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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
ــا  ــه نمادهــای خــودرو ب ــم 73,947 واحــد رســید. ک ــه رق ــت و ب 116 واحــد کاهــش یاف
54 واحــد ، کگل بــا 36 واحــد و فــارس بــا 30 واحــد بیشــترین تاثیــر  منفــی و همچنیــن 
نمــاد تاپیکــو بــا 43 واحــد بیشــترین تاثیــر مثبــت را بــر شــاخص بــورس گذاشــتند.  ارزش 
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 281 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد خســاپا بــا رقمــی 

حــدود 35 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

ــید.   ــد رس ــم 781 واح ــه رق ــدی ب ــش 1 واح ــا افزای ــاخص کل ب ــورس ش ــازار فراب در ب
ــورس  ــاخص فراب ــر ش ــت را ب ــر مثب ــترین تاثی ــر بیش ــتران و وکوث ــز، ش ــای  هرم نماده
گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 138 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد 

ــود .   ــه ب ــترین ارزش معامل ــان دارای بیش ــارد توم ــدود 4 میلی ــی ح ــا رقم ذوب ب

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3490 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
97 هــزار تومــان رســید. 

مهمترین اخبار اقتصادی

ــار  ــا ب ــاالن خــارج شــد ت ــون تمرکــز رســانه ها و فع روز یکشــنبه، نوســانات ســکه از کان
دیگــر دالر درکانــون توجــه قــرار بگیــرد. ســکه کــه روز شــنبه رکــوردی 33 ماهــه را ثبــت 
ــازار قــرار  ــا عبــور از مــرز یــک میلیــون و 100 هــزار تومــان در صــدر اخبــار ب کــرده و ب
گرفتــه بــود، روز یکشــنبه از مــرز یــاد شــده پاییــن آمــد تــا توجــه بازیگــران نســبت بــه آن 
کمرنگ تــر شــود. در دومیــن روز هفتــه، ســکه تمــام بهــار آزادی 4 هــزار تومــان از ارزش 
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خــود را از دســت داد و بــه قیمــت یــک میلیــون و 98 هــزار تومــان رســید. بــا ایــن حــال، 
ــطح  ــدن س ــته ش ــود، شکس ــر ب ــازار غیرمنتظره ت ــران ب ــرای بازیگ ــنبه ب ــه روز یکش آنچ
ــن  ــود. در دومی ــر ب ــال پایین ت ــه کان ــال آن ب ــان دالر و انتق ــزار و 500 توم ــی 3 ه حمایت
روز هفتــه، شــاخص ارزی پــس از 4 روز نوســان در کانــال 3 هــزار و 500 تومــان، بــا 28 
ــان  ــه قیمــت 3 هــزار و 495 توم ــر کشــیده شــد و ب ــه زی ــال ب ــن کان ــت از ای ــان اف توم
رســید. میــزان افــت روزانــه دالر در روز یکشــنبه منجــر بــه ثبــت رکــورد جدیــدی شــد. 
تــا پیــش از ایــن اولیــن روز هفتــه جــاری، بــا 25 تومــان افــت دومیــن رکــورد کاهشــی 
ســال 95 را در اختیــار داشــت، امــا بــا 28 تومــان افــت دالر در روز گذشــته ایــن رکــورد 
ــه  ــال 95 ب ــه در س ــت روزان ــزان اف ــترین می ــگاه دوم بیش ــورد جای ــد و رک ــا ش جا  به ج
تاریــخ 13 تیــر تعلــق گرفــت. خــارج نشــدن ارز از بــازار داخلــی، عرضــه بازارســاز، پاییــن 
آمــدن نــرخ حوالــه درهــم و کاهــش تقاضــا از جملــه عواملــی بودنــد کــه بــه ثبــت رکــورد 
ــه  ــا توجــه ب ــی روز، قیمــت دالر ب ــن حــال، در ســاعات انتهای ــا ای ــد. ب دالر کمــک کردن

ــد . ــر آم ــی کمــی باالت ــران آت خریدهــای معامله گ

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات شــاهد معامــات منفــی ای در بیشــتر نمادهــا 
بودیــم خســاپا امــروز بیــش از 260 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه پــر حجــم تریــن نمــاد 
گــروه بــود در ایــن نمــاد کــه در ابتــدا شــاهد چیــده شــدن صــف خریــد بودیــم در شــروع 
ــال بازگشــایی شــد کــه در آخــر شــاهد افزایــش  ــا قیمــت 1399 ری ســاعت معامــات ب
عرضــه در ایــن نمــاد شــدیم ســایپا در پایــان در محــدوده صفــر مثبــت و بــا قیمــت پایانــی 
1373 ریالــی بــه کار خــودش پایــان داد .خزامیــا منفــی بــود ایــن نمــاد امــروز پــر عرضــه 
ظاهــر شــد خزامیــا بــا کاهــش 3 درصــدی بــه قیمــت 1066 ریــال رســید و در آخــر نیــز 
بــا صــف فــروش بــه معاماتــش خاتمــه داد . خاذیــن در محــدوده صفــر مثبــت بــه کار 
ــش را  ــی معامات ــر قیمت ــدا در محــدوده حداکث ــه در ابت ــاد ک ــن نم ــان داد ای خــودش پای
آغــاز نمــود بــا عرضــه همــراه شــد بطوریکــه آخریــن معاملــه خــود را در محــدوده 2 درصــد 
منفــی انجــام داد خاذیــن امــروز بیــش از 62 میلیــون ســهم معاملــه شــد . نمادهــای خــاور 
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ــا صــف فــروش  ــا ، خپــارس ، خــکاوه از منفــی هــای گــروه بودنــد کــه ب ، خــودرو ، ورن
بــه کار خودشــان پایــان دادنــد . بــا توجــه بــه معامــات منفــی در بیشــتر نمادهــای گــروه 
خودرویــی کــه بــا کاهــش قیمــت همــراه شــدند شــاهد صــف خریــد در نمادهــای خمحــور 
، خنصیــر بودیــم . خبهمــن امــروز بــا کاهــش 2 درصــدی همــراه شــد و بــه قیمــت 2838 
ریــال رســید . نمادهــای خگســتر ، خریخــت ، خشــرق نیــز از نمادهــای منفــی و همــراه 

بــا صــف فــروش گــروه بودنــد .

معــاون وزیــر صنعــت از معرفــی مدیرعامــل جدیــد شــرکت مشــترک ایــران و پــژو فرانســه 
ــد  ــد ش ــی خواه ــردا معرف ــودرو ف ــران خ ــی ای ــران قدیم ــی از مدی ــت: یک ــر داد و گف خب
.محســن صالحــی نیــا در گفتگــو بــا مهــر گفــت: فــردا مدیرعامــل جدیــد شــرکت مشــترک 
ــی و  ــران قدیم ــی از مدی ــه یک ــد ک ــد ش ــی خواه ــه معرف ــژو فرانس ــران و پ ــودروی ای خ

کارآمــد ایــران خــودرو اســت.

در گــروه فلــزات اساســی بیشــتر نمادهــا بــا قیمــت پایانــی مثبــت بــه کار خودشــان 
پایــان دادنــد . فــوالد کــه در محــدوده صفــر مثبــت بــه کار خــودش پایــان داد بیــش از 
27 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه از نظــر حجــم در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت 
ــوالد  ــروز ف ــدار ام ــد خری ــش از 87 درص ــه بی ــید ک ــال رس ــت 1247 ری ــه قیم ــوالد ب ف
حقوقــی هــا بودنــد . فملــی بــا افزایــش 1 درصــدی در قیمــت پایانــی خــود همــراه شــد 
فملــی امــروز بــا قیمــت 1622 ریــال بــه کار خــود پایــان داد و بیــش از 15 میلیــون ســهم 
معاملــه شــد کــه خریــد بیــش از 14 میلیــون ســهم توســط حقوقــی هــا صــورت گرفــت 
ــه حجــم  ــه بلوکــی ب ــن  معامل ــم ای ــه بلوکــی بودی ــن نمــاد شــاهد معامل همچنیــن در ای
270 میلیــون ســهم  بــا قیمــت پایــه هــر ســهم  1519 ریــال و در نمــاد فملــی 2 انجــام 
شــد . هرمــز صــف خریــد بــود ایــن نمــاد امــروز بــا افزایــش 4 درصــدی همــراه شــد و بــه 
قیمــت 1952 ریــال رســید و در آخــر نیــز بــا صــف خریــد 1 میلیونــی بــه کار خــود پایــان 
داد . نمادهــای فــوالژ ، زنــگان ، فــرآور از مثبــت هــای گــروه بودنــد کــه بــا صــف خریــد 
ــا رشــد قیمتــی همــراه شــده بــود امــروز در محــدوده  بســته شــدند . ارفــع کــه دیــروز ب
صفــر مثبــت بــه معاماتــش خاتمــه داد بــا قیمــت پایانــی2897 ریــال بیــش از 1 میلیــون 

ســهم معاملــه شــد. 
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شــرکت فــوالد هرمــزگان بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــي در تولیــد و صــادرات آینــده 
روشــني دارد.امیرحســین نــادري، معــاون اقتصــادي و مالي شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهان، 
نماینــده ســهامدار عمــده و رئیــس مجمــع عمومــي عــادي ســاالنه صاحبــان ســهام فــوالد 
هرمــزگان بــا اعــام ایــن مطلــب گفــت: افــق فــراروي شــرکت فــوالد هرمــزگان جنــوب 
بــا مدیریــت مبتنــي بــر هــدف و راهبــري در ســال پیــش رو امیدوارکننــده و روشــن اســت 
ــاي  ــن مزای ــم تری ــه مه ــي از جمل ــه اي و جهان ــاي منطق ــه بازاره ــان ب ــي آس و دسترس
ایــن شــرکت اســت. بــه گــزارش مایــن نیــوز، وي افــزود: بــه رغــم رکــود جهانــي، آنچــه 
ــازار مصــرف  ــراي فــوالد هرمــزگان مهیــا ســاخته، ایــن اســت کــه ب فرصــت مغتنمــي ب
فــوالد در منطقــه و کشــورهاي حاشــیه خلیــج فــارس همچنــان رونــق دارد و در مجمــوع 

تمــام کشــورهاي همســایه ایــران ایــن مزیــت را بــراي فــوالد ایــران حفــظ کــرده انــد.

مدیــر ناحیــه فــوالد در مدیریــت ارشــد مهندســی کارخانــه ذوب آهــن مقایســه آزمون ســرد 
و گــرم در پــروژه ریــل را چنیــن تشــریح کــرد: تجهیــزی کــه آمــاده راه انــدازی می شــود، 
ــه  ــد، مرحل ــت تولی ــم های آن جه ــمت ها و مکانیس ــه قس ــی کلی ــون هماهنگ ــرای آزم ب
آزمــون ســرد در آن انجــام می گیــرد و درصورتی کــه پاســخ ایــن مرحلــه از آزمــون مثبــت 
ــه داد:  ــاز می شــود .وی ادام ــی آغ ــد محصــول نهای ــرم و تولی ــون گ ــود، آزم ــوب ب و مطل
ــوان  ــه  نوعــی می ت ــده اســت ب ــون ســرد قفســه 6 و 5 باقی مان ــا آزم ــل تنه ــروژه ری در پ
گفــت 99 درصــد از آزمــون ســرد پــروژه ریــل انجام گرفتــه اســت کــه پــس ازآن آزمــون 

گــرم و تولیــد محصــول نهایــی انجــام می گیــرد.

ــه هــای فلــزی، دو نمــاد کامــا و کبافــق همچنــان مــورد توجــه  در اســتخراج کان
ــات  ــد و در معام ــف ش ــد روز متوق ــس از چن ــور پ ــودی کن ــد صع ــود. رون ــهامداران ب س
ــه کــرد. کمنگنــز کــه روز گذشــته پــس از برگــزاری  امــروز خــود صــف فــروش را تجرب
مجمــع ســالیانه و بــدون تقســیم ســود نقــدی بازگشــایی شــده بــود دیگــر نمــاد گــروه بــود 

کــه بــه صــف فــروش رســید.

ــد  ــم و تنهــا چن ــان معامــات کــم رمقــی را نظــاره گــر بودی ــروه بانکــی همچن در گ
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نمــاد وکوثر،وخــاور و ســمایه اندکــی مثبــت معاملــه شــدند. در وگــردش نیــز شــاهد رنــج 
مثبــت حقوقــی در ســاعت اولیــه بــازار بودیــم. در وکوثــر نیــز جابجایــی بلــوک27 میلیونــی 
در شــروع بــازار ســهم را بــه قیمــت هــای حداکثــری رســاند. در نمــاد وبصــادر نیــز شــاهد 
معاملــه بلوکــی بیــش از 50 میلیــون در قیمــت 101 تومــان در بــازار خــرده فروشــی بودیــم.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا بــا معامــات منفــی همــراه بودنــد.
پتــرول در محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرد و بــا 80 درصــد خریــدار حقیقــی 
بیــش از 69 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در نهایــت در محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 
142 تومــان بــه کار خــود پایــان داد و بــا 5 واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیــر گذاشــت ودر 
صــدر گــروه قــرار گرفت.شــپارس بــدون تحــرک ســهامداران حقوقــی تنهــا نمــاد صــف 
ــذار  ــر گ ــن ســهم تاثی ــوان دومی ــه عن ــت ب ــد مثب ــا 43 واح ــو ب ــروه بود.تاپیک ــدی گ خری
در شــاخص بورس،بــا قیمــت دیــروز کار خــود را آغــاز کــرد ودر حــدود 8 میلیــون ســهم 
ــازار  دادوســتد شــد کــه 5 میلیــون ســهم آن در قیمــت 201 تومــان در ســاعات پایانــی ب
بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد و در پایــان بــا رشــد 2 درصــدی ، در قیمــت 199 تومــان 
بــه روز خــود پایــان داد و در رتبــه بعــد از پتــرول قــرار گرفت.نمادهــای شــفن و شــفارا در 
کــف قیمتــی خــود بســته شدند.شپاکســا بــدون فروشــنده حقوقــی و حجــم پائیــن در حــدود 
2 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در آخــر بــا افــت 3 درصــدی ، در قیمــت 381 تومــان بــه 

معامــات خــود خاتمــه داد و ســوم گــروه شــد.

ــای  ــرای امض ــدگان ب ــی تولیدکنن ــوز برخ ــه هن ــان اینک ــا بی ــورس کاال ب ــل ب مدیرعام
ــتند،  ــاط هس ــورس محت ــیمی در ب ــوالت پتروش ــروش محص ــدت ف ــد م ــای بلن قرارداده
گفــت: بــا توجــه بــه تعلیــق فعالیــت آن دســته از شــرکت هــای معــاف از مالیــات بــر ارزش 
ــازار فــروش  افــزوده کــه مدارکشــان مشــکل داشــت، بــه نظــر مــی رســد آرامــش بــه ب
محصــوالت پتروشــیمی بازگــردد .حامــد ســلطانی نــژاد افــزود: چنــدی اســت کــه بــا پدیده 
ورود خریــداران معــاف از مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه بــازار مواجــه هســتیم کــه بــا ورود 

آنهــا تقاضــای زیــادی در بــازار ایجــاد و در نتیجــه قیمــت هــا افزایــش یافتــه اســت.

در گــروه پاالیشــی بــه جــز نمادهــای شرانل،شســپا و شــنفت بقیــه نمادهــا در حاشــیه 
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مثبــت معاملــه شدند.شــبندر در ادامــه رونــد منفــی خــود امــروز را هــم منفــی شــروع کــرد 
ــه شــد و در نهایــت  ــال معامل ــارد ری ــا 93 درصــد فروشــنده حقیقــی بیــش از 20 میلی و ب
ــا رشــد 1 درصــدی ، در قیمــت 446 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد ، پــرارزش  ب
تریــن ســهم گــروه شــد و بــا 20 واحــد مثبــت بــر شــاخص اثــر گذاشــت.در نمــاد شــپنا 
کــه دیــروز نفــت جــی 550,000 ســهم بــه پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده بــود،در محــدوده 
ــه در  ــون ســهم دادو ســتد شــد ک ــش از 6 میلی ــرد و بی ــاز ک ــو کار خــود را آغ ــر تابل صف
حــدود 4 میلیــون آن در قیمــت 267 تومــان در ســاعات پایانــی بــازار بــه صــورت بلوکــی 
انجــام شــد ودر پایــان بــا رشــد 2 درصــدی ، در قیمــت 265 تومــان بــه روز خــود خاتمــه 
ــذاردر  ــر گ ــوان ســومین ســهم تاثی ــه عن ــروه شد.شــتران ب ــن ســهم گ دادو پرحجــم تری
شــاخص فرابــورس،در بیــن اســتقبال ســهامداران حقیقــی بیــش از 3 میلیــون ســهم جــا 
بــه جــا شــد ودر آخــر هــم در محــدوده صفــر تابلــو، در قیمــت 257 تومــان خــود را بــرای 

معامــات فــردا آمــاده کــرد.

بــه گــزارش خبرنــگار شــانا، علــی کاردر در آییــن تودیــع و معارفــه مدیرعامــل پتروپــارس 
بــا بیــان ایــن کــه ســه مــدل قــراردادی بــرای حــوزه هــای توســعه ای و میدانهــای جدیــد 
در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــر ایــن اســاس توســعه برخــی میدانهــا بــه شــرکتهای 
ایرانــی ســپرده مــی شــود، تصریــح کــرد: پــروژه هایــی کــه قــرار اســت منابــع مالــی آن از 
طریــق شــرکت ملــی نفــت ایــران تامیــن شــود حجــم آن زیــاد نیســت و بــه طــور عمــوم 
در بخــش تولیــد و نگهداشــت نفــت متمرکــز اســت .بــه گفتــه کاردر، اگــر در پــروژه هــای 
بیــن المللــی عامــل زمــان و هزینــه رعایــت نشــود در فهرســت پــروژه هــای Fail قــرار 

مــی گیرنــد.

سرانجام ورشکستگی فسدید درگفتگو با یک مدیر بورسی

حــدس و گمــان پیرامــون ورشکســتگی فســدید کــم نیســت، شــرکتی کــه هنــوز میــان 
اعــام ورشکســتگی و ســرپا مانــدن تصمیمــی جــدی نگرفتــه اســت.
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ــف –  ــی متوق ــون درحال ــم اکن ــدید ه ــرکت س ــاد ش ــگار همفکران/نم ــزارش خبرن ــه گ ب
ممنــوع اســت و درانتظــا گشــایش ،هــرروز بــر ابهامــات ایــن شــرکت ازنظروضعیــت مالــی 

افــزوده مــی شــود.

ــگار مــا مــی  ــه خبرن ــاره ب آنچنانکــه رییــس اداره نظــارت برناشــران فرابورســی درایــن ب
ــرای گشــایش  ــده و ب ــع بســته ش ــزاری مجم ــل برگ ــه دلی ــن شــرکت ب ــاد ای ــد: نم گوی

ــدارد . مشــکلی هــم ن

جعفروندپــس از ســوال خبرنــگار مــا دربــاره وضعیــت مالــی ایــن شــرکت پاســخ داد: ایــن 
شــرکت بــا توجــه بــه اینکــه از دولــت طلــب زیــادی دارد، امــا چنــدی پیــش بــا اعــام 
ــی  ــد ارزیاب ــا ازمحــل تجدی ــاخت ت ــم س ــه را فراه ــتگی دارد، زمین ــه قصــد ورشکس اینک

افزایــش ســرمایه بدهــد.

وی تصریــح مــی کنــد: بــه عبارتــی دیگــر تجدیــد ارزیابــی بــه راه نجاتــی بــرای شــرکت 
زا ورشکســتگی تبدیــل شــد.

ــه  ــرد ک ــام ک ــی اع ــه نوع ــرا ب ــق نشــد زی ــرکت محق ــدف ش ــن ه ــا ای ــه داد:ام او ادام
ــد. ــل کن ــکلی را ح ــد مش ــی توان ــز نم ــرمایه نی ــش س افزای

ــا اعــام ورشکســتگی مــی  ــد اســت ب ــه نوعــی معتق ــد گفــت: شــرکت ســدید ب جعفرون
ــه دســت آورد. ــری را ب ــد اوضــاع بهت توان
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قندی ها از نوسانات قیمت شکر بی بهره اند! 

یــک مدیــر در کارخانــه قنــد نیشــابور دربــاره وضعیــت کنونــی کارخانجــات تولیــد کننــده 
شــکر درحالیکــه دربــازار شــاهد رشــد قیمــت شــکر تــا مــرز 3 هزارتومــان هســتیم ایــن 
طــور مــی گفــت: ایــن موضــوع در صــورت هــای مالــی کارخانجــات تاثیــر چندانــی نــدارد 
ــت  ــش قیم ــازه افزای ــکر اج ــات ش ــت و کارخانج ــازار آزاد اس ــت در ب ــش قیم ــرا افزای زی

ندارنــد و قیمــت شــکر ازســوی دولــت کنتــرل مــی شــود.

بــه گفتــه خلیلــی ، از ســویی دیگــر ، واردات شــکر درحالــی بســیار کاهــش یافتــه کــه انبــار 
کارخانجــات نیــز بــا کمبــود مــواد اولیــه روبرواســت و بایــد در انتظــار برداشــت چغنــدر در 

پاییــز باشــیم.

ازاو پرســیدم کــه آیــا ایــن درســت اســت کــه قنــدی هــا قصــد دســت کشــیدن از تولیــد 
را دارنــد کــه ایــن طــور توضیــح داد: خیــر، ایــن گونــه نیســت ، بلکــه کاهــش تولیــد بــه 

همیــن دلیلــی اســت کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد.

بــه گفتــه وی ، نوســانات قیمــت جهانــی نیــز در صــورت هــای قنــدی هــا تاثیــر نــدارد 
زیــرا قیمــت شــکر در ایــران ازســوی دولــت تعییــن مــی شــود و کارخانجــات نمــی تواننــد 

درقیمــت گــذاری بــه بازارهــای جهانــی متصــل باشــند.
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قاسم را چند بخریم؟

تحلیلگران خرید سهم را در بازه 415 الی 420 تومان پیشنهاد داده اند:

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=2067

»افشین راعی« معتقدست سهم هدف 750 تومانی را پیش رو خواهد داشت:

https://efanos.com/Signal/24312

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=2067
https://efanos.com/Signal/24312
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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

