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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
1026 واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 74,850 واحــد رســید. کــه نمادهــای پارســان بــا 
96 واحــد ، فــوالد بــا 90 واحــد و فــارس بــا 74 واحــد بیشــترین تاثیــر  منفــی و همچنیــن 
نمــاد درازک بــا 19 واحــد بیشــترین تاثیــر مثبــت را بــر شــاخص بــورس گذاشــتند.  ارزش 
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 196 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد خســاپا بــا رقمــی 

حــدود 19 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

در بــازار فرابــورس شــاخص کل بیــش از 11 واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 796 واحــد 
رســید . نمادهــای شــتران ، میدکــو و ذوب بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر شــاخص فرابــورس 
گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 142 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد 

حپارســا بــا رقمــی حــدود 13 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3470 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 21 هــزار تومــان رســید

مهمترین اخبار اقتصادی

وزیــر خارجــه کشــورمان در مرحلــه دوم ســفر اروپایــی خــود در ســال جــاری به کشــورهای 
نــروژ و آلمــان ســفر می کنــد .بــه گــزارش ایســنا، محمــد جــواد ظریــف یک شــنبه شــب 
ــدادی از  ــا تع ــدار ب ــر دی ــاوه ب ــروژ ع ــت در ن ــت و در دو روز اقام ــد رف ــروژ خواه ــه ن ب
مقامــات ایــن کشــور اروپایــی در نشســت “اســلو فــروم” نیــز حضــور پیــدا خواهــد کــرد 
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ــا مقامــات شــرکت کننــده در “اســلو فــروم” خواهــد داشــت .وی پــس  و ماقات هایــی ب
از آن نــروژ را بــه مقصــد آلمــان تــرک خواهــد کــرد و در جریــان ســفر چنــد ســاعته بــه 
ــا  فرانــک والتــر اشــتاین مایر، همتــای ژرمنــی خــود در برلیــن در  ایــن کشــور اروپایــی ب
چارچــوب روابــط دو جانبــه و مســائل منطقــه بحــث و گفت وگــو خواهــد کــرد .دو هفتــه 
ــار کشــور  ــه چه ــود در ســال 95 ب ــی خ ــف در راســتای دور اول ســفر اروپای ــش،  ظری پی
ــز  ــی تجــاری نی ــه هیأت ــفر ک ــن س ــرد. در ای ــفر ک ــی و لهســتان س ــد، لتون ــوئد، فنان س
ــان خــود در همایش هــای  ــا همتای ــدار ب ــر دی ظریــف را همراهــی می کــرد، وی عــاوه ب
اقتصــادی مشــترک بیــن ایــران و ایــن چهار کشــور شــرکت کــرد .ظریــف را در دومین دور 
ــد تخت روانچــی و حســین جابری انصــاری  ــی اش ســیدعباس عراقچــی، مجی ســفر اروپای
ــه  ــف از جمل ــی کشــورهای مختل ــات عال ــه حضــور مقام ــا توجــه ب ــد .ب همراهــی می کنن
جــان کــری وزیــر خارجــه آمریــکا و فدریــکا موگرینــی رییــس سیاســت خارجــی اتحادیــه 
ــاره مســایل  ــی خــود درب ــای ایران ــا همت ــات ب ــن مقام ــه ای ــدار دو جانب ــا احتمــال دی اروپ

منطقــه و اجــرای برجــام وجــود دارد .

ســی ان ان در مطلبــی بــه ارزیابــی نقــش اوبامــا در پیــروزی احتمالــی هیــاری کلینتــون 
ــا اشــاره بــه حمایــت  پرداخــت .بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران، ســی ان ان در مطلبــی ب
ــکا – باالخــره  ــا – رئیــس جمهــور آمری ــاراک اوبام ــون نوشــت: ب ــا از نامــزدی کلینت اوبام
پــس از ماه هــا انتظــار، حمایــت رســمی خــود را از نامــزدی هیــاری کلینتــون در انتخابــات 
ریاســت جمهــوری 2016 آمریــکا اعــام کــرد و طبــق معمــول، دونالــد ترامــپ – نامــزد 
ــان داد  ــش نش ــئله واکن ــن مس ــه ای ــر ب ــی توییت ــبکه اجتماع ــان – در ش جمهوری خواه
ــا از  ــمی اوبام ــت رس ــام حمای ــس از اع ــه پ ــری بافاصل ــت توییت ــک پس ــپ در ی .ترام
کلینتــون نوشــت: “اوبامــا از کلینتــوِن شــیاد حمایــت کــرد. او  ]اوبامــا[ می خواهــد ریاســت 
ــن را  ــری ای ــس دیگ ــچ ک ــا هی ــد؛ ام ــته باش ــه داش ــر ادام ــال دیگ ــوری اش 4 س جمه
ــا حمایــت  نمی خواهــد !” اوبامــا بــه عنــوان اولیــن رئیــس جمهــور سیاه پوســت آمریــکا ب
ــه نخســتین رئیس جمهــوری تبدیــل شــد کــه از ریاســت جمهــوری اولیــن  از کلینتــون ب
ــا  ــت. ام ــرده اس ــت ک ــکا حمای ــی آمری ــای انتخابات ــر در رقابت ه ــدی حاض ــزد زن ج نام
فــارغ از ایــن مســئله، حمایــت اوبامــا از کلینتــون در واقــع حمایــت رئیــس جمهــوری اســت 
کــه در آخریــن ماه هــای ریاســت جمهــوری خــود از محبوبیــت نســبتًا خوبــی در جامعــه 
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آمریــکا برخــوردار شــده اســت . حمایــت رســمی اوبامــا از کلینتــون در شــرایطی صــورت 
ــدود 6 درصــد نســبت  ــی ح ــدگان آمریکای ــان رای دهن ــت او در می ــه محبوبی ــرد ک می گی
بــه ابتــدای ســال افزایــش یافتــه اســت و اکنــون بــا محوبیــت تقریبــا 50 درصــدی خــود 

ــد . ــه کاخ ســفید را همــوار کن ــرای رســیدن ب ــون ب ــد مســیر کلینت می توان

 
در گروه های دیگر چه خبر بود؟

ــه  ــی ب ــات منف ــراب ا معام ــا اکث ــات نماده ــاخت قطع ــودرو و س ــروه خ در گ
معاماتشــان پایــان دادنــد . خســاپا بــا بیــش از 159 میلیــون ســهم پــر حجــم تریــن نمــاد 
ــا  ــا کاهــش 4 درصــدی و ب ــه حداقــل قیمتــی هــم رســید در آخــر ب ــود ســایپا ب گــروه ب
قیمــت پایانــی 1205 ریــال بــه کار خــود پایــان داد . خزامیــا در محــدوده صــف فــروش 
بســته شــد ایــن نمــاد بــه حداقــل قیمتــی نیــز رســدی و در آخــر بــا قیمــت پایانــی 101 
ــارس ،  ــا ، خپ ــن ، ورن ــه شــد . نمادهــای خاذی ــون ســهم معامل ــش از 76 میلی ــان بی توم
ــه  ــد . خــودرو ب ــروه بودن ــروش گ ــا صــف ف ــراه ب ــی هم ــی هــای منف خــکاوه از خودروی
ــا افــت  ــران خــودرو ب ــرای خــود رقــم زد ای ــال رســید و روز منفــی ای ب قیمــت 3443ری
ــزر  ــای خ ــان داد . نماده ــود پای ــه کار خ ــد کاهشــی ب ــا رون ــراه شــد و ب 4 درصــدی هم
ــا توجــه  ــد . ب ، خرینــگ ، خوســاز ، خمهــر از دیگــر نمادهــای صــف فــروش گــروه بودن
بــه جــو منفــی و رونــد نزولــی در بیشــتر نمادهــای خودرویــی شــاهد معامــات مثبــت در 
نمادهــای خنصیــر و خفنــر  و همچنیــن صــف خریــد در نمــاد خلنــت بودیــم . نمادهــای 

ــا کاهــش 4 درصــدی معاماتشــان را پشــت سرگذاشــتند . ــز ب خــاور ، خبهمــن نی

مدیرعامــل ســایپا زنــگ معامــات امــروز بــورس را نواخــت و بــا اشــاره بــه نهایــی شــدن 
واگــذاری 50 درصــد ســهام ســایپا کاشــان بــه ســیتروئن فرانســه ، مهمتریــن برنامــه هــای 

ســال جــاری را اعــام کــرد.

مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد از توافــق بــا چنــد خودروســاز بــرای تحویــل خــودرو 
ــری  ــای سراس ــب اتحادیه ه ــودرو در قال ــد خ ــان خری ــه متقاضی ــهیات ب ــت تس و پرداخ
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حمــل و نقــل و تاکســیرانی خبــر داد.

در گــروه فلــزات اساســی اکثــر نمادهــا قرمــز پــوش بودنــد .فــوالد بــا بیــش از 16 
میلیــون ســهم لیــدر گــروه بــود ایــن نمــاد بــا کاهــش 4 درصــدی بــه کار خــود پایــان داد 
و بــه قیمــت 1184 ریالرســید همچنیــن در ایننمــاد شــاهد معاملــه بلوکــی بــه حجــم 35 
میلیــون ســهم بودیــم کــه ایــن معاملــه بــه ارزش پایــه هــر ســهم 118 تومــان و در بــازار 
ــا  خــرده فروشــی در نمــاد فــوالد 2 و توســط ســهامدار حقوقــی صــورت گرفــت . ذوب ب
صــف فــروش ســنگین بــه معاماتــش خاتمــه داد ایــن نمــاد امروزبــا دونــد نزولــی همــراه 
شــد و پــس از آنکــه بیــش از 16 میلیــون ســهم معاملــه شــد بــه قیمــت 288 تومــان رســید 
و در آخــر بــا صــف فــروش 21 میلیونــی بــه کار خــود پایــان داد . نمادهــای فــوالژ ، ارفــع 
بــا صــف فــروش معامــات امروزشــان را پشــت سرگذاشــتند . نمادهــای فاســمین ، فمــراد 
مثبــت بودنــد و بــا افزایــش 2 درصــدی در قیمــت پایانــی خــود همــراه شــدند . نمادهــای 

فباهنــر ، فلولــه ، فخــوز از دیگــر منفــی هــای همــراه بــا صــف فــروش بودنــد .

ــه  ــمی کارخان ــاح رس ــپاهان از افتت ــاء س ــن احی ــنگ آه ــادن س ــرکت مع ــی ش ــر فن مدی
کنسانتره ســازی ایــن شــرکت بــا ظرفیــت تولیــد 900 هــزار تــن در ســال فــردا بــا حضــور 

ــر داد. ــان وی خب ــر صنعــت، معــدن و تجــارت و معاون وزی

ــراز  ــوالد مگنیتوگورســک روســیه اب ــروه پشــتیبانی صــادرات شــرکت آهــن و ف ــر گ مدی
ــزارش  ــه گ ــود. ب ــکوفا ش ــران ش ــازار ای ــا ب ــع تحریم ه ــداز رف ــه بع ــرد ک ــدواری ک امی
خبرنــگار مایــن نیــوز، ایــوان پاشــینین )Ivan A. Pashinin( بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت 
آهــن و فــوالد مگنیتوگورســک روســیه همــواره بــا ایــران تجــارت داشــته اســت، افــزود: 
ــه کشــورهای اروپایــی، آفریقــای شــمالی و ترکیــه و البتــه ایــران  بیشــتر صــادرات مــا ب
بــوده اســت .وی همچنیــن درخصــوص افزایــش تعرفــه واردات فــوالد بــه ایــران و تاثیــر 
ایــن اقــدام بــر صــادرات شــرکت مگنیتوگورســک بــه کشــورمان اظهــار کــرد: مــا واردات 
بــه ایــران را انجــام خواهیــم داد امــا پــس از بررســی دقیــق همــه مســائل تصمیــم خــود 

را در مــورد نحــوه اجــرای برنامــه صــادرات خواهیــم گرفــت.
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در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا بــا معامــات منفــی همــراه بودنــد. 
پارســان بــه 96 واحــد منفــی اولیــن ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص بــه عنــوان پرحجــم 
تریــن ســهم گروه،بیــش از 5 میلیــون ســهم بــا 95 درصــد فروشــنده حقیقــی معاملــه شــد 
و در نهایــت بــا افــت 4,5 درصــدی ، در قیمــت 215 تومــان و بــا صــف فــروش کوچکــی 
بــه روز خــود پایــان داد.درنمــاد فــارس 2 15 میلیــون ســهم در قیمــت 555 تومــان در بــازار 
خــرده فروشــی بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد.نمادهای شــفارا و شــپارس بــدون تحــرک 
ســهامداران حقوقــی وحجــم معاماتــی پائیــن بــا صــف خریــد بســته شدند.شــخارک بیــش 
از 58 میلیــارد ریــال در بیــن ســهامداران حقوقــی دادو ســتد شــد کــه در حــدود 4 میلیــون 
ســهم در قیمــت 1,205 تومــان در ســاعات پایانــی بــازار بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد 
ــان  ــه روز خــود پای ــه بلوکــی ب ــا رشــد 1 درصــدی ، در همــان قیمــت معامل ــان ب ودر پای
ــود  ــر شــاخص تاثیرگــذار ب ــا 6 واحــد مثبــت ب داد ، پــرارزش تریــن ســهم گــروه شــدو ب
شســینا جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه بــه منظــور تصویــب صورتهــای 
مالــی، متوقــف شــد.نمادهای شمواد،شلعاب،کرماشا،شیراز،شــتوکا و شــفن در حداقــل قیمــت 

روزانــه بــه معامــات خــود خاتمــه دادنــد.

ــاره  ــا، درب ــادی ایرن ــگار اقتص ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــس« در گف ــک نف ــریفی نی ــدی ش »مه
وضعیــت صــادرات محصــوالت پتروشــیمی و تقاضــا بــرای ایــن محصــوالت در بازارهــای 
ــای  ــران در بازاره ــیمی ای ــدی پتروش ــوالت تولی ــش محص ــرای افزای ــزود: ب ــان، اف جه
جهانــی، تقاضــا وجــود دارد امــا افزایــش صــادرات بــه افزایــش میــزان تولیــد بســتگی دارد 
ــی  ــد نمایندگ ــر جدی ــدازی دفات ــاره راه ان ــیمی درب ــی پتروش ــرکت بازرگان ــل ش .مدیرعام
ــی  ــوان صادرات ــن ت ــه باالرفت ــروش ب ــر ف ــش دفات ــت: افزای ــز گف ــا نی پتروشــیمی در اروپ
ــواع محصــوالت  ــن ان ــون ت ــد 61 میلی ــت تولی ــون از ظرفی ــران هــم اکن بســتگی دارد .ای
ــه 160  ــداز ســال 1404، آن را ب ــا چشــم ان پتروشــیمی برخــوردار اســت و در نظــر دارد ت

ــن افزایــش دهــد. ــون ت میلی

ــه روز چهارشــنبه  ــروه بود.شــبندر ک ــت گ ــاد مثب ــا نم ــی شســپا تنه ــروه پاالیش در گ
ــن  ــوان چهارمی ــه عن ــی ب ــا 73 واحــد منف ــروز ب ــود ام ــه معامــات بازگشــته ب ــه گردون ب
ســهم تاثیــر گــذار بورســی در شــاخص،بیش از 33 میلیــارد ریــال بــا 99 درصــد فروشــنده 
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ــا  ــان ب ــت 4,5 درصــدی ، در قیمــت 467 توم ــا اف ــت ب ــی دادوســتد شــد و در نهای حقیق
صــف فــروش بــه کار خــود پایــان داد و در صــدر گــروه قــرار رفت.نمادهــای شتران،شــبریز 
و شــپاس در کــف قیمتــی خــود بســته شــدند.ونفت در حالــی کــه روز خــود را بــا قیمــت 
مثبــت شــروع کــرده بــود بیــش از 11 میلیــون ســهم در بیــن ســهامداران حقیقــی معاملــه 
شــد و در پایــان بــا در محــدوده صفــر منفــی ، در قیمــت 253 تومــان بــه معامــات خــود 

پایــان داد و در رتبــه بعــد از شــبندر قــرار گرفــت.

مدیرامــور بیــن الملــل شــرکت ملی نفــت ایــران از عملیاتی شــدن 80 درصــد از قراردادهای 
فــروش نفــت ایــران بــه مقصــد اروپــا خبــر داد و گفــت: مذاکــرات بــا شــرکتهای بــزرگ 
ــته  ــه گذش ــاه ژانوی ــا در م ــو تحریمه ــس از لغ ــران پ ــه دارد .ای ــت ادام ــروش نف ــرای ف ب
تــاش کــرده اســت ســهم از دســت رفتــه خــود را در بازارهــای جهانــی احیــا کنــد و از آن 
زمــان تــا کنــون موفــق شــده اســت صــادرات نفــت خــود را بــه بیــش از دو برابــر برســاند.

شــرکت بــی پــی در گزارشــی اعــام کــرد کــه در ســال گذشــته میــادی، مصــرف نفــت 
ایــران 4,5 درصــد افــت ســاالنه داشــته اســت .بــه گــزارش خبرنــگار شــانا، شــرکت بــی 
ــن ســال 2016 میــادی،  ــرژی جهــان” منتشــر شــده در مــاه ژوئ ــی “مــرور آمــاری ان پ
ــه یــک  ــران در ســال 2015 میــادی ب اعــام کــرد میانگیــن مصــرف نفــت خــام در ای

میلیــون و 947 هــزار بشــکه در روز مــی رســیده اســت .

در گــروه بانکــی بــه جــز نمــاد وپســت ســایر نمادهــای گــروه معامــات منفــی و کــم 
حجمــی را پشــت ســر گذاشــتند. امــا وپســت نیــز در همــان ســاعت اولیــه بــازار بــه تدریــج 
بــه بــازه هــای منفــی رســید. وبصــادر بــا حجــم معاملــه 22 میلیونــی در صــدر گــروه قــرار 
داشــت؛ امــروز همچنیــن شــاهد معاملــه 80 میلیونــی ایــن نمــاد در بازارخــرده فروشــی و 
در حداکثــر آســتانه قیمتــی روزانــه توســط بازارگــردان ایــن ســهم بودیــم. رونــد نزولــی در 
بانــک تجــارت همچنــان ادامــه داشــت و در معامــات امــروز قیمــت ســهام ایــن شــرکت 
بــه 100 تومــان رســید؛ وتجــارت کــه بــرای ســال مالــی 95 مبلــغ 167 ریــال ســود بــه 
ازای هــر ســهم پیــش بینــی کــرده طــی 12 مــاه ســال 94 توانســت بــه ازای هــر ســهم 
132 ریــال ســود محقــق کــرده و حــدود 80 درصــد از آخریــن پیــش بینــی خــود را پوشــش 
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دهــد. وکوثــر کــه خبــر مزایــده فــروش ســهام تنهــا یــک روز معامــات ایــن ســهم را بــه 
ــود؛ مدیرعامــل  ــا افــت 2 درصــدی همــراه ب صــف خریــد کشــاند، در معامــات امــروز ب
موسســه مالــی کوثــر طــی اطاعیــه ای در کــدال بــا اعــام رســمی مزایــده 62 درصــد 
ــر ســود هــر ســهم خــود  ــر ایــن واگــذاری ب ــاره اث ســهام ســه مالــک گــروه بهمــن درب
توضیــح داد و تاکیــد کــرد کــه واگــذاری ســهام مزبــور تاثیــر قابــل ماحظــه ای کــه منجــر 
بــه تغییــر EPS ســال 95 شــرکت گــردد، نــدارد. در دیگــر گزارشــات ایــن گــروه، وگــردش 
کــه حــدود 5 مــاه از توقــف آن مــی گــذرد امــروز اولیــن پیــش بینــی ســود هــر ســهم 

ســال مالــی 95 خــود را بــا تعدیــل منفــی 10 درصــدی مبلــغ 84 ریــال اعــام کــرد.

در گــروه اســتخراج کانــه هــای فلــزی، بــا توجــه بــه رشــد قیمــت روی جهانــی 
شــاهد معامــات مثبــت در نمادهــای کــروی، کبافــق و کامــا بودیــم. امــا ســایر نمادهــای 

گــروه در معامــات امــروز خــود بــه قیمــت هــای حداقلــی رســیدند.

در ایــن گــروه خبــری داشــتیم مبنــی بــر پیش بینــی افزایــش 50 درصــدی ذخایــر ســنگ 
ــع  ــادن و صنای ــازی مع ــعه و نوس ــازمان توس ــس س ــه ریی ــن رابط ــور؛ در همی ــن کش آه
ــارد تــن  ــا 3 میلی ــر قطعــی ســنگ آهــن اکنــون 2.7 ت ــران اعــام کــرد: ذخای ــی ای معدن
ــا  ــا نتایــج حاصــل از اکتشــافات در دســت اجــرا و ب اســت کــه پیــش بینــی مــی شــود ب

ــد. ــا 4.5 میلیــارد تــن افزایــش یاب ــه 4 ت رشــد حــدود 50 درصــدی ب

پتروشیمی ها از نفت 50 دالری چه سودی می برند؟

علیرغــم اینکــه صنعــت پتروشــیمی بــا ابهامــی اساســی بــه نــام قیمــت خــوراک مواجــه 
اســت امــا رشــد قیمــت نفــت مــی تواندکمــی صــورت مالــی ایــن شــرکت هــا را بهبــود 

بخشــد.

فریبــرز کریمایــی ، کــه از مدیــران بــا ســابقه صنعــت پتروشــیمی محســوب مــی شــود و 
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هــم اکنــون قائــم مقــام انجمــن پتروشــیمی محســوب مــی شــود درگفتگــو بــا خبرنــگار 
اقتصــادی همفکــران مــی گویــد: درحــال حاضــر قیمــت خــوراک یــک ابهــام اساســی در 
ایــن صنعــت محســوب مــی شــود، اگرچــه وزارت نفــت مکلــف بــود از اول فروردیــن نــرخ 

جدیــد خــوراک را بــه مــا اعــام کنــد.

ــان نامشــخص و مبهــم  ــرخ خــوراک همچن ــد: متاســفانه ســرانجام ن وی اضافــه مــی کن
اســت و نامعلــوم و ایــن موضــوع صنعــت پتروشــیمی را بــرای ســرمایه گــذاری و در بــازار 

ســرمایه غیرجــذاب مــی کنــد.

ــه  ــر صنعــت پتروشــیمی مــی گویــد: ب ــاره تاثیــر قیمــت نفــت ب کریمایــی همچنیــن درب
طــور طبیعــی همــان طــور کــه کاهــش قیمــت نفــت بــر صنعــت پتروشــیمی موثــر بــوده و 
ایــن تاثیــر بــر هــر کــدام از محصــوالت و تولیــدات بــا وقفــه هــای کوتــاه مــدت یــا میــان 

مــدت بــوده درنتیجــه افزایــش قیمــت نفــت نیــز بــه همیــن ترتیــب اســت.

او مــی افزایــد: بــه عنــوان مثــال، رشــد قیمــت نفــت بــر محصوالتــی ماننــد پلیمــری و 
آروماتیــک ســریعتر اثــر مــی گــذارد.

ــال  ــه دنب ــیمی ، ب ــت پتروش ــته صنع ــی گذش ــا بررس ــد ب ــهامداران بای ــد: س ــی گوی او م
ــد. ــی پذیرن ــر م ــاق اث ــن اتف ــریعتر از ای ــه س ــد ک ــیمی برون ــای پتروش واحده

غفارس به کدام کشورها سفر می کند؟ 

ورود محصــوالت پــگاه فــارس بــه روســیه و بازارهــای جدیــد از مهمتریــن برنامــه هــای 
ایــن شــرکت محســوب مــی شــود.

حنیــف پــور، مدیرعامــل ایــن شــرکت بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: بــه طورحتــم صــادرات 
ازمهمتریــن برنامــه هــای ایــن شــرکت محســوب مــی شــود آنچنانکــه هــم اکنــون 12 
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درصــد از تولیــدات مــا بــه کشــورهای همســایه اطــراف مــی رود.

او تصریــح مــی کنــد: عــراق ، پاکســتان و افغاســتان مهمتریــن بازارهــای بالفعــل هســتند 
و امیــد اســت بــه زودی بتوانیــم بــه پاکســتان، امــارات و تاجیکســتان نیــز راه یابیــم.

حنیــف پــور درپاســخ بــه ایــن ســوال کــه ســرانجام صــادرات بــه روســیه بــه کجــا رســید 
، گفــت: پــگاه فــارس از آن دســته شرکتهاســت کــه توانســته مجــوز صــدور محصــوالت 
خــودرا بــه ایــن کشــور دریافــت کنــد امــا همچنــان درحــال تــاش بــرای ورودبــه ایــن 

بــازار هســتیم.

او ســود هرســهم ایــن شــرکت را در ســال 95 ، 470 ریــال عنــوان کــرد و افــزود: امیدواریم 
بتوانیــم در ســال 95 ، بیــش از  ســه هــزار و 593 میلیــارد ریــال فــروش داشــته باشــیم .

ــد را از دیگــر  ــذاری هــای جدی ــد و ســرمایه گ ــه تولی ــارس کاهــش هزین ــل غف مدیرعام
برنامــه هــا دانســت و گفــت : توزیــع محصــوالت مــا پاشــنه آشــیل محســوب مــی شــود 

کــه بایــد درایــن زمینــه نیزخــود را تقویــت کنیــم.

 دلقما و بازدهی 50 درصدی 

دلقمــا پــس از تکمیــل دو مــوج 1orA و 2orB، در مــوج صعــودی 3orC قــرار دارد. حرکــت 
پرشــتاب صعــودی در کنــار حرکــت کنــد اصاحــی و همچنیــن واگرایــی معمولــی و مخفی 
مثبــت، زمینــه را بــرای یــک رشــد تــا محــدوده 500 تومــان فراهــم مــی کنــد. مــی تــوان 

در محــدوده 330 تومــان بــا حــد ضــرر 280 تومــان وارد خریــد ایــن ســهم شــد.
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شاوان در چه قیمتی خریدنی است؟

بیــن تحلیلگــران فانــوس در زمینــه محــدوده مناســب خریــد اختــاف نظــر وجــود دارد، 
ــی  ــی 1000 تومان ــدوده حمایت ــهم را در مح ــد س ــیگنال خری ــران، س ــده ای از تحلیلگ ع
صــادر کــرده انــد، ایــن در حالیســت کــه امــروز ســهم موفــق بــه حفــظ حمایــت مذکــور 

نشــد

 سایر تحلیلگران محدوده مناسب خرید را بین 926 تا 970 تومان می دانند:

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=1263

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=1263
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ــا  ــال را از دســت بدهــد، ســهم ت ــه، در صورتــی کــه حمایــت 925 ری ــد بینان ــت ب در حال
ــت خواهــد داشــت: ــان اف 853-830 توم

https://efanos.com/Analyze/38019

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

https://efanos.com/Analyze/38019
http://www.bourseiness.com/tahlil/786
http://www.bourseiness.com/tahlil
http://www.bourseiness.com/tahlil

