد. بــه گــزارش مایــن نیــوز، هیــچ بیانیــه رســمی تاکنــون در ایــن 
ــه  ــران ب زمینــه منتشــر نشــده اســت امــا در مــاه جــاری هیــچ صــادرات مســتقیمی از ای

ــن و عربســتان ســعودی انجــام نشــد. مقصــد دو کشــور بحری

مدیرعامــل مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان و ســرمایه گــذار ایــن طــرح از اشــتغال زایــی 
ــروژه  ــتقیم در پ ــورت غیرمس ــه ص ــر ب ــتقیم و 750 نف ــورت مس ــه ص ــر ب ــرای 250 نف ب

جهــان فــوالد بردســیر خبــر داد.
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بــا محقــق شــدن بودجــه الزم بــرای انجــام بخــش هــای نیمــه تمــام طــرح تولیــد پنــج 
ــه بهــره  ــل و ب ــا پیــش از زمســتان 95 تکمی ــه نخســت آن ت ــوالد، مرحل ــن ف ــون ت میلی

بــرداری خواهــد رســید.

ــه جــز نمادهــای شگل،شیراز،شــاماو شــخارک  در گــروه محصــوالت شــیمیایی ب
ــدون خریــدار حقوقــی بیــش از  ــا معامــات منفــی همــراه بودند.پتــرول ب بقیــه نمادهــا ب
ــی ، در قیمــت 130  ــر منف ــت در محــدوده صف ــه شــد و در نهای ــال معامل ــارد ری 10 میلی
تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد ، در صــدر گــروه قــرار گرفــت و بــا 5 واحدمنفــی 
بــر شــاخص تاثیــر گذاشــت.در نمادهــای جــم 2،در حــدود 2 میلیــون ســهم در قیمــت 920 
تومان،شــیراز 2،در حــدود 24 میلیــون ســهم در قیمــت 246 تومــان در بــازار خــرده فروشــی 
ــه صــرت بلوکــی انجــام شــد.نمادهای شاراک،شیران،شفارا،شــکربن ، شــیراز و کرماشــا  ب
بــا صــف فــروش مواجــه بودنــذ.در نمــاد وپتــرو کــه دیــروز مدبــران اقتصاد300.000ســهم 
بــه پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده بــود ،امــروز را در محــدوده صفــر تالــو آعــاز کــرد و در 
ــا افــت  بیــن ســهامداران حقیقــی بیــش از 4 میلیــون ســهم دادوســتد شــد ودر نهایــت ب
ــرول  ــد از پت ــه بع ــان دادو در رتب ــود پای ــه روز خ ــان ب ــت 198 توم ــدی ،در قیم 4 درص
ــاد  ــره نویســی و بازگشــایی نم ــت پذی ــد مهل ــه تمدی ــه ب ــا توج ــاراکح ب ــت. ش ــرار گرف ق
اصلــی، بــدون محدودیــت نوســان قیمــت آمــاده انجــام معاملــه شــد و در پایــان بــا افــت 
ــت  ــکربن جه ــه داد. ش ــود خاتم ــات خ ــه معام ــان ب ــت 155 توم ــدی . در قیم 14 درص
برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه بــه منظــور تصویــب صورتهــای مالی،متوقــف 

شــد.

بــر اســاس اطاعــات آمــاری در دو مــاه گذشــته-23فروردین تــا 23 خــرداد- حــدود 23 
هــزار و 500 میلیــارد تومــان از ارزش ســهام شــرکتهای بورســی کاســته شــده اســت .بــه 
ــیمی  ــرکتهای پتروش ــهام ش ــدت ارزش س ــن م ــهری، در ای ــیمیا از همش ــزارش پتروش گ
ــان گــروه هــای بورســی داشــته اســت  ــت را در می ــت، بیشــترین اف ــان اف ــا 5700 توم ب
.بازدهــی گــروه شــیمیایی و پتروشــیمی در 2  مــاه گذشــته منفــی 4 درصــد بــوده اســت.
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ــه اســتثناء نمادهــای ونفــت و شــپاس اکثــر نمادهــا در حاشــیه  در گــروه پاالیشــی ب
ــتقبال  ــن اس ــورد و در بی ــت خ ــی قیم ــروه در منف ــدر گ ــدند.ونفت لی ــه ش ــی معامل منف
ــد 2  ــا رش ــت ب ــد ، در نهای ــه ش ــال معامل ــارد ری ــش از 68 میلی ــی بی ــهامداران حقیق س
درصــدی ، درقیمــت 265 تومــان بــه روز خــود پایــان داد و بــا 2 واحــد مثبــت بــر شــاخص 
تاثیــر گذاشــت.نمادهای شــپنا و شــاوان صــف فروشــی هــای گــروه بودند.شســپا جهــت 
برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه بــه منظــور تصویــب صورتهــای مالــی متوقــف 
شد.شــتران بــا 2 واحــد منفــی تاثیــر گــذار در شــاخص بــه عنــوان اولیــن ســهم تاثیــر در 
ــد  ــتد ش ــهم دادوس ــون س ــدود 5 میلی ــی در ح ــنده حقوق ــدون فروش ــاخص فرابورس،ب ش
ــی  ــروش کوچک ــف ف ــا ص ــان ب ــت 270 توم ــدی ، در قیم ــت 5 درص ــا اف ــان ب ودر پای
ــا 60 واحــد منفــی اولیــن ســهم تاثیــر گــذار در  ــه معامــات خــود خاتمــه داد.شــبندر ب ب
شــاخص بــورس،در ادامــه رونــد معامــات نزولــی خــود امــروز را هــم منفــی شــروع کــرد 
و بــا 93 درصــد فروشــنده حقیقــی بیــش از 13 میلیــارد ریــال جابــه جــا شــد و در نهایــت 
بــا افــت 4 درصــدی ، در قیمــت 455 تومــان خــود را بــرای معامــات فــردا آمــاده کــرد.

بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز از نیویورک، قیمــت نفت در معامــات روز دوشــنبه افزایش 
ــاره رشــد اقتصــادی  یافــت زیــرا ارزش دالر افزایــش یافــت و پیــش بینیهــای منفــی درب
اروپــا و آســیا، دورنمــای تقاضــای نفــت را تیــره کــرد .بــا ایــن همــه، اســتمرار اختــال در 
تولیــد نفــت نیجریــه ســبب شــد افــت قیمــت نفــت محــدود باشــد. طبــق اعــام اوپــک، 
بحــران صنعــت نفــت نیجریــه ســبب شــده اســت مجمــوع تولیــد ایــن ســازمان در مــاه 

گذشــته میــادی 100 هــزار بشــکه کاهــش یابــد
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خبری جدید از غگل : خط تولید جدید در راه است

ــرداری  ــه بهره ب ــده ب ــاه آین ــه م ــا س ــوزان ت ــرکت گلوک ــد در ش ــد جدی ــط تولی ــک خ ی
می رســد.

ــد  ــط تولی ــه خ ــان اینک ــران بابی ــا همفک ــو ب ــوزان در گفتگ ــر در شــرکت گلوک ــک مدی ی
ــت  ــد: ظرفی ــد، می افزای ــگل ایجــاد کن ــرای غ ــی را ب ــد حاشــیه ســود خوب ــد می توان جدی

ــن در روز اســت. ــد 250 ت ــن خــط تولی ای

 
او زمــان افتتــاح ایــن طــرح را ســه تــا چهــار مــاه آینــده عنــوان می کنــد و می گویــد: بــا 
بهره بــرداری از ایــن خــط تولیــد، حاشــیه ســودی بیــن 17 تــا 20 درصــد بــرای شــرکت 

ــود. ــاد می ش ایج

ورود صندوق های غیرمتنوع به بورس به زودی

بهنــام چاووشــی درگفتگــو بــا همفکــران مــی گویــد: ازکارهــای جدیــدی کــه بــه زودی 
اعــام مــی شــود ورود صنــدوق هــای جدیــدی اســت کــه در امیــد نامــه آنهــا انعطــاف 

بیشــتری وجــود خواهــد داشــت .

وی مــی افزایــد: صنــدوق هایــی وارد مــی شــوند بــه زودی بــه نــام صنــدوق هــای غیــر 
متنــوع کــه مدیرانــش بــا محدودیــت هــا و چارچــوب هــای کمتــری روبــرو هســتند و حتی 

مــی تواننــد در یــک یــا دو صنعــت ســرمایه گــذاری کننــد.

ایــن صنــدوق هــا امیــد نامــه هــای جــدای دارنــد و مدیرصنــدوق بایــد کارمــزدی متناســب 
ــا  ــب ب ــا متناس ــزد آنه ــروز کارم ــای ام ــدوق ه ــه درصن ــرد بپردازد.درصورتیک ــا عملک ب

عملکردشــان اســت .
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او تصریــح مــی کنــد: در حــال حاضــر مدیــران صنــدوق نمــی تواننــد بیــش از ده درصــد 
ــر  ــدوق هــای غی ــد در صورتیکــه در صن ــا صنعــت ســرمایه گــذاری کنن دریــک ســهم ی
متنــوع کــه درآینــده نزدیــک وارد مــی شــوند مدیــر مــی تواننــد دریــک تــا دو ســهم یــا 

ــع را متمرکــز کنــد.   صنعــت مناب

 ریزش شاخص تا کجا خواهد بود؟ 

یک کارشناس می گوید: روند نزولی شاخص تا مرز 72 هزار خواهد بود.

مدیرســرمایه شــرکت ســرمایه گــذاری بانــک  صنعــت و معــدن مــی گویــد: رونــد اصاحی 
شــاخص ادامــه دار خواهــد بــود و احتمــاال تــا 72 هــزار نیــز ادامــه خواهــد یافــت.

هــادی ثریــا نــژآد افــزود: بــازار رونــدی فرسایشــی را مــی پیمایدکــه ایــن نیــز بــه چنــد 
دلیــل اســت .

بــه گفتــه وی ، وضعیــت نــه چنــدان امیــدوار کننــده گــزارش هــای مالــی شــرکت هــا ، 
بــرآورده نشــدن انتظــارات ســهامداران از پســا برجــام دو دلیــل عمــده ایــی هســتند کــه 

شــاخص را بــه ســوی پاییــن هدایــت مــی کننــد.

ــا مــرز 72 هــزار واحــد کاهــش خواهــد  ــه نظــر مــن شــاخص ت ــد: ب ــژاد مــی افزای ثریان
ــرخ ســود بانکــی جــدی شــود. یافــت تاکمــی مســاله کاهــش ن

او ادامــه مــی دهــد : از ســویی دیگــر گــزارش صــورت هــای مالــی صنایــع ماننــد ســیمانی 
هــا ، کاشــی و ســرامیک و ذوب آهــن نیــز امیــدی در دل ســهامداران ایجــاد نکــرد.

وی در ادامــه افــق آینــده بــازار را امیــدوار کننــده ترســیم کــرد و بــه ســهامداران توصیــه 
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کــرد کــه در ایــن وضعیــت بــا صبــوری بیشــتری در بــازار بماننــد و از فروختــن ســهم خــود 
جلوگیــری کننــد.

وساخت در چه قیمتی خریدنیست؟

ــا 297  ــوس از 250 ت ــران فان ــر تحلیلگ ــهم از نظ ــد س ــرای خری ــنهادی  ب ــدوده پیش مح
ــر اســت ــان متغیی توم

سهم امروز در قیمت 265 تومان نیز قابل خرید بود 
کم ریسک ترین سیگنال صادر شده را در لینک زیر مشاهده کنید:

https://efanos.com/Signal/23307

برای مشاهده سایر سیگنال های صادر شده به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=249

https://efanos.com/Signal/23307
https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=249
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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.

5 سیگنال از 5 نماد:

http://www.bourseiness.com/tahlil/786

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/786
http://www.bourseiness.com/tahlil
http://www.bourseiness.com/tahlil

