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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس بیــش از 32 
واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 74,817 واحــد رســید. کــه نمادهــای شــپنا بــا 24 واحــد 
ــر  منفــی و همچنیــن نمــاد  ــا 16 واحــد بیشــترین تاثی ــا 17 واحــد و شــیراز ب ، خــودرو ب
ــتند.  ارزش  ــورس گذاش ــر شــاخص ب ــت را ب ــر مثب ــد بیشــترین تاثی ــا 102 واح ــارس ب ف
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 240 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد فــاراک بــا رقمــی 

حــدود 13 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

ــم 789  ــه رق ــت و ب ــش یاف ــد کاه ــش از 7  واح ــاخص کل بی ــورس ش ــازار فراب در ب
واحــد رســید . نمادهــای شــتران ، ذوب و  مــارون بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر شــاخص 
فرابــورس گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 131 میلیــارد تومــان رســید 
کــه نمــاد وهــور بــا رقمــی حــدود 20 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3467 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 19 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

اقــدام روســیه در تامیــن وام 2.۵ میلیــارد یورویــی بــه ایــران نشــان مــی دهــد کــه حتــی 
ــا  ــط اقتصــادی ب ــد مســکو را از گســترش رواب ــی توان ــز نم ــی نی ــای ضــد روس تحریمه
ــه ســر تحلیلگــر  ــه گــزارش تســنیم امیــد شــکری کال ــازدارد .ب ــی خــود ب همســایه جنوب
ــا اســپوتنیک ضمــن اســتقبال  ــه ب ــکا در مصاحب ــووا آمری ــرژی در دانشــگاه یال مســائل ان
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از اقــدام روســیه در تامیــن وام 2,۵ میلیــارد یورویــی بــه ایــران، تاکیــد کــرد: ایــن مســاله 
نشــان مــی دهــد کــه مســکو حتــی بــا مواجــه شــدن بــا تحریمهــای ضــد روســی، مصمــم 
بــه گســترش همــکاری هــای اقتصــادی دوجانبــه بــا ایــران اســت .ســرگئی استورشــاک 
معــاون وزیــر دارایــی روســیه چنــد روز قبــل اعــام کــرده بــود کــه مســکو آمــاده اعطــای 
ــه  ــروژه هــای ســاختاری اســت .کال ــرای اجــرای پ ــران ب ــه ای ــارد یورویــی ب وام 2,۵ میلی
ســر افــزود: مســکو هــم اکنــون در حــال احــداث یــک پــل اســت تــا شــبه جزیــره کریمــه 
ــت،  ــده اس ــرآورد ش ــارد دالر ب ــروژه 4,۵ میلی ــن پ ــد، ارزش ای ــل کن ــیه متص ــا روس را ب
ایــن پــروژه علــی رغــم تحریمهــای اتحادیــه اروپــا و آمریــکا در حــال اجــرا شــدن اســت 
.وی اظهــار داشــت: روســیه حاضــر اســت تــا علــی رغــم ایــن تحریمهــا، تصمیــم هــای 
ســخت و مهمــی را اتخــاذ کنــد، از جملــه تصمیــم مربــوط بــه اعطــای وام بــه ایــران. در 
هــر صــورت، همــه چیــز مبتنــی بــر همــکاری ســودمند دو جانبــه اســت. وام 2,۵ میلیــارد 
ــن  ــردن ای ــاال ب ــادی و ب ــط اقتص ــعه رواب ــرای توس ــیه ب ــل روس ــانگر تمای ــی نش یوروی
روابــط بــه ســطح جدیــدی اســت .ایــن تحلیلگــر مســائل انــرژی یــادآور شــد: بســیاری از 
شــرکتهای روســی مثــل لــوک اویــل، گازپــروم و روس اتــم در حــال بازگشــت بــه بــازار 
ایــران هســتند تــا همــکاری هــای دوجانبــه را در بخــش انــرژی ادامــه دهنــد. در شــرایط 
کنونــی، طــرف هــا در حــال مذاکــره در خصــوص قراردادهــای مهــم جدیــدی هســتند .

ــه  ــد ک ــام  دهن ــا کاری را انج ــردم بریتانی ــت م ــن اس ــادی ممک ــاری می ــاه ج ــر م اواخ
ــا  ــه اروپ ــه خــروج ایــن کشــور از اتحادی ــد و ب قبــا مــردم هیــچ کشــوری انجــام نداده ان
)بریگزیــت( رای دهنــد. نظرســنجی ها نشــان می دهــد تعــداد موافقــان و مخالفــان خــروج 
از اتحادیــه اروپــا برابــر اســت. بنابرایــن، پیش بینــی نتیجــه همه پرســی 23 ژوئــن تقریبــا 
غیرممکــن اســت .بــه گــزارش ســی ان ان، موافقــان خــروج از اتحادیــه اروپــا برایــن باورنــد 
ــرک  ــد و ت ــرکوب می کن ــی را س ــب وکارهای بریتانیای ــه کس ــن اتحادی ــن ای ــه قوانی ک
ــد  ــا موجــب تقویــت اقتصــاد ایــن کشــور می شــود . آنهــا همچنیــن معتقدن ــه اروپ اتحادی
بــا خــروج از اتحادیــه اروپــا، بریتانیــا دوبــاره کنتــرل مرزهایــش را بــه دســت می گیــرد و 
می توانــد مهاجــرت را محــدود کنــد .امــا افــرادی کــه معتقــد بــه مانــدن در ایــن اتحادیــه 
هســتند، ازجملــه دولــت، تصویــر هولناک تــری از زندگــی در خــارج از اتحادیــه اروپــا بــه 
نمایــش می گذارنــد. آنهــا می گوینــد تجــارت و ســرمایه گذاری آســیب خواهــد دیــد، رکــود 
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اقتصــادی آغــاز خواهــد شــد، مشــاغل ازمیــان خواهنــد رفــت، ارزش پونــد کاهــش خواهــد 
ــن همه پرســی  ــد داشــت .ای ــی خواه ــزل قیمــت مســکن را درپ ــن مســاله تن ــت و ای یاف
بزرگ تریــن تصمیمــی اســت کــه بریتانیایی هــا طــی یــک نســل بــا آن روبــه رو بوده انــد. 
آخریــن رای گیــری مســتقیم بــرای الحــاق ایــن کشــور بــه اروپــا در ســال 197۵ انجــام 
ــرای  ــا ب ــا و اروپ ــه آینــده بریتانی ــا ب ــا از اتحادیــه اروپ ــه خــروج بریتانی شــد. رای مثبــت ب
دهه هــای پیــش رو شــکل می دهــد. امــا مشــکل بــزرگ اینجاســت کــه هیچ کــس دقیقــا 

ــه . ــد چگون نمی دان
 

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

ــی منفــی در بیشــتر نمادهــا  ــروه خــودرو و ســاخت قطعــات شــاهد معامات در گ
ــر  ــان داد . ســایپا در محــدوده صف ــه کار خــود پای ــت ب ــا معامــات مثب ــم . ســایپا ب بودی
مثبــت وبــا قیمــت پایانــی 121۵ ریالــی بیــش از 80 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه در 
صــدر معامــات گــروه از نظــر حجــم قــرار گرفــت . خزامیــا در محــدوده صفــر منفــی بــه 
کار خــود پایــان داد ایــن نمادامــروز بــه قیمــت پایانــی 1008 ریــال رســید و بیــش از ۵9 
ــش از 34  ــان بی ــت 121 توم ــا قیم ــود و ب ــی ب ــاور منف ــد . خ ــه ش ــهم معامل ــون س میلی
میلیــون ســهم معاملــه شــد . ورنــا بــا کاهــش 1 درصــدی معاماتش را پشــت سرگذاشــت. 
ــروز را هــم  ــی ام ــد روز معامــات منف ــس از چن ــاد پ ــن نم ــود ای ــوش ب ــز پ ــن قرم خاذی
ــا رونــد کاهشــی ســپری کــرد و بــه قیمــت 906 ریــال و در محــدوده 3 درصــد منفــی  ب
ــه  ــروش قطع ــا صــف ف ــراه ب ــاد هم ــک نم ــار ت ــاد خعتب ــه داد . نم ــش خاتم ــه معامات ب
ســازها بــود. خــودرو بــا کاهــش 1 درصــدی قیمــت پایانــی 339۵ ریالــی را تجربــه کــرد 
ــز  ــه شــد . نمادهــای خشــرق ، خبهمــن ، خــکاوه نی ــون ســهم معامل و بیــش از 11 میلی
بــه رونــد کاهــش خــود ادامــه و بــا افــت 1 درصــدی در قیمــت پایانــی خــود همــراه شــدند 
. بــا توجــه بــه جــو منفــی و معامــات کاهشــی در بیشــتر نمادهــا شــاهد صــف خریــد در 
نمادهــای خوســاز ، خفنــاور ، خلنــت و رونــد افزایــش درایــن نمادهــا بودیــم . خــزر ، ختــور 
ــا افزایــش 2 درصــدی بــه کار خودشــان خاتمــه دادنــد . از مثبتهــای گــروه بودنــد کــه ب
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ــک  ــک ســمینار ی ــزرگ خــود، در ی ــه ســازان ب ــا دعــوت از قطع ــو فرانســه ب شــرکت رن
ــا  ــت ت ــس پرداخ ــران در پاری ــازی ای ــت قطعه س ــای صنع ــی توانمندی ه ــه معرف روزه ب
ــا  ــد .محمدرض ــن کن ــران تامی ــود را از ای ــوالت خ ــاز محص ــورد نی ــات م ــی از قطع برخ
ــازار  ــو در ب ــه ای رن ــک ده ــور ی ــه حض ــه ب ــا توج ــت: ب ــوز گف ــه اقتصادنی ــش ب نجفی من
خــودرو ایــران، قطعه ســازان زیــادی در کشــورمان بــه وجــود آمده انــد کــه قطعــات مــورد 
نیــاز محصــوالت رنــو را بــه تولیــد می رســانند از ایــن رو 2۵ گــروه در قالــب 4۵ شــرکت 
ــو،  ــات رن ــداران قطع ــع خری ــا در جم ــدند ت ــس ش ــی پاری ــش راه ــدی پی ــاز، چن قطعه س

ــد. ــش بگذارن ــه نمای ــا ب ــرای آنه ــران را ب ــازی ای ــت قطعه س ــای صنع توانمندی ه

ــان  ــه کار خودش ــی ب ــات منف ــا معام ــا ب ــتر نماده ــی بیش ــزات اساس ــروه فل در گ
پایــان دادنــد . ذوب بــا کاهــش 4 درصــدی همــراه شــد و در آخــر بــا صــف فــروش بــه 
ــه شــد و در  ــون ســهم معامل ــش از 47 میلی ــروز بی ــاد ام ــن نم ــه داد ای ــش خاتم معامات
ــر  ــاد در محــدوده صف ــن نم ــود ای ــت ب ــوالد مثب ــت .ف ــرار گرف ــروه ق صــدر معامــات گ
ــش از 31  ــی بی ــی 1191 ریال ــت پایان ــا قیم ــش را پشــت سرگذاشــت و ب ــت معامات مثب
ــه عمــده بودیــم  ــه شــد همچنیــن در ایــن نمــاد شــاهد یــک معامل میلیــون ســهم معامل
کــه ایــن معاملــه در نمــاد فــوالد 4 انجــام شــد ایــن معاملــه معــادل 1,۵3 درصــد ســهام 
شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بــود کــه توســط ســرمایه گــذاری توســعه گوهــران امیــد 
و بــه قیمــت پایــه هــر ســهم 1۵6 تومــان صــورت گرفــت . نمادهــای فــوالژ ، فــرآور و 
ــد . نمادهــای فباهنــر ، فســرب ،  ــه کار خودشــان خاتمــه دادن ــا صــف خذیــد ب فــروش ب
فــوالی بــا معامــات منفــی و رونــد کاهــش بــه کار خــود پایــان دادنــد . ارفــع منفــی بــود 
و بــا کاهــش 4 درصــدی معاماتــش را پشــت سرگذاشــت . نمادهــای فخــوز ، فلولــه بــا 

صــف فــروش و در محــدوده کــف قیمتــی بســته شــدند .

ــا  ــری ب ــگار ایســنا در خراســان، محمدرضــا نعمــت زاده در نشســت خب ــه گــزارش خبرن ب
اصحــاب رســانه کــه در حاشــیه بازدیــد از شــرکت احیــای ســپاهان برگــزار شــد، بــا بیــان 
اینکــه در یــک و نیــم ســال گذشــته علی  رغــم محدودیت هــای ریالــی در کشــور و افــت 
ــوان  ــت، عن ــته اس ــی داش ــرفت خوب ــنگان پیش ــه س ــوالد، منطق ــنگ آهن و ف ــت س قیم
کــرد: امیدواریــم بــا حــل شــدن مشــکات بانکــی دو پــروژه دیگــر ایــن منطقــه تــا آخــر 
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ــد  ــرای تولی ــه ســنگان ب ــت منطق ــرداری برســند .وی درخصــوص ظرفی ــه بهره ب ــال ب س
ــه 800  ــن منطق ــه ای ــی کارشناســان وزارتخان ــق پیش بین ــرد: طب ــار ک ســنگ آهــن، اظه
میلیــون تــن ذخیــره ســنگ آهــن دارد. البتــه برخــی دیگــر از کارشناســان ذخیــره ســنگ 

آهــن منطقــه ســنگان را تــا یــک میلیــارد تــن تخمیــن زده انــد.

ــم  ــاهد بودی ــی ش ــای منف ــی را در محــدوده ه ــم رونق ــات ک ــی معام ــروه بانک در گ
ــت  ــدوده مثب ــات در مح ــول معام ــام ط ــه در تم ــود ک ــادی ب ــا نم ــت تنه ــاد حکم و نم
معاملــه شــد. نمادهــای وبملــت و وتجــارت نیــز بــا بلوکهــای حمایتــی حقوقــی در ســاعت 
پایانــی بــازار بــه درصدهــای مثبــت رســیدند کــه بانــک ملــت بــا جابجایــی ایــن بلــوک 
ــهم داد  ــون س ــدود 10 میلی ــینا ح ــت. در وس ــاخص کل گذاش ــر ش ــدی ب ــر 22 واح تاثی
ــداری شــد.  ــی خری ــم توســط ســهامداران حقوق ــن رق و ســتد شــد کــه حجــم عمــده ای
معامــات وپاســار نیــز در محــدوده منفــی دنبــال شــد؛ عرضــه ســهام شــرکت گــروه ارزش 
آفرینــان پاســارگاد، از زیرمجموعــه هــای ایــن بانــک، قــرار اســت فــردا بــا قیمــت پایــه 

ــورس انجــام شــود. ــازار ســوم فراب ــق ب ــال از طری کل 37،394،987،400،000 ری

در اخبــار ایــن گــروه، بــه نقــل از بــورس پــرس، دو مقــام مســئول کاهــش دو درصــدی 
ســود بانکــی را جــدی دانســته و بــا اعــام تخصیــص ســود 16 درصــدی بــه ســپرده هــا 
از امــروز، از جلســه مهــم امشــب بانــک هــا در ایــن مــورد خبــر دادنــد . در همیــن راســتا 
نیــز در خبرهــا شــنیدیم  بانــک پاســارگاد از دیــروز ســود ســپرده هــای یکســاله خــود را از 
18 بــه 16 درصــد کاهــش داده اســت! همچنیــن شــنیده ها حاکــی از آن اســت کــه بانــک 

پارســیان نیــز اقــدام بــه کاهــش ســود ســپرده هــای خــود کــرده اســت .

در ســاختمانی هــا، رنــج هــای مثبــت در ثفــارس ایــن نمــاد را بــه صــف خریــد رســاند. 
همچنیــن نوســانات مثبتــی را درنمادهــای ثــاژن، ثبــاغ و ثعمــرا نیــز شــاهد بودیــم. امــروز 
ــد  ــان از ک ــارد توم ــه ارزش 9 میلی ــهم ب ــون س ــدود 40 میلی ــاغ ح ــاد ثب ــن در نم همچنی

ســهامدار عمــده حقوقــی کــد بــه کــد شــد.

ــر راه و  ــاون وزی ــه بازارمســکن؛ مع ــی ب ــق 3هزارمیلیاردتومان ــر داشــتیم از تزری ــروز خب ام
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شهرســازی در همیــن رابطــه بــا اشــاره بــه اینکــه ماهیــت صنــدوق پــس انــداز مســکن 
یکــم ایــن اســت کــه بــه میــزان دو برابــر پــس انــداز متقاضیــان، تســهیات داده می شــود، 
ــا پــس انــداز یــک هــزار میلیــارد تومانــی کــه در صنــدوق پــس انــداز مســکن  افــزود: ب
یکــم انجــام شــده، 2 هــزار میلیــارد تومــان از ســوی بانــک تســهیات داده می شــود کــه 
ــن  ــز اهمیــت اســت؛ اول اینکــه ای ــازار مســکن حائ ــرای ب ــه ب ــن تســهیات از دو جنب ای
ــرات تورمــی کمــی دارد و دوم  ــن اث ــازار مســکن می شــود بنابرای ــج وارد ب ــه تدری ــغ ب مبل
اینکــه دولــت در ایــن تســهیات درگیــر نشــده اســت و بانــک مســکن از محــل ســپرده 

ــد . ــی خــود ایــن تســهیات را پرداخــت می کن ــع داخل ــان و مناب متقاضی

ــد. ــا معامــات منفــی همــراه بودن ــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهاب در گ
ــه عنــوان اولیــن ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص بــورس،  ــا 102 واحــد مثبــت ب فــارس ب
ــه  ــان ب ــت ۵33 توم ــون آن در قیم ــه  ۵ میلی ــد ک ــه ش ــهم معامل ــون س ــش از 6 میلی بی
صــورت بلوکــی در ســاعات ابتدایــی بــازار انجــام شــد و در نهایــت بــا رشــد 1,۵ درصــدی 
ــروه  ــن ســهم گ ــه داد و پرحجــم تری ــود خاتم ــات خ ــه معام ــان ب ، در قیمــت ۵31 توم
شــد. جــم در حالــی کــه روز خــود را بــا قیمــت منفــی آغــاز کــرده بــود بیــش از 49 میلیــارد 
ریــال در بیــن ســهامداران حقوقــی دادوســتد شــد کــه ۵ میلیــون آن در میانگیــن قیمتــی 
942 تومــان بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد و در پایــان بــا رشــد 1,۵ درصــدی ، در قیمــت 
9۵7 تومــان بــه روز خــود پایــان داد و پــرارزش تریــن ســهم گــروه شــد.در نمــاد جــم 2 در 
بــازار خــرده فروشــی 6۵ میلیــون ســهم در قیمــت 91۵ تومــان بلــوک زده شــد. نمادهــای 
ــای  ــل نماده ــدند.در مقاب ــته ش ــود بس ــی خ ــتانه قیمت ــح در آس ــپارس و شپارس شعاب،ش
شیراز،شتوکا،شــفن و شــکلر در حداقــل قیمتــی روزانــه بــه معامــات خــود خاتمــه دادنــد.

در گــروه پاالیشــی بــه اســتثناء شــبندر و شــراز بقیــه نمادهــا در حاشــیه منفــی معاملــه 
شدند.شــبندر کــه روز خــود را بــا قیمــت منفــی آغــاز کــرده بــود بیــش از 9 میلیــون ســهم 
در بیــن ســهامداران حقوقــی دادوســتد شــد کــه ۵ میلیــون آن در قیمــت 478 تومــان در 
ســاعاعات پایانــی بــازار بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد.این نمــاد در محــدوده صفــر مثبــت 
،در قیمــت 471 تومــان بــه کار خــود پایــان داد و در صــدر گــروه قــرار گرفت.شــتران بــا 
2 واحــد منفــی بــه عنــوان اولیــن ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص فرابــورس،در ادامــه رونــد 
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معاماتــی نزولــی خــود امــروز را هــم منفــی شــروع کــرد و بــدون فروشــنده حقوقــی در 
حــدود 18 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد و در رتبــه بعــد از شــبندر قــرار گرفت.ونفــت بــه 
عنــوان ســومین ســهم گــروه ،بــا 97 درصــد خریــدار حقیقــی حجــم معامــات 4 میلیــون 
ســهمی را بــه دنبــال داشــت ، بــا افــت 2 درصــدی ، درقیمــت 247 تومــان خــودرا بــرای 

معامــات فــردا آمــاده کــرد.

بــه گــزارش روزنامــه دیلــی صبــاح از اســتانبول، نیهــات زیبکجــی، وزیــر اقتصــاد ترکیــه 
اعــام کــرد شــرکتهای ایــن کشــور بــرای همــکاری در نوســازی پاالیشــگاههای قدیمــی 

ایــران، تمایــل دارنــد .

ــت  ــابقه ظرفی ــی س ــد ب ــه رش ــه ب ــا توج ــنگاپور، ب ــرز از س ــزاری رویت ــزارش خبرگ ــه گ ب
پاالیشــی، پیــش بینــی مــی شــود تقاضــای نفــت جهــان در کوتــاه مــدت افزایــش یابــد، 
امــا بــا توجــه بــه عرضــه بیــش از حــد فــراورده هــای نفتــی در بازارهــای جهانــی، ممکــن 

اســت ایــن رشــد تقاضــا اســتمرار نداشــته باشــد.

آیا فوالد هرمزگان تا قبل از مجمع به نام لیبرتی زده می شود؟ 

بــا توجــه بــه اینکــه تقریبــا فــروش فــوالد هرمــزگان بــه لیبرتــی قطعــی شــده، بســیاری 
از اخبــار غیررســمی مــی گویــد کــه تــا قبــل از تشــکیل مجمــع ایــن ســند بــه نــام ایــن 

شــرکت کامودیتــی زده مــی شــود.

نــادری ، معــاون اقتصــادی و مالــی فــوالد مبارکــه اصفهــان در ایــن بــاره بــه همفکــران 
مــی گویــد: اینکــه ایــن فــروش تــا قبــل از مجمــع بــه اتمــام برســد مشــخص نیســت و 

ــاره اش پیــش بینــی داشــت. نمــی تــوان درب

او اضافــه مــی کنــد: بــا توجــه بــه اینکــه تامیــن مالــی ایــن پــروژه ســنگین اســت درنتیجه 
لیبرتــی در انتظــار روان شــدن نقــل و انتقــال پــول اســت  .
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ــه تختــال  ــه گــزارش خبرنــگار همفکــران/ شــرکت فــوالد هرمــزگان کــه یــک کارخان ب
6,1 میلیــون تــن در ســال اســت و در مالکیــت کامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان 

ــا ۵0 درصــد از ســهام فــوالد هرمــزگان را بخــرد. ــی  در نظــر دارد ت ــرار دارد، و لیبرت ق

ــاالت  ــل و انتق ــر راه نق ــر س ــود ب ــع مشــکات موج ــدم رف ــه ع ــی اســت ک ــن در حال ای
ــد در راســتای  ــا شــرکت لیبرتــی علیرغــم عاقمنــدی خــود نتوان بانکــی موجــب شــده ت
خریــد ســهام شــرکت فــوالد هرمــزگان اقــدام کنــد و مجموعــه مذکــور در انتظــار امــکان 
انجــام مــراودات بانــک هــای اروپایــی بــا بانــک هــای ایرانــی در دوران پســابرجام اســت

تایدواتر به موسسه اعتباری کوثر فروخته شد 

مدیرعامــل تایدواتــر خاورمیانــه از قطعــی شــدن تغییــر ســهامدار عمــده ایــن شــرکت در 
17 خــرداد مــاه خبــر داد.

مهــدی اعتصــام بــا اعــام  قطعــی فــروش ســهام تایدواتــر بــه موسســه اعتبــاري کوثــر 
در 17 خــرداد مــاه تصریــح کــرد: بــا ایــن تغییــر از ایــن پــس تایدواترخاورمیانــه از مالکیــت 
شــرکت هــای زیــر مجموعــه ســپاه خــارج مــی شــود و راه بــرای حــذف نــام تایدواتــر از 

فهرســت تحریــم هــای اروپــا و آمریــکا بــاز خواهــد شــد.

وی بــا بیــان اینکــه در حــال رایزنــی بــا وکای بیــن المللــی بــرای حــل مشــکل تحریــم 
هــای تایدواتــر در اتحادیــه اروپــا و آمریــکا هســتیم در خصــوص سیاســت هــای ســهامدار 
ــه فــروش ســهام تایدواتــر  جدیــد تایدواتــر گفــت: موسســه اعتبــاري کوثــر عاقــه اي ب
نــدارد و برنامــه هــاي توســعه اي تایدواتــر بــا منابــع ایــن موسســه گســترده تــر خواهــد 

شــد.

وی در خصــوص حــل و فصــل مشــکات تایدواتــر بــا ســازمان بنــادر نیــز اعــام کــرد: 
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تمامــي مشــکات بــا ســازمان بنــادر حــل شــده اســت و  بدهــي تایدواتــر بــه این ســازمان  
از 220 میلیــارد تومــان بــه کمتــر از ۵0 میلیــارد تومــان رســیده اســت.

ــه اینکــه تایدواتــر مجــوز حضــور در تمامــي مناقصــه هــا و مزایــده  ــا اشــاره ب اعتصــام ب
هــاي بنــدري را از ســازمان بنــادر دریافــت کــرده اســت ادامــه داد: هــم اکنــون عــاوه بــر 
دریافــت مجــوز ســاخت ســیلوي 43 هــزار تنــي تایدواتــر در بنــدر امیرآبــاد مجــوز ســاخت 

انبــار ۵000 متــري نیــز در بنــدر انزلــي بــه تایدواتــر ابــاغ شــده اســت.

وی ادامــه داد: پــروژه ســرمایه گــذاری در ترمینــال دوم غــات بنــدر امــام خمینــي )ره( بــه 
ظرفیــت 1۵0 هــزار تــن توســط تایدواتــر وارد مرحلــه خریــد تجهیــزات شــده و اپراتــوري 

ایــن بنــدر در اختیــار تایدواتــر قــرار گرفتــه اســت. 

ــال ســرمایه گــذاري در  ــارد ری ــن شــرکت 1۵00 میلی ــر ، ای ــه مدیرعامــل تایدوات ــه گفت ب
ایــن پــروژه انجــام خواهــد داد  و در ســال 96 بهــره بــرداري از ایــن ترمینــال آغــاز مــی 

شــود.

ــر  ــط  تایدوات ــي توس ــام خمین ــدر ام ــات در بن ــیلوي غ ــاخت دو س ــن از س وی همچنی
خبــر داد و در خصــوص حضــور تایدواتــر در بنــدر شــهید رجایــی گفــت: احــداث أراضــي 
ــاغ  ــر اب ــه تایدوات ــزودي ب ــار ب ــراژ 6.2 هکت ــه مت ــي ب ــهید رجای ــدر ش ــتیباني در بن پش

خواهــد شــد.

اعتصــام در ادامــه گفــت: تایدواتــر بــراي حضــور در مزایــده بنــدر شــهید رجایــي  منتظــر 
نظــر ســازمان بنــادر اســت در عیــن حــال تایدواتــر زمینــه هــاي رفــع تحریــم را بــا فــروش 
ســهام مالکیتــي برقــرار کــرده در نتیجــه بــه نظــر مــی رســد بــرای حضــور تایدواتــر در 

ایــن مزایــده مانعــی وجــود نداشــته باشــد.

وی در خصــوص فعالیــت هــای تایدواتــر در عرصــه ســالویج نیــز گفــت: در حــوزه ســالویج 
تایدواتــر در مزایــده ارونــد شــرکت کــرد امــا متاســفانه بدلیــل داشــتن همــکار خارجــي و 
قیمــت باالتــر دوم شــد. بــا ایــن حــال و بــر اســاس رایزنــی هــای صــورت گرفتــه  قــرار 
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اســت 3 فرونــد شــناور در ارونــد توســط تایدواتــر شــناور ســازي شــود کــه اولیــن پــروژه 
ابــاغ شــد و شــناور نصــرا... از بســتر رود ارونــد بــا موفقیــت خــارج شــد.

وی افزود: در انتظار اباغ خارج سازي شناور دوم به نام عسلو در اروندرود هستیم.

ــت:  ــز گف ــی نی ــور موس ــرارداد خ ــت ق ــوص وضعی ــر در خص ــرکت تایدوات ــل ش مدیرعام
ــا همــکاري یــک شــریک خارجــي  ــادر  و ب ــا ســازمان بن ــزودي ب ــروژه خــور موســي ب پ

ــف مــي شــود. ــن تکلی تعیی

ــعه  ــرای توس ــان ب ــارد توم ــغ 18.۵ میای ــه مبل ــامیت ب ــناور س ــد ش ــد دو فرون وی از خری
فعالیــت هــای دریایــی تایدواتــر خبــر داد و افــزود:  ایــن شــناورها فعــا بــه شــرکت نفــت 

فــات قــاره اجــاره داده شــده اســت.

ــت:  ــز گف ــی نی ــن الملل ــای بی ــر در بازاره ــدس اعتصــام در خصــوص حضــور تایدوات مهن
ــای  ــرف ه ــا ط ــی ب ــدری و دریای ــروژه بن ــارد دالر پ ــک میلی ــش از ی ــرای بی ــر ب تایدوات
ــورو  ــون ی ــغ 6 میلی ــون مبل ــا کن ــه ت ــددی انجــام داده اســت ک ــره ات متع خارحــی مذاک

ــر درصــد انجــام شــده اســت. ــا ســود صف ــا ب ــر از اروپ ــس تایدوات یوزان

وی اجرایــی شــدن ایــن حجــم از پــروژه بــا حضــور ســرمایه گــذاران خارجــی را موجــب 
افزایــش ســودآوری ایــن شــرکت و کاهــش شــدید هزینــه هــای مالــی تایدواتــر بیــان کــرد 
و در خصــوص مجمــع تایدواتــر نیــز گفــت: مجمــع تایدواتــر بعــد از مــاه مبــارک رمضــان 

برگــزار مــي شــود.

مهنــدس اعتصــام  از تحقــق کامــل درآمدهــاي تایدواتــر بــراي ســال مالــي گذشــته خبــر 
ــه  ــل منفــي نخواهــد داد و سیاســت تقســیم ســود بســتگي ب ــر تعدی ــزود: تایدوات داد و اف

ســهامدار و مالــک جدیــد تایدواتــر دارد.

ــه  وی افــزود: برنامــه بعــدي تایدواترافزایــش ســرمایه ۵0 درصــدي و رســیدن ســرمایه ب
1۵00 میلیــارد ریــال اســت و ایــن افزایــش ســرمایه از محــل آورده نقــدي خواهــد بــود.
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راه نجات بازار از ایستایی کنونی چیست ؟ 

وضعیــت کنونــی بــازار و ریــزش هــای بــازار هــر روز بــر نگرانــی فعــاالن بــازار بــه ویــژه 
ســهامداران حقیقــی مــی  افزایــد.

آنچنانکــه محمــود احترامــی کــه از کارشناســان بــازار محســوب مــی شــود در گفتگــو بــا 
خبرنــگار همفکــران مــی گویــد: رونــد معامــات در چنــد هفتــه گذشــته نشــان مــی دهــد 
بــازار دچــار حالــت ایســتایی شــده بــود بــه عبارتــی نــه رونــد صعــودی دارد و نــه نزولــی .

وی اضافــه مــی کنــد: ایندرحالــی اســت کــه بــازار نســبت بــه اقتصــاد جهانــی ماننــد رشــد 
قیمــت نفــت و یــا بهبــود قیمــت فلــزات تاثیــر چندانــی را نپذیرفــت.

بــه گفتــه احترامــی ، ایــن موضــوع خــود نشــان مــی دهــد کــه بــازار مــا بیشــتر از اینکــه 
ــه  ــی اســت ک ــی باشــد ، تحــت شــعاع خبرهــای سیاســی داخل ــر از بازارهــای جهان متاث

متاســفانه در ایــن بــاره نیــز چنــد ان خبرهــای خوبــی را نمــی شــنویم.

ــت  ــازار درحال ــدت ، ب ــن م ــد در ای ــی ده ــان م ــا نش ــی ه ــد: ارزیاب ــی کن ــح م او تصری
رکــودی بــه ســر بــرده اســت نمادهــای لیــدری ماننــد بانکــی هــا و خودرویــی هــا نیــز 

ــوند. ــر ش ــازار ظاه ــوی در ب ــدان ق ــتند چن نتوانس

ــز علیرغــم اینکــه  ــاز اصاحــی شــدند و شــبندر نی ــی هــا وارد ف ــه وی ، خودروی ــه گفت ب
توانســت زیــان خــود را جبــران کنــد، آنچنــان کــه بایــد و شــاید نتوانســت نقــش برجســته 

ایــی را در بــازار ایفــا کنــد.

او تنهــا راه نجــات بــازار را کاهــش نــرخ ســود بانکــی و تحقــق افزایــش ســرمایه بانکهــا 
ــازار در برهــه  ــا ایــن دو اتفــاق بانکــی هــا وارد فــاز لیــدری ب مــی دانــد و مــی افزایــد: ب

ایــی میــان مــدت مــی شــوند.
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او گفــت: فصــل مجامــع نیــز نمــی توانــد اث رمثبــت بــر روی بــازار داشــته باشــد زیــرا اکثر 
شــرکت هــا نتوانســته انــد ســود هــای خوبــی را بــه ســهامداران خــود بدهنــد درنتیجــه بــه 

نظــر مــن درشــرایط کنونــی بانکــی هــا مــی تواننــد مفــری بــرای نجات بــازار باشــند.

قیمت پیشنهادی ناتان برای خرید قلرست 

»ناتــان« یکــی از تحلیلگــران فانــوس، کــه از حیــث نقطــه ورود و خــروج ســیگنال هــای 
معتبــری ارائــه مینمایــد، ســیگنال خریــد قلرســت را در 312 تومــان صــادر کــرده اســت:

https://efanos.com/Signal/23246

بــرای مشــاهده ســایر ســیگنال هــای ایــن تحلیلگــر مــی توانیــد بــه لینــک زیــر مراجعــه 
فرماییــد:

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&AnalystSourceId=5223

https://efanos.com/Signal/23246
https://efanos.com/Search?Tab=Signal&AnalystSourceId=5223
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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

