
 تحلیل امروز دوشنبه 11 مرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

1

1

نیم نگاهی به بازار

ــورس 67 واحــد  ــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل ب ــه گــزارش بورســینِس ب ب
ــد ،  ــا 51 واح ــای فخــوز ب ــه نماده ــد رســید. ک ــم 76,647 واح ــه رق ــت و ب ــش یاف افزای
اخابــر بــا 43 واحــد و همــراه بــا 43 واحــد بیشــترین تاثیــر  مثبــت  و نمــاد خســاپا بــا بیــش 
ــر  شــاخص گذاشــتند.  ارزش معامــات در ایــن  ــر منفــی را ب از 56 واحــد بیشــترین تاثی
بــازار بــه رقــم 230 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد خســاپا بــا رقــم 15 میلیــارد تومــان 

ــود . دارای بیشــترین ارزش معاملــه ب

ــید.   ــد رس ــم 799 واح ــه رق ــدی ب ــش 1 واح ــا کاه ــاخص کل ب ــورس ش ــازار فراب در ب
نمادهــای  شــتران، شــاوان و دماونــد بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر ایــن شــاخص گذاشــتند. 
ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 153 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد چکاپــا بــا 

ــود. ــه ب ــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معامل رقمــی بیــش از 3 میلی

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3541 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
115 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

ــوب  ــوری منص ــم رئیس جمه ــا حک ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــد صن ــس جدی ــته رئی روز گذش
ــن  ــدوق، در ای ــس صن ــن رئی ــوان چهارمی ــه عن ــی ب ــینی در حال ــد دوست حس ــد. احم ش
ــت از ســه  ــن نهــاد حکای ــه فعالیــت می شــود کــه عملکــرد پنج ســاله ای نهــاد مشــغول ب
اصــاح ضــروری در ســاختار و رویه هــای آن دارد. کارشناســان معتقدنــد مدیریــت جدیــد در 
ــرد. در گام دوم،  ــدوق را در پیــش بگی ــد شفاف ســازی ســازوکارهای صن نخســتین گام بای
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ــف  ــدوق را متوق ــع صن ــی از مناب ــای وام ریال ــازه اعط ــل اج ــی مث ــار قبل ــات زیان ب مصوب
ــم  ــک تی ــم ی ــی مه ــاد مال ــن نه ــی ای ــبد دارای ــرای اداره س ــوم، ب ــه س ــد و در مرحل کن
ــد بخشــی از جاماندگــی ناشــی  ــن اصاحــات می توان ــی تشــکیل دهــد. ای تخصصــی مال
از ایــن کمبودهــا را در مقایســه بــا رقبــای منطقــه ای صنــدوق ارزی جبــران کنــد. امــا در 
کنــار ایــن اصاحــات فلســفه و مبانــی صنــدوق نیــز نیازمنــد بازنگــری اســت. در اقتصــاد 
ــدوق توســعه  ــت. در صن ــا هــدف ثبات ســازی شــکل گرف ــره ارزی ب ــران حســاب ذخی ای
ــی داد  ــع نفت ــت مناب ــل مدیری ــی از مح ــه ثروت آفرین ــود را ب ــای خ ــازی ج ــی ثبات س مل
. الگوهــای جهانــی بــرای کشــورهایی مثــل ایــران مویــد آن اســت کــه در ذخیره ســازی 
درآمدهــای حاصــل از منابــع طبیعــی خــود، الگویــی را بــه کار گیرنــد کــه به طــور همزمــان 

ــد . ــال کن ــود دنب ــت خ ــان در مانیفس ــی را توام ــازی و ثروت آفرین ــت ثبات س دو خاصی

ــه تازگــی از  ــرخ آزاد« کــه ب ــه ن ــروش ارز ب ــد و ف ــی خری ــط اجرای »دســتورالعمل و ضواب
ســوی بانــک مرکــزی بــه بانــک هــای عامــل ابــاغ شــده، درصــدد اســت عملیــات ارزی 
ــاالن  ــی فّع ــت و ریســک عملیات ــال بانکــی هدای ــه کان ــی را ب ــی و حقوق اشــخاص حقیق
ــد درآمدهــای  ــا  می توانن ــن بخشــنامه  بانک ه ــر اســاس ای ــد .ب اقتصــادی را کاهــش ده
ارزی حاصــل از صــادرات غیرنفتــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و ارز ورودی بــه کشــور از 
ــرخ  ــه ن طریــق نمایندگی هــای دیپلماتیــک مقیــم ایــران و ســرمایه گــذاران خارجــی را ب
ــوع  ــده موض ــداری ش ــای خری ــد ارزه ــا می توانن ــن بانک ه ــد .همچنی ــداری کنن آزاد خری
ــق صرافی هــای  ــا از طری ــررات ارزی و ی ــه مق ــن دســتورالعمل را در چارچــوب مجموع ای
معتبــر بــه فــروش برســانند، ضمــن اینکــه فــروش ارز خریــداری شــده بــه ســایر بانک هــا 
ــد و  ــرخ خری ــزی، ن ــک مرک ــم بان ــق تصمی ــه طب ــت . البت ــاز اس ــز مج ــا نی و صرافی ه
ــاز شــدن دســت  ــر اســاس توافــق بانــک و مشــتری تعییــن خواهــد شــد .ب فــروش ارز ب
بانک هــا در بــازار ارز از دیــد کارشناســان و فعــاالن اقتصــادی مهیــا شــدن زمینــه بــرای 
تــک نرخــی شــدن ارز در اقتصــاد اســت. برخــی از ایــن افــراد معتقدنــد   اولیــن کار بــرای 
یکســان ســازی ارز ایــن اســت کــه هــر کســی کــه نیــاز بــه تهیــه ارز دارد، دولــت بتوانــد 

ارز مــورد نیــاز آن را در اختیــارش بگــذارد.
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در گروه های دیگر چه خبر بود؟

ــا  ــتر نماده ــی دربیش ــات منف ــاهد معام ــات ش ــاخت قطع ــودرو و س ــروه خ در گ
بودیــم خســاپا کــه امــروز بیــش از 125 میلیــون ســهم معاملــه شــد پــر حجــم تریــن نمــاد 
ــا افــت قیمتــی همــراه شــد ســایپا بیــش از 4 درصــد منفــی  ــود ســایپا امــروز ب گــروه ب
خــورد و بــه قیمــت 1239 ریالــی رســید و در آخــر بــا صــف فــروش بســته شــد در جریــان 
معامــات شــاهد متوقــف شــدن نمــاد ســایپا شــدیم کــه در کمتــر از 5 دقیقــه پــس از ارائــه 
گــزارش تلفیقــی و بــا قیمتــی باالتــر از قیمــت بســته شــدن بازگشــایی شــد کــه در نهایــت 
بــا افزایــش عرضــه همــراه شــد و روز منفــی ای بــرای خــود رقــم زد . همچنیــن در نمــاد 
خســاپا2 شــاهد معاملــه بلوکــی بــه حجــم 45 میلیــون ســهم بودیــم کــه ایــن معاملــه بــا 
قیمــت پایــه هــر ســهم 1238 ریــال توســط ســهامداران حقوقــی و در بــازار خــرده فروشــی 
صــورت گرفــت . خزامیــا منفــی بــود ایــن نمــاد بــا کاهــش 4 درصــدی بــه قیمــت پایانــی 
1051 ریالــی رســید و بــا صــف فــروش بــه معاماتــش خاتمــه داد .در نمــاد خزامیــا2 نیــز 
یــک معاملــه بلوکــی بــه حجــم 16 میلیــون ســهم شــاهدبودیم کــه بــا قیمــت 107 تومــان 
و در بــازار خــرده فروشــی صــورت گرفــت . خــاور بــا کاهــش 1 درصــدی بــه قیمــت 1242 
ریالــی رســید و بیــش از 35 میلیــون ســهم معاملــه شــد . ورنــا صــف فــروش بــود ایــن 
نمــاد بــه قیمــت 2279 ریالــی رســید و بیــش از 4 درصــد بــا کاهــش قیمتــی همــراه شــد 
. نمادهــای خــکاوه ، خگســتر ، ختــراک بــا صــف فــروش همــراه بودنــد . بــا توجــه رونــد 
نزولــی و قیمــت پایانــی منفــی در بیشــتر نمادهــا شــاهد معامــات مثبــت همــراه بــا صــف 
خریــد در نمادهــای خچرخــش ، خمحرکــه بودیــم کــه بــا رشــد قیمتــی بــه معاماتشــان 
خاتمــه دادنــد . خپــارس بــا کاهــش 2 درصــدی بــه قیمــت 1302 ریــال رســید . خــودرو 
قرمــز پــوش بــود ایــران خــودرو بــا رونــد نزولــی بــه معاماتــش خاتمــه داد پــس از آنکــه 
ــا قیمــت پایانــی 319 تومانــی معاماتــش را بــه پایــان  بیــش از 2 دصــد منفــی خــورد ب

رســاند .

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، در پــی بازگشــایی دیــروز نمــاد ســایپا، ســهام 
ایــن شــرکت امــروز ماننــد اکثــر شــرکت هــای بــزرگ و مخصوصــا« خودرویــی بــا کاهش 
ــرو شــد  ــروش و جمــع آوری ســهام عرضــه شــده روب ــا صــف ف قیمــت و در مقاطعــی ب
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امــا در ســاعت 11:25 دقیقــه نمــاد ایــن شــرکت بســته و ســاعت 11:40 دقیقــه بــار دیگــر 
بازگشــایی شــد .ایــن توقــف و بازگشــایی در حالــی مــورد تعجــب و ســئوال فعــاالن قــرار 
گرفــت کــه یــک مقام مســئول در بــورس توضیــح داد: شــرکت ســایپا در جریــان اطاعاتی 
کــه در کــدال منتشــر کــرده ، بایــد اقــدام بــه اصــاح فــرم مربــوط بــه ســایر درآمدهــا مــی 
ــه  کــرد. ایــن موضــوع در حــال برطــرف شــدن کــه سیســتم بــه طــور خــودکار اقــدام ب
توقــف نمــاد »خســاپا« کــرد .وی بــا بیــان اینکــه در ایــن گونــه مــوارد، سیســتم بــه گمــان 
رویــدادی مهــم خــود بــه خــود اقــدام بــه توقــف نمــاد مــی کنــد، ادامــه داد: بعــد از بررســی 
هــای الزم مشــخص شــد رویــداد بــا اهمیتــی در شــرکت ســایپا و اطاعــات ارایــه شــده 
رخ نــداده و بعــد از کمتــر از 15 دقیقــه نمــاد آن مــورد بازگشــایی قــرار گرفــت .براســاس 
ایــن گــزارش، در پــی ایــن رویــداد، شــرکت ســایپا بــا صــف فــروش چنــد میلیــون ســهمی 

روبــرو شــد امــا در آخــر وقــت معامــات بــا حمایــت هایــی ایــن صــف جمــع آوری شــد.

در گــروه فلــزات اساســی اکثــر نمادهــا بــا معامــات مثبــت بــه کار خودشــان پایــان 
دادنــد . فــوالد منفــی بــود ایــن نمــاد بــا کاهــش 1 درصــدی بــه کار خــود خاتمــه و بــه 
ــه شــد  ــون ســهم معامل ــروز بیــش از 58 میلی ــوالد ام ــی 1307 ریالیرســید ف قیمــت پایان
کــه بیــش از 88 درصــد آن توســط حقوقــی هــا صــورت گرفــت همچنیــن فــوالد از نظــر 
حجــم در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت. فملــی در محــدوده صفــر منفــی معاماتــش 
را پشــت سرگذاشــت فملــی امــروز قیمــت پایانــی 1659 ریالــی را تجربــه و بیــش از 20 
میلیــون ســهم معاملــه شــد . فاســمین کــه جهــت  تعدیــل پیــش بینــي درآمــد هــر ســهم 
متوقــف شــده بــود در جریــان معامــات امــروز و بــا قیمــت 260 تومــان بازگشــایی شــد 
ــه قیمــت 2572  ــا افزایــش قیمتــی همــراه شــد و ب فاســمین امــروز بیــش از 5 درصــد ب
ریالــی رســید . نمادهــای فســرب ، فخــاس از مثبــت هــای همــراه بــا صــف خریــد گــروه 
بودنــد . فــوالی منفــی بــود ایــن نمــاد بــا کاهــش 2 درصــدی همــراه شــد و بــه قیمــت 
پایانــی 2505 ریالــی رســید در نمــاد فــوالی 2 شــاهد یــک معاملــه بلوکــی بــه حجــم 3 
ــا قیمــت پایــه هــر  ــازار خــرده فروشــی و ب میلیــون ســهم بودیــم کــه ایــن معاملــه در ب
ســهم 2575 ریالــی توســط ســهامدار حقیقــی صــورت گرفــت .فخــوز کــه جهــت برگــزاری 
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه جهــت تقســیم ســود متوقــف شــده بــود روز معاماتــی 
قبــل آمــاده انجــام معاملــه شــد امــا بدلیــل عــدم کشــف قیمــت در حالــت مجــاز محفــوظ 
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باقــی مانــد فخــوز امــروز و باقیمــت 2385 ریالــی بازگشــایی شــد و پــس از آنکــه بــا رشــد 
6 درصــدی همــراه شــد بــه قیمــت 2408 ریــال رســید و بیــش از 6 میلیــون ســهم معاملــه 
شــد . ارفــع نیــز از نمادهــا متوقــف گــروه بــود کــه در جریــان معامــات امــروز و بــا قیمــت 
400 تومــان بازگشــایی شــد و بیــش از 1 درصــد بــا رشــد قیمتــی همــراه شــد . ذوب در 

محــدوده صفــر منفــی معاماتــش را پشــت ســر گذاشــت .

ــه گــزارش  ــان امســال آغــاز می شــود ب ــا پای ــرک ت ــوالد ات ــه ف ــی کارخان ــات اجرای عملی
مایــن نیــوز، رئیــس صنعــت، معــدن و تجــارت گلســتان گفــت: مطالعــات ایــن طــرح بــه 

پایــان رســیده و پــس ار رفــع ایــرادات در کارگــروه اســتان بــه تصویــب رســید.

ــاره  ــان درب ــه اصفه ــوالد مبارک ــری شــرکت ف ــد فوالدســازی و ریخته گ کارشــناس فرآین
طــرح فــوالد مبارکــه بــرای افزایــش بهــره وری اظهــار کــرد: شــرایطی کــه امــروز پیــش  
ــه  ــازار مناســبی نباشــد. در واقــع هزینه هــا ســال  ب ــازار فــوالد، ب ــا ب آمــده باعــث شــده ت
ــن  ــی حاکــی از ای ــه خوب ــه افزایــش اســت و نمودار هــا ب ــورم رو ب ــه ت ــا توجــه ب ســال ب

موضــوع بــوده امــا متاســفانه بــازار محصــول نهایــی بــازاری بــا رونــد کاهشــی اســت.

ــاره  مدیــر امــور ســرمایه گذاري و امــور ســهام شــرکت ســهامی ذوب آهــن اصفهــان درب
واگــذاری ســهام ایــن شــرکت اظهــار کــرد: ســازمان خصوصی ســازی عرضه کننــده ســهم 
ــدود 5  ــی، ارزش 73 درصــد ســهم عرضــه شــده ح ــه از نظــر ارزش جایگزین اســت. البت
میلیــارد ســهم بــا قیمــت 411 تومــان، 2 هــزار میلیــارد تومــان خواهــد بــود کــه در حــدود 
600 تــا 700 میلیــون دالر اســت. یعنــی یــک پکیــج 3,6 میلیــون تنــی بــا حجــم زیــادی 
ــار و ســرمایه نیــروی انســانی 700 میلیــون دالر اســت امــا در حــال  ــد، اعتب زمیــن و برن
حاضــر اگــر مــا بخواهیــم 3,6 میلیــون تــن را بــه 5 میلیــون تــن تبدیــل کنیــم فقــط ارزش 

تجهیــزات آن 1,4 میلیــارد یــورو اســت.

در معامــات امــروز اســتخراج کانــه هــای فلــزی شــاهد افزایــش تقاضــا و صــف 
خریــد در دو نمــاد کامــا و کــروی بودیــم. در نمادهــای ســنگ آهنــی نیــز معامــات کــد 
بــه کــد حقوقــی هــا را در بــازار خــرده فروشــی نظــاره گــر بودیــم بطوریکــه در نمــاد کگل 
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40 میلیــون ســهم بــه ارزش بیــش از 8 میلیــارد تومــان، درکچــاد حــدود 9 میلیــون ســهم 
بــه ارزش بیــش از 1,7 میلیــارد تومــان و در نمــاد ومعــادن نیــز 10 میلیــون ســهم بــه ارزش 
بیــش از 1 میلیــارد تومــان بیــن ســهامداران حقوقــی جابجــا شــد. معامــات ایــن نمادهــا 
در بــازار بــورس نیــز بــا حمایــت حقوقــی و در محــدوده منفــی دنبــال شــد. در معامــات 
ــی  ــز اندک ــادن نی ــود و ومع ــنده ب ــان فروش ــدوق همچن ــاد، وصن ــته کگل و کچ روز گذش
ــن  ــروز همچنی ــرد. ام ــا ک ــنده را ایف ــش فروش ــادن نق ــز ومع ــور نی ــت. در کن ــد داش خری
نمــاد کبافــق پــس از ارائــه گــزارش شــفاف ســازی در خصــوص تعدیــل بودجــه خــود بــا 
ــق در  ــات بازگشــت؛ کباف ــوی معام ــه تابل ــان ب رشــد 4 درصــدی و در قیمــت 533 توم
گــزارش خــود ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه افزایــش EPS ســال جــاری شــرکت ناشــی 
از تغییــر نــرخ جهانــی فلــزات از 1700 بــه 2100 دالر میباشــد، در خصــوص خریــد ســهام 
نیــروگاه تجــارت فــارس نیــز اعــام کــرد کــه جمعــا تعــداد 1000 ســهم از ایــن نیــروگاه 
بــه ارزش 1,816,000 ریــال خریــداری شــده و ایــن امــر تاثیــری بــر عملکــرد و ســود و 
زیــان شــرکت نخواهــد داشــت. در دیگــر گزارشــات امــروز ایــن گــروه، مهلــت اســتفاده از 
حــق تقــدم خریــد ســهام ومعــادن نیــز از تاریــخ 11 مــرداد لغایــت 8 مهرمــاه اعــام شــد.

در خبرهــای امــروز ایــن گــروه، مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر ســیرجان 
اعــام کــرد کــه واحــد آهــن اســفنجی ایــن شــرکت از 2 روز پیــش تولیــد خــود را آغــاز 
کــرده و واحــد گندلــه ســازی نیــز بــا ظرفیــت 5 میلیــون تــن در مــرداد مــاه جــاری بــه 

بهــره بــرداری خواهــد رســید.

ــر داد.  ــوز از رشــد 3 درصــدی قیمــت ســنگ آهــن خب ــن نی در حــوزه ســنگ آهــن، مای
طبــق ایــن خبــر، قیمــت ســنگ آهــن در معامــات آتــی چیــن بــا رشــدی 3 درصــدی بــه 
باالتریــن ســطح 3 مــاه اخیــر خــود رســید . بــا توجــه به وقــوع ســیل در بخش های شــمالی 
چیــن و اختــال در مســیرهای حمــل ونقــل و همچنیــن کاهــش فعالیــت کارخانه هــای 
ــر در  ــوالد کمت ــه ف ــت محیطی، عرض ــی زیس ــردن آالیندگ ــدف کم ک ــا ه ــازی ب فوالدس

چیــن بــه رشــد قیمــت ایــن فلــز کمــک کــرده اســت .

در گــروه مخابــرات کــه فــردا میزبــان عرضــه اولیــه ســهام شــرکت آتیــه داده پــرداز 
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ــا افزایــش قیمــت را نظــاره گــر بودیــم. نمــاد  ــود، معامــات مثبــت و همــراه ب خواهــد ب
ــید و  ــت رس ــدوده مثب ــه مح ــهم  ب ــون س ــدود 5 میلی ــی در ح ــی بلوک ــا جابجای ــر ب اخاب
دومیــن نمــاد تاثیــر گــذار بــر رشــد شــاخص امــروز شــد. گــزارش مختصــر ســهم آمــاده 

ــل مشــاهده اســت. ــژه ســایت قاب ــار وی ــز در قســمت اخب ــرداز« نی ــه »اپ عرضــه اولی

ــد. ــا معامــات منفــی همــراه بودن در گــروه محصــوالت شــیمیایی اکثــر نمادهــا ب
ــت شــروع کــرد و  ــروز را هــم مثب ــودی خــود ام ــی صع ــد معامات ــه رون پارســان در ادام
ــان در  ــت 217 توم ــون آن درقیم ــه 4 میلی ــد ک ــتد ش ــهم دادوس ــون س ــش از 8 میلی بی
ســاعات ابتدایــی بــازار بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد و در نهایــت بــا رشــد 1 درصــدی 
، در قیمــت 215تومــان بــه کار خــود پایــان داد ،  لیــدر گــروه شــد و بــا 24 واحــد مثبــت 
بــر شــاخص تاثیــر گــذار بود.شــتوکا بــدون فروشــنده حقوقــی در حــدود 9 میلیــارد ریــال 
ــاد  ــا نم ــان تنه ــا رشــد 5 درصــدی ، در قیمــت 582 توم ــم زد و ب ــات را رق ارزش معام
صــف خریــدی گــروه شــد.پترول در محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرد و در بیــن 
ــه جــا شــد و در انتهــا در محــدوده  ســهامداران حقیقــی بیــش از 5 میلیــون ســهم جــا ب
صفــر منفــی ، در قیمــت 145 تومــان بــه روز خــود پایــان داد و بــا 7 واحــد منفــی پرحجــم 
ظاهــر شــد.این نمــاد عرضــه عمــده 7/6 درصــد )غیــر مدیریتــی( درتاریــخ 1395/05/13 
در برنامــه خــود دارد.شــفارا تنهــا نمــاد صــف فروشــی گــروه بود.تاپیکــو در منفــی قیمــت 
خــورد و بــا 67 درصــد خریــدار حقیقــی حجــم معامــات بیــش از 2 میلیونــی را بــه خــود 
ــه معامــات  ــان ب اختصــاص داد و در آخــر در محــدوده صفرمنفــی ، در قیمــت 194 توم

خــود خاتمــه داد و از نظــر حجــم در رتبــه بعــد از پتــرول قــرار کرفــت.

در گــروه پاالیشــی بــه جــز 3 نمــاد شــراز، شــرانل و شــپاس بقیــه نمادهــا در حاشــیه 
منفــی دادوســتد شدند.شــبریز بــا قیمــت منفــی کار خــود را شــروع کــرد و در بیــن اســتقبال 
ســهامداران حقیقــی بیــش از 24 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در پایــان در محــدوده صفــر 
منفــی ، در قیمــت 452 تومــان بــه کار خــود پایــان داد و در صــدر گــروه قــرار گرفــت و بــا 
3 واحــد منفــی بــر شــاخص اثــر گــذار بــود. شــبندر بــا 52 واحــد منفــی بــه عنــوان دومیــن 
ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص بــورس بــا 1 درصــد فروشــنده حقیقــی در حــدود 4 میلیــون 
ســهم دادوســتد شــد و در انتهــا بــا افــت 3 درصــدی ، در قیمــت 493 تومــان روز خــود را 
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بــه اتمــام رســاند و در رتبــه بعــد از شــبریز قــرار گرفــت.

دورنمــای افزایــش عرضــه نفــت اوپــک و آمریــکا از یــک ســو و احتمــال از ســوی دیگــر 
ســبب شــدند قیمــت نفــت در معامــات امــروز )دوشــنبه 11 مــرداد مــاه( کاهــش یابــد .بــه 
ــرز از ســنگاپور، قیمــت نفــت در ســاعتهای نخســت معامــات  گــزارش خبرگــزاری رویت
ــاره احتمــال افزایــش تولیــد اوپــک،  امــروز کاهــش یافــت، زیــرا انتشــار گزارشــهایی درب
رشــد آمــار دکلهــای حفــاری نفــت در آمریــکا و ضعــف اقتصــادی در قــاره آســیا، دورنمــای 
ــره  ــش ذخی ــرد: افزای ــام ک ــچنج اع ــنگاپور اکس ــه س ــرد .مؤسس ــره ک ــت را تی ــازار نف ب
ســازی نفــت آمریــکا در هفتــه گذشــته و بازگشــت تولیــد نفــت کانــادا و نیجریــه بــه بــازار، 
زنــگ خطــری بــود کــه نشــان داد بازگشــت تــوازن بــه بــازار نفــت، دورتــر از چیــزی اســت 

کــه انتظــار مــی رفــت.

محدوده قیمتی برای عرضه اولیه »اپرداز« 

عرضه اولیه نماد »اپرداز«

ــد( از 300  ــادل 9 درص ــهم )مع ــون س ــرداد، 27 میلی ــنبه 12 م ــه ش ــه س ــت ک ــرار اس ق
ــورس عرضــه  ــازار فراب ــرداز« در ب ــا نمــاد »اپ ــرداز ب ــه داده  پ ــون ســهام شــرکت آتی میلی
گــردد. 14میلیــون از ایــن ســهام توســط کارگــزاری هــا )هــر کارگــزاری 140هــزار ســهم( 
و 13میلیــون ســهم توســط معاملــه گــران آنایــن قابلیــت خریــد خواهد داشــت. در آســتانه 
عرضــه اولیــه، در ایــن گــزارش بــه بررســی اجمالــی شــرکت آتیــه داده پــرداز مــی پردازیم.

معرفی آتیه داده پرداز

ــل و  ــه راه ح ــه ارائ ــود را در زمین ــت خ ــال 1382 فعالی ــرداز از س ــه داده پ ــرکت آتی ش
ــن  ــی از بزرگتری ــر یک ــال حاض ــرار داده و در ح ــاه ق ــام کوت ــر پی ــی ب ــای مبتن راهکاره
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شــرکت  هــای ســرویس دهنــده ارســال و دریافــت پیــام کوتــاه و همچنیــن ســرویس  هــای 
ارزش افــزوده )بــا پیــش شــماره 2000( بــه ویــژه ســرویس  هــای بانکــی در کشــور اســت. 

بــه طــور خاصــه فعالیــت هــای اصلــی اپــرداز بــه صــورت زیــر اســت:

- ارائه دهنده بستر ارسال و دریافت پیام کوتاه
- ارائه دهنده سرویس های ارزش افزوده پیام کوتاه

- ارائه دهنده نرم افزارهای کاربردی موبایل در صنعت بانکداری
- ارائه دهنده نرم افزارهای خاص منظوره در حوزه ارتباطات

در واقــع فعالیــت ایــن شــرکت خدمــات مربــوط بــه پیــام کوتــاه اســت و مشــتریان اصلــی 
آن را بانــک هــا و موسســات مالــی تشــکیل مــی دهنــد. ایــن شــرکت از اپراتورهــای تلفــن 
ــاه بانــک هــا و دیگــر  ــام کوت ــداری کــرده و وظیفــه ارســال پی ــاه خری ــام کوت همــراه، پی

مشــتریان را بــر عهــده مــی گیــرد. 

در ترکیــب ســهامداران ایــن شــرکت تنهــا ســهامدار حقوقــی شــرکت رســا ســامان آریــا 
)ســهامي خــاص( مــی باشــد کــه 7 درصــد شــرکت را در اختیــار دارد. مابقــی ســهامداران 
ــی  ــان م ــارد توم ــادل 30 میلی ــی شــرکت مع ــی باشــند. ســرمایه فعل ــی م شــخص حقیق

باشــد.

فعالیت عملیاتی اپرداز

ــر  ــدول زی ــق ج ــی 95 مطاب ــال مال ــرداز در س ــه داده پ ــده شــرکت آتی ــای منعق قرارداده
ــد داشــت و  ــایی خواه ــال 95 شناس ــا در س ــن قرارداده ــد ای ــام درآم ــه تم ــد ک ــی باش م
احتمــال انحــراف از بودجــه پیــش بینــی شــده پاییــن مــی باشــد. در واقــع قراردادهــا بــه 
صــورت ســالیانه تمدیــد مــی شــود کــه تــا پایــان ســال 95 درآمــد و هزینــه عملیاتــی ایــن 
قراردادهــا مشــخص شــده اســت. هــم درآمــد و هــم هزینــه هــا در ســه ماهــه اول ســال 
ــک  ــا بان ــرارداد ب ــان ق ــن می ــادل 22 درصــد بودجــه شناســایی شــده اســت. در ای 95 مع
حکمــت در ســال 95 بســته شــده و درآمــد جدیــد بــرای شــرکت ایجــاد کــرده اســت. هــم 
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چنیــن حجــم کل درآمدهــا در ســال 95 افزایــش حــدودا 9 درصــدی داشــته اســت.

هــم چنیــن شــرکت بــه جهــت افزایــش ظرفیــت ارســال پیامــک خــود، پــروژه جدیــدی 
ــدازی کــرده اســت کــه در  ــی راه ان ــه صــورت عمل ــام »چابــک« را از تیرمــاه 95 ب ــه ن ب

حــدود 20 درصــد بــه ظرفیــت شــرکت اضافــه کــرده اســت.

بیــش از 97 درصــد بهــای تمــام شــده شــرکت مربــوط بــه خریــد پیامــک از اپراتورهــای 
همــراه اول، ایرانســل و رایتــل و ســایر اپراتورهــا بــوده اســت )جــدول زیــر(. پیــش بینــی 
شــده کــه در ســال 95 تغییــری در نــرخ پیامــک رخ ندهــد. نــرخ پیامــک توســط »ســازمان 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی« تعییــن مــی شــود. در مقابــل ایــن شــرکت مبلــغ 

107 ریــال بابــت هــر پیامــک بانکــی از مشــتریان خــود دریافــت مــی کنــد.
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بررسی سودآوری اپرداز

شــرکت اپــرداز در ســه ماهــه اول 95 بــه حاشــیه ســود ناخالــص باالتــر از بودجــه دســت 
یافتــه اســت. از طرفــی شــرکت در ســه ماهــه اول ســال قبــل حاشــیه ســود 15 درصــدی 
شناســایی کــرده بــود. لــذا بهبــود وضعیــت ســودآوری عملیاتــی در ســه ماهه اول مشــاهده 

مــی شــود کــه ناشــی از افزایــش درآمدهــا مــی باشــد.

ــد ناشــی از ســرمایه گــذاری  ــی و درآم ــه مال ــه هزین ــچ گون ــرداز هی ــه داده  پ شــرکت آتی
نــدارد؛ نداشــتن هزینــه مالــی نکتــه مثبتــی بــرای شــرکت مــی باشــد. همچنیــن بــرای 
ســال مالــی 95 معــادل 3,2 میلیــارد تومــان ســود ســپرده بانکــی در دســته درآمــد غیــر 
عملیاتــی در نظــر گرفتــه شــده کــه نســبت بــه ســال قبــل کمتــر از نصــف شــده اســت.

لــذا همــان طــور کــه گفتــه شــد، درآمدهــای اپــرداز در ســال 95 مطابــق بودجــه محقــق 
خواهــد شــد. بــا فــرض عــدم تغییــر نــرخ هــر پیامــک توســط ســازمان تنظیــم ارتباطــات 
رادیویــی و همچنیــن بــه علــت نداشــتن درآمــد ســرمایه گــذاری و هزینــه مالــی، ســود هــر 
ســهم ســال مالــی 95 مطابــق بــا بودجــه معــادل 708 ریــال محقــق خواهــد شــد. پایــدار 
 EPSبــودن حاشــیه ســود ناخالــص ســه ماهــه اول در کل ســال مــی توانــد باعــث افزایــش
در پایــان ســال شــود. بــرای قیمــت گــذاری »اپــرداز« از جــدول زیــر اســتفاده شــده اســت.
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ــان  ــرداز در محــدوده 500 توم ــه داده  پ ــن وجــود انتظــار مــی رود کــه شــرکت آتی ــا ای ب
عرضــه شــود. همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن P/E حــدود 7 مرتبــه، قیمــت ســهم در حــدود 

490 تومــان خواهــد شــد.

ــت،  ــرکت اس ــه ش ــدت متوج ــد م ــه در بلن ــی ک ــک های ــن ریس ــی از مهمتری ــه: یک نکت
تغییــر تکنولــوژی و منســوخ شــدن پیامــک مــی باشــد. همــان طــور کــه گفتــه شــد 97 
درصــد درآمــد شــرکت از خریــد و عرضــه پیامــک حاصــل مــی شــود کــه در صــورت بــروز 
تکنولــوژی هــای جایگزیــن بــرای ارســال پیامــک هــای بانکــی، اســاس شــرکت مــورد 

خطــر واقــع مــی شــود.
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کروی برنده مناقصه معدن مهدی آباد 

علیرغــم اینکــه رییــس هیــات عامــل ایمیــدرو اعــام کــرده بــود تــا پایــان تیرمــاه امســال 
برنــده نهایــی مناقصــه پــروژه معــدن ســرب و روی انجــام شــود، بــه نظــر مــی رســد برنده 

ایــن مناقصــه مشــخص شــده اســت.

براساس گزارشات دریافت شده، شرکت کروی گویا برنده این مناقصه شده است.

درابتــدا 7 کنسرســیوم بــرای حضــور در مناقصــه معــدن ســرب و روی مهــدی آبــاد ابــراز 
ــد کــه در نهایــت تنهــا ســه کنسرســیوم پیشــنهادات قیمتــی خــود را  تمایــل کــرده بودن

ارایــه کــرده انــد.

ایــن ســه کنسرســیوم شــامل کنسرســیوم » شــرکت راهســازی و معدنــی مبیــن، کاهنربــا، 
مــس کنــی ، انجمــن ســرب و روی و شــرکت معــادن ســرمک »، کنسرســیوم دیگــر بــه 
ــری  ــه رهب ــت کنسرســیومی ب ــران« و در نهای ــادن روی ای ــری »شــرکت توســعه مع رهب

»شــرکت ســرمایه گــذاری صــدر تامیــن«  هســتند.

اخبــار واصلــه اینگونــه حکایــت دارد کــه کنسرســیوم شــرکت توســعه معــادن روی ایــران 
از میــان ایــن ســه کنسرســیوم توانســته درمناقصــه برنــده شــود.

اگرچــه درمجمــع کالســیمین مدیرعامــل جدیــد ایــن شــرکت بــه صــورت تلویحــی خبــر از 
برنــده شــدن کــروی بــه عنــوان شــرکت زیرمجموعــه کالســیمین داده بــود )خبــر گــزارش 
ــوان  ــه عن ــر اقتصــاد ب ــام آگاه در مه ــک مق ــا ی ــط(، ام ــای مرتب ــع دربخــش خبره مجم
ســهامدار عمــده نخســت »کــروی »درگفتگــو بــا خبرنــگار مــا مــی گویــد: برنــده شــدن 
کــروی در ایــن مناقصــه اصــا بعیــد نیســت و احتمــال 90 درصــد برنده شــدن کنسرســیوم 

بــه رهبــری کــروی قطعــی اســت.

ــل  ــر و قاب ــی ت ــروی بســیار منطق ــرایط شــرکت درمناقصــه از ســوی ک ــه او: ش ــه گفت ب
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ــوده اســت. ــب دیگــر ب ــا دو رقی ــر درمقایســه ب قبولت

ــت:  ــرکت گف ــی ش ــای مال ــورت ه ــرکت روی ص ــن ش ــرات ای ــاره اث ــن درب وی همچنی
ســهامداران نبایــد دچــار پیــش هیجــان بــازار شــوند، زیــرا حتــی اگــر کــروی برنــده ایــن 
ــان مــی  ــی شــرکت نمای ــر صــورت هــای مال ــارش چندســال دیگــر ب مناقصــه شــود، آث

شــود.

 وضع و حال کارخانجات قند و شکر در بازار بی شکر 

 بــازار شــکر آشــفتگی فصلــی را تجربــه می کنــد، بــازاری کــه از دســت مدیــران تنظیــم 
ــران سپرده شــده اســت. ــه  واســطه گ ــازار خارج شــده و ب ب

کارخانجــات در انتظــار بــه بــار نشســتن محصــول چغندرقنــد از پایــان شــهریورماه هســتند، 
درحالی کــه شــکر بــه جنســی نــاب دربازارکاالهــای اساســی تبدیل شــده ، افزایــش یکبــاره 
قیمــت شــکر، کمبــود  شــکر در بــازار و عــدم واردات شــکر خــام و از همــه مهم تــر نبــود 
ــدگان کــه شــامل انجمــن صنفــی  ــدگان و تصمیم گیرن ــان تولیدکنن یــک توافــق الزم می
ــت،  ــام اس ــکر خ ــر واردات ش ــر س ــت ب ــی دول ــرکت بازرگان ــکر و ش ــد و ش ــه قن کارخان

موجــب شــده چنیــن وضــع آشــفته ایــی در بــازار پدیــد آیــد.

ــه  ــر اینک ــی ب ــت مبن ــا رف ــایت خبرگزاری ه ــری روی س ــنبه خب ــه روز چهارش آن چنانک
شــکر بی قیمــت شــد، بــر اســاس ایــن خبــر، برخــی از صنایــع تولیــدی بــا افزایــش قیمــت 
هزارتومانــی قنــد و شــکر در بــازار مصــرف بــرای درامــان مانــدن از برخــورد تعزیراتــی بــر 

ــد. روی محصــوالت خــود درج قیمــت نمی کنن

ــا  ــزار و 500 ت ــی 3 ه ــرده فرش ــطح خ ــه در س ــکر فل ــد و ش ــرم قن ــر کیلوگ ــت ه قیم
ــروش  ــه ف ــی ب ــرخ تعزیرات ــر از ن ــان باالت ــه 100 توم ــت ک ــان اس ــزار و 600 توم 3 ه
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می رســد، به عبارتی دیگــر نــرخ مصــوب هــر کیلوگــرم شــکر درب کارخانــه یــا به صــورت 
ــت . ــان اس ــزار و 300 توم ــی 2 ه عمده فروش

در حــال حاضــر تولیــد داخلــی شــکر 1,5 میلیــون تــن اســت و طــی دو ســال اخیــر فقــط 
800 هــزار تــن شــکر طــی دو محمولــه 300 و 500 هــزار تنــی جداگانــه واردشــده اســت 
ــه  ــت درحالی ک ــداده اس ــازار را ن ــکر در ب ــود ش ــاف کمب ــود کف ــز خ ــزان نی ــن می ــه ای ک

ــورس کاال عرضــه می شــده اســت . ــن شــکر در ب ــز 5 هــزار ت ــه نی روزان

در شــرایط حاضــر نیــاز کشــور بــه شــکر ســاالنه حــدود دو میلیــون و 400 تــا 500 هــزار 
ــدر از  ــاه فصــل برداشــت چغن ــان م ــان آب ــا پای ــتان ت ــان تابس ــه از پای ــت، اگرچ ــن اس ت
مناطــق گرمســیر تــا سردســیر آغــاز می شــود کارخانجــات برحســب واقع شــدن در کــدام 
بخــش از کشــور، موتــور  خــود را روشــن می کننــد و بــه کاروبــار خــود رونــق می بخشــند 
امــا در عمــل مشــاهده می شــود کــه در ایــن مــدت واســطه گــران و دالالن نیــز بــه دلیــل 
عــدم واردات شــکر بیــکار ننشســته و از فرصــت کمبــود شــکر در بــازار اســتفاده می کننــد.

ــه  ــکر از 2300 ب ــت ش ــاره قیم ــد، یک ب ــاز ش ــان آغ ــاه رمض ــکر از م ــازار ش ــفتگی ب آش
بیــش از 3200 تومــان جهــش کــرد، در شــرایطی کــه از ســویی کارخانجــات تولیدکننــده 
بــا کمبــود شــدید مــواد اولیــه روبــرو هســتند ، مصرف کننــدگان پایین دســتی شــکر ماننــد 
کارخانجــات صنایــع شــیرینی و شــکات نیــز یک بــاره بــا کمبــود شــکر و افزایــش قیمــت 
مواجــه شــده اند.در شــرایطی کــه آن ســوی معادلــه ، وزارت جهــاد کشــاورزی معتقــد اســت 
ــران و  ــازار و واســطه گ ــت ســراغ دالالن ب ــد رف ــه اســت، بای ــازار شــکر اگربهــم ریخت ب

ــرای واردات شــکر خــام. فشــار بی مــورد ب

ایــن نهــاد تصمیــم گیــر مدعــی اســت کــه بــازار بــا کمبــود شــکر مواجــه نیســت ، شــاهد 
آن نیــز شــکر عرضه شــده در بــورس کاال ، کــه مشــتری نــدارد.

ــره  ــی ، عضــو هیئت مدی ــد و شــکر، الهــام خلیل ــت کارخانجــات قن ــن وضعی ــاره آخری درب
ــا  ــران  ب ــی ای ــر ســرمایه گذاری شــرکت ســرمایه گذاری مل ــد نیشــابور و مدی ــه قن کارخان
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ــکاری  ــد و شــکر و بی ــت کارخانجــات قن ــاره وضعی ــی داشــته ، درب ــا گفتگوی ــگار م خبرن
ــی  ــرایط کنون ــا در ش ــت آن ه ــیم کننده وضعی ــد ترس ــه می توان ــا ک ــن روزه ــا در ای آن ه

باشــد.

 * خانم خلیلی ،چرا بازار شکر این همه آشفته است؟

ــه  ــا توجــه ب ــم از بخــش تولیــد،  وضعیــت را ترســیم کنــم ، ب ــاره شــکر می توان مــن درب
سیاســت دولــت در دو ســال اخیــر و محــدود شــدن واردات شــکر خــام ، حجــم تولیــدی 
شــکر کارخانجــات نیــز بســیار کاهش یافتــه اســت. تولیــد کارخانجــات از پایــان تابســتان 
ــاه  ــان م ــا آب ــب ت ــود و اغل ــاز می ش ــی آغ ــای زراع ــد در زمین ه ــت چغندرقن ــا برداش ب
ــه،   ــار کارخانجــات بســیار کاهش یافت ــون موجــودی انب ــا درمجمــوع هم اکن ــه دارد، ام ادام

ــته ایم. ــر گذاش ــت س ــی پش ــز به تازگ ــان را نی ــاه رمض ــه م درحالی ک

 * بدین ترتیب وضعیت به هم ریخته بازار شکر تا چه زمانی ادامه دارد؟

به نظر من تا مهرماه .

 * به نظر شما راه حل شما برای مدیریت این بازار چیست؟

دولــت تدبیــری بیندیشــد و مقــداری از تقاضــای بــازار را بــا ذخایــر اســتراتژیک بــازار پاســخ 
. هد د

 * در حال حاضر کارخانجات شکر خام بیکار هستند؟

ــدر  ــی کــه واردات شــکر خــام داشــتیم، پــس از فصــل چغن ــا زمان ــکار هســتند، ت ــه بی بل
ــل  ــش واردات ، در اص ــا کاه ــا ب ــد ام ــام می پرداختن ــکر خ ــه ش ــه تصفی ــات ب ، کارخانج
کارخانجــات قنــد و شــکر در وضعیــت نامناســبی بــه ســر می برنــد و به شــدت تحت فشــار 

هســتند.
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ــان  ــوراک موردنیازش ــول و خ ــد محص ــکر ، همانن ــد و ش ــات قن ــر کارخانج به عبارتی دیگ
فصلــی هســتند، در فصلــی کــه چغندرقنــد برداشــت می شــود آن هــا نیــز فعــال می شــوند 

و پــس ازآن چنیــن وضعــی دارنــد.

 * امسال واردات شکر داشته ایم؟

بله چند ماه قبل 500 هزار تن و سال گذشته نیز 300 هزار تن .

 * آیا کارخانجات از افزایش کنونی قیمت منتفع می شوند؟

ــازه  ــات اج ــروش دارد، کارخانج ــت ف ــقف قیم ــت و س ــی اس ــک کاالی تعزیرات ــکر ی ش
فــروش قیمتــی بیشــتر را ندارنــد هرچنــد بعضــی از کارخانجــات باکارهایــی ایــن قانــون را 

می زننــد. دور 

 * درمجموع صنعت قند و شکر را چگونه ارزیابی می کنید؟

ــی ، کاهــش مســتمر موجــودی  ــی ، افزایــش هزینه هــای مال ــه دولت عــدم پرداخــت یاران
انبارهــا وضعیــت کارخانجــات را در لبــه تیــغ قــرار داده اســت .

 * آیا افزایش قیمت شکر خواهیم داشت؟

بله خواهیم داشت اغلب این اتفاق در اواخر شهریورماه می افتد .

 * فکر می کنید چه میزان قیمت شکر افزایش یابد؟

مشــخص نیســت امــا ایــن عــدد بــا توجــه بــه هزینه هــا ، حقــوق و .. حــدود 14 درصــد 
بایــد افزایــش قیمــت را داشــته باشــیم.
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قصفها در چه محدوده ای خریدنیست؟

تحلیگران خرید سهم را در 480 تا 541 تومان مناسب می دانند.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=813

»جــواد فاحیــان« مقاومــت ســهم را در 740 تومــان میدانــد و معتقدســت ســهم در صورتی 
کــه از ایــن مقاومــت عبــور کنــد، تــا 1000 تومــان رشــد خواهــد کرد.

https://efanos.com/Signal/26127

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=813
https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=148
https://efanos.com/Signal/26127
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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

