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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
878 واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 73،027 واحــد رســید. کــه نمادهــای اخابــر بــا 207 
واحــد ، تاپیکــو بــا 169 واحــد و شــبندر بــا 53 واحــد بیشــترین تاثیــر  منفــی و همچنیــن 
نمــاد فملــی بــا 20 واحــد بیشــترین تاثیــر مثبــت را بــر شــاخص بــورس گذاشــتند.  ارزش 
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 132 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد خســاپا بــا رقمــی 

حــدود 10 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

در بــازار فرابــورس شــاخص کل بیــش از 8 واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 765 واحــد 
ــاخص  ــر ش ــی را ب ــر منف ــترین تاثی ــز بیش ــتران و هرم ــو ،  ش ــای میدک ــید . نماده رس
فرابــورس گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 158 میلیــارد تومــان رســید 
ــه  ــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معامل ــا رقمــی حــدود 10 میلی کــه نمــاد گوهــران ب

بــود .

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3458 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 35 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

ــا ســرعت  ــاق بازرگانــی تهــران معتقــد اســت بایــد ب ــرژی ات نایــب رییــس کمیســیون ان
ــر  ــه زود ت ــا هرچ ــرد ت ــت ک ــه ای حرک ــص ارز مبادل ــه ســمت کاهــش تخصی بیشــتری ب
ــا  ــو ب ــی در گفت وگ ــا صالح ــیم .حمیدرض ــران باش ــاد ای ــی در اقتص ــک نرخ ــاهد ارز ت ش
ایســنا، اظهــار کــرد: کاهــش تخصیــص ارز مبادلــه ای نشــانه مثبتــی بــرای اقتصــاد ایــران 
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اســت، چــرا کــه یکــی از مــوارد مهمــی کــه بایــد در جهــت کمــک بــه تولیــد داخــل و 
صــادرات انجــام شــود خــارج شــدن از وضعیــت ارز از حالــت دو نرخــی و حرکــت به ســمت 
ــه ای آســیب هایی را  ــا کنــون وجــود ارز مبادل ــرخ ارز اســت .وی افــزود: ت یکسان ســازی ن
ایجــاد کــرده کــه از جملــه آن شــکل گیــری برخــی امضــا هــای طایــی اســت کــه بــه 
وســیله ایــن امضاهــا محصــوالت نهایــی و تمــام شــده از خــارج از کشــور وارد می شــود 
ــرای  ــه را ب ــه زمین ــد ک ــی زنن ــه م ــدی ضرب ــای تولی ــا و واحد ه ــه کارخانه ه ــا ب و عم
تعطیلــی آن هــا فراهــم می کنــد .  عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران ادامــه 
ــد  ــی ایجــاد کن ــدات رقابت ــد تولی ــه می خواه ــرای کشــوری ک ــه ای ب ــود ارز مبادل داد: وج
و صــادرات داشــته باشــد، اتفــاق خوشــایندی نیســت. بایــد در ســال “اقتصــاد مقاومتــی، 
ــم و  ــه ای حرکــت کنی ــه ســمت کاهــش و حــذف ارز مبادل ــج ب ــه تدری ــدام وعمــل” ب اق
شــاهد ارز تــک نرخــی باشــیم .  صالحــی دربــاره اینکــه آیــا بیشــتر ارز مبادلــه ای در جهــت 
ــا خیــر؟ گفــت: ایــن موضــوع کــه گفتــه می شــود  واردات کاالهــای واســطه ای اســت ی
کــه ارز مبادلــه ای بیشــتر معطــوف بــه کاالهــای واســطه ای و مــواد اولیــه اســت درســت 

ــد . ــد نمی کن ــزی را تایی ــن چی ــرک چنی ــای گم ــت و آمار ه نیس

دنیــای اقتصــاد: دولــت قصــد دارد بــا ارائــه اصاحیــه  بودجــه بــه مجلــس، تمهیــدات 
ــا، بازگشــت یکــی از  ــن آنه ــه مهم تری ــد ک ــود اجــرا کن ــا رک ــه ب ــرای مقابل ــدی را ب جدی
تبصــره هــای الیحــه اولیــه بودجــه اســت کــه در کمــال نابــاوری در کمیســیون تلفیــق 
مجلــس نهــم )دوره قبــل( از قانــون بودجــه حــذف شــد. طبــق تبصــره 20 الیحــه بودجــه، 
ــه شــبکه بانکــی را از طریــق اوراق اســامی  دولــت اجــازه می یافــت بدهی هــای خــود ب
ــی  ــاری کنون ــای اعتب ــل تنگن ــه دلی ــه ب ــا ک ــی بانک ه ــدرت مال ــم ق ــا ه ــد ت تســویه کن
ــازار بدهــی در کشــور برداشــته  محــدود شــده باالتــر رود و هــم، گامــی بــرای تکمیــل ب
ــان  ــوی کارشناس ــم، از س ــس نه ــط مجل ــه 1395 توس ــد از بودج ــن بن ــذف ای ــود. ح ش
ــت  ــل اهمی ــت به دلی ــار می رف ــد و انتظ ــی ش ــق« تلق ــم ضدرون ــک »تصمی ــوان ی به عن
چنیــن اقدامــی، در مجلــس جدیــد مجــددا از ســوی دولــت طــرح موضــوع شــود . براســاس 
ــا ارائــه اصاحیــه ای جدیــد قصــد دارد ایــن تصمیــم  گزارش هــای دریافت شــده، دولــت ب
ــی شــده 30  ــد پیش بین ــه جدی ــد. در اصاحی ــی کن ــس اجرای ــب مجل را در صــورت تصوی
ــع  ــل »تودی ــه مح ــن اوراق از س ــود. ای ــر ش ــامی منتش ــان اوراق اس ــارد توم ــزار میلی ه
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وثیقــه نــزد بانــک مرکــزی«، »ارائــه در بــازار بیــن بانکــی« یــا »عرضــه در بــازار بدهــی« 
ــوندگی اســت . ــل نقدش ــا قاب ــرای بانک ه ب

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

ــا  ــی در بیشــتر نماده ــات شــاهد معامــات منف ــاخت قطع ــودرو و س ــروه خ در گ
بودیــم . خســاپا منفــی بــود ایــن نمادامــروز را بــا کاهــش 4 درصــدی بــه پایــان رســاند 
ســایپا امــروز پــر عرضــه ظاهــر شــد و بــا صــف فــروش بــه کار خــود پایــان داد خســاپا 
بــه قیمــت 122 ریــال رســید و بــا بیــش از 95 میلیــون پــر حجــم تریــن نمــاد گــروه بــود 
. خزامیــا منفــی بــود ایــن نمــاد معاماتــش را بــا کاهــش 3 درصــدی بــه پایــان رســاند و 
در آخــر بــا قیمــت پایانــی 963 ریالــی بیــش از 51 میلیــون ســهم معاملــه شــد . خــاور بــا 
صــف فــروش بســته شــد ایــن نمــاد نیــز امــروز رونــد کاهشــی را شــاهد بــود و بــا صــف 
ــرای خــود رقــم زد.  ــال روز منفــی ای را ب ــی و قیمــت پایانــی 1154 ری فــروش 1 میلیون
خــودرو قیمــت پایانــی 3183 ریالــی را تجربــه کــرد ایــران خــودرو کــه امــروز بــه کــف 
قیمتــی نیــز رســید امــادر آخــر بــا کاهــش 4 درصــدی بــه معاماتــش خاتمــه و بیــش از 
22 میلیــون ســهم معاملــه شــد . خپــارس امــروز بیــش از 4 درصــدی منفــی خــورد و بــه 
قیمــت 1359 ریــال رســید و در آخــر بــا صــف فــروش بســته شــد . بــا توجــه بــه معامــات 
ــم .  ــراک بودی ــد در نمادهــای خریخــت ، خت منفــی در بیشــتر نمادهــا شــاهد صــف خری
ورنــا صــف فــروش بــود ایــن نمــاد امــروز بــا کاهــش 4 درصــدی بــه قیمــت 2658 ریالــی 
ــه معاماتــش خاتمــه داد . نمادهــای  ــا صــف فــروش 2 میلیونــی ب رســید و در آخــر نیزب
ــروه  ــروش گ ــا صــف ف ــی همــراه ب خمهــر ، خمحرکــه ، خاهــن از دیگــر نمادهــای منف
بودنــد . خبهمــن بــا رونــد کاهشــی همــراه شــد و بــا افــت 1 درصــدی در قیمــت پایانــی 
بــه کار خــود پایــان داد . خاذیــن نیــز از منفــی هــای گــروه بــود کــه بیــش از 3 درصــد 
ــا  ــد صعــودی همــراه و ب ــا رون ــار امــروز را هــم ب ــا کاهــش قیمتــی همــراه شــد . خعتب ب

افزایــش 2 درصــدی بــه قیمــت 2235 ریــال رســید.

ــه گــوش  ــی از صنعــت قطعه ســازی و خودروســازی کشــور ب ــن روزهــا خبرهــای خوب ای



  تحلیل امروز یکشنبه 30 خرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

4

4

نمی رســد؛ رکــود حاکــم بــر اقتصــاد بــه شــدت صنایــع را تحت تاثیــر قــرار داده؛ تــا جایــی 
ــای  ــد واحده ــت 50 درص ــف فعالی ــازی، از توق ــن قطعه س ــس انجم ــی ریی ــه تازگ ــه ب ک
ــد  ــه تولی ــرد ک ــی نشــات می گی ــن موضــوع از آن جای ــر داد. ای قطعه ســازی در کشــور خب
خــودرو در حــال حاضــر براســاس آخریــن گزارش هــا بــه کمتــر از یــک میلیــون دســتگاه 
ــه گــزارش اقتصــاد آنایــن  رســیده کــه حــدود 41 درصــد کاهــش را نشــان می دهــد .ب
ــف  ــل توق ــاره دالی ــی درب ــان قربان ــوص، ساس ــن خص ــن، در ای ــر آنای ــل از خب ــه نق ب
فعالیــت واحدهــای قطعه ســازی توضیــح می دهــد: »واقعیــت امــر ایــن اســت کــه صنعــت 
ــه طــور  ــد افزایشــی باشــد، ب ــد تولی ــی کــه رون ــد اســت. زمان قطعه ســازی تابعــی از تولی
ــه  ــم ک ــی ه ــز بیشــتر می شــود. زمان ــازی نی ــت شــرکت های قطعه س ــزان فعالی قطــع می

ــه طــور قطــع تاثیــر منفــی می گــذارد.« ــد تولیــد کاهشــی باشــد، ب رون

 در گــروه فلــزات اساســی شــاهد معامــات کاهشــی دربیشــتر نمادهــا بودیــم فــوالد 
ــی  ــت 1163 ریال ــه قیم ــاد ب ــن نم ــان داد ای ــود پای ــه کار خ ــت ب ــر مثب در محــدوده صف
رســید و بیــش از 20 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه بیــش از 75 درصــد خریــد امــروز 
فــوالد توســط حقوقــی هــا صــورت گرفــت . فملــی در حالــی کــه آخریــن معاملــه خــود را 
در محــدوده منفــی 1 درصــد انجــام داد قیمــت پایانــی آن بــه محــدوده 1 درصــد مثبــت 
ــه شــد  ــال رســید و بیــش از 13 میلیــون ســهم معامل ــه قیمــت 1652 ری ــی ب رســید فمل
ــا کاهــش 2 درصــدی  ــروز ب ــاد ام ــن نم ــراه شــد ای ــا فشــار عرضــه هم ــروز ب .  ذوب ام
بــه قیمــت 2584 ریــال رســدی و بــا فشــار فــروش همــراه شــد ذوب بیــش از 8 میلیــون 
ــان داد . فســرب  ــود پای ــه کار خ ــی ب ــروش 18 میلیون ــا صــف ف ــد و ب ــه ش ــهم معامل س
امــروز را هــم پرتقاضــا ظاهــر شــد ایــن نمــاد بــا افزایــش 4 درصــدی در قیمــت پایانــی 
خــود همــراه شــد و در آخــر بــا صــف خریــد 2 میلیونــی و قیمــت پایانــی 1947 ریالــی بــه 
معاماتــش خاتمــه داد . فــروس صــف خریــد بــود . هرمــز بــا صــف فــروش بــه کار خــود 
ــی دیگــر  ــا از طرف ــم ام ــروش بودی ــاد شــاهد فشــار ف ــن نم ــه درای ــد ک ــان داد هرچن پای
ســهامداران حقوقــی در حــال حمایــت از ســهم بودنــد بطوریکــه بیــش از 78 درصــد خریــد 
امــروز هرمــز توســط حقوقــی هــا صــورت گرفــت هرمــز امــروز بــا کاهــش 2 درصــدی بــه 
قیمــت 1848 ریالــی رســید و بیــش از 4 میلیــون ســهم معاملــه شــد . نمادهــای فــوالی ، 

فباهنــر ، فخــوز ، کیمیــا از نمادهــای منفــی همــراه بــا صــف فــروش گــروه بودنــد .
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ســازمان خصوصــی ســازی امــروز نتوانســت بلــوک 73 درصــدی ذوب آهــن را بــه فــروش 
برســاند و اگــذاری ایــن بلــوک بــه تصمیــم هیــات واگــذاری موکــول شــد. بــه گــزارش 
پایــگاه خبــری بــورس پــرس، ســازمان خصوصــی ســازی امــروز بایــد اقــدام بــه عرضــه 
73 درصــد ســهام ذوب آهــن در فرابــورس مــی کــرد امــا بــه دلیــل نبــود مشــتری، ایــن 
بلــوک هــم روی زمیــن مانــد تــا هیــات واگــذاری بــار دیگــر دربــاره ایــن دارایــی تصمیــم 
ــود  ــارد و 743 میلیــون ســهم “ذوب” ب ــد .ایــن بلــوک شــامل بیــش از 5 میلی گیــری کن
کــه بــه قیمــت پایــه هــر ســهم 4116 ریــال و بــه ارزش 2.3 هــزار میلیــارد تومــان و بــه 
وکالــت از ســازمان تامیــن اجتماعــی ) مالــک 56 درصــد( و صنــدوق بازنشســتگی فــوالد 

) صاحــب 17 درصــد( روانــه میــز فــروش شــده بــود .

فراهــم شــدن امــکان واردات آلومینــا از طریــق مبــادی رســمی در پــی برقــراری برجــام، 
ــران آن را در  ــوم ای ــع آلومینی ــندیکای صنای ــره س ــات مدی ــس هی ــه رئی ــی اســت ک عامل

ــد. ــر می دان ــوم موث ــده آلومینی ــام ش ــت تم کاهــش قیم

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و تعــدادی از معاونــان وی بــه همــراه مدیرعامــل شــرکت 
فــوالد مبارکــه، معــاون اجــرای پــروژه هــای توســعه فــوالد مبارکــه، مدیرعامــل شــرکت 
ســنگ و آهــن فــوالد ســنگان و مســئوالن اســتانی از چگونگــی پیشــرفت گندلــه ســازی 

و کنســانتره فوالدمبارکــه در ســنگان بازدیــد کردنــد.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی اکثــر نمادهــا در حاشــیه منفــی معاملــه شــدند.تاپیکو 
بــا توجــه بــه اعــام پیــش بینــی درآمــد هــر ســهم ســال مالــی منتهــی بــه 31/02/1396، 
ــا  ــت 6 درصــدی و ب ــا اف ــان ب ــت 204 توم ــاد در قیم ــد،این نم ــه ش ــام معامل ــاده انج آم
صــف فــروش بازگشــایی شــد و بیــش از 38 میلیــارد ریــال معاملــه شــد، امــا در نهایــت 
ــا 169  ــان داد و ب ــه کار خــود پای ــی 200 تومــان ب ــا افــت 8 درصــدی ، در قیمــت پایان ب
ــورس شــد. در نمــاد شــگل 2 در  ــر گــذار در شــاخص ب ــن ســهم تاثی واحــد منفــی دومی
بــازار خــرده فروشــی 3.180.000ســهم در قیمــت 1.260 تومــان بــه صــورت بلوکــی انجام 
شــد.نمادهای شــگل و شــاما بــا صــف خریــد مواجــه بودنــد.در نمــاد جــم2 ،2.150.000 
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ــپارس در  ــتوکا وش ــد.نمادهای شفن،شیراز،ش ــوک زده ش ــان بل ــت 950 توم ــهم در قیم س
ــت  ــان مهل ــه پای ــه ب ــا توج ــروز ب ــاراکح ام ــته شدند.ش ــود بس ــه خ ــت روزان ــل قیم حداق
ــالیانه  ــادی س ــی ع ــع عموم ــزاری مجم ــس از برگ ــکربن پ ــی،متوقف شد.ش ــره نویس پذی
ــر تقســیم ســود نقــدی آمــاده انجــام معاملــه شــد امــا بــدون کشــف قیمــت در  مبنــی ب

حالــت مجــاز –محفــوظ باقــی مانــد.

سیاســت وزارت نفــت و شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی تکمیــل زنجیــره تولیــد 
محصــوالت پتروشــیمی اســت .علیمحمــد بســاق زاده، مدیــر کنتــرل تولیــد شــرکت ملــی 
ــه طــور معمــول  ــه ب ــن ک ــان ای ــا بی ــانا ب ــگار ش ــا خبرن ــع پتروشــیمی در گفتگــو ب صنای
بــاالی 70 درصــد از نیــاز داخــل از زنجیــره پتروشــیمی تامیــن مــی شــود، یــادآور شــد: بــا 
تبدیــل کــردن ایــن زنجیــره بــه گریدهــای مختلــف پتروشــیمی امــکان تامیــن نیازهــای 
ــرای  ــذاران ب ــه را تشــویق ســرمایه گ ــن مصوب ــی فراهــم مــی شــود .وی هــدف ای داخل

ــن عرصــه دانســت. حضــور در ای

گــروه پاالیشــی یکدســت قرمــز پــوش بودند.شــبندر بــا 53 واحــد منفــی بــه عنــوان 
ســومین ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص بــورس،در حالــی در منفــی قیمــت خــورد بیــش 
ــا افــت 3.5 درصــدی ، در قیمــت 450  از 14 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد و در نهایــت ب
تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد و لیــدر گــروه شــد.ونفت و شــبریز نمادهــای صــف 
ــه  ــان ب ــت 270 توم ــون ســهم در قیم ــتران 2، 5 میلی ــاد ش ــد.در نم ــروه بودن فروشــی گ
صــورت بلوکــی انجــام شــد.ونفت در ادامــه رونــد نزولــی خــود امــروز را هــم منفــی قیمــت 
خــورد و در بیــن ســهامداران حقیقــی بیــش از 4 میلیــون ســهم دادوســتد شــد ، در پایــان 
باافــت 5 درصــدی و در صــف فــروش در حــدود 2 میلیونــی بــه کار خــود پایــان داد ودر 
رتبــه بعــد از شــبندر قــرار گرفت.شــتران در محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرد 
و بیــش از 3 میلیــون ســهم در بیــن ســهامداران حقیقــی معاملــه شــد و در پایــان بــا افــت 
ــر  ــا 1.5 واحــد منفــی ب ــه روز خــود خاتمــه داد و ب 3 درصــدی، در قیمــت 257 تومــان ب

شــاخص تاثیــر گذاشــت.

ــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: در  ــا خبرنــگار شــانا ب عباســعلی جعفــری نســب در گفتگــو ب
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ــدی ســاخت داخــل و  ــش توانمن ــا افزای ــم ب ــالهای تحری ــس از س شــرایط پســابرجام و پ
بومــی ســازی صنعــت نفــت، دیگــر هیچکــدام از تجهیــزات بــرای تعمیــر بــه خــارج کشــور 
ــا تاکیــد  ــه و مخابــرات نفتــی ایــران ب ارســال نمی شــود .مدیرعامــل شــرکت خطــوط لول
بــر ایــن کــه همــکاری مــا بــا شــرکتهای خارجــی بیشــتر در زمینــه نظــارت و پیاده ســازی 
ــاالی ســازندگان  ــدی ب ــه توانمن ــا توجــه ب ــود، اظهارکــرد: ب ــاوری در داخــل خواهــد ب فن
ــاوری و نظــارت در اجــرا از خارجیهــا اســتفاده خواهیــم  داخــل تنهــا در زمینــه انتقــال فن

کــرد .

امکان انتقال کارخانه سیمان تهران وجود ندارد 

سیمان تهران چه موقع از تهران خارج می شود؟

ــهرتهران  ــران از ش ــیمان ته ــروج س ــهردرباره خ ــورای ش ــر ش ــخنان اخی ــال س ــه دنب ب
ــران  ــیمان ته ــل س ــه مدیرعام ــت ، آنچنانک ــه اس ــش یافت ــاره افزای ــن ب ــایعات درای ، ش
درگفتگــو بــا خبرنــگار همفکــران مــی گویــد: میــزان آالیندگــی کارخانــه ســیمان تهــران 
درســطح اســتاندارد بــوده و امــکان انتقــال ایــن کارخانــه بــه خــارج از شــهر تهــران وجــود 

ــدارد. ن

مجیــد پورمــی گویــد: امــروز کارخانــه هایــی کــه زمانــی در خــارج از شــهر مســتقر بــوده 
انــد بــه دلیــل گســترده تــر شــهرها و شهرنشــینی بــه داخــل شــهرها برحســب اجبــار وارد 

شــده انــد، برهمیــن اســاس هیــچ تضمینــی درایــن بــاره وجــود نــدارد.

بــه گفتــه او، درشــرایط کنونــی امــکان هیــچ گونــه انتقالــی وجــود نــدارد، درحالیکــه مــا بــه 
تمــام قوانیــن و مقــررات ســازمان محیــط زیســت در اســتفاده از فیلترهــا پایبنــد هســتیم.

مجیــد پــور تصریــح کــرد: ســیمان تهــران مجــوز یــک خــط تولیــد جدیــد را نیــز دریافــت 
کــرده اســت.
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بــه گفتــه وی، ســیماهن تهــران بــا ظرفیــت اســمی 12 هزارتــن ، هــم اکنــون روزانــه 10 
هزارتــن تولیــد دارد .

بلوک ذوب روی دست سازمان خصوصی سازی ماند 

چندوچون حراج ذوب آهن را بخوانید! 

عرضــه عمــده 73 درصــدی ذوب آهــن اصفهــان در بــازار دوم فرابــورس ایــران بــاز بــدون 
متقاضــی مانــد.

درپــی بدهــی بــاالی ســازمان تامیــن اجتماعــی ، امــروز ســازمان خصوصــی نســبت بــه 
حــراج ایــن بلــوک از ذوب آهــن در بــازار اقــدام کــرد کــه براســاس آخریــن اخبــار خریداری 

بــرای آن یافــت نشــده اســت.

معــاون عملیــات و نظــارت بــازار فرابــورس بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: در حالــی امــروز 
ــت  ــدوق حمای ــی و صن ــن اجتماع ــازمان تامی ــت از س ــه وکال ــازی ب ــازمان خصوصی س س
و بازنشســتگی کارکنــان فــوالد، بلــوک 73 درصــدی »ذوب« را شــامل 5 میلیــارد و 743 
میلیــون و 936 هــزار و 88 ســهم، روی میــز فــروش فرابــورس ایــران گذاشــت کــه بــه 

علــت نبــود متقاضــی در زمــان مقــرر، ایــن بلــوک خریــداری نداشــت.

ــه  ــهام »ذوب« را ب ــته 35 درصــد س ــال گذش ــفند س ــازی اول اس ــازمان خصوصــی س س
ــد. ــاکام مان فــروش گذاشــت کــه  ن



  تحلیل امروز یکشنبه 30 خرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

9

9

دبیرانجمن: شهریورماه رسما افزایش قیمت شکر خواهیم داشت

درمــاه رمضــان تقاضایــی بــرای افزایــش قیمــت شــکر صــورت نگرفتــه و پیــش بینــی مــی 
شــود ایــن امردرشــهریورماه صــورت گیرد.

دبیرانجمــن صنفــی کارخانــه هــای قنــد و شــکر درگفتگــو بــا همفکــران دربــاره افزایــش 
ــی  ــان تقاضای ــاه رمض ــه در م ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــاری گف ــال ج ــکر درس ــت ش قیم
بــرای افزایــش قیمــت شــکر نداشــته ایــم درنتیجــه پیــش بینــی مــی شــود ایــن امــر در 

شــهریورماه محقــق شــود.

ایــن درحالــی اســت کــه درروزهــای اخیــر و امــروز شــاهد افزایــش قیمــت شــکر در بــازار 
آزاد بــوده ایــم چــرا کــه دولــت هنــد بــا وضــع تعرفــه واردات 20 درصــدی بــر صــادرات 
شــکر بــه دلیــل کمبــود موجــودی ، زمینــه افزایــش قیمــت شــکر را فراهــم آورده اســت.

درایــران نیــز انتشــار ایــن خبــر موجــب شــدقیمت شــکر از 2630  تــا 2700 تومــان نیــز 
رشــد کنــد درحالیکــه قیمــت شــکر همچنــان 2300 تومــان در بودجــه کارخانجــات تولیــد 

شــکر محاســبه مــی شــود .

ازجزییات بدهی تامین اجتماعی بابت ذوب آهن بیشتر بدانید!

ــوک 73 درصــدی ذوب آهــن  ــاره فــروش بل ــال تصمیــم ســازمان خصوصــی درب ــه دنب ب
اصفهــان بــه دلیــل عــدم پرداخــت بدهــی از ســوی ســازمان تأمیــن اجتماعــی، بــد نیســت 

دربــاره جزییــات بدهــی ایــن ســازمان بیشــتر بدانیــم.

ــه  ــرده ک ــه به طــور رســمی اعــام ک ــس ســازمان خصوصی ســازی درحالی ک مشــاور ریی
عــدم پرداخــت بدهــی از ســوی ســازمان تأمیــن اجتماعــی و حجــم بــاالی بدهــی دلیــل 
ــن  ــران در ذوب آه ــی از مدی ــه یک ــه گفت ــه ب ــود ک ــروش محســوب می ش ــن ف ــی ای اصل
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ــود ســازمان تأمیــن اجتماعــی درهرقســط حــدود  ــرارداد مقررشــده ب ــر اســاس ق ــا  ب گوی
240 میلیــارد تومــان بــه ســازمان خصوصــی بپــردازد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، هرســال بایــد دو قســط بــا ایــن عــدد از ســوی ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی پرداخــت می شــد کــه بــه نظــر می رســد دو یــا ســه قســط آخــر وصــول نشــده 

. ست ا
 

ــه  ــان ب ــارد توم ــدود 240 میلی ــددی ح ــا ع ــط ب ــد 5 قس ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی س
ســازمان خصوصی ســازی بپــردازد.

ــن اجتماعــی اســت کــه امــروز ســازمان  ــوک مخصــوص تأمی ــن بل حــدود 56 درصــد ای
ــد. ــدام می کن ــراج آن اق ــه ح ــبت ب ــازی نس خصوصی س

در حال حاضر خرید ذوب با ریسک باال همراه است

تحلیلگــران فانــوس ســیگنال خریــد پلــه ای ســهم را روی حمایــت 250 تومانــی صــادر 
کــرده انــد:

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=1110

در صورت از دست دادن حمایت، حمایت بعدی 230 تومان می باشد.

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=1110
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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.

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

