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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس 793 واحــد 
ــد  ــا 87 واح ــی ب ــای فمل ــه نماده ــید. ک ــد رس ــم 77,883 واح ــه رق ــت و ب ــش یاف افزای
ــاخص  ــر  ش ــت  را ب ــر  مثب ــترین تاثی ــد بیش ــا 58 واح ــد و کگل ب ــا 77 واح ــبندر ب ، ش
گذاشــتند.  ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 219 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد 
خــودرو بــا رقمــی بیــش از 17 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود . در بــازار 
فرابــورس شــاخص کل بــا 5 واحــد افزایــش بــه رقــم 813 واحــد رســید  کــه نمــاد شــتران 
بــا 2 واحــد بیشــترین تاثیــر را بــر ایــن رشــد داشــت. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه 
رقمــی بالــغ بــر  74 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد شــتران بــا رقمــی حــدود 10میلیــارد 

تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود.  

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3538 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 128 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

رئیس جمهــوری در دو حکــم جداگانــه »جمشــید انصــاری« را به عنــوان »معــاون 
رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور« و »محمدباقــر نوبخــت« 
را به عنــوان »معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور« منصــوب 
ــه و  ــر یافت ــزی کشــور تغیی ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــاختار س ــن حکــم، س ــا ای ــرد. ب ک
بــه دو نهــاد »ســازمان برنامــه و بودجــه« و »ســازمان اداری و اســتخدامی« تفکیــک شــد. 
ایــن موضــوع باعــث مرزبنــدی موافقــان و مخالفــان شــد. بــه اعتقــاد کارشناســان فــارغ 
از تغییــر شــکل ایــن نهــاد بایــد فرآینــدی در بلندمــدت شــکل بگیــرد کــه وظایــف ایــن 
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نهادهــا بازتعریــف شــود .

بــه گــزارش ایرنــا خبرگــزاری آسوشــیتدپرس ضمــن بازتــاب ســخنان دکتــر حســن روحانی 
در گفــت و گــوی زنــده تلویزیونی ســه شــنبه شــب، به نقــل از رئیــس جمهوری کشــورمان 
نوشــت طــرف مقابــل بــه تعهداتــش در چارچــوب توافــق هســته ای عمــل نکــرده اســت 
و ایــن کار بــر رشــد اقتصــاد ایــران اثــر منفــی مــی گــذارد .ایــن خبرگــزاری بــه نقــل از 
ــروز در  ــا ام ــود، م ــرده ب ــل بدرســتی عمــل ک ــر طــرف مقاب ــی نوشــت ‘اگ حســن روحان
شــرایط بهتــری بودیــم .’روزنامــه واشــنگتن پســت نیــز نوشــت رئیــس جمهــوری ایــران 
ضمــن انتقــاد از طــرف توافــق هســته ای، یــادآور شــده اســت کــه ایــران هنــوز بــه دارایــی 
ــه سیســتم  ــت بفروشــد و ب ــد نف ــی توان ــد م ــدارد؛ هرچن ــای خارجــی اش دسترســی ن ه
ــس  ــن نوشــت: رئی ــه همچنی ــن روزنام ــد .ای ــته باش ــی دسترســی داش ــن الملل ــی بی بانک
جمهــوری ایــران مــی گویــد کنگــره آمریــکا و برخــی کشــورهای منطقــه بــر ســر اجــرای 
توافــق هســته ای مانــع تراشــی مــی کننــد .شــبکه خبــری فاکــس نیــوز، پربیننــده تریــن 
ــن بخــش از ســخنان امــروز رئیــس جمهــوری  ــز ای ــکا نی ــی در آمری شــبکه خبــری کابل
کشــورمان را برجســته کــرد کــه طــرف توافــق هســته ای ‘بایــد تعهداتــش را عملــی کنــد 
ــه ســخنان ‘جــان کربــی’ ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا نیــز  ‘.فاکــس نیــوز البتــه ب
اشــاره کــرد کــه گفتــه اســت ایــران بــه تعهداتــش عمــل کــرده و مدعــی شــده ‘مــا نیــز 
داریــم بــه تعهداتمــان عمــل مــی کنیــم ‘.بســیاری دیگــر از رســانه هــای آمریکایــی نیــز 

خبــر آسوشــیتدپرس دربــاره ســخنان حســن روحانــی را منتشــر کردنــد.
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در گروه های دیگر چه خبر بود؟

ــه  ــا قیمــت پایانــی مثبــت ب در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات اکثــر نمادهــا ب
کار خودشــان پایــان دادنــد . خســاپا بــا معامــات مثبــت کار خــود را آغــاز نمــود کــه در 
ــید و  ــی رس ــی 1233 ریال ــت پایان ــه قیم ــد و ب ــراه ش ــدی هم ــش 1 درص ــا افزای ــر ب آخ
بیــش از 68 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت . در 
ــازار شــاهد قطــع شــدن هســته معامــات شــدیم ایــن در حالــی بــود  ســاعات ابتدایــی ب
کــه بیشــتر نمادهــا در حــال معاملــه در محــدوده مثبــت خــود بودنــد کــه ســازمان بــورس 
در حــال بررســی و پاســخگویی ایــن مشــکل مــی باشــد . ایــران خــودرو امــروز بــه حداکثــر 
قیمتــی رســید خــودرو ســبز پــوش بــود ایــن نمــاد امــروز بــا رشــد قیمتــی همــراه شــد و 
بــا افزایــش 4 درصــدی و قیمــت پایانــی 3332 ریالــی بــه معاماتــش خاتمــه داد . ورنــا 
ــت  ــروز جه ــن نمادام ــید ای ــال رس ــی 2162 ری ــت پایان ــه قیم ــدی ب ــش 1 درص ــا کاه ب
برگــزاری مجمــع عمومــی فــوق العــاده بــرای افزایــش ســرمایه متوقــف شــد . نمادهــای 
خاهــن ، خمحرکــه ، خچرخــش ، خگســتر از مثبــت هــای همــراه بــا صــف خریــد گــروه 
ــارس امــروز را هــم  ــا افزایــش تقاضــا و صعــود قیمتــی همــراه شــدند . خپ ــد کــه ب بودن
ــی را پشــت  ــان رســاند ایــن نمــاد قیمــت پایانــی1389 ریال ــه پای ــا رشــد 3 درصــدی ب ب
سرگذاشــت و بیــش از 11 میلیــون ســهم معاملــه شــد . خاذیــن مثبــت بــود ایــن نمــاد بــا 
رشــد 4 درصــدی همــراه شــد خاذیــن امــروز بــه حداکثــر قیمتــی نیــز رســید در آخــر بــا 
قیمــت پایانــی 1013 ریالــی بــه کار خــود پایــان داد و روز مثبتــی بــرای خــود رقــم زد . 

ختــراک صــف فــروش بــود .

ــا اعــام صــدور  رئیــس اداره نظــارت بــر انتشــار و ثبــت اوراق بهــادار ســازمان بــورس ب
ــایپا  ــودرو و س ــارس خ ــت: پ ــال گف ــاه اول س ــی در 4 م ــارد تومان ــزار میلی ــوز 6.9 ه مج
دیــزل تــا ایــن لحظــه درخواســتی بــرای افزایــش ســرمایه نــداده انــد. بــه گــزارش پایــگاه 
خبــری بــورس پــرس،  غامرضــا ابوترابــی دربــاره افزایــش ســرمایه دو شــرکت خودرویــی 
پــارس خــودرو و  ســایپا دیــزل بــه ســنا گفــت: ایــن دو شــرکت بایــد بــر اســاس اطاعیــه 
ای کــه در ســامانه کــدال قــرار گرفتــه، بــرای افشــای گــزارش توجیهــی تهیــه شــده اقــدام 

و ســپس اظهــار نظــر بــازرس را افشــا و بــه ســازمان بــورس ارســال کننــد.
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بانــک مرکــزی طبــق مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار، ایــران خــودرو و ســایپا را ملــزم بــه 
اصــاح ســاختار مالــی و فــروش بخشــی از دارایــی هــا از جملــه ســهام بانــک پارســیان 
کــرد. بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، جدیدتریــن تصمیــم مهــم شــورای پــول 
و اعتبــار کــه دیــروز توســط مدیــر کل اعتبــارات بانــک مرکــزی ابــاغ شــده نشــان مــی 
ــه  ــزم ب ــده مل ــتفاده ش ــظ ســقف تســهیات اس ــرای حف ــایپا ب ــودرو و س ــران خ ــد ای ده

فــروش بخشــی از دارایــی هــا شــده انــد.

ــارد تومانــی طراحــی و تولیــد  ــه قــرارداد 500 میلی ــران خــودرو و شــرکت آلمانــی ماهل ای
موتورهــای ســه ســیلندر بــا تیــراژ ســاالنه 350 هــزار دســتگاه امضــا کردنــد. بــه گــزارش 
ــی  ــران خــودرو و شــرکت آلمان ــرس، ای ــل از ایکوپ ــه نق ــرس ب ــورس پ ــری ب ــگاه خب پای
ــه  ــای س ــواده ای از موتوره ــد خان ــی و تولی ــی طراح ــارد تومان ــرارداد 500 میلی ــه ق ماهل
ــا 160 اســب بخــار قــدرت و  ــا 120 ت ــد و قــرار اســت موتورهایــی ب ســیلندر امضــا کردن

ــد شــود. ــر تولی ــر در 100 کیلومت مصــرف ســوخت 4,7 لیت

در گــروه فلــزات اساســی شــاهد معامــات مثبتــی در بیشــتر نمادهــا بودیــم فملــی 
پرتقاضــا ظاهــر شــد ایــن نمــاد بــا رشــد 4 درصــدی بــه قیمــت پایانــی 1738 ریالی رســید 
فملــی بــا صــف خریــد 2 میلیونــی بــه کار خــود پایــان داد و بیــش از 18 میلیــون ســهم 
معاملــه شــد کــه در صــدر معامــات گــروه از نظــر حجــم قــرار گرفــت . نمادهــای ذوب 
و فــوالد در محــدوده صفــر مثبــت بــه کا رخودشــان خاتمــه دادنــد و بیــش از 17 میلیــون 
ســهم معاملــه شــدند . نمادهــای فخــوز ، فخــاس از مثبــت هــای همــراه بــا صــف خریــد 
گــروه بودنــد . فاســمین مثبــت بــود ایــن نمــاد بیــش  از 2 درصــد مثبــت بــود و بــا قیمــت 
ــه شــد  ــان دادو بیــش از 8 میلیــون ســهم معامل ــه معاماتــش پای ــی ب ــی 2764 ریال پایان
.ارفــع منفــی بــود ایــن نمــاد بــا قیمــت 3985 ریالــی و در محــدوده صفــر منفــی بســته 

شــد .

یــک شــرکت ژاپنــی بــرای همــکاری بــا فــوالد خراســان در زمینــه تامیــن قطعــات و مــواد 
اولیــه اعــام آمادگــی کــرد. بــه گــزارش مایــن نیــوز، کارشناســان شــرکت JFE ژاپــن کــه 
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در قالــب هیاتــی متشــکل از کارشناســان ســرمایه گــذاری اســتانداری و ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت خراســان رضــوی، روز ســوم مــرداد مــاه از مجتمع فــوالد خراســان بازدید 
کردنــد، تمایــل خــود را بــه همــکاری در زمینــه تامیــن تجهیــزات، بــه ویــژه الکترودهــای 
گرافیتــی بــا کیفیــت بــاال بــا معــاون بهــره بــرداری و مدیــران شــرکت در میــان گذاشــتند.

ــی کشــور در  ــه همســایگان غرب ــان ب ــوالد خراس ــع ف ــی مجتم ــه صادرات ــن محمول دومی
ــه کشــور کویــت ارســال شــد. ســال جــاری ب

مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان گفــت: در زمینــه مــواد اولیــه بخــش عمــده ای 
از نیــاز فوالدســازان از داخــل تامیــن می شــود و در صــورت راه انــدازی کارخانــه الکتــرود 

گرافیتــی مشــکل تامیــن نیــاز فوالدســازان در ایــن حــوزه نیــز برطــرف خواهــد شــد.

ــوالد  ــه نخســت امســال صــادرات ف ــه ماه ــت: در س ــدرو گف ــل ایمی ــات عام ــس هی رئی
ــن رســید. ــون ت ــک میلی ــش از ی ــه بی کشــور ب

ــای  ــت ه ــه قیم ــازار ب ــت ب ــت از کلی ــه تبعی ــروه ب ــای گ ــر نماده ــا اکث ــی ه در بانک
ــه کار خــود  ــا صــف خریــد ب ــارس ب حداکثــری رســیدند کــه در ایــن میــان وپســت و وپ
پایــان دادنــد. امــروز در ایــن گــروه خبــری شــنیدیم مبنــی بــر توافــق بانــک مرکــزی و 
ــق،  ــن تواف ــق ای ــک هــا؛ طب ــی بان ــه صــورت هــای مال وزارت اقتصــاد در خصــوص ارائ
بانک هــا و موسســات اعتبــاری امســال موظــف بــه ارائــه صورت هــای مالــی در دو قالــب 
اســتاندارهای ســازمان حسابرســی و فرمــت اباغــی بانــک مرکــزی شــده اند و بــا توجــه 
ــه فراینــد تعییــن شــده، مجامــع بانک هایــی کــه اعــام تنفــس داشــته اند، در شــهریور  ب

مــاه برگــزار خواهــد شــد .

نمادهــای معاماتــی گــروه اســتخراج کانــه هــای فلــزی امــروز نیــز مــورد توجــه 
بــازار بودنــد بطوریکــه کــروی جــزء پرتقاضاتریــن و کگل جــزء پرحجــم تریــن نمادهــای 
بــازار قــرار گرفتنــد. در دو قلوهــای ســنگ آهنــی همچنــان شــاهد معامــات کــد بــه کــد و 
حمایــت حقوقــی بودیــم؛ صنــدوق بازنشســتگی همچنــان در ایــن دو نماد فروشــنده اســت. 
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کنــور نیــز در معامــات امــروز خــود اغلــب بــا صــف خریــد همــراه بــود؛ ایــن نمــاد روز 
گذشــته نیــز در ومعــادن فروشــنده بــود.

حفــاری بــا انتشــار اطاعیــه عرضــه بلــوک 17 درصــدی بــه صــف خریــد رســید و پــس 
از معاملــه بیــش از 3 میلیــون ســهم بــا صــف خریــد 4میلیونــی بــه معامــات خــود خاتمــه 
ــدی و  ــات و آورده نق ــل مطالب ــدی از مح ــرمایه 120 درص ــش س ــه افزای ــاری ک داد. حف
ســود انباشــته را در برنامــه کاری خــود دارد، 27 مــرداد مــاه قصــد عرضــه 442 میلیــون و 
918 هــزار و 850 ســهم بــه قیمــت پایــه هــر ســهم 4,018 ریــال را خواهــد داشــت. ایــن 
عرضــه توســط  ســازمان خصوصــی ســازی بــه وکالــت از شــرکت مالــی و ســرمایه گــذاری 

پیشــرو ایــران انجــام خواهــد شــد.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی شــاهد معامــات متعادلــی بودیم.پتــرول در محــدوده 
صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرد و در بیــن اســتقبال ســهامداران حقیقــی بیــش از 49 
ــان  ــت 144توم ــدی ، در قیم ــت 1 درص ــا اف ــت ب ــد و در نهای ــه ش ــال معامل ــارد ری میلی
ــر  ــا 10 واحــد منفــی ب ــرار گرفــت و ب ــان داد ، در صــدر گــروه ق ــه معامــات خــود پای ب
ــداد  ــورخ 13/05/1395 تع ــروز چهارشــنبه م ــاد ام ــن نم ــود. در ای ــذار ب ــر گ شــاخص تاثی
282ر288ر345ر1 ســهم معــادل 7ر6 درصــد از طــرف شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی بــه 
ــا نقــد و اقســاط )33/3% نقــد و مابقــی اقســاط )طبــق شــرایط  صــورت یکجــا ونقــد و ی
اعامــی در آگهــی عرضــه(( بــه قیمــت پایــه هــر ســهم 430ر1 ریــال در نمــاد پتــرول4 
عرضــه انجــام شــد.نمادهای شــفارا ، وپتــرو صــف خریــدی هــای گــروه بودند.شــمواد بــا 
توجــه بــه تعدیــل پیــش بینــی درآمــد هــر ســهم،متوقف شــد.فارس در ادامــه رونــد نزولــی 
خــود امــروز را هــم منفــی شــروع کــرد و در بیــن ســهامداران حقوقــی بیــش از 4 میلیــون 
ســهم دادوســتد شــد کــه بیشــتر ایــن حجــم در قیمــت 492 تومــان در ســاعات ابتدایــی 
ــه  ــان ب ــر منفــی ، در قیمــت 492 توم ــوک زده شــد و در انتهــا در محــدوده صف ــازار بل ب
ــارس2،  ــن در نمــاد ف ــرار گرفــت همچنی ــرول ق ــد از پت ــه بع ــان داد ودر رتب روز خــود پای
ــی  ــه صــورت بلوک ــرده فروشــی ب ــازار خ ــان در ب 1,720,520 ســهم در قیمــت 492 توم
انجــام شــد.نمادهای شــفن و شــتوکا در کــف قیمتــی خــود بســته شدند.شــخارک بــدون 
فروشــنده حقوقــی ارزش معاماتــی در حــدود 18 میلیــار ریالــی را تجربــه کــرد و بــا قیمــت 
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آخریــن معاملــه 970 تومــان روز خــود را بــه اتمــام رســاند ایــن نمــاد اعــام کــرد: شــرکت 
ــداران عمــده محصول هــای پتروشــیمی  هنــدی »هیــزل« مســتقر در بمبئــی کــه از خری
ایــران در دوران تحریــم بــوده، از پرداخــت مبلــغ محمولــه خریداری شــده بــه ارزش چندین 
ــد و  ــت هن ــررات دول ــه مق ــه نقــض تعهــد خــود ب ــاع کــرده و در توجی ــون دالر امتن میلی
موانــع قانونــی آن کشــور تمســک جســته اســت.وپترو بــا 100 درصــد خریــدار حقیقــی در 
حــدود 6 میلیــون ســهم جــا بــه جــا شــد و در پایــان بــا رشــد 5 درصــدی ، در قیمــت 206 
ــه معامــات خــود خاتمــه داد و پرحجــم  ــا صــف خریــد در حــدود 2 میلیونــی ب تومــان ب

ظاهــر شــد.

در گــروه پاالیشــی یکدســت ســبز پــوش بودند.شــبریز بــا قیمــت مثبــت روز خــود را 
آغــاز کــرد و بــا 76 درصــد خریــدار حقیقــی در حــدود 175 میلیــارد ریــال معانلــه شــد و 
در طــول بــازار نیــز صــف خریــد را تجربــه کــرد و انتهــا بــا رشــد 5 درصــدی ، در قیمــت 
پایانــی 493 تومــان بــه روز خــود پایــان داد ، لیــدر گــروه شــد و بــا 21 واحــد مثبــت بــر 
شــاخص اثــر گذاشت.شــبندر بــا 77 واحــد مثبــت بــه عنــوان دومیــن ســهم تاثیــر گــذار 
بــر شــاخص بــورس کــه دیــروز صنــدوق آرمــان شــهر 121,900 ســهم بــه پرتفــوی خــود 
اضافــه نمــوده بــود بــا 81 درصــد فروشــنده حقیقــی بیــش از 144 میلیــارد ریــال دادوســتد 
شــد و در پایــان بــا رشــد 4 درصــدی ، در قیمــت 535 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه 
داد و دوم گــروه شد.شــتران در بیــن اســتقبال ســهامداران حقیقــی در حــدود 37 میلیــون 
ســهم جابــه جــا شــد ودر طــول بــازاز صــف خریــد را نیــز تجربــه کــرد و در انتهــا بــا رشــد 
5 درصــدی ، در قیمــت 286 تومــان بــه روز خــود پایــان داد ، پرحجــم ظاهرشــد و بــا 3 

واحــد مثبــت اولیــن ســهم تاثیــر گــذار بــر شــاخص فرابــورس شــد.
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مدیرعامل گل گهر ;

بهترین فرصت برای ساختن سود است

تقــی زاده درگفتگــو بــا خبرنــگار همفکــران مــی گویــد: ایــن کارخانــه بــه زودی درحــال 
بهــره بــرداری از چنــد پــروژه خــود اســت کــه بــه دلیــل بهبــود وضعیــت بــازارو اســتفاده 

از فرصــت مناســب ، ازایــن طرحهــا زودهنــگام بهــره بــرداری مــی کنــد.

مدیرعامــل گل گهــر اضافــه مــی کنــد: واحــد 5 میلیــون تــن تبدیــل کنســانتره بــه گندلــه 
ــه  ــن طرحهاســت کــه البت ــارد تومــان یکــی از ای ــا ســرمایه گــذاری بیــش از 200 میلی ب
بایــد بگویــم ایــن پــروژه زودتــر از موعــدوارد مــدار مــی شــود زیــرا از توجیــه اقتصــادی 

باالیــی برخــوردار اسســت.

ــن  ــی  ای ــون تن ــم میلی ــک و نی ــفنجی، ی ــن اس ــد آه ــط تولی ــد: خ ــی کن ــح م وی تصری
کارخانــه نیــز کــه درآبــان مــاه ســال قبــل راه انــدازی شــد وتنهــا بــرای چنــد روز کار کــرد، 
چنــد روزی اســت بــه دلیــل فرصــت مناســب ، بــه صــورت پایــدار دوبــاره شــروع بــه کار 

کــرده اســت.

ــه  ــه ب ــن کارخان ــی ای ــروگاه 160 مگابایت ــه زودی دونی ــن ب ــد: همچنی ــی کن ــه م او اضاف
ــرداری مــی رســند. بهــره ب

تقــی زاده تاکیــد مــی کنــد: بــه طــور حتــم تمــام ایــن اتفاقــات تاثیــری مثبــت بــرروی 
صــورت هــای مالــی کگل خواهــد داشــت کــه درآینــده ازآن خبــر مــی دهیــم.
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تعدیل مثبت والبر از فروش زمین چه قدر خواهد بود؟ 

بــه دنبــال صــدور اطاعیــه ایــی از گــروه دارویــی البــرز، مبنــی بــر فــروش بیــش از 16 
هزارمتــر زمیــن بــا ســود 37,4 میلیــارد تومــان یــک مقــام آگاه رقــم دقیــق تعدیــل مثبــت 

ایــن شــرکت را بیــان کــرد.

یــک مقــام آگاه در والبــر درگفتگــو بــا همفکــران گفــت: قــرارداد فــروش ایــن زمیــن بــا 
خریدارکامــا نهایــی شــده و منعقــد شــده اســت.

درحالیکــه در ایــن شــفاف ســازی اعــام شــد: بــا توجــه بــه تصمیــم هیــأت مدیره شــرکت 
گــروه ســرمایه گــذاری البــرز مقــرر شــده اســت ملــک متعلــق بــه شــرکت واقــع در اســتان 
گیــان شــهر رشــت بــه مســاحت 16446 متــر مربــع بــا قیمــت پایــه مزایــده در ازای هــر 
متــر مربــع تقریبــا بــه مبلــغ 35 میلیــون ریــال بفــروش رســانده شــود. در صــورت فــروش 
ــال  ــون ری ــغ 374000 میلی ــدود مبل ــه ح ــاد شــده ســود حاصــل از انجــام معامل ــک ی مل

خواهــد بــود.

ایــن مقــام آگاه گفــت: بــا فــروش ایــن زمیــن ، هرســهم 14 تومــان و 3 ریــال یــا حتــی 
بیشــتر از ایــن رقــم تعدیــل مثبــت را تجربــه خواهــد کــرد.
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وبیمه از نظر تحلیلگران

تحلیگران خرید سهم را در 142 تا 150 تومان مناسب می دانند.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=484

تحلیلگــر آ2 ســیگنال معتقدســت ســهم بــا تثبیــت بــاالی 140 تومــان بــه ســمت شکســت 
مقاومــت 150 تومانــی و اهــداف 160 و 180 تومانــی پیــش خواهــد رفــت.

https://efanos.com/Signal/26327

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=484
https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=148
https://efanos.com/Signal/26327
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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

