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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس بیــش از 52 
واحــد افزایــش یافــت و بــه رقــم 73,816 واحــد رســید. کــه نمادهــای رمپنــا بــا 93 واحــد ، 
فخــوز بــا 45 واحــد و وبملــت بــا 39 واحــد بیشــترین تاثیــر  مثبــت و همچنیــن نمــاد شــپنا 
ــورس گذاشــتند.  ارزش معامــات  ــر شــاخص ب ــر منفــی را ب ــا 51 واحــد بیشــترین تاثی ب
در ایــن بــازار بــه رقــم 251 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد رمپنــا بــا رقمــی حــدود 18 

میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

در بــازار فرابــورس شــاخص کل بیــش از 2  واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 776 واحــد 
ــاخص  ــر ش ــی را ب ــر منف ــترین تاثی ــاوان  بیش ــد ، ذوب و  ش ــای دماون ــید . نماده رس
فرابــورس گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 68 میلیــارد تومــان رســید کــه 

ــود. ــه ب ــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معامل ــا بیــش از  5 میلی نمــاد ذوب ب

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3496 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
117 هــزار تومــان رســید. 

مهمترین اخبار اقتصادی

روز گذشــته رئیس جمهــوری از اجرایی شــدن طــرح تحــول نظــام بانکــی خبــر داد و ایــن 
طــرح را مهم تریــن بســته مالــی و پولــی بــرای رونــق اقتصــادی ســال 95 عنــوان کــرد. 
ــن« و »اقدامــات عاجــل « طراحــی شــده  ــا دو رویکــرد »اصاحــات بنیادی ــن طــرح ب ای
ــول اســت . در  ــازار پ ــه ب ــات بخشــی ب کــه مهم تریــن هــدف آن افزایــش ســامت و ثب
ــتور کار  ــدت در دس ــم انداز بلندم ــک چش ــا ی ــاختاری ب ــات س ــت، اصاح ــرد نخس رویک
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ــرای دور کــردن بانک هــا از شــرایط  ــن، اقدامــات عاجــل ب ــار ای ــا در کن ــه، ام ــرار گرفت ق
ــات در  ــرح نج ــوان »ط ــوان از آن به عن ــه می ت ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ بحران
بــازار پــول« یــاد کــرد. برخــی از ایــن اقدامــات کوتاه مــدت عملیاتــی شــده و برخــی دیگــر 
نیــز در دســتورکار قــرار خواهــد گرفــت. »افزایــش ســرمایه بانک هــای دولتــی از طریــق 
ــعه  ــادار و توس ــار اوراق به ــق انتش ــت از طری ــی دول ــاماندهی بده ــرخ ارز«، »س تســعیر ن
بــازار بدهــی« و »تقویــت نقــش نظارتــی از طریــق رتبه بنــدی بانک هــا « به عنــوان ســه 
طــرح پیــش رو بــرای بــازار پــول در نظــر گرفتــه شــده اســت. ازســوی دیگــر سیاســت هایی 
ماننــد مدیریــت فعاالنــه در بــازار بیــن بانکــی، تعدیــل نســبت ســپرده قانونــی بانک هــای 
تجــاری و ســاماندهی موسســات غیرمجــاز برخــی دیگــر از اقدامــات عاجلــی اســت کــه 

ــازار پــول به صــورت فعــال درآمــده اســت . پیــش از ایــن در ب

دورهمــی صنعتگــران در روز صنعــت و معــدن کــه هــر ســال در راســتای مطــرح کــردن 
ــق  ــال رون ــود، امس ــزار می ش ــی برگ ــد دولت ــات ارش ــور مقام ــا حض ــا ب ــای آنه دغدغه ه
کمتــری داشــت؛ به طــوری کــه در نوزدهمیــن دوره برگــزاری مراســم روز صنعــت و معــدن، 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت شــنونده درد و دل هــای صنعتگــران بــود .در ایــن همایــش 
بــر »تک نرخــی کــردن ارز « ، »اصــاح قیمــت حامل هــای انــرژی« و »یارانــه تولیــد« از 
ســوی فعــاالن بخــش خصوصــی به عنــوان ســه مولفــه ای کــه دولــت بایــد در مــورد آنهــا 
تصمیم گیــری کنــد، تاکیــد شــد . در پایــان مســائل مطــرح شــده از ســوی فعــاالن بخــش 
صنعــت، محمدرضــا نعمــت زاده نیــز دو خبــر خوش بــه صنعتگــران داد. »یوزانــس 18 ماهه 
و اعطــای مهلــت یکســاله بــه واحدهــای تولیــدی کوچــک و متوســط دارای بدهــی زیــر 
یــک میلیــارد تومــان در راســتای رفــع مشــکات ایــن واحدهــا« از جملــه خبرهــای خــوش 
اعــام شــده بــه صنعتگــران در ایــن گردهمایــی بــود. درخصــوص افزایــش مــدت زمــان 
ــه  ــت از آن دارد ک ــای اقتصــاد« حکای ــه »دنی ــای روزنام ــاه پیگیری ه ــه 18 م ــس ب یوزان
افزایــش مــدت زمــان یوزانــس در مراحــل نهایــی قــرار دارد و براســاس طــرح پیشــنهادی 
ــن یوزانــس 18  ــد از ای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، واحدهــای اولویــت دار می توانن
ماهــه بــرای خریــد کاال و خدمــات اســتفاده کننــد. براســاس ایــن طــرح واحدهــای تولیدی 
بایــد از ســوی وزارت صنعت،معــدن و تجــارت بــرای دریافــت یوزانــس 18 ماهــه تاییدیــه 
دریافــت کننــد. درخصــوص دومیــن خبــر خــوش وزیــر نیــز فعــاالن اقتصــادی معتقدنــد 
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در صورتــی کــه بــرای دوره تنفــس پیش بینــی شــده بــرای واحدهــای کوچــک و متوســط 
ــا  ــن واحده ــی ای ــش بده ــه کاه ــد ب ــن روش می توان ــرد، ای ــق نگی ــرد تعل ــه دیرک جریم
کمــک کنــد؛ در غیــر این صــورت بدهــی واحدهــای تولیــدی نــه تنهــا کاهــش نخواهــد 
یافــت، بلکــه شــاهد افزایــش بدهی هــای ایــن بخــش نیــز خواهیــم بــود. عــاوه بــر ایــن، 
دوره تنفــس شــامل جریمــه تاخیــر در پرداخــت وجوهــات ســازمان تامیــن اجتماعــی نیــز 

خواهــد شــد .

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

ــه کار  ــی ب ــا معامــات منف ــرا ب ــات نمادهــا اکث ــاخت قطع ــروه خــودرو و س در گ
ــر  ــه شــد کــه پ ــون ســهم معامل ــد خســاپا امــروز بیــش از 71 میلی ــان دادن خودشــان پای
حجــم تریــن نمــاد گــروه بــود ســایپا در محــدوده صفــر منفــی بــه معاماتــش خاتمــه داد 
بــه قیمــت پایانــی 1368 ریالــی رســید . خــاور مثبــت بــود ایــن نمــاد امــروز افزایــش 2 
ــی رســید و بیــش از  ــی 1239 ریال ــه قیمــت پایان درصــدی را پشــت سرگذاشــت خــاور ب
44 میلیــون ســهم معاملــه شــد . خزامیــا منفــی بــود زامیــاد کاهــش 1 درصــدی را شــاهد 
شــد و بــا قیمــت پایانــی 1021 ریالــی بیــش از 36 میلیــون ســهم معاملــه شــد . خــودرو 
بــا معامــات منفــی بــه کار خــود پایــان داد ایــران خــودرو بــه قیمــت پایانــی 3104 رســید 
همچنیــن ایــن نمــاد در پایــان معامــات امــروز جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی 
ســالیانه متوقــف شــد . ورنــا امــروز را هــم بــا رونــد کاهشــی ســپری کــرد ورنــا بیــش از 2 
درصــد بــا کاهــش قیمــت همــراه شــد و بــه قیمــت پایانــی 2476 ریــال رســید . بــا توجــه 
بــه معامــات منفــی در بیشــتر نمادهــا شــاهد صــف خریــد در نمادهــای خریخــت و خکــر 
بودیــم کــه بــا رشــد قیمتــی بــه کارشــان پایــان دادنــد . خپــارس بــه قیمــت پایانــی 1424 
ریــال رســید و در محــدوده صفــر مثبــت بســته شــد . خبهمــن مثبــت بــود گــروه بهمــن 
امــروز بــا قیمــت پایانــی 2859 ریــال بــه کا رخــود پایــان داد و بیــش از 3 میلیــون ســهم 
معاملــه شــد کــه بیــش از 79 درصــد خریــد امــروز خبهمــن توســط حقوقــی هــا صــورت 
گرفــت . نمادهــای خــکاوه ف خوســاز نیــز بــا رونــد کاهشــی همــراه شــدند و بیــش از 3 

درصــد افــت قیمتــی را پشــت سرگذاشــتند .
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مدیرعامــل ســایپا کاشــان از آغــاز تولیــد انبــوه خــودرو CS 35 خبــر داد و گفت:تــا پایــان 
شــهریور بیــش از 1000 دســتگاه از ایــن محصــول جدیــد تحویــل مشــتریان خواهــد شــد.

ســازمان بــورس از توضیحــات ســرمایه گــذاری ســایپا دربــاره خریــد بلــوک24.1 درصــدی 
ســرمایه گــذاری رنــا قانــع نشــد و بــا اعــام عــدم دریافــت مــدارک کافــی جهــت رفــع 
ــره  ــات مدی ــده هی ــهامداران را در عه ــاح س ــه و ص ــت صرف ــئولیت رعای سئواالت،مس

دانســت.

در گــروه فلــزات اساســی شــاهد معامــات متعادلــی بودیــم فــوالد منفــی بــود ایــن 
ــش از 27  ــروز بی ــوالد ام ــان داد ف ــودش پای ــه کار خ ــی ب ــر منف ــدوده صف ــاد در مح نم
میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه از نظــر حجــم در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت . 
فــوالد بــه قیمــت پایانــی 1225 ریالــی رســید . ذوب امــروز را هــم بــا رونــد کاهــش پشــت 
سرگذاشــت ذوب بــا کاهــش 3 درصــدی بــه قیمــت 2461 ریــال رســید و پــس از آنکــه 
بیــش از 22 میلیــون ســهم معاملــه شــد بــه کار خــود پایــان داد . فســرب صــف خریــد بــود 
ایــن نمــاد امــروز بــا اقبــال همــراه شــد و بــا افزایــش 4 درصــدی بــه قیمــت 2367 ریــال 
رســید . و در آخــر نیــز بــا صــف خریــد 2 میلیونــی بســته شــد. نمادهــای زنــگان ، فــرآور از 
دیگــر نمادهــای مثبــت و همــراه بــا صــف خریــد گــروه بودنــد . فخــوز کــه جهــت  تعدیــل 
پیــش بینــی درآمــد هــر ســهم متوقــف شــده بــود در جریــان معامــات امــروز بــا قیمــت 
2498 ریــال بازگشــایی شــد کــه در آخــر بــا افزایــش 5درصــدی در قیمــت پایانــی خــود 
همــراه شــد فخــوز بــه قیمــت 2467 ریــال رســید . نمادهــای هرمــز ، فــوالی از مثبــت 
هــای گــروه بودنــد کــه در محــدوده صفــر مثبــت بســته شــدند . ارفــع بــه قیمــت 3303 

ریــال رســید و در محــدوده صفــر منفــی بــه معاماتــش خاتمــه داد .

رییــس خدمــات فنــی فوالدســازی و ریختــه گــری مــداوم فــوالد مبارکــه گفــت: در فرآیند 
ــه نــوع گریــد فــوالد تولیــدی، مــواد و افزودنــی هــای فراوانــی در  فوالدســازی، بســته ب
مرحلــه ذوب و پاالیــش اســتفاده مــی شــود. یکــی از مهمتریــن مــوادی کــه در تمامی ذوب 
هــای تولیــدی فــوالد مبارکــه اســتفاده مــی شــود، آلومینیــوم اســت کــه نقــش بســزایی 



 تحلیل امروز دوشنبه 21 تیر 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

5

5

در کاهــش اکســیژن موجــود در ذوب، تنظیــم آنالیــز شــیمیایی و در نتیجــه بهبــود کیفــی 
فــوالد تولیــدی ایفــا مــی کنــد، بدیــن منظــور راه انــدازی سیســتم جدیــد شــارژ آلومینیــوم 
در پاتیــل فوالدســازی بــا موفقیــت بــه مــورد اجــرا درآمــد کــه بــا راه انــدازی ایــن سیســتم 
ســالیانه مبلــغ قابــل توجهــی در تهیــه و تأمیــن آلومینیــوم صرفــه جویــی حاصــل خواهــد 

شــد.

ــه شــرایط شــرکت فــوالد  معــاون اقتصــادی و مالــی شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان ب
ــوالد مبارکــه در حــال  مبارکــه در فضــای کســب و کار اشــاره کــرد و گفــت: شــرکت ف
حاضــر در شــرایط خوبــی بــه ســر میبــرد و بــه یقیــن ســال 95 بــرای مــا بهتــر از ســال 
94 اســت. آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه در ســال 94 مــا بــا کاهــش ســود و کاهــش تولیــد 
ــا وجــود گذشــت چنــد مــاه شــرایط رو بــه بهبــودی  مواجــه بودیــم در حالیکــه امســال ب
اســت. در ســالی کــه گذشــت، میــزان تولیــد محصــوالت نهایــی شــرکت بــه بیــش از 5 
ــا کاهــش 4,5 درصــدی  میلیــون و 500 هــزار تــن رســید کــه نســبت بــه ســال 1393 ب
ــا کاهــش 11 درصــدی مواجــه  همــراه بــوده اســت. همچنیــن میــزان فــروش شــرکت ب
گردیــد. امــا همانطــور کــه گفتــم ســال 95 شــرایط تولیــد رونــد مطلوبــی را طــی میکنــد 

و پیــش بینــی مــا مثبــت اســت.

در لیزینگــی هــا، شــاهد افزایــش تقاضــا در برخــی نمادهــای گــروه بودیــم. ولصنــم کــه 
روزگذشــته عرضــه عمــده آن انجــام نگرفــت، امــروز نیــز بــا رنــج هــای مثبــت حقوقــی در 
دقایــق اولیــه بــازار بــه صــف خریــد رســید و پــس از معاملــه 21 میلیــون ســهم بــه کار 
ــان داد. بیــش از 16 درصــد از ایــن حجــم توســط ســهامداران حقوقــی عرضــه  خــود پای
شــد. ولبهمــن و ولغــدر نیــز در معامــات امــروز خــود بــه قیمــت هــای حداکثــری رســیدند.

ــرمایه  ــرز س ــه الب ــد. در بیم ــه بودن ــورد توج ــاما م ــر و بس ــرز، کوث ــه، الب ــروه بیم در گ
گــذاری گنجینــه آرمــان شــهر همچنــان خریــدار اســت. ســایر نمادهــای گــروه معامــات 
منفــی را پشــت ســر گذاشــتند. آتــش ســوزی چنــد روز اخیــر پتروشــیمی بوعلــی ســینا بــر 
ــود. در پتروشــیمی بوعلــی  روی ســود برخــی شــرکتهای ایــن گــروه تاثیرگــذار خواهــد ب
ــن،  ــیا، میه ــا، آس ــرز، دان ــران، الب ــه ای ــامل بیم ــه ای ش ــرکت بیم ــیومی از 11ش کنسرس
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کارآفریــن، ســامان، دی، پارســیان، ملــت و ایــران معیــن اقــدام بــه بیمــه کــرده انــد کــه 
تاکنــون از ایــن میــان تنهــا بیمــه ملــت در ایــن زمینــه اقــدام بــه شــفاف ســازی و اعــام 

کــرد ایــن موضــوع تاثیــری در ســود و زیــان 95 نخواهــد داشــت.

در اســتخراج کانــه هــای فلــزی، بــا ادامــه رونــد مثبــت قیمــت فلــزات جهانــی از 
جملــه روی شــاهد رشــد قیمتــی نمادهــای کــروی، کامــا کبافــق بودیــم. ومعــادن علیرغــم 
ــت و در  ــی نداش ــرک چندان ــود تح ــی خ ــش بین ــش از پی ــه 94 بی ــود 12 ماه ــق س تحق
محــدوده صفــر تابلــو بــا نوســان همــراه بــود. کنــور نیــز دیگــر نمــاد مثبــت گــروه بــود 
کــه اغلــب در قیمتهــای حداکثــری معاملــه شــد. در ایــن گــروه، کچــاد پیــش بینــی جدیــد 
ــه  ــرد ک ــه ک ــت 50 درصــدی ارائ ــل مثب ــا تعدی ــه، ب ــرد 3ماه ــاس عملک ــر اس ــود را ب خ
علــت آن افزایــش فــروش شــرکت عمدتــا بــه خاطــر رشــد نــرخ فــروش شــمش فــوالد 
خوزســتان اســت؛ بــر ایــن اســاس بایــد منتظــر تعدیــل مثبــت در نمــاد کگل نیــز باشــیم. 
گفتنــی اســت، طبــق ایــن گــزارش شــرکت بــه ازای هــر ســهم مبلــغ 175 ریــال ســود 

بــرای ســال مالــی جــاری پیــش بینــی کــرده اســت.

بزرگترین شرکت بورس ایران ؛

اوراق مرابحه با سود ۲۰ درصدی منتشر می کند

فــوالد مبارکــه کــه عنــوان دار بزرگتریــن شــرکت بــورس ایــران از لحــاظ ســرمایه اســمی 
اســت، اقــدام بــه پذیــره نویســی 100 میلیــارد تومانــی اوراق مرابحــه بــا ســود 20 درصــدی 

مــی کنــد.

محمــد مهــدی بحرالعلــوم مدیرعامــل کارگــزاری بانــک مســکن اظهــار داشــت: شــرکت 
فــوالد مبارکــه )کــه بــا ســرمایه 7,5 هــزار میلیــارد تومانــی عنــوان دار بزرگتریــن شــرکت 
بــورس ایــران از لحــاظ ســرمایه اســمی اســت( در نظــر دارد بــزودی 100 میلیــارد تومــان 
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اوراق مرابحــه از طریــق فرابــورس ایــران عرضــه کنــد.

وی ادامــه داد: ایــن اوراق دو ســاله و معــاف از مالیــات، دارای ســود 20 درصــدی بــوده کــه 
هــر ســه مــاه یکبــار پرداخــت مــی شــود. هــدف از ایــن تأمیــن مالــی هــم تامیــن مــواد 
ــه از  اولیــه مــورد نیــاز شــرکت فــوالد مبارکــه مشــتمل بــر خریــد ســنگ آهــن ریــز دان

شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو اســت.

ــه اینکــه مشــاور عرضــه و عامــل فــروش ایــن اوراق کارگــزاری بانــک  ــا اشــاره ب وی ب
مســکن اســت، در خصــوص ســایر ارکان ایــن اوراق هــم گفــت: شــرکت تأمیــن ســرمایه 
ــن  ــوان متعهدی ــه عن ــاد مســکن ب ــذاری ره آورد آب ــدوق ســرمایه گ ــک مســکن و صن بان
ــوان ضامــن، پرداخــت اقســاط در سررســیدهای  ــه عن ــک مســکن ب ــره نویســی و بان پذی
ــن ســرمایه  ــن اوراق شــرکت تأمی ــن بازارگــردان ای ــد. همچنی ــن کــرده ان ــرر را تضمی مق

ــی هــم مبتنــی برحــراج اســت. ــات بازارگردان ــوده و عملی بانــک مســکن ب

بــه گفتــه بحرالعلــوم ایــن اوراق بــه عنــوان بخشــی از طــرح جامــع تامیــن مالــی شــرکت 
ــرکت از  ــن ش ــری ای ــره گی ــرآغاز به ــده و س ــر ش ــق 1404 منتش ــا اف ــه ت ــوالد مبارک ف
ابزارهــای نویــن مالــی و همراســتا بــا سیاســت هــای کان دولــت جهــت توســعه ابزارهای 

مبتنــی بــر بدهــی شــرکتی اســت.

بنز در قرارداد با خودروان ایرانی شرط گذاشت ؛

دو عنصر آسیب رسان صنعت

رئیــس کمیتــه تحقیــق و تفحــص از صنعــت خــودرو در مجلــس نهــم بــا اعــام دو عنصــر 
ــت خــودرو  ــی صنع ــا زمانیکــه شــاکله مدیریت ــز ت ــر اعــام بن ــت: بناب آســیب رســان گف

اصــاح نشــود بــا شــرکت هــای ایرانــی قــرارداد نمــی بنــدد.
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ــق و تفحــص در صنعــت خــودرو را  ــو گفت وگــو، تحقی ــا رادی ــه ب ــو در مصاحب ــی علیل عل
ضــروری دانســت و افــزود: دو عنصــر آســیب رســان در صنعــت خــودرو حاکــم اســت کــه 
یکــی مدیریــت دولتــی اســت. بــه طوریکــه رئیــس هیــات مدیــره دو خودروســاز بــزرگ، 
معاونیــن وزیــر هســتند. عنصــر دوم رانــت اســت و تــا زمانــی کــه شــرکت هایــی متصــل 
بــه مراکــز ثــروت و قــدرت باشــند و بــه شــکل قانونــی و رقابتــی عمــل نکننــد مشــکات 

پــا برجاســت.

ــد و گفــت: در  ــه رانــت خوان ــوده ب نماینــده ســابق مجلــس زنجیــره تامیــن قطعــات را آل
تحقیــق و تفحــص، آســیب اصلــی را در اینجــا دیــدم و بعــد گــزارش را ارائــه دادیــم. امــا 
هیــچ اقــدام اساســی در ایــن دو حــوزه نشــده اســت. حتــی اگــر بــا فرانســه و ایتالیــا و بنــز 
ــا زمانیکــه  ــز اعــام کــرده ت ــز نی ــد، مشــکل حــل نمــی شــود. شــرکت بن قــرارداد ببندن

شــاکله مدیریتــی اصــاح نشــود، قــرارداد نمــی بنــدد.

علیلــو تصریــح کــرد: اقتصــاد مقاومتــی در ایــن حــوزه هــا، تــا زمانــی کــه صاحبــان منافــع 
بــر آن چنبــره انداختــه انــد، پیــاده ســازی نخواهــد شــد. قانــون اساســی و اصــل 44 بایــد 
ــه  ــم کــه اینگون ــاده ســازی شــود. دو ســال اعتــراض کردی ــا فرمــول هــای اساســی پی ب
واگــذاری و رد دیــون اشــتباه اســت. چــرا اصــل 44 در رونــق و پویایــی صنعــت تاثیــر ندارد 

چــون اعتراضــات مــا ترتیــب اثــر داده نمــی شــود.

ــون هــای فســاد  ــد کان ــه نگذاری ــری اشــاره داشــتند ک ــام معظــم رهب ــه داد: مق وی ادام
رشــد کننــد. بــر مــردم هــم مبرهــن اســت کــه وقتــی اقتصــاد بــه مســیر رشــد نمــی افتــد، 
بــه دلیــل وجــود رانــت و فســاد اســت کــه شــاید میــزان آن کــم باشــد ولــی اثــر باالیــی 
ــا رانــت مــی دهنــد؟ چــون چشــم  ــارزه ب داشــته اســت. چــرا همــه دولــت هــا شــعار مب

خــود را بــر رانــت هایــی کــه کنــار دســت شــان اســت، بســته انــد.
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سهم پرداخت دو بیمه بورسی ؛

از آتش سوزی پتروشیمی ۱۸ درصد شد 

عــاوه بــر ســهم حــدود 60 درصــدی بیمــه ایــران، دو شــرکت بیمــه حاضــر در بــورس 
ــی ســینا  ــرز و آســیا دارای ســهم 9.1 و 9 درصــدی از آتــش ســوزی پتروشــیمی بوعل الب

هســتند.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، در پــی آتــش ســوزی پتروشــیمی بوعلــی ســینا 
کــه چهارشــنبه 16 تیــر شــروع و بعــد از ســه روز مهــار شــد یکــی از ســئواالت فعــاالن 
بــازار ســرمایه میــزان خســارت و شــرکت هــای بیمــه کننــده ایــن زیرمجموعــه هلدینــگ 

پتروشــیمی خلیــج فــارس بودنــد.

ــور 11  ــی و حض ــون یوروی ــارت 60 میلی ــه از خس ــرآورد اولی ــی ب ــه در حال ــن رابط در ای
شــرکت بیمــه شــامل 9 شــرکت بیمــه ایــی حاضــر در بــورس و فرابــورس و بیمــه مرکــزی 
ــر ســهم حــدود 60  ــروز مشــخص شــد عــاوه ب ــه ام ــت داشــتند ک ــران حکای ــن ای معی
ــهم 9,1 و 9  ــیا دارای س ــرز و آس ــی الب ــه بورس ــرکت بیم ــران ، دو ش ــه ای ــدی بیم درص

درصــدی هســتند.

براســاس اعــام بیمــه مرکــزی، بیمه نامــه هلدینــگ پتروشــیمی خلیــج فــارس مشــتمل 
بــر 19 مجتمــع پتروشــیمی از 24 شــهریور 94 تــا 23 شــهریور 95 تحــت پوشــش بیمــه 

نامــه تمــام خطــر امــوال و شکســت ماشــین آالت قــرار گرفتــه اســت.

ــری  ــه راهب ــه ب ــه صــورت کنسرســیومی متشــکل از 11 شــرکت بیم ــه ب ــه نام ــن بیم ای
ــیا،  ــه آس ــای بیم ــه عضــو متشــکل از شــرکت ه ــایر شــرکت های بیم ــران و س ــه ای بیم
البــرز، پارســیان، دانــا، ســامان، کارآفریــن، ایــران معیــن، ملــت، میهــن و دی صــادر شــده 

اســت.
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برابــر آنچــه کــه در بیمــه نامــه درج شــده، ســرمایه شــرکت پتروشــیمی بوعلی معــادل 485 
میلیــون یــورو بــوده و مســوولیت در مقابــل اشــخاص ثالــث، امــوال مجــاور، هزینه هــای 
پاکســازی و... نیــز تــا ســقف هــای مشــخصی تحــت پوشــش قرارگرفته انــد امــا حداکثــر 
تعهــد بیمــه گــران در ایــن بیمــه نامــه از 500 میلیــون یــورو در هرحادثــه )در ارتبــاط بــا 

هریــک از شــرکت های زیــر مجموعــه هلدینــگ خلیــج فــارس( تجــاوز نمــی کنــد.

ــرز و  ــه الب ــای بیم ــرکت ه ــهم و ش ــترین س ــا 55,7 درصــد بیش ــران ب ــه ای ــرکت بیم ش
آســیا بــا پذیــرش ســهم بــه ترتیــب 9,1 و نیــز 9 درصــد در رده هــای بعــدی کنسرســیوم 
قــرار دارنــد و هــر یــک از اعضــای کنسرســیوم معــادل ســهم مــورد پذیــرش موظــف بــه 

پرداخــت خســارت هســتند.

خالــص ســهم اتکایــی بیمــه مرکــزی )شــامل حســاب اتکایــی ویــژه( 29 درصــد اســت. 
ــه بیمــه اتکایــی ایرانیــان و بیمــه اتکایــی امیــن نیــز از  ســایر بیمه گــران اتکایــی از جمل

ــته اند. ــهم داش ــول س ــه قب ــن بیمه نام ای

ــز از  ــد نی ــل دارن ــی از داخ ــی اتکای ــه مجــوز قبول ــه ک ــایر شــرکت های بیم ــن س همچنی
ــی  ــران اتکای ــام اعضــای کنسرســیوم و بیمه گ ــد. تم ــور ســهم پذیرفته ان ــه مذک بیمــه نام

مذکــور، معــادل ســهم خــود درپرداخــت خســارت تعهــد دارنــد.

طبــق مفــاد بیمــه نامــه میــزان خســارت پــس از کارشناســی خســارت توســط کارشناســان 
متخصــص منتخــب بیمــه گــر راهبــر )بیمــه ایــران( وفــق زمــان مقــرر تعییــن و توســط 

تمامــی بیمــه گــران عضــو کنسرســیوم و بیمــه گــران اتکائــی پرداخــت خواهــد شــد.



 تحلیل امروز دوشنبه 21 تیر 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

11

11

روند معامالت روز جاری:

ــا افزایــش ناچیــز 52 واحــدی همــراه شــد و در نیمــه دوم  شــاخص بــورس امــروز ب
ــال 73 هــزار واحــد درجــا زد. کان

در گــروه خــودرو امــروز شــاهد معامــات مثبــت در ابتــدای بــازار بودیــم امــا در ادامــه 
ــارس،  ــاور، خپ ــدند و خ ــرو ش ــت روب ــش قیم ــا کاه ــروه ب ــن گ ــای ای ــیاری از نماده بس
خبهمــن، خــکار و خدیــزل از معــدود نمادهــای مثبــت ایــن گــروه بودنــد کــه از ایــن بیــن 
خــکار بــا صــف خریــد همــراه شــد. در ایــن گــروه خاهــن صــف فــروش بــود و بیشــترین 

ارزش معامــات بــه خســاپا تعلــق داشــت.

در گــروه فــرآورده هــای نفتــی شــبندر، شــبریز و شــراز تنهــا نمادهــای مثبــت گــروه 
بودنــد. شــراز تــا نزدیکــی قیمــت ســقف پیــش رفــت و شســپا و شــپنا در نزدیــک قیمــت 
کــف معاملــه مــی شــدند. بیشــترین ارزش معامــات ایــن گــروه بــه نمــاد شــبندر اختصاص 

. فت یا

در گــروه بانــک هــا و موسســات اعتبــاری وبملــت، وبصــادر، دی، وبملــت، وکار، 
وپســت و ســمایه بــا قیمــت پایانــی مثبــت بــه کار خــود خاتمــه دادنــد کــه از ایــن بیــن 
ســمایه بــا صــف خریــد همــراه شــد. بیشــترین ارزش معامــات ایــن گــروه نیــز بــه نمــاد 

وبملــت تعلــق داشــت.

ــود. کرمــان، ثتــران، ثفــارس و  ــوه ســازی نیمــی مثبــت و نیمــی منفــی ب گــروه انب
ثــرود از نمادهــای مثبــت ایــن گــروه بودنــد کــه از ایــن بیــن ثفــارس در قیمــت ســقف 
معاملــه مــی شــد. از ســوی دیگــر وتــوس صــف فــروش بــود و وآذر در نزدیکــی قیمــت 
ــه نمــاد کرمــان تعلــق  ــه مــی شــد. بیشــترین ارزش معامــات ایــن گــروه ب کــف معامل

داشــت.

در گــروه لیزینــگ ولیــز تنهــا نمــاد منفــی گــروه بــود. ولصنــم بــا صــف خریــد ســنگین 



 تحلیل امروز دوشنبه 21 تیر 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

12

12

همــراه بــود و وایــران و ولبهمــن در نزدیکــی قیمــت ســقف معاملــه مــی شــدند. ولســاپا 
نیــز کــه قیمــت پایانــی مثبــت داشــت در دقایــق پایانــی در دامنــه منفــی معاملــه مــی شــد. 

بیشــترین ارزش معامــات مربــوط بــه نمــاد ولصنــم بــود.

در حاشیه صف خرید امروز ثفارس

ســهام شــرکت عمــران و توســعه فــارس بــا نمــاد ثفــارس کــه عارغــم نوســانات خنثــی 
ــدم آن رشــد 10  ــراه شــد و حــق تق ــد هم ــا صــف خری ــروز ب ــته ام در دو ســه روز گذش

درصــدی داشــت توجــه مــا مــا را بــه خــود جلــب کــرد و بررســی آن مــی پردازیــم.

ــد و  ــی ش ــت مهم ــت مقاوم ــه شکس ــق ب ــان موف ــت 238 توم ــدوده قیم ــهم در مح س
الگویــی شــبیه بــه کــف گــرد را بــا هــدف 356 تومــان تشــکیل داد. اولیــن مقاومــت ســهم 
در محــدوده 260 تومــان بــوده اســت کــه پــس از شکســت آن منجــر بــه نوســانات خنثــی 
در ســهم شــده و در حــال حاضــر ایــن ســطح مهمتریــن حمایــت قیمــت بــه حســاب مــی 

آیــد. 
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ــه اینکــه الگــوی کــف گــرد رســم شــده ایــده آل نیســت و خــط گــردن آن  ــا توجــه ب ب
ــوان در  ــی ت ــا م ــود دارد ام ــا شکســت مواجــه شــود وج ــال اینکــه ب ــورب اســت احتم م
ــر و  ــراد کــم ریســک ت ــه اف ــان ب ــا حدضــرر 260 توم ــد ســهم را ب ــی خری محــدوده فعل
بــا حدضــرر 238 بــه افــراد ریســک پذیرتــر پیشــنهاد کــرد. بــازه ی زمانــی مــورد انتظــار 

ــه هــدف مذکــور حــدود دو مــاه تخمیــن زده مــی شــود. ــرای دســتیابی ب ب

خاهن در چه قیمتی خریدنیست؟

خریــد ســهم در 118-120 تومــان توســط تحلیلگــران پیشــنهاد داده شــده اســت، ســهم در 
حــال حاضــر در محــدوده 123 تومــان در حــال معاملــه و صــف فــروش اســت:

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=327

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=327
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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

