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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس بیــش از 376 
واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 77,828 واحــد رســید. کــه نمادهــای فملــی بــا 70 واحــد 
ــر  منفــی و همچنیــن نمــاد  ــا 36 واحــد بیشــترین تاثی ــا 49 واحــد و خســاپا ب ، شــبندر ب
ــتند.  ارزش  ــورس گذاش ــاخص ب ــر ش ــت را ب ــر مثب ــد بیشــترین تاثی ــا 26 واح ــس ب بتران
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 190 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد بترانــس بــا رقمــی 
حــدود 17 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود . در بــازار فرابــورس شــاخص 
کل بیــش از 2 واحــد کاهــش یافــت بــه رقــم 813 واحــد رســید. نمادهــای شــتران ، میدکو 
و حخــزر  بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر شــاخص فرابــورس گذاشــتند. ارزش معامــات در 
ایــن بــازار بــه رقــم 151 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد ذوب بــا رقمــی حــدود 1 میلیــارد 

تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .  

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3535 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 110 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

ــادرات و  ــش ص ــد و افزای ــق تولی ــت: »رون ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــت از  ــش صنع ــروج بخ ــان دهنده خ ــت واردات نش ــی و مدیری ــن نقدینگ ــن تامی همچنی
ــری اظهــار  ــا در نشســت خب ــن، محســن صالحی  نی ــه گــزارش خبرآنای رکــود اســت .«ب
ــادرات در  ــق ص ــت، رون ــژه وزارت صنع ــت و به وی ــدف دول ــر ه ــال حاض ــت: »در ح داش
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ــد 10  ــا، رش ــه در هدف گذاری ه ــوری ک ــه ط ــت، ب ــی اس ــف صنعت ــای مختل بخش ه
ــع  ــه در بخــش صنای ــان این ک ــا بی ــن شــده اســت .«وی ب ــارد دالری صــادرات تعیی میلی
ــزود: “وزارت  ــارد دالری هدف گــذاری شــده اســت، اف ــی صــادرات 3 میلی ــی و داروی غذای
صنعــت بــرای تحقــق ایــن برنامه هــا، هــر هفتــه بــا بخش هــای مختلفــی کــه پتانســیل 
صــادرات دارنــد، جلســه برگــزار کــرده و چالش هــای پیــش روی آن را مــورد بررســی قــرار 
می دهــد .«معــاون صنایــع وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در خصــوص میــزان تســهیات 
دریافتــی واحدهــای تولیــدی در قالــب تســهیات جدیــد 16 هــزار میلیــاردی دولــت نیــز 
عنــوان کــرد : »از کل تســهیات امــروز 30,5 درصــد بــه واحدهــای تولیــدی اختصــاص 
پیــدا کــرده اســت کــه بــه نظــرم ایــن رقــم کــم بــوده و بایــد بــه مــرور افزایــش پیــدا 
کند.”صالحی نیــا تصریــح کــرد: »هم اکنــون بــرای رونــق تولیــد، برنامه هــای مختلفــی را 
بــرای صنایــع تعریــف کرده ایــم. بــه عنــوان نمونــه، یــک ســامانه در تمامــی کارگروه هــای 
ــد درج می شــود .«وی  ــدی نیازمن ــرار داشــته و در آن اطاعــات واحدهــای تولی اســتان ق
متذکــر شــد: »در حــال حاضــر 15 هــزار واحــد تولیــدی بــرای درخواســت تســهیات بــه 
ــه بخــش  بانــک معرفــی شــده اند کــه از میــان آنهــا، 60 درصــد صنعتــی و 40 درصــد ب
کشــاورزی اختصــاص دارنــد .«معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت اعــام کــرد: »در 
ــت را  ــد دول ــهیات جدی ــته اند تس ــدی توانس ــد تولی ــزار و 300 واح ــر یک ه ــال حاض ح
دریافــت کننــد؛ بــه طــوری کــه در مجمــوع یک هــزار و 500 میلیــارد تومــان تســهیات 
ــا  ــه ب ــا تعامــات صــورت گرفت ــرار شــد ب ــه داد: “ق ــا ادام ــد .«صالحی نی ــت کرده ان دریاف
بانــک مرکــزی منابــع تســهیات از 16 هــزار میلیــارد تومــان بــه 18 هــزار میلیــارد تومــان 

افزایــش پیــدا کنــد”.



 تحلیل امروز دوشنبه 25 مرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

3

3

درگروه های دیگر چه خبر بود ؟

ــه کار  ــی ب ــات منف ــا معام ــا ب ــر نماده ــات اکث ــاخت قطع ــودرو و س ــروه خ در گ
ــاند  ــان رس ــه پاب ــش را ب ــدی معامات ــش 3 درص ــاپا باکاه ــد .خس ــان دادن ــان پای خودش
ســایپا بــه قیمــت 1196 ریالــی رســید و بیــش از 55 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه پــر 
حجــم تریــن نمــاد گــروه بــود معاملــه بلوکــی روز گذشــته نمــاد خســاپا توســط ســهامداران 
ــن  ــرمایه رادی ــعه س ــه شــرکت توس ــود بطوریک ــه ب ــن شــرکت صــورت گرفت ــی ای حقوق
390 میلیــون ســهم ســایپا را بــه شــرکت ســرمایه گــذاری گــروه صنعتــی رناواگــذار نمــود 
.امــروز نیــز شــاهد معاملــه بلوکــی بــه حجــم 390 میلیــون ســهم در نمــاد خســاپا 2 بودیــم 
ــا قیمــت پایــه هــر ســهم 1246 ریالــی توســط ســهامدار حقوقــی صــورت گرفــت  کــه ب
گفتنــی اســت مدیــر عامــل ورنــا در خصــوص ایــن معامــات بلوکــی چنیــن توضیــح داد 
ــون یکــی از شــرکت  ــت پرداخــت دی ــور باب ــات مذک ــرد معام ــام ک ــیدایی اع ــی ش عل
ــد  ــال 5,5 درص ــس از انتق ــه پ ــت ک ــا اس ــذاری رن ــرمایه گ ــه س ــر ب ــرمایه پذی ــای س ه
ســهام ســایپا توســط شــرکت توســعه ســرمایه رادیــن ، ســرمایه گــذاری رنــا مالــک 15,4 
درصــدی ســایپا خواهــد شــد . خزامیــا منفــی بــود ایــن نمــاد بــا کاهــش 1 درصــدی بــه 
ــان داد. خاهــن  ــه کار خــود پای ــی ب ــت قیمت ــا اف ــی رســید و ب ــی 1023 ریال قیمــت پایان
مثبــت بــود بــا توجــه بــه رونــد نزولــی در معامــات امــروز بیشــتر نمادهــا خاهــن بــا رشــد 
3 درصــدی همــراه شــد و بــه قیمــت پایانــی 1579 ریالــی بســته شــد . خفنــر تــک نمــاد 
صــف خریــدی گــروه بــود کــه بــا حداکثــر قیمتــی بــه معاماتــش خاتمــه داد . نمادهــای 
خپــارس و خاذیــن قرمــز پــوش بودنــد ایــن نمادهــا بــا افــت 3 درصــدی بــه کار خودشــان 
ــی 3174  ــه قیمــت پایان ــراه شــد و ب ــا کاهــش 1 درصــدی هم ــد . خــودرو ب ــان دادن پای
ریالــی رســید .نمادهــای خــزر ، خمحــور از منفــی هــای همــراه بــا صــف فــروش بودنــد 
. خــاور در محــدوده صفــر مثبــت و بــا قیمــت پایانــی 1251 ریالــی معاماتــش را پشــت 

سرگذاشــت .

مدیرعامــل خودروســازی ایــکاپ )خودروســازی مشــترک ایــران خــودرو و پــژو( در 
ــن  ــرای ای ــی ب ــی و بانک ــای مال ــوص محدودیت ه ــا در خص ــگار ایلن ــا خبرن ــو ب گفت وگ
شــرکت گفــت: مطابــق تمهیداتــی کــه از ســوی دولــت ایــران و فرانســه اندیشــیده شــده 
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هیــچ محدودیــت و نگرانــی از بابــت نقــل و انتقــال بانکــی نداریــم .معتمــد ادامــه داد: تــا 
بــه امــروز کــه شــرکت تاســیس شــده، مکــررا نقــل و انتقــال پــول و جــا بــه جایــی مالــی 
داشــتیم و در ایــن خصــوص هیــچ مشــکلی وجــود نداشــته اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه 
ایــن کــه قــرار اســت از سیســتم سراســری فــروش کارخانــه پــژو بــرای صــادرات اســتفاده 

کنیــم هیــچ نگرانــی بابــت برگشــت پــول خودروهــای صــادر شــده نداریــم.

در گــروه فلــزات اساســی شــاهد رونــد نزولــی در بیشــتر نمادهــا بودیــم . ذوب منفــی 
شــد ایــن نمــاد در محــدوده صفــر مثبــت و بــا قیمــت پایانــی 2617 ریالــی بــه معاماتــش 
خاتمــه داد و بیــش از 12 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه در صــدر معامــات گــروه قــرار 
ــا رشــد 3 درصــدی امــروز قیمــت پایانــی  گرفــت . وتــوکا ســبز پــوش بــود ایــن نمــاد ب
1805 ریالــی را تجربــه کــرد و بیــش از 7 میلیــون ســهم معاملــه شــد . فــوالد امــروز هــم 
ــان رســاند ایننمــاد امــروز قیمــت پایانــی  ــه پاب معاماتــش را در محــدوده صفــر منفــی ب
1299 ریالــی را پشــت سرگذاشــت و بیــش از 6 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه بیــش از 
60 درصــد خریــد امــروز فــوالد توســط حقوقــی هــا صــورت گرفــت . نمادهــای فلولــه ، 
فســپا بــا معامــات مثبــت و همــراه بــا صــف خریــد بــه کار خودشــان پایــان دادنــد . نمــاد 
ــی  ــا قیمــت پایانــی 1617 ریال ــی و نمــاد فباهنــر ب ــا قیمــت پایانــی 2576 ریال فــوالی ب
هــر کــدام بــا رشــد 2 درصــدی معاماتشــان را بــه پابــان رســاندند و روز مثبتــی را پشــت 
سرگذاشــتند . نمادهــای فخــوز ، فــروس ، فــرآور از منفــی هــای همــراه بــا صــف فــروش 
گــروه بودنــد . فاســمین منفــی بــود ایــن نمــاد کمــاکان بــه رونــد نزولــی خــود ادامــه داد 
و امــروز هــم بــا افــت قیمتــی همــراه شــد فاســمین بــا کاهــش 3 درصــدی بــه قیمــت 
ــو  ــر تابل ــی و در محــدوده صف ــی 2396 ریال ــا قیمــت پایان ــز ب ــال رســید . هرم 2568 ری
بــه کا رخــود پایــان داد هرمــز امــروز افــت و یــا رشــد قیمتــی را شــاهد نبــود و در همــان 
قیمــت پایانــی دیــروز بســته شــد هرمــز بیــش از 1 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه بیــش 
از 90 درصــد معاماتــش توســط یــک ســهامدار حقوقــی صــورت گرفــت . نمادهــای ارفــع 

، میدکــو ، فــوالژ در محــدوده صفــر منفــی بــه کار خودشــان پایــان دادنــد .

ــس اداره  ــه رئی ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــان ب ــن اصفه ــهامی ذوب آه ــرکت س ــل ش مدیرعام
ــاره برخــی مــوارد شفاف ســازی کــرد.  ــورس و اوراق بهــادار درب ــر ناشــران فراب نظــارت ب
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ــه  ــا برنام ــق ب ــه اطــاع می رســاند مطاب ــل ب ــروژه ری ــدازی پ ــر در راه ان درخصــوص تاخی
زمانبنــدی شــده تاریــخ بهره بــرداری از ایــن پــروژه ملــی پایــان تیــر مــاه جــاری پیش بینــی 
ــاه جــاری  ــر انشــاهلل در م ــا کمــی تاخی ــاره ای از مشــکات و ب ــت پ ــه عل شــده اســت. ب

افتتــاح خواهــد شــد.

مدیرعامــل شــرکت فــوالد اکســین اهــواز دربــاره طــرح فوالدســازی ایــن شــرکت گفــت: 
پیــش نویــس ایــن طــرح آمــاده شــده و مشــاور پــروژه کار خــود را آغــاز کــرده اســت، در 
صورتــی کــه ایــن موضــوع بــه تأییــد مجمــع برســد، نیمــه دوم امســال ایــن طــرح را آغــاز 

می کنیــم.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا بــا معامــات منفــی همــراه بودنــد.
شــتوکا روز خــود را بــا قیمــت مثبــت شــروع کــرد، در بیــن اســتقبال ســهامداران حقیــی 
بیــش از 12 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در نهایــت در محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 
ــدون  ــفارا ب ــروه شد.ش ــهم گ ــن س ــرارزش تری ــان داد و پ ــود پای ــه روز خ ــان ب 539 توم
ــاد جــم 2 در  ــود.در نم ــروه ب ــاد صــف فروشــی گ ــا نم ــی تنه تحــرک ســهامداران حقوق
بــازار خــرده فروشــی 5 میلیــون ســهم در قیمــت 806 تومــان بــه صــورت بلوکــی انجــام 
ــا 96 درصــد فروشــنده  ــو کار خــود را شــروع کــرد و ب شــد.پترول در محــدوده صفــر تابل
حقیقــی در حــدود 4 میلیــون ســهم جــا بــه جــا شــد ، درانتهــا در محــدوده صفــر منفــی ، در 
قیمــت 132 تومــان بــه کار خــود پایــان داد ، بــا 2 واحــد منفــی بــر شــاخص تاثیــر گذاشــت 
و لقــب پــر حجــم تریــن ســهم گــروه را بــه خــود اختصــاص داد.تاپیکــو در ادامــه رونــد 
ــی خــود امــروز را هــم منفــی آغــاز کــرد و در بیــن ســهامداران حقیقــی بیــش از 4  نزول
میلیــارد ریــال دادوســتد و در پایــان بــا قیمــت پایانــی 204 تومــان خــود را بــرای معامــات 

فــردا آمــاده کــرد.

پتروتحلیــل- دبیــر کل انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت پتروشــیمی گفــت: یکســان 
ــع  ــده خــوراک مای ــرخ ارز موجــب ورشکســتگی پتروشــیمی هــای مصــرف کنن ســازی ن
خواهــد شــد .احمــد مهــدوی در نشســت خبــری بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: بــا اجــرای 
ــل  ــان تبدی ــول در جه ــده اوره و متان ــن تولیدکنن ــه بزرگتری ــران ب ــد، ای ــای جدی طــرح ه



 تحلیل امروز دوشنبه 25 مرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

6

6

خواهــد شــد و بــر ایــن اســاس بایــد مرجــع تعییــن قیمــت ایــن محصــوالت باشــد .وی 
افــزود: در دوران ســخت تحریــم، پتروشــیمی هــا بــا صــادرات خــود بــرای کشــور ارز آوری 

داشــتند .

در گــروه پاالیشــی بــه جــز نمادهــای شــرانل و شــاوان بقیــه نمادهــا در حاشــیه منفــی 
دادوســتد شدند.شــتران بــا 2 واحــد منفــی بــه عنــوان اولیــن ســهم تاثیــر گــذار بر شــاخص 
فرابــورس بــا 91 درصــد خریــدار و فروشــنده حقیقــی بیــش از 26 میلیــارد ریــال معاملــه 
ــا افــت 3 درصــدی ، در قیمــت 316 تومــان بــه کار خــود پایــان داد و  شــد و در پایــان ب
لیــدر گــروه شد.شــبریز بــدون فروشــنده حقوقــی بــا صــف فــروش بســته شد.شــبندر بعــد 
از دوروز کاری مثبــت بــودن امــروز را منفــی شــروع کــرد و در بیــن اســتقبال ســهامداران 
حقیقــی در حــدود 3 میلیــون ســهم جــا بــه جــا شــد و در انتهــا بــا افــت 3 درصــدی ، در 
ــا 49 واحــد  ــه معامــات خــود خاتمــه داد ، پرحجــم ظاهرشــد و ب ــان ب قیمــت 506 توم
منفــی دومیــن ســهم تاثیــر گــذار بــر شــاخص بــورس شد.شــاوان در محــدوده صفــر تابلــو 
ــال  ــارد ری ــدود 20 میلی ــی در ح ــنده حقیق ــا 99 درصــد فروش ــرد و ب ــاز ک ــود را آغ کار خ
دادوســتد شــد و در ودر پایــان در محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 1,106 تومــان خــود 

را بــرای معامــات فــردا آمــاده کــرد.

بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز از ســنگاپور، قیمــت نفــت در ســاعتهای نخســت معامــات 
امــروز افزایــش یافــت زیــرا گمانــه زنیهــا دربــاره اقــدام احتمالــی تولیدکننــدگان نفــت برای 
کمــک بــه افزایــش قیمتهــا، بیشــتر شــد .بانــک ای ان زد اعــام کــرد: بــا افزایــش گمانــه 
ــاره افزایــش یافــت؛ نشــانه  ــاره تعییــن ســقف تولیــد اوپــک، قیمــت نفــت دوب زنیهــا درب
ــی اعضــای  ــق احتمال ــز ممکــن اســت از تواف ــه عربســتان نی ــی شــود ک ــده م ــی دی های
اوپــک در نشســت غیــر رســمی در حاشــیه اجــاس ســپتامبر مجمــع بیــن المللــی انــرژی، 

حمایــت کنــد .

در برقــی هــا، خبرهایــی شــنیدیم از بترانــس مبنــی بــر تشــکیل کمیتــه ای در جهــت 
وصــول مطالبــات ســالیان گذشــته بــه منظــور بهبــود شــرایط نقدینگی کــه موجــب افزایش 
تقاضــا و رشــد قیمتــی ایــن ســهم شــد کــه در نهایــت بــا معاملــه بلوکــی 8 میلیونــی در 
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ســقف قیمتــی بــه صــف خریــد رســید و بدنبــال آن معامــات ســایر نمادهــای گــروه نیــز 
ــزود:  ــر اف ــن خب ــه ای ــرکت در ادام ــل ش ــت. مدیرعام ــش گرف ــودی را در پی ــدی صع رون
ــی  ــری مراحــل اجرای ــورس و پیگی ــه فراب ــه ب ــر مجموع ــب ورود شــرکت هــای زی تصوی
آن از اقدامــات قابــل توجــه در شــرکت اســت. همچنیــن، تدویــن راهــکار بــرای تحویــل 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــه موقــع محصــوالت و خدمــات پــس از فــروش، پیگیــری مــوارد قانون ب
ــد بازپرداخــت  ــر رون افزایــش تعرفــه ترانس هــای وارداتــی، نظــارت و پیگیــری مســتمر ب
تســهیات گــروه، یافتــن منابــع ارزان و جایگزینــی تســهیات ارزان بــا تســهیات گــران 
ــرخ  ــش ن ــور کاه ــه منظ ــه ب ــواد اولی ــد م ــد خری ــر رون ــق ب ــارت دقی ــد نظ ــت، تاکی قیم
هزینــه و کاهــش نــرخ برخــی اقــام تــا بیــش از 25درصــد، برقــراری ارتبــاط و مذاکــره 
ــط اقتصــادی  ــی و توســعه رواب ــش فن ــت دان ــه منظــور دریاف ــا شــرکت های خارجــی ب ب
از برنامــه هــای ایــن شــرکت مــی باشــد. در ایــن نمــاد کــه بیشــترین حجــم معامــات 
ــه شــد کــه بخــش عمــده ایــن حجــم بیــن  گــروه را داشــت 11,4 میلیــون ســهم معامل
ســهامداران حقیقــی و حقوقــی جابجاشــد. همچنیــن در بــازار خــرده فروشــی نیــز شــاهد 
جابجایــی بلوکــی 2 میلیونــی ایــن ســهم در ســقف قیمتــی روزانــه بودیــم.  دو نمــاد بالبــر 

و بســویچ نیــز بــا صــف خریــد بــه کار خــود پایــان دادنــد.

در اســتخراج کانــه هــای فلــزی، صــف فــروش کــروی امــروز نیــز ادامــه داشــت و 
علیرغــم اینکــه چندیــن بــار صــف فــروش جمــع آوری شــد در نهایــت بــا حــدود 3 میلیــون 
ــه کار خــود پایــان داد. در معامــات امــروز ایــن  صــف فــروش در قیمــت 2259 ریــال ب
نمــاد بیــش از 11 میلیــون ســهم معاملــه شــده کــه حــدود 30 درصــد از ایــن حجــم توســط 
ــا حجــم 13  ــز ب ــه آرمانشــهر روز گذشــته نی ــداری شــد؛ گنجین ســهامداران حقوقــی خری
میلیــون بــه خریدهــای خــود در ایــن نمــاد ادامــه داد. نمادهــای کبافــق و کمنگنــز دو نمــاد 
مثبــت گــروه بودنــد کــه در ایــن بیــن کمنگنــز بــا صــف خریــد همــراه بــود. در معامــات 
ــروش ســنگینی داشــت. معامــات  ــاد ف ــن نم ــی ای ــز ســهامدار حقیق روز گذشــته کمنگن

امــروز کچــاد کــم حجــم و کــم رمــق دنبــال شــد و افــت 3,5 درصــدی را تجربــه کــرد.

همانطــور کــه در خبرهــای روز گذشــته شــنیدیم، کنسرســیوم مبیــن بــا همــکاری گلینکــور 
ــاد شــدند. در همیــن راســتا، مدیرعامــل  ــده مناقصــه معــدن ســرب و روی مهــدی آب برن
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شــرکت راهســازی و معــدن مبیــن بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان ســرمایه گذاری موردنیــاز 
ــارد دالر  ــر 1,5 میلی ــغ ب ــاد بال ــه ســرب و روی مهــدی آب ــدن و کارخان ــرای توســعه مع ب
ــود در آن  ــره موج ــه ذخی ــه ب ــا توج ــاد ب ــدی آب ــرب و روی مه ــدن س ــزود: مع ــت، اف اس
ــام  ــرای انج ــان ب ــال زم ــل 4 س ــت و حداق ــان اس ــرب و روی جه ــدن س ــن مع بزرگتری
ــن  ــت. در همی ــاز اس ــن نی ــون ت ــزان 185 میلی ــه می ــرداری آن ب ــش باطله ب ــات پی عملی
مــدت زمــان نیــز مجوزهــای الزم بــرای اجــرای پــروژه اخــذ خواهــد شــد . بعــد از گذشــت 
ــود . وی  ــان خواهــد ب ــرداری و اســتخراج توام ــان باطله ب ــز 20 ســال زم ــن 4 ســال نی ای
ــه  ــات احــداث کارخان ــرداری عملی ــا انجــام کار پیــش باطله ب ــان ب ــان اینکــه همزم ــا بی ب
تولیــد کنســانتره ســرب و روی نیــز آغــاز خواهــد شــد، اضافــه کــرد: ایــن کارخانــه قــرار 
اســت 800 هــزار تــن کنســانتره روی بــا حداقــل عیــار 35 درصــد و 80 هــزار تن کنســانتره 
ســرب بــا حداقــل عیــار 60 درصــد تولیــد کنــد. ضمــن اینکــه از ســال پنجــم بــه بعــد نیــز 
عملیــات باطله بــرداری و اســتخراج محصــول از معــدن آغــاز خواهــد شــد کــه بــه مــدت 

20 ســال ادامــه خواهــد داشــت .

گفتنــی اســت، در مجمــوع ســه کنسرســیوم بــه رهبــری صدرتامیــن، راهســازی و معدنــی 
مبیــن و هلدینــگ توســعه معــادن روی ایــران در مناقصــه معــدن ســرب و روی مهــدی آباد 

شــرکت کــرده بودنــد .

ــان  ــل همچن ــل، فروشــهای ســنگین ســهامدار حقیقــی در حری ــل و نق ــروه حم در گ
ادامــه داشــت؛ بــا ایــن وجــود قیمــت ســهم در معامــات امــروز بــه ســقف قیمتــی روزانــه 
ــه معامــات خــود  ــی در محــدوده 3 درصــد مثبــت ب ــا قیمــت پایان رســید و در نهایــت ب
ــن  ــده ای ــهامدار عم ــان، س ــروج پارس ــاهد خ ــته ش ــه دو روز گذش ــا ک ــه داد. حپارس خاتم
نمــاد، از ایــن ســهم بودیــم در بــازار امــروز معاماتــی متعــادل و اغلــب در محــدوده صفــر 

تابلــو را دنبــال کــرد.

معامــات گــروه بانکــی، در غیــاب نمادهایــی همچــون وبصــادر، وتجــارت و وبملــت 
ادامــه داشــت. اغلــب نمادهــای گــروه معامــات خــود را در محــدوده منفــی دنبــال کردنــد. 
ــان  ــه کار خــود پای ــد کــه در محــدوده مثبــت ب وپســت، وکار و وخــاور ســه نمــادی بودن
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دادنــد. وخــاور و وکار بیشــترین رشــد قیمتــی را داشــتند و هرکــدام بــا معاملــه 6 میلیــون 
ســهم در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفتنــد. امــروز همچنیــن پیــش از شــروع معامــات، 
شــاهد توقــف نمــاد وگــردش جهــت تعدیــل بــا اهمیــت پیــش بینــی درآمــد هــر ســهم 

ســال مالــی 95 بودیــم.

 معمای رشد 5 درصدی اقتصاد در سال95 

مســئله بازگشــت رشــد اقتصــادی مثبــت ازجملــه وعده هــای مهــم دولــت حســن روحانــی 
ــود.  ــه ب ــل گرفت ــی 6 درصــدی تحوی ــا رشــد منف ــه اقتصــادی را ب ــود ک ــدای کار ب از ابت
ــداری تحریم هــا در آن  ــه پای ــا توجــه ب تحقــق رشــد منفــی 2,5 درصــدی در ســال 92 ب
ســال و زمــان کــم در اختیــار دولــت طبیعــی بــود امــا رفته رفتــه باگذشــت زمــان انتظــارات 
ــه  ــا مثبــت شــدن رشــد اقتصــادی در بهــار 93، بســیاری ب ــت افزایــش یافــت و ب از دول

آینــده اقتصــاد کشــور و عبــور از رکــود تورمــی امیــدوار شــدند.

امــا خوشــحالی دولــت دیــری نپاییــد و کاهــش شــدید قیمــت نفــت کــه از ابتدای تابســتان 
ــاه ایــن ســال، همــه  ــه نتیجــه نرســیدن مذاکــرات در آذرم ــار ب 93 شــدت گرفــت در کن
ــاز  ــه ف ــدداً ب ــران مج ــق ای ــتانه رون ــاد در آس ــت و اقتص ــه هم ریخ ــت را ب ــادالت دول مع
رکــودی دچــار شــد و ایــن بــار تنگنــای مالــی ســمت عرضــه و کاهــش درآمدهــای نفتــی 
دولــت و ثلــث شــدن قیمــت نفــت در کنــار افزایــش هزینه هــای جــاری دولــت ازجملــه 
یارانــه نقــدی باعــث کاهــش چشــمگیر اعتبــارات عمرانــی و منفــی شــدن نــرخ تشــکیل 
ســرمایه ثابــت در اقتصــاد کشــور شــد و نهایتــًا در پایــان ســال 93 رشــد اقتصــاد 2% مثبــت 

و متکــی بــه بخــش کشــاورزی محقــق شــد.

ــزی  ــک مرک ــوی بان ــی از س ــات کامل ــوز اطاع ــال 94 هن ــادی س ــد اقتص ــورد رش در م
اعام نشــده امــا بخش هــای مهــم اقتصــاد کشــور ازجملــه ســاختمان و صنعــت و معــدن 
ــاز  ــه آغ ــا توج ــد و ب ــه کرده ان ــدی را تجرب ــی 5 درص ــدود منف ــدی ح ــال رش ــن س در ای
رســمی فرآینــد اجرایــی برجــام در دی مــاه ایــن ســال، اثــرات چندانــی از برجــام در ایــن 
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ــن ســال اســت. ــی کارشناســان تحقــق رشــد منفــی در ای ســال حــادث نشــد و گمانه زن

بــر اســاس گــزارش مرکزآمارایــران درحالی کــه رشــد گــروه کشــاورزی در ســه ماهه ســوم 
ســال 94 یعنــی فصــل پاییــز در حــد 3/3 درصــد بــود، در ســه ماهه چهــارم )زمســتان( بــه 
5/5 درصــد افزایش یافتــه اســت. همچنیــن رشــد گــروه صنعــت کــه در پاییــز 94 منفــی 
ــه مثبــت 0/6 درصــد رســیده اســت. در زیرشــاخه های گــروه صنعــت  ــود ب 4/4 درصــد ب
ــه مثبــت 3 درصــد، معــدن از منفــی  ــر بخــش صنعــت و معــدن از منفــی 1/3 ب ــز، زی نی
7/3 بــه 9/9 مثبــت افزایــش یافــت و ایــن آمارهــا نشــان دهنده بهبــود مؤلفه هــای رشــد 
اقتصــادی در ســه ماهه چهــارم ایــن ســال و رشــد 0,9 درصــدی در پایــان ســال 94 اســت.

ــال  ــا س ــع تحریم ه ــام و رف ــدن برج ــی ش ــطه عمل ــال 95 را به واس ــت س ــال دول بااین ح
ــد اقتصــادی 5 درصــدی را در  ــق رش ــال 94، تحق ــی س ــای پایان ــد و از ماه ه ــق نامی رون
ایــن ســال کامــًا عملــی دانســت و حتــی الیحــه برنامــه ششــم نیــز بــر پایــه رســیدن بــه 

هــدف رشــد پایــدار 8 درصــدی تدویــن شــد.

ــد  ــی رش ــرکت های بورس ــه ش ــرد 3 ماه ــزارش عملک ــال 95، گ ــاه از س ــت 5 م باگذش
چندانــی را نشــان نمی دهــد و در بخــش ســاختمان نیــز باوجــود رشــد 11 درصــدی حجــم 
ــرات  ــرمایه گذاری تغیی ــاز و س ــای ساخت وس ــدور جوازه ــش ص ــوز در بخ ــات هن معام
قابل توجــه نبــوده اســت. از همیــن رو تردیدهــای بســیاری در مــورد تحقــق وعــده رشــد 5 
درصــدی از ســوی کارشناســان اقتصــادی مطــرح می شــود امــا بااین حــال طــی روزهــای 
ــری رشــد 5 درصــدی  ــی، اســحق جهانگی ــروه اقتصــاد مقاومت گذشــته و در جلســه کارگ

وعــده داده شــده از ســوی دولــت در ابتــدای ســال را عملــی دانســت.

طیــب نیــا نیــز در جمــع خبرنــگاران رســیدن بــه ایــن عــدد را واقع بینانــه توصیــف کــرد 
ــه نفــت حاصــل شــود. ــکا ب ــا ات ــاد ایــن رشــد ب امــا تأکیــد کــرد به احتمال زی

ــش از 5 درصــد  ــت در ســال گذشــته بی ــار، بخــش صنع ــز آم ــای مرک ــر اســاس آماره ب
ــذا رشــد  ــود. ل ــه ب ــت مواج ــا اف ــز ب ــرد و بخــش ســاختمان نی ــه ک ــی را تجرب رشــد منف
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ــود. ــت ب ــاورزی و نف ــر دوش دو بخــش کش ــت آمده در کل اقتصــاد ب به دس

در ســال جــاری امــا آمارهــای منتشــره وزارت صنعــت حاکــی از بهبــود تولیــدات در بخــش 
صنعــت و تحقــق رشــد در بهــار امســال اســت و در بخــش نفــت و گاز نیــز افزایــش تولیــد 
ــون بشــکه  ــه 2 میلی ــون بشــکه در روز و افزایــش صــادرات ب ــه رکــورد 3,5 میلی نفــت ب

موجبــات رشــد بیشــتر ایــن بخــش در ســال جــاری را فراهــم آورده اســت.

در بخــش کشــاورزی نیــز آمارهــا حاکــی از تحقــق رشــدی همســان ســال قبــل اســت و 
ســایر شــاخص ها نظیــر تــراز تجــاری نیــز بهبــود وضعیــت اقتصــادی را تأییــد می کننــد.

درمجمــوع نظــر کارشناســان اقتصــادی نیــز بــر ایــن امــر اســتوار اســت کــه در ســال جاری 
هــدف رشــد 5 درصــدی اقتصــاد بــا اتــکا برافزایــش تولیــد نفــت و بهبــود تجــارت خارجــی 
محقــق خواهــد شــد امــا نگرانــی اصلــی بــر ســر پایــداری ایــن رشــد و چالش هــای پیــش 

است. آن  روی 

تغییرات خوب در حمل و نقل پارسیان ! 

بــه دنبــال خــروج کامــل نفــت وگاز پارســیان از شــرکت حمــل و نقــل پارســیان، مهمتریــن 
ســوال ایــن اســت کــه چــه تغییراتــی در ایــن شــرکت ایجــاد مــی شــود؟

بــه دنبــال فــروش بلــوک 69 درصــدی حپارســا از ســوی هلدینــگ نفــت و گاز پارســیان به 
شــرکت بیــن المللــی توســعه ســاحل و فراســاحل نگیــن کیــش کــه از شــرکت هــای حمل 
و نقلــی محســوب مــی شــود، یکــی از اعضــای هیــات مدیــره ایــن ســهامدار عمــده جدیــد 
ــوع فعالیــت  ــه دلیــل ن ــه طــور حتــم در حپارســا ب ــگار همفکــران مــی گویــد: ب ــه خبرن ب

نگیــن کیــش تغییــرات اساســی تــری اتفــاق مــی افتــد.

وی مــی افزایــد: نــوع فعالیــت حمــل و نقــل پارســیان و نگیــن کیــش در یــک رده اســت 
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ــود کــه یکــی از آنهــا  برهمیــن اســاس تغییــرات مثبتــی را در شــرکت شــاهد خواهیــم ب
ورود تانکرهــای جدیــد بــه شــرکت اســت.

بــه گفتــه وی، خریــد 300 تانکــر از مهمتریــن برنامــه هــای شــرکت محســوب مــی شــود 
کــه قــرارداد 100 تانکــر تــا دوهفتــه آینــده نهایــی مــی شــود.

او اضافه می کند: البته بخشی از اجزای  این تانکرها از اروپا وارد می شود .

سهامدار عمده خبر داد: تعدیل مثبت دوباره دوقلوهای سنگ آهنی 

پیــش بینــی هــا مــی گویــد تــا پایــان ســال در بــازار ســهام هیــچ صنعتــی ماننــد ســنگ 
آهنــی هــا و فلــزات اساســی نمــی توانــد پرچمــدار و لیدربــازار ســهام باشــد.

ــر اســاس ایــن گــزارش قیمــت ســنگ آهن از دســامبر ســال گذشــته میــادی پــس از  ب
کاهشــی شــدید، مدتــی اســت بــه رونــدی صعــودی بازگشــته و در بخــش فلــزات اساســی 
نیــز بازارهــای جهانــی روزهایــی خــوب و پرســود را بــرای کارخانجــات مــا رقــم می زنــد.

در همیــن بــاره بــا امیــد بابالویــان ، مدیــر ســرمایه گذاری امیــد به عنــوان ســهامدار عمــده 
گل گهــر و چادرملــو گفتگویــی اختصاصــی داشــته باشــیم کــه باهــم می خوانیــم:

* آقــای بابالویــان ،  نظــر شــما دربــاره پرچــم دار بــودن ســنگ آهنی هــا و فلــزات اساســی 
؟ چیست

ــی ،  ــزات اساس ــنگ آهن ، روی و فل ــی س ــای جهان ــوب قیمت ه ــش خ ــال افزای ــه دنب ب
مــن هــم بــا نظــر آقــای علی اکبــری موافــق هســتم ، آن طــور کــه شــمش خوزســتان بــا 

افزایــش قیمتــی معــادل 10 تــا 15 درصــد مواجــه بــوده اســت .
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* وضعیت چادرملو و گل گهر را چگونه ارزیابی می کنید؟

ســرمایه گذاری امیــد بــا داشــتن ســهمی معــادل 38 درصــد در هرکــدام از ایــن شــرکت ها 
، از ســهامداران عمــده چادرملــو و گل گهــر محســوب می شــود، چادرملــو 48 درصــد و گل 
گهــر نیــز 32 درصــد تعدیــل مثبــت داشــته اند و بــه نظــر می رســد اخبــار خــوب دیگــری 

باشد. درراه 

* چادرملو و گل گهر ازنظر بنیادی چگونه ارزیابی می کنید؟

ــازار هســتند،  ــم در ب ــع مبه ــه پاالیشــگاهی ها از صنای ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب ــه نظــر م ب
خودرویی هــا افزایــش قیمــت باالیــی داشــته اند ، چادرملــو و گل گهــر در مقابــل از 
ــا  ــه ب ــن دو کارخان ــد و از ســویی دیگــر ای ــب ماندن ــازار عق ــه از ب ــد ک ــوده ان ــی ب صنایع
داشــتن طرح هــای توســعه ایــی بــا توجیــه اقتصــادی بــاال می تواننــد صورت هــای مالــی 

ــازند. ــاد و کگل بس ــرای کچ ــی را ب خوب

ــن  ــاره ای ــو و گل گهــر چــه سیاســت هایی درب ــوان ســهامدار عمــده چادرمل ــد به عن * امی
دو شــرکت دارد؟

سیاســت مهــم ســرمایه گذاری امیــد حمایــت از ایــن دو شــرکت اســت به ویــژه در زمــان 
منفــی بــودن ، از ســویی دیگــر، امیــد بــا دریافــت نکــردن ســود ســهام خــود ، پول هــا را 

ــد . ــت می کن ــن دو شــرکت هدای ــی در ای ــه ســمت طرح هــای توســعه ای ب

از ســویی دیگــر چادرملــو و گل گهــر بــرای جــذب ســرمایه های خارجــی ، مذاکراتــی را بــا 
خارجی هــا داشــته اند کــه نهایــی شــدن آن هــا منــوط بــه بهبــود شــرایط اســت .
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چکاپا در چه محدوده ای خریدنیست؟

تحلیگران خرید سهم را در 233 تا 240 تومان مناسب می دانند:

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=3288

 »مهدی ساسانی« معتقدست سهم در حال نزدیک شدن به حمایت است.

https://efanos.com/Analyze/41479

کــم ریســک تریــن ســیگنال صــادر شــده از ســهم را مــی تــوان در لینــک زیــر مشــاهده 
کــرد:

https://efanos.com/Signal/27201

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=3288
https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=148
https://efanos.com/Analyze/41479
https://efanos.com/Signal/27201
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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

