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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیل،شــاخص کل بــورس بیــش از 117 
ــا 67  ــارس ب ــای ف ــه نماده ــید. ک ــد رس ــم 74,700 واح ــه رق ــت و ب ــش یاف ــد کاه واح
ــا 26 واحــد بیشــترین تاثیــر  منفــی و همچنیــن  ــا 31 واحــد و وســاپا ب واحــد ، وبملــت ب
نمــاد فملــی بــا 34 واحــد بیشــترین تاثیــر مثبــت را بــر شــاخص بــورس گذاشــتند.  ارزش 
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 154 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد فــاذر بــا رقمــی 

ــود . ــه ب ــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معامل حــدود 14 میلی

ــد.  ــی مان ــد باق ــم 789 واح ــان رق ــر در هم ــدون تغیی ــاخص کل ب ــورس ش ــازار فراب در ب
ــورس  ــر شــاخص فراب ــی را ب ــر منف ــد بیشــترین تاثی ــارون و دماون ــو ،  م نمادهــای میدک
گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 163 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد 

ــود .  ــه ب ــان دارای بیشــترین ارزش معامل ــارد توم ــا رقمــی حــدود 5 میلی وهــور ب

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3460 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 25 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

ــی منتشــر  ــرخ ســود بانکــی در فضــای عموم ــم درخصــوص ن ــر مه روز گذشــته، دو خب
ــرخ ســود ســپرده ســاالنه یکــی از بانک هــای  ــه کاهــش ن شــد. خبــر نخســت مربــوط ب
خصوصــی کشــور بــود. ایــن بانــک نــرخ ســود ســپرده یکســاله خــود را از 18 درصــد بــه 
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16 درصــد کاهــش داد. خبــر دوم نیــز حاکــی از آن اســت کــه روز گذشــته، جلســه ای میــان 
»کانــون موسســات اعتبــاری و بانک هــای خصوصــی« و »شــورای هماهنگــی بانک هــای 
ــرخ ســود بانکــی،  ــرای کاهــش دو واحــد درصــدی ن دولتــی« در جهــت تصمیم گیــری ب
برگــزار شــده اســت. کارشناســان معتقدنــد اگــر کاهــش نــرخ ســود بــه شــکل داوطلبانــه 
ــرآورد  ــا ب ــک ب ــک بان ــرا ی ــت، زی ــک گرف ــال نی ــه ف ــه را ب ــن نکت ــوان ای ــد، می ت باش
هزینه هــا و درآمدخــود فــارغ از جــذب یــا خــروج ســپرده ســعی کــرده اســت نــرخ خــود را 
بــا تــورم تعدیــل کنــد، امــا اگــر رویکــرد دســتوری در بــازار پــول تــداوم یابــد، ایــن رویکرد 
ــرای  ــه کنــد، اگــر چــه کــه در کوتاه مــدت ب ــازار ارائ نمی توانــد تصویــر قابــل قبولــی از ب

ــرد . ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــای بانک کاهــش هزینه ه

ــر اینکــه باعــث  ــق« در بخــش مســکن و ســاختمان عاوه ب ــروز »رون ــای اقتصــاد: ب دنی
ــازار ملــک – معامــات و ساخت وســاز – می شــود، پنــج  گشــایش در فعالیت هــای درون ب
دســتاورد بیرونــی بــرای اقتصــاد کان بــه همــراه دارد . در صــورت خــروج کامــل مســکن 
از رکــود،  مانــع احتمالــی کاهــش تــورم –کســری عرضــه آپارتمــان- برطــرف و همزمــان 
ــازار  منابــع منجمــد شــده بانک هــا در امــاک و مســتغات آزاد می شــود. تحــرک ایــن ب
ــع جــذب ســرمایه خارجــی و  ــه نف ــرداری از فضــای پســابرجام ب ــن باعــث بهره ب همچنی
اســتفاده اهرمــی از بودجــه محــدود دولــت بــرای رشــد اقتصــادی خواهــد شــد. آثــار ثانویــه 

ــد . ــن بخــش را می طلب ــت بیشــتر محرک هــای ای ــق مســکن، تقوی رون

محمدجــواد ظریــف دیــروز بــه »بهارســتان« رفــت تــا گزارشــی از آنچــه را کــه در ایــن 
ــف  ــد. ظری ــه ده ــا ارائ ــس دهمی ه ــه مجل ــت ب ــه او رخ داده اس ــال در وزارتخان ــه س س
پنجمیــن وزیــری اســت کــه طــی دو هفتــه اخیــر بــه مجلــس مــی رود و نماینــدگان جدیــد 
ــه  ــد ک ــد هرچن ــرار می ده ــش ق ــه متبوع ــای وزارتخان ــرد و برنامه ه ــان عملک را در جری
عمــده گــزارش او بــه ماجــرای برجــام و دســتاوردهای آن مربــوط بــود .بــه نظــر می رســد 
ــارات  ــه اظه ــه در هنگام ــود ک ــام ب ــس از برج ــه پ ــن جلس ــان، اولی ــروز پارلم ــه دی جلس
ظریــف، بــا همهمــه و فریــاد برگــزار نشــد؛ چــه آنکــه ایــن وضعیــت در مجلــس نهــم کمتر 
دیــده می شــد و محمدجــواد ظریــف اغلــب بــا واکنش هــا و اعتراضــات بســیار نماینــدگان 
مخالــف دولــت روبــه رو می شــد . محمدجــواد ظریــف در آغــاز گــزارش خــود بــا تاکیــد بــر 
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ــه ملــت ایــران را از میــان  اینکــه گفت وگوهــای هســته ای، تحریم هــای تحمیــل شــده ب
ــان  ــان مخالفت هــا، بهانه جویی هــا و پای ــای پای ــه معن ــه ایــن امــر ب برداشــت، گفــت: البت
تــاش بــر اعمــال فشــار بــر جمهــوری اســامی ایــران نیســت زیــرا نــه ذات کشــورهای 
ــره  ــا مذاک ــا آنه ــته ای ب ــر غیرهس ــای دیگ ــا در حوزه ه ــه م ــد و ن ــر می کن ــر تغیی دیگ

می کردیــم. 

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات شــاهد معامــات منــف یــدر اکثــر نمادهابودیم 
. خســاپا منفــی بــود ســایپا بــا کاهــش 1 درصــدی بــه معاماتــش خاتمــه دادو بــه قیمــت 
پایانــی 1201 ریالــی رســید ایــن نمــاد امــروز بیــش از 73 میلیــون ســهم معاملــه شــد و در 
صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت . خزامیــا منفــی بــود و بــا افــت 1 درصــدی همراه شــد 
زامیــاد بــا قیمــت پایانــی 996 ریــال بیــش از 51 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه بیــش از 
61 درصــد خریــد امــروزدر ایــن نمــاد توســط حقوقــی هــا انجــام گرفــت . ورنــا امــروز هــم 
منفــی بــود ایــن نمــاد در محــدوده صفــر منفــی و بــا قیمــت پایانــی 2818 ریــال بــه کار 
خــود پایــان داد . خــاور از دیگــر نمــاد منفــی گــروه بــود خــاور بــه قیمــت پایانــی 1207 
ریــال رســید.  خــودرو همچنــان بــه رونــد منفــی خــود ادامــه و امــروز را هــم قرمــز پــوش 
بــود ایــران خــودرو در محــدوده صفــر منفــی بیــش از 17 میلیــون ســهم معاملــه شــد و در 
محــدوده قیمتــی 3362 ریالــی بســته شــد . نمادهــای خمهــر ، خشــرق ، خعتبــار از منفــی 
هــای همــراه بــا صــف فــروش گــروه بودنــد . نمــاد ختــراک کــه جهــت برگــزاری مجمــع 
عمومــی عــادی ســالیانه متوقــف شــده بــود در جریــان معامــات دیــروز بازگشــایی شــد 
امــا بدلیــل عــدم کشــف قیمــت معاملــه ای را شــاهد نبــود ایــن نمــاد امــروز بــا قیمــت 
286 تومــان بازگشــایی و معاملــه شــد کــه بــا تقاضــا همــراه شــد ایــن نمــاد بــا افزایــش 
7 درصــدی در قیمــت پایانــی بــه قیمــت 2955 ریــال رســید و بــا صــف خریــد 5 میلیونــی 
بــه  معاماتــش خاتمــه داد . نمادهــای خمحــور ، خلنــت از مثبــت هــای گــروه بودنــد کــه 

در حداکثــر قیمتــی و بــا صــف خریــد معاماتشــان را پشــت سرگذاشــتند .
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ــی ســابقه 9 هــزار و 250 درصــدی ســود 95  ــز و ب ــا جهــش شــگفت انگی ــاد کــه ب زامی
همــه را مــات کــرده بــود، عملکــرد ســال مالــی گذشــته را بــا زیــان 14 زیانــی هــر ســهم 

بــه پایــان رســاند.

در شــرایطی کــه خودروســازان داخلــی حتــی باالتــر از شــورای رقابــت، قیمــت خودروهــای 
ــا  ــازار ایــران ب خــود را تعییــن می کننــد، چینی هــا بــه فکــر »فروش هــای منعطــف« در ب

پیــش پرداخــت 15 میلیونــی هســتند.

در گــروه فلــزات اساســی شــاهد معامــات مثبتــی دربیشــتر نمادهــا بودیــم . فــوالد 
بــا قیمــت پایانــی مثبــت بــه کار خــود پایــان داد ایــن نمــاد بــه قیمــت 120 تومــان رســید 
و ر محــدوده صفــر مثبــت بیــش از 25 میلیــون ســهم معاملــه شــد و در صــدر معامــات 
گــروه قــرار گرفــت . فملــی مثبــت بــود ایــن نمــاد بــا افزایــش قیمتــی 2 درصــدی همــراه 
شــد و ســرانجام قیمــت پایانــی 1637 ریالــی را تجربــه کــرد و بیــش از 19 میلیــون ســهم 
معاملــه شــد . ذو در محــدوده صفــر نفــی بــه معاماتــش خاتمــه داد و بــا  قیمــت پایانــی 
ــا صــف  ــراه ب ــت هــای هم ــرآور از مثب ــروس ، ف ــای ف ــی بســته شــد . نماده 2734 ریال
ــا صــف فــروش بســته شــدند . ارفــع  ــد . نمادهــای فســرب ، فخــوز ب ــد گــروه بودن خری
مثبــت شــد ایــن نمــاد پــس از افــت قیمتــی 8 درصــدی امــروز بــا رشــد 3 درصــدی بــه 
ــی 1823  ــوالژ قیمــت پایان ــی رســید . ف ــه قیمــت 3359 ریال ــه داد و ب ــش خاتم معامات
ریالــی را پشــت ســرگذاتش و بــا رشــد 3 درصــدی بیــش از 4 میلیــون ســهم معاملــه شــد .

ــه کشــور  ــن موضــوع ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــدید ب ــزات س ــه و تجهی ــل شــرکت لول مدیرعام
ترکیــه توانســته بــا انجــام اقدامــات الزم از هدررفــت ســاالنه 36 میلیــارد مترمکعــب آب 
جلوگیــری کنــد، اظهــار کــرد: مجموعــه ســدید بــرای تامیــن 120 هــزار تــن لولــه موردنیاز 
اجــرای پــروژه مناطــق گرمســیری کشــور قــرارداد امضــا کــرده اســت کــه اجــرای ایــن 

ــت. ــر اس ــر امیدوارکننده ت ــای دیگ ــه پروژه ه ــبت ب ــروژه نس پ

مدیرعامــل شــرکت آهــن و فــوالد ارفــع در نامــه ای خطــاب بــه کارکنــان ایــن مجتمــع بــا 
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اشــاره بــه زیــان 114 میلیــارد تومانــی در ســال 94اعــام کــرد:در شــرایط فعلــی هرگونــه 
مذاکــره ای بی معنــی بــوده و تنهــا بــا عــادی شــدن وضعیــت تولیــد، منطــق گفت وگــو و 

مذاکــره وجاهــت الزم را پیــدا خواهــد کــرد.

ــر نمادهــا در حاشــیه منفــی دادوســتد شــدند.  ــروه محصــوالت شــیمیایی اکث در گ
ــاخص  ــذار در ش ــر گ ــهم تاثی ــن س ــوان پنجمی ــه عن ــت ب ــد مثب ــا 25 واح ــان ب پارس
بورس،بیــش از 9 میلیــون ســهم در بیــن ســهامداران حقوقــی معاملــه شــد کــه در حــدود 
5 میلیــون آن در قیمــت 219 در ســاعات پایانــی بــازار بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد و 
ــان داد  ــه معامــات خــود پای ــان ب ــا رشــد 1 درصــدی ، در قیمــت 216 توم ــت ب در نهای
ودر صــدر گــروه قــرار گرفت.نمادهــای شــلعاب و شــپارس در آســتانه قیمتــی خــود بســته 
شدند.شــاراک پــس از برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه و تقســیم ســود نقــدی 
ــه  ــه گردون ــا صــف فــروش و افــت 6 درصــدی ب ــی، در قیمــت 299 تومــان ب 135 تومان
ــود  ــه کار خ ــان ب ــه 285 توم ــن معامل ــت آخری ــا قیم ــت ب ــت و در نهای ــات بازگش معام
پایــان داد.پتــرول در ادامــه رونــد نزولــی خــود امــروز هــم در منفــی قیمــت خــورد و بــدون 
فروشــنده حقوقــی بیــش از 12 میلیــارد ریــال معاملــه شــد ،در پایــان بــا افــت 3 درصــدی 
، در قیمــت 131 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد و در رتبــه بعــد از پارســان قــرار 
ــدون تقســیم ســود  گرفت.شــفارس پــس از برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه ب
ــا توجــه  ــدون کشــف قیمــت در حالــت مجــاز – محفــوظ باقــی ماند.شپارســح ب نقــدی ب
بــه پایــان مهلــت پذیــره نویســی،متوقف شــد.نمادهای شیراز،کرماشا،شتوکا،شــفارا و شــفن 

صــف خریــد را تجربــه کردنــد.

ــایش  ــر از گش ــارس خب ــج ف ــیمی خلی ــع پتروش ــرکت صنای ــل ش ــل- مدیرعام پتروتحلی
فاینانــس و تامیــن منابــع مالــی پتروشــیمی گچســاران، لــردگان، ایــام، هرمــز، ونیــران و 
هنــگام داد .بــه گــزارش »پتروتحلیــل«، عــادل نــژاد ســلیم مدیرعامــل شــرکت هلدینــگ 
خلیــج فــارس  اظهــار کــرد: ایــن شــرکت چندیــن طــرح پتروشــیمی را دردســت ســاخت 
ــاخت از  ــن س ــای نوی ــتفاده از روش ه ــا اس ــا ب ــاخت آنه ــد س ــبختانه رون ــه خوش دارد ک
وضعیــت مطلوبــی برخــوردار اســت .وی بــا بیــان ایــن کــه هلدینــگ خلیــج فــارس بیشــتر 
طــرح هــای خــود را تــا پایــان ســال 97 وارد مــدار تولیــد مــی کنــد تصریــح کــرد: راهبــرد 
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مــا اســتراتژی توســعه اســت وبــه دنبــال آن هســتیم بــا اســتفاده از تمــام ظرفیــت هــای 
ــه  ــد .وی ب ــود دســت یاب ــی خ ــگاه واقع ــه جای ــیمی کشــورمان ب ــت پتروش ــود صنع موج
ــرای  ــی ب ــرکت بزرگ اروپای ــک ش ــی ی ــارد یوروی ــش میلی ــذاری ش ــرمایه گ ــنهاد س پیش
حضــور و همــکاری در ســاخت طرحــی جدیــد اشــاره کــرد وگفــت: ایــن شــرکت می خواهد 
ــا تاکیــد  در طرحــی مشــترک در منطقــه عســلویه همــکاری داشــته باشــد .نــژاد ســلیم ب
بــر ایــن اهمیــت اقتصــاد تولیــد در طــرح هــای پتروشــیمی دارد، گفــت: پارســال بــه دلیــل 
نداشــتن صرفــه اقتصــادی حــدود 900 هــزار تــن تولیــد نکردیــم بــرای ایــن کــه اقتصــادی 
نبــود، در واقــع مــا نمی خواهیــم بــه هــر قیمتــی تولیــد کنیــم و هــدف گــذاری مــا امســال 
ــرای عرضــه در داخــل  ــواع محصــوالت پتروشــیمی ب ــن ان ــون ت ــد بیــش از 20 میلی تولی

کشــور و نیــز صــادرات اســت .

در گــروه پاالیشــی بــه جــز نماهــای ونفت،شــتران ، شــبندر و شــرانل بقیــه نمادهــا بــا 
معامــات منفــی همــراه بودند.ونفــت تنهــا نمــاد صــف خریــدی گــروه،در بیــن اســتقبال 
ــر  ــت ب ــد مثب ــا 5 واح ــد و ب ــه ش ــهم معامل ــون س ــش از 19 میلی ــی بی ــهامداران حقیق س
ــود  ــرده ب ــی شــروع ک ــا قیمــت منف ــود را ب ــه روز خ ــبندر ک ــذار بود.ش ــر گ شــاخص تاثی
بــا 74 درصــد خریــدار حقوقــی بیــش از 40 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد و در نهایــت در 
ــا 10  ــه معامــات خــود خاتمــه داد و ب محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 474 تومــان ب
واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیــر گــذار گذاشــت و دومیــن ســهم گــروه شد.شــنفت بــدون 

تحــرک ســهامداران حقوقــی و حجــم معامــات پائیــن بــا صــف فــروش مواجــه شــد.

بــه گــزارش شــبکه خبــری بلومبــرگ، ایــران قصــد دارد در چهــار ســال آینــده ظرفیــت 
ــوخت  ــت س ــد و کیفی ــش ده ــد افزای ــود را 70 درص ــات گازی خ ــت و میعان ــش نف پاالی
تولیــدی در داخــل را بــاال ببــرد .عبــاس کاظمــی، مدیــر عامــل شــرکت ملــی پاالیــش و 
پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران، اعــام کــرد ایــن کشــور تــا ســال 2020 میــادی 
ظرفیــت پاالیــش نفــت خــود را از رقــم کنونــی یــک میلیــون و 850 هــزار بشــکه بــه ســه 
میلیــون و 200 هــزار بشــکه افزایــش خواهــد داد .وی همچنیــن اعــام کــرد بــرای ارتقــای 
واحدهــای پاالیشــی در پنــج پاالیشــگاه کنونــی، ایــران بــه 14 میلیــارد ســرمایه نیــاز دارد .
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ــارس و  ــوکا، حف ــود؛ حت ــم ب ــی حاک ــا جــو مثبت ــی ه ــل ونقل ــروز حم در معامــات ام
ــرز  ــا م ــه ت ــتی ک ــات حکش ــد. معام ــان دادن ــود پای ــه کار خ ــد ب ــا صــف خری ــینا ب حس
ــج هــای مثبــت حقوقــی  ــا رن ــازار ب ــی ب ــود در دقایــق پایان ــه ب صــف فــروش پیــش رفت
ــرار  ــروه ق ــی در صــدر گ ــه 7 میلیون ــا حجــم معامل ــید و ب ــو رس ــر تابل ــه محــدوده صف ب
ــن  ــرد مبی ــاد شــرکت راهب ــن نم ــه شــد؛ در ای ــی معامل ــز منف ــروز نی ــا ام ــت. حپارس گرف
کوثــر خریــدار اســت؛ در بــازار امــروز شــایعاتی مبنــی بــر واگــذاری بلــوک 67 درصــدی 
حقوقــی ایــن ســهم بــه مجموعــه غدیــر بــه گــوش مــی رســید. معامــات امــروز حپتــرو 
نیــز در محــدوده مثبــت دنبــال شــد و تــا آســتانه صــف خریــد نیــز پیــش رفــت. امــروز در 
ایــن گــروه خبرهایــی داشــتیم از ورود وکوثــر بــه تایدواتــر؛ مدیــر عامــل ایــن شــرکت بــا 
ــه موسســه اعتبــاری کوثــر در 17 خــرداد مــاه  ــر ب اعــام  قطعــی فــروش ســهام تایدوات
ــن  ــر داد . وی همچنی ــادر و… خب ــازمان بن ــا س ــا و حــل مشــکات ب ــم ه ــو تحری از  لغ
اعــام کــرد کــه شــرکت برنامــه افزایــش ســرمایه 50 درصــدی از محــل آورده نقــدی را 

ــود دارد. ــه کاری خ در برنام

در بیمــه ای هــا، رنــج هــای مثبــت حقوقــی در دقایــق اولیــه معامــات ودی موجــب 
تشــکیل صــف خریــد در ایــن نمــاد شــد؛ ســرمایه گــذاری فرهنگیــان همچنــان در ایــن 
ــه پرتفــوی  ــن نمــاد را ب ــون ســهم از ای ــز 14 میلی ــدار اســت و روز گذشــته نی نمــاد خری

خــود اضافــه کــرده اســت.

پس از کاهش نرخ سود،
سهم بورس ازسپرده های بانکی بلندمدت چقدر است؟

دکترعلــی صادقیــن درگفتگــو بــا همفکــران بــا بیــان ایــن مطلــب مــی گویــد: پیــش بینــی 
مــی شــود بــا کاهــش نــرخ ســود بانکــی حجــم ســپرده هــای بلندمــدت کاهــش یابــد امــا 
در رابطــه بــا ســپرده هــای کوتــاه مــدت و یــا جــاری نمــی تــوان پیــش بینــی صحیحــی 

ارایــه کــرد.
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وی درپاســخ بــه ایــن ســوال کــه ممکــن اســت چــه حجمــی از ایــن ســپرده هــای ذخیــره 
ــر  ــا از نظ ــخ داد: قطع ــن طورپاس ــود، ای ــت ش ــرمایه هدای ــای س ــمت بازاره ــه س ــده ب ش
منطــق اقتصــادی زمانــی کــه خــروج پــول از بانکهــا بــه ســمت بازارهــای ســرمایه ایــی 
بــه عنــوا بــازار مولــد مــوازی بــرود، بســیار مفیــد خواهــد زیــرا بازارهــای ســرمایه نیــز بــا 

هزینــه پاییــن در تامیــن ســرمایه هــا بانکهــا کمــک مــی کننــد.

صادقیــن مــی گویــد: بــه طــور حتــم نمــی تــوان گفــت بــا کاهــش نــرخ ســود ســپرده هــا 
چــه حجمــی از پــول هــا از بانکهــا بــه ســمت بــازار ســرمایه بیاید،مشــخص نیســت امــا اگر 

بخشــی از آن هــم وارد بــازار شــود کمــک شــایانی بــه اقتصــاد کشــور مــی کنــد.

ــود موجــود و عــدم  ــل رک ــه دلی ــز ب ــازار ســرمایه نی ــت ب ــد گف ــه بای ــه وی ، البت ــه گفت ب
گــزارش چنــدان دلچســب شــرکت هــا درســه ماهــه جــاری نمــی توانــد چنــدان جــذاب 

ــد . ــدان مناســبی ندارن ــد بازارهــای مــوازی نیــز وضــع چن باشــد امــا بای

ــی  ــاره م ــن ب ــز در ای ــداری نی ــته بانک ــاد دررش ــگاه اقتص ــتاد دانش ــی، اس ــن عباس محس
گویــد: یــک کارشــناس دیگــر بازارســرمایه هــم در این بــاره گفــت:در حــال حاضــر حجــم 
کل ســپرده ها حــدود 800هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه خــروج حداقــل 5درصــد از ایــن 
ــازار ســرمایه مي توانــد تأثیــر شــگرفي بــر حجــم  میــزان نقدینگــي و جــذب آن توســط ب

معامــات داشــته باشــد.

 وی  افزود:پیــش بینــی مــی شــود بــا کاهــش نــرخ ســود بانکــی ، بخشــی از ســپرده هــای 
بانکــی بلندمــدت بــه ســوی بــازار ســرمایه ســوق پیــدا کند.

بــه عقیــده او، درصورتــي کــه افــق آینــده نــرخ ســود بانکــي کاهشــي دیــده شــود،و فاصلــه 
نــرخ ســود بانکــی و تــورم کاهــش یابــد ایــن مهــم  مي توانــد بــاز هــم منجــر بــه افزایــش 
نســبت قیمــت بــه در آمــد بــازار ســهام شــود. امــا هنــوز عوامــل تعدیل کننــده دیگــري نیــز 
وجــود دارنــد کــه مي تواننــد بــر ایــن پروســه تأثیر گــذار باشــند کــه مهمتریــن آن اقتصــاد 

جهانــی و خــروج کل اقتصــاد از رکــود اســت.
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مدیرعامل پاسخ داد: آیا هپکو به کیسون می رسد ؟ 

مدیرعامل کیسون تائید کرد!

علیرغــم اینکــه خبــر فــروش 51 درصــد از بلــوک شــرکت هپکوبــه یــک شــرکت ســوئدی 
از اواســط ســال قبــل درمیــان فعــاالن بــازار زمزمــه شــد امــا گویــی پروســه فــروش ایــن 

شــرکت بســیار طوالنــی شــده اســت.

آن چنانکــه مدیرعامــل کیســون می گویــد: مدیــران شــرکت هپکــو عــاوه بــر مذاکــره بــا 
ایــن شــرکت خارجــی، بــا کیســون نیــز مذاکراتــی را انجــام داده انــد.

ــرای  ــو ب ــره و گفتگ ــال مذاک ــوئدی در ح ــا س ــان ب ــز همزم ــا نی ــد: م ــد می کن وی تأکی
خریــد ایــن بلــوک شــرکت هپکــو هســتیم. چراکــه زمینــه فعالیــت ایــن شــرکت بــاکار مــا 

ــادی دارد مشــترکات زی

پارس الکتریک در انتظار رونق کسب و کار 

یکــی از مدیــران بــا ســابقه درپــارس الکتریــک مــی گویــد: پــارس الکتریــک در انتظــار 
احیــای دوبــاره اســت.

اگرچــه بــه دنبــال انتشــار اخبــاری دربــاره تعطیلــی شــرکت پــارس الکتریــک از ســوی عده 
ایــی از ســایت هــای خبــری ، مدیرعامــل ایــن شــرکت تمــام ایــن خبــر را کذب دانســت  و 
تاکیــد کــرد: هجمــه هــای رســانه ای اخیــر علیــه پــارس الکتریــک یــک جریــان سیاســی 
اســت؛ آن هــم یــک جریانــی کــه دلســوزانه حرکــت نمــی کنــد و بــه دنبــال بهــره بــرداری 

ــی هستند. سیاس

ــه دنبــال انتشــار ایــن خبــر یکــی از اعضــای ســابق هیــات مدیــره ایــن  ــه هــر روی ب ب
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ــت  ــوازم خانگــی حاصــل دول ــت ل ــر صنع ــم ب ــت حاک ــد: وضعی ــی کن ــه م شــرکت اضاف
کنونــی نیســت و ایــن کارخانــه هــم اکنــون اگرچــه ســود چندانــی نمــی ســازد امــا تعطیــل 

هــم نیســت .

ــا تعدیــل نیــروی انســانی خــود، و  ــارس الکتریــک از دوســال قبــل ، ب ــه گفتــه وی ، پ ب
تولیــد آهســته امــا پیوســته و بــه صــورت سفارشــی و کار بــه صــورت کارمــزدی خــود را 

ســرپا نگــه داشــته اســت.

بــه گفتــه او ، ایــن شــرکت هــم اکنــون بــا انتقــال کارخانــه خــود بــه قزویــن و درکنــار 
لــوازم خانگــی پــارس تولیــد مختصــری دارد امــا زیــان ده نیســت بلکــه بــا راهــکاری کــه 
اکنــون درپیــش گرفتــه اســت ، درحــال بازســازی خــود بــوده و منتظــر احیــای دوبــاره مــی 

باشــد.

ــی  ــا و واحدهای ــه ه ــک ، دارای کارخان ــارس الکتری ــران/ پ ــگار همفک ــزارش خبرن ــه گ ب
ــون و  ــد تلویزی ــر تولی ــان حاض ــه در زم ــت ک ــد اس ــیرجان و مرن ــن، س ــران، قزوی در ته
اســپیکر)بلندگو( در کارخانــه قزویــن، تولیــد لولــه هــای جی.پــی.آر GPR در شــرکت عالــم 
آرا مرنــد، تولیــد کارتــن در شــرکت کارتــن البــرز و ارایــه خدمــات توســط پــارس الکتریــک 
تهــران در حــال انجــام اســت؛ کارخانــه ســیرجان کــه در ســال 1387 پلمــپ شــده بــود، 
فــک پلمــپ شــده و بــزودی کار خــود را بــا تولیــد 10 هــزار دســتگاه تلویزیــون در ســال 

آغــاز مــی کنــد.

ایــن مدیــر همچنیــن مــی افزایــد: مهمتریــن دارایــی ایــن شــرکت 300 هــزار مترمربــع 
زمیــن در جــاده کــرج و یــک ملــک 400 متــری در اســفندیار اســت کــه درمجمــوع 300 
تــا 400 میلیــارد تومــان ارزش دارنــد، مابقــی نیــز ســهم هایــی اســت کــه در شــرکت هــای 

مختلــف هماننــد 34 درصــد در آرا مرنــد یــا کارتــن البــرز و ... دارد.

وی درپایــان گفــت: پــارس الکتریــک در انتظــار اســت تــا بــا بازگشــت رونــق بــه اقتصــاد 
کشــور ، خــود را دوبــاره احیــا کنــد.
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بازار بورس

ــود  ــه کار خ ــدی  ب ــزار  و 700واح ــال 74ه ــدی در کان ــت 117 واح ــا اف ــاخص کل  ب ش
ــی و نمادهــای  ــر منف ــد بیشــترین اث ــت، وســاپا، وامی ــارس، وبمل ــان داد. نمادهــای  ف پای
فملــی، پارســان، فــاراک بیشــترین اثــر مثبــت را بــر شــاخص کل رقــم زدنــد. ارزش کل 
معامــات بــورس و فرابــورس 324 میلیــارد تومــان بــه ثبــت رســید . خســاپا بــا معاملــه  
ــات را  ــم معام ــترین حج ــان بیش ــارد توم ــی 9 میلی ــه ارزش تقریب ــهم، ب ــون س 73 میلی
داشــت. خــودرو، محصــوالت فلــزی و ســرمایه گــذاری، بــه ترتیــب، برتریــن گروههــای 
ــاپا  ــن تقاضــا  و وس ــام برتری ــتند. مرق ــات را داش ــت شــده و بیشــترین ارزش معام صنع

ــن  عرضــه را داشــت. برتری

بازار فرابورس

ــان  ــود پای ــرات خ ــه تغیی ــدد 789 ب ــه شــد و در ع ــت  0,7 واحــدی مواج ــا اف آیفکــس ب
داد. وهــور بــا معاملــه 32 میلیــون ســهم، بیشــترین حجــم معامــات فرابــورس را داشــت. 
ــا  ــع، بمپن ــینا، ارف ــتران و حس ــاد ش ــی  و نم ــر منف ــد بیشــترین اث ــارون، دماون ــو، م میدک

ــر آیفکــس داشــتند.  ــر مثبــت ب بیشــترین اث
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کلیت بازار

بــازار بــا اثــر مثبــت بانکــی هــا آغــاز شــد. خودرویــی هــا بــا افزایــش تقاضــا مواجــه شــدند 
و ایــن اثــر را بــه کلیــت بــازار تســری دادنــد ولــی متاســفانه ایــن جــو چنــدان دوام نداشــت 
ــرای چندمیــن روز  ــا ب ــا افــت بیــش از 100 واحــد همــراه شــد ت و در نهایــت شــاخص ب

متوالــی شــاهد بــی رونقــی بــازار ســرمایه باشــیم. 

ریشــه بســیاری از مشــکات در بطــن اقتصــاد و ضعــف هــای موجــود در  بخــش هــای 
تولیــدی اســت و  بــا اعمــال کاهــش نــرخ ســود بانکــی نقدینگــی بــه بــازار و بخــش هــای 
ــه  ــدام ب ــوان اولیــن بانــک اق ــه عن ــد. بانــک پاســارگاد ب ــان مــی  یاب ــد اقتصــاد جری مول
کاهــش نــرخ ســود بانکــی کــرد و ایــن کاهــش بــه 16 درصــد، در کلیــه بانکهــا اعمــال 
ــه مســکن  ــد از جمل ــه بخــش هــای راک ــن نقدینگــی ب ــی رود،  ای خواهــد شــد.انتظار م

روانــه شــود. بنابریــن صنعــت انبــوه ســازی مــی توانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

نمــاد معاماتــی وهــور،  بــا گذشــت کمتــر از 6 روز از عرضــه اولیــه  یــک ســوم متقاضیــان 
خــود را از دســت داد و بــا افــت قیمتــی مواجــه شــد. و در نهایــت بــا معاملــه 32 میلیــون به 
کار خــود پایــان داد. خبرهــا حاکــی از عرضــه اولیــه دیگــری از نــوع معدنــی در طــی هفتــه 
آتــی اســت. مدیرعامــل فرابــورس ایــران بــا اعــام عرضــه اولیــه ســهام شــرکت معدنــی 
ــت  ــاالن از درخواس ــه فع ــورد توج ــات م ــوع عملی ــده و دو ن ــه آین ــد در هفت ــران امی گوه

عرضــه و پذیــرش 10 هــزار میلیــارد تومانــی بــرای فرابــورس خبــر داد.
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در گــروه خودرویــی شــاهد انتشــار گــزارش عملکــرد تــوام بــا زیــان  خزامیــا در دوره مالــی 
منتهــی بــه اســفند 94 بودیــم. و علــت دســتیابی بــه ایــن زیــان  14 ریالــی  بــه ازای هــر 
ســهم، ناشــی از کاهــش مقــدار فــروش از حــدود 30 هــزار دســتگاه بــه حــدود 26,4 هــزار 
دســتگاه اســت کــه منجــر بــه تغییــر ســود عملیاتــی 26 میلیــارد تومانــی پیــش بینــی شــده 

بــه زیــان 101 میلیــارد تومانــی شــد.

 وساپا با افت 7 درصدی قیمت بازگشایی شد. 

امــروز همچنیــن 99,97 درصــد ســهام کنترلــی شــرکت گــروه ارزش آفرینــان پاســارگاد بــه 
قمیــت پایــه هــر ســهم 1060 تومــان روی میــز فــروش فرابــورس قــرار گرفــت.

زیــر ســایه بلــوک زنــی و کــد بــه کدهــای حقوقــی کمــی از التهــاب تــاالر کاســته شــد. 
هرچنــد نمــی تــوان منکــر ناخوشــی تــاالر شیشــه ای شــد.

صنایع و شرکت های مورد بررسی امروز

انفورماتیک و رایانه ای

نمادهــای ایــن گــروه بــدون توجــه بــه رونــد غالــب بــازار، اکثــرا در دامنــه مثبــت  و بعضــا  
ــون ســهم، پیشــتاز گــروه شــد.  ــه 7 میلی ــا معامل ــه شــدند. مــداران ب ــد، معامل صــف خری
شــرکت داده پــردازی ایــران بــرای ســال مالــی منتهــی بــه  اســفند 95، درامــد هــر ســهم 
را 222 ریــال در نظــر گرفتــه اســت. فــروش بــا  33 درصــد افزایــش ،ســود ناخالــص بــا 5 
درصــد افزایــش و ســود عملیاتــی بــا 24 درصــد افزایــش گــزارش شــده اســت. اســتراتژی  
ایــن شــرکت، جهــت افزایــش ســهم بــازار در برخــي از حــوزه هــاي فــن آوري اطاعــات و 
تشــدید رقابــت در برخــي از فعالیتهــاي اصلــي و همچنیــن افزایــش هزینــه هــاي عملیاتــي 
ســالیانه از عمــده دالیــل افزایــش بهــاي تمــام شــده و کاهــش حاشــیه ســود مــي باشــد. 
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تغییــرات ســود ناخالــص ناشــي از افزایــش درآمــد پیــش بینــي شــده مــي باشــد. افزایــش 
هزینــه هــاي مالــي بــه دلیــل پیــش بینــي اخــذ تســهیات از بانکهــا جهــت تامیــن مالــي 
ــه دلیــل  ــه( هــاي متفرقــه ب ــرات خالــص درآمــد )هزین قراردادهــاي شــرکت اســت. تغیی
کاهــش ذخیــره هزینــه هــاي غیرعملیاتــي بــوده اســت. افزایــش مالیــات ناشــي از افزایــش 
ســود عملیاتــي شــرکت مــي باشــد. رکیــش و مــداران بــا صــف خریــد همــراه بودنــد کــه 

در پایــان بــازار مفاخــر نیــز بــه جمــع تشــکیل دهنــدگان صــف پیوســت.

 ساختمانی ها

نمــادی کــه ایــن روزهــا در گــروه انبــوه ســازی مــورد توجــه واقــع شــده ثفــارس اســت. 
معامــات امــروز ایــن ســهم نیــز در مثبــت کامــل و بــا صــف خریــد همــراه بــود. نمــاد 
ــش  ــاره افزای ــری درب ــم گی ــه منظــور تصمی ــاه جــاری، جلســه ای ب مذکــور در اواخــر  م
  eps ــال ــه شــهریور 95، 470 ری ــرای دوره 6 منتهــی ب ــارس ب ــش دارد. ثف ســرمایه در پی
ــش داده  ــد آن را پوش ــفند94،  33 درص ــه اس ــی ب ــه در دوره منته ــرده ک ــی ک ــش بین پی
اســت. شــرکت توســعه عمــران فــارس کــه 23 دی ســال 93 اقــدام بــه افزایــش ســرمایه 
از 30,6 بــه بیــش از 59,8 میلیــارد تومــان ) از ســه محــل مطالبــات و آورده نقــدی، ســود  
انباشــته و اندوختــه احتیاطــی( کــرده ، 29 خــرداد ســال جــاری دربــاره  مرحلــه دوم افزایش 
ســرمایه  67 درصــدی )از 59,8 بــه 100 میلیــارد تومــان( از محــل مطالبــات و آورده نقــدی 
تصمیــم گیــری  مــی کنــد. گفتنــی اســت، امــروز 12 میلیــون ســهم روی ایــن نمــاد مــورد 
معاملــه قــرار گرفــت. ثتــران هنــوز محــدوده اصــاح خــود را کامــل نکــرده و احتمــاال تــا 

135 تومــان ریــزش داشــته باشــد.
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محدوده مناسب و کم ریسک برای خرید سهم کگل

تحلیلگــران محــدوده مناســب و کــم ریســک بــرای خریــد ســهم کگل را 1950 تــا 2000 
ریــال مــی داننــد

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=928

ــی  ــال م ــی 2300-2250 ری ــن محــدوده مقاومت ــش قیمــت ســهم، اولی در صــورت افزای
ــدی ســهم  ــای بع ــت ه ــد مقاوم ــی توانن ــور، 2500 و 2750 م ــه در صــورت عب باشــد ک

باشــند

https://efanos.com/Analyze/37999

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

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=928
https://efanos.com/Analyze/37999
http://www.bourseiness.com/tahlil/786
http://www.bourseiness.com/tahlil
http://www.bourseiness.com/tahlil

