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نیم نگاهی به بازار

ــد  ــورس 2 واح ــاخص کل ب ــل، ش ــین تحلی ــل از پرش ــه نق ــینِس ب ــزارش بورس ــه گ ب
افزایــش یافــت و بــه رقــم 74,196 واحــد رســید. کــه نمادهــای کگل بــا 47 واحــد ، اخابــر 
بــا 25 واحــد و وامیــد بــا 22 واحــد بیشــترین تاثیــر  مثبــت  و نمــاد پارســان بــا بیــش از 
33 واحــد بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر  شــاخص گذاشــتند.  ارزش معامــات در ایــن بــازار 
بــه رقــم 206 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد واتــی بــا رقــم 21 میلیــارد تومــان دارای 
ــان  ــر در هم ــدون تغیی ــورس شــاخص کل ب ــازار فراب ــود . در ب ــه ب بیشــترین ارزش معامل
رقــم 771 واحــد رســید . نمادهــای ذوب ، شــرانل و وگــردش بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر 
شــاخص فرابــورس گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 87 میلیــارد تومــان 
رســید کــه نمــاد وهــور بــا رقمــی حــدود 3 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه 

بــود.  

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3507 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 85 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

ــر امــور خارجــه در گفت وگویــی در خصــوص نمــره برجــام بعــد  محمدجــواد ظریــف وزی
از گذشــت یــک ســال اظهــار داشــت: اگــر بخواهیــم بــه برجــام نمــره بدهیــم، حتمــًا بــا 
ــر  ــا اگ ــرد، ام ــی می گی ــره بســیار خوب ــی نم ــی و شــرایط بین الملل ــه ظــرف زمان توجــه ب
ــرد  ــن می گی ــم احتمــااًل نمــره پایی ــه نحــوه اجــرای آمریکایی هــا نمــره بدهی ــم ب بخواهی
.وی افــزود: برجــام بایــد هــم در ظــرف زمانــی خــودش بررســی و ارزیابــی شــود و هــم 
در واقعیــت جهانــی کــه بــه تصویــب رســید و از بعــد دیگــر نیــز برجــام را بایــد از منظــر 
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نحــوه اجــرای توافــق ارزیابــی کــرد .بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، وزیــر امــور 
ــه در  ــق اولی ــرای تواف ــام ب ــا برج ــط ب ــرات مرتب ــی، مذاک ــه داد: از نظــر زمان خارجــه ادام
ــار تحریــم جدیــدی علیــه  ــی آغــاز شــد کــه هــر چنــد مــاه یــک ب دولــت یازدهــم زمان
کشــورمان در کنگــره آمریــکا تصویــب می شــد و معــروف بــود کــه نتانیاهــو بــه واشــنگتن 
ــان اینکــه  ــا بی ــف ب ــردد .ظری ــد بازگ ــم جدی ــک تحری ــا ی ــد مگــر اینکــه ب ســفر نمی کن
مذاکــرات مربــوط بــه برجــام زمانــی آغــاز شــد کــه کنگــره و مجلــس نماینــدگان آمریــکا 
ــروش  ــه براســاس آن ف ــد ک ــنا بودن ــه س ــش ب ــرده و منتظــر رفتن ــب ک ــی را تصوی قانون
ــا  ــرد: آمریکایی ه ــوان ک ــد، عن ــر برس ــه صف ــال ب ــک س ــر از ی ــورمان در کمت ــت کش نف
ــت کشــورمان را از  ــروش نف ــد ف ــاله توانســته بودن ــم س ــک و نی ــی ی ــازه زمان ــک ب در ی
بیــش از 2,5 میلیــون بشــکه در روز بــه کمتــر از روزانــه یــک میلیــون بشــکه برســانند .وی 
تصریــح کــرد: بــا ایــن قلــدری و فشــارهایی کــه آمریکایی هــا بــر کشــور مــا می آوردنــد 
ــس  ــر برســانند .رئی ــه صف ــت کشــورمان را ب ــروش نف ــدت کوتاهــی ف می توانســتند در م
دســتگاه دیپلماســی ادامــه داد: مذاکــرات منتــج بــه برجــام زمانــی آغــاز شــد کــه براســاس 
همیــن قانــون کنگــره، رئیس جمهــور آمریــکا دیگــر حتــی اجــازه نمی یافــت کــه مقــررات 

را تعلیــق کنــد .

آخریــن آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه شــاخص بهــای صادراتــی در آخریــن مــاه بهــار 
رشــدی معــادل 4/ 0 درصــد را پشت ســر گذاشــته، تــا کمــی از اثــر منفــی رونــد ماه هــای 
ــای منتشــر  ــد. براســاس آماره ــی 2/ 1 درصــد( بکاه ــه اردیبهشــت ماه )منف ــل از جمل قب
ــی 1/ 11 درصــد  ــادل منف ــاه مع ــز در خردادم ــن شــاخص نی شــده رشــد نقطه به نقطــه ای
گــزارش شــده کــه نســبت بــه مــاه قبــل حــدود 6/ 4 واحــد درصــد افزایــش یافتــه اســت . 
خریــن آمارهــای بانــک مرکــزی نشــان می دهــد شــاخص بهــای کاالهــای صادراتــی در 
خردادمــاه بــه 7/ 209 واحــد رســیده اســت. ایــن شــاخص در مــاه قبــل یعنی اردیبهشــت ماه 
ســال جــاری معــادل 9/ 208 واحــد ثبــت شــده بــود، بنابرایــن رشــد ماهانــه ایــن شــاخص 
معــادل 4/ 0 درصــد بــوده اســت. ایــن رقــم در اردیبهشــت ماه منفــی 2/ 1 درصــد ثبــت 
شــده کــه نشــان می دهــد در آخریــن مــاه بهــار شــاخص صادراتــی تغییــر مســیر داده و 
کمــی ترمیــم شــده اســت. در یــک ســال گذشــته، میانگیــن تــورم ماهانــه معــادل منفــی 
ــه در  ــرات ماهان ــد تغیی ــان می ده ــا نش ــن آماره ــن ای ــت؛ بنابرای ــوده اس ــد ب ــک درص ی
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ــه باعــث شــد  ــد مثبــت ماهان ــوده اســت. رون ــز از ماه هــای قبــل از آن ب خردادمــاه متمای
ــطح  ــل در س ــای قب ــه ماه ه ــبت ب ــی نس ــای صادرات ــاخص به ــه ش ــرات نقطه به نقط تغیی
ــی در  ــای صادرات ــا رشــد نقطه به نقطــه شــاخص به ــرد. براســاس آماره ــرار گی ــری ق بهت
خردادمــاه معــادل منفــی 1/ 11 درصــد گــزارش شــده اســت. ایــن رقــم در اردیبهشــت ماه 

منفــی 7/ 15 درصــد گــزارش شــد .

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

ــد . خســاپا  ــرا قرمــز پــوش بودن در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات نمادهــا اکث
منفــی بــود ایــن نمــاد بــا کاهــش 1 درصــدی بــه کار خــود پایــان داد ســایپا امــروز بــه 
ــر حجــم  ــه پ ــد ک ــه ش ــهم معامل ــون س ــش از 67 میلی ــید و بی ــی رس ــت 1255 ریال قیم
تریــن نمــاد گــروه بــود .خرامیــا منفــی بــود ایــن نمــاد بــا کاهــش 2 درصــدی بــه قیمــت 
ــد  ــش از 56 درص ــه بی ــد ک ــه ش ــهم معامل ــون س ــش از 34 میلی ــید و بی ــال رس 998 ری
حجــم معاماتــش توســط حقوقــی هــا صــورت گرفــت . خــودرو بــا کاهــش 1 درصــدی 
ــون  ــش از 19 میلی ــی رســید و بی ــه قیمــت 3092 ریال ــودرو ب ــان داد خ ــود پای ــه کار خ ب
ــدی و  ــش 3 درص ــا کاه ــروز ب ــاد ام ــن نم ــود ای ــی ب ــارس منف ــد .خپ ــه ش ــهم معامل س
ــات  ــان معام ــارس در پای ــان داد . خپ ــودش پای ــه کار خ ــی ب ــی 1341 ریال ــت پایان قیم
امــروز جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه متوقــف شــد . خــکاوه امــروز بــا 
کاهــش 1 درصــدی بــرای برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه آمــاده و در پایــان 
معامــات امــروز بــا قیمــت پایانــی 1354 ریالــی متوقــف شــد . خوســاز منفــی بــود ایــن 
نمادامــروز کــف قیمتــی را نیــز تجربــه کــرد کــه در آخــر بــا کاهــش 4 درصــدی و قیمــت 
ــادی ســالیانه  ــی ع ــزاری مجمــع عموم ــرای برگ ــی بســته و خــود را ب ــی 3341 ریال پایان
ــا  آمــاد کــرد . نمادهــای خــاور ، خریخــت ، خرینــگ از منفــی هــای گــروه بودنــد کــه ب
کاهــش 3 درصــدی در قیمــت پایانــی خــود همــراه شــدند . بــا توجــه بــه رونــد کاهشــی 
در بیشــتر نمادهــا شــاهد صــف خریــد در نمــاد خشــرق بودیــم ایــن نمادامــروز بــا افزایــش 
4 درصــدی قیمــت پایانــی 2548 ریالــی را پشــت سرگذاشــت. خگســتر بــا قیمــت 3215 
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ریالــی معاماتــش را اغــاز نمــود کــه در آخــر بــا کاهــش 2 درصــدی بــه کار خــود پایــان 
داد .

ــران  ــل ای ــران عام ــات مدی ــس از توضیح ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــخنگوی کمیس س
ــر داد. ــی خب ــرکای خارج ــا ش ــد ب ــای جدی ــاره قرارداده ــایپا درب ــودرو و س خ

مدیرعامــل ســایپا بــا اعــام اینکــه فاصلــه چندانــی تــا نهایــی شــدن قــرارداد بــا ســیتروئن 
ــا  ــن و از ســرگیری همــکاری ب ــا نیســان ژاپ ــرارداد ب ــودن ق ــده از جــاری ب فرانســه نمان

پــارس خــودرو خبــر داد.

ســایپا کاشــان کــه هنــوز خبــری از واگــذاری 49 درصــد ســهام آن بــه ســیتروئن فرانســه 
نیســت بــرای دومیــن بــار مجمــع فــوق العــاده بــرای افزایــش ســرمایه 125 درصــدی از 

تجدیــد ارزیابــی دارایــی هــا را لغــو کــرد.

ــع و  ــا اعضــای کمیســیون صنای ــدار عصــر دیروز)یکشــنبه( ب ــاره دی ــی درب ــدی جمال مه
معــادن مجلــس شــورای اســامی امروز)دوشــنبه( بــه ایرنــا گفــت: در ایــن دیــدار دربــاره 
ــروه  ــل گ ــدگان داده شــد .مدیرعام ــه نماین ــی ب ــا ســیتروئن، توضیحات ــرات ســایپا ب مذاک
ــامل  ــل ش ــه صــورت کام ــد ب ــی بای ــذاری خارج ــرمایه گ ــزود: س ــایپا اف ــازی س خودروس
ــش  ــازی کشــور و افزای ــه س ــت قطع ــعه صنع ــوژی، توس ــال تکنول ــذاری، انتق ــرمایه گ س
صــادرات انجــام شــود کــه همــه ایــن اصــول در قراردادهــای شــرکت بــا دقــت در حــال 
بررســی اســت .جمالــی دربــاره قــرارداد ســیتروئن نیــز اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه، 
ایــن قــرارداد در نــوع خــود بــرای نخســتین بــار در صنعــت خودروســازی کشــور درحــال 
عملیاتــی شــدن اســت، تامیــن ســرمایه گــذاری آن از طریــق خریــد ســهام ســایپا کاشــان، 
حداکثــر ســرمایه گــذاری در قــوای محرکــه، مشــارکت در تحقیــق و توســعه و گســترش 
ــن  ــد آخری ــا صــادرات 30 درصــدی محصــوالت مشــترک و تولی قطعــه ســازی همــراه ب
مــدل از محصــوالت شــرکت ســیتروئن صــورت مــی پذیــرد .وی تصریــح کــرد: بــر همیــن 

اســاس بــه نظــر مــی رســد تــا نهایــی شــدن قــرارداد فاصلــه چندانــی وجــود نــدارد.
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در گــروه فلــزات اساســی شــاهد افزایــش تقاضــا دربیشــتر نمادهــا بودیــم کــه باعــث 
رشــد قیمتــی شــد هرمــز کــه در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت امــروز بیــش از 15 
میلیــون ســهم معاملــه شــد هرمــز در محــدوده صفــر تابلــو بــه کار خــود پایــان داد کــه 
بیــش از 85 درصــد خریدامــروز ایــن نمــاد توســط ســهامداران حقوقــی صــورت گرفــت . 
ــون  ــش از 12 میلی ــد و بی ــراه ش ــه 3 درصــدی هم ــا کاش ــاد ب ــن نم ــود ای ــی ب ذوب منف
ســهم معاملــه شــد ذوب امــروز بــه قیمــت 2421 ریالــی رســید و جهــت برگــزاری مجمــع 
عمومــی عــادی ســالیانه متوقــف شــد . نمادهــای فخــاس ، ارفــع ، فزریــن از مثبــت  هــای 
ــد . فاســمین معامــات  ــان دادن ــه کار خودشــان پای ــد ب ــا صــف خری ــد کــه ب گــروه بودن
مثبتــی را پشــت سرگذاشــت و بــا افزایــش 1 درصــدی بــه قیمــت 2437 ریالــی رســید . 
ــا  ــا رونــد کاهشــی همــراه شــد و ب فباهنــر قرمــز پــوش بــود ایــن نمــاد امــروز را هــم ب
کاهــش 3 درصــدی بــه قیمــت 1501 ریالــی رســید و بیــش از 2 میلیــون ســهم معاملــه 
شــد .زنــگان مثبــت بــود ایــن نمــاد در محــدوده حداکثــر قیمتــی بــه معاماتــش خاتمــه 
داد و بــا رشــد 3 درصــدی همــراه شــد زنــگان امــروز قیمــت پایانــی 4102 ریالــی را تجربــه 

کــرد .

ــی روز  ــتاد هماهنگ ــری س ــت خب ــه در نشس ــرافیل احمدی ــوز، اس ــن نی ــزارش مای ــه گ ب
نکوداشــت صنعــت و معــدن اصفهــان درخصــوص خــط تولیــد ریــل راه آهــن در اصفهــان 
گفــت: طــرح تولیــد ریــل راه آهــن توســط ذوب آهــن در حــال انجــام اســت و تــا 10 روز 
آینــده بــه بهره بــرداری خواهــد رســید .احمدیــه افــزود: ایــن خــط تولیــد در کشــور بــرای 
ــد، کشــور از واردات  ــن خــط تولی ــا وجــود ای ــار اســت کــه ســاخته می شــود و ب ــن ب اولی

ــد. ــد ش ــاز خواه ــن بی نی ــل راه آه ری

در گــروه بانکــی پیــش از شــروع معامــات شــاهد توقــف نمــاد وبملــت بــا توجــه بــه 
ــی  ــش بین ــل، پی ــن تعدی ــر اســاس ای ــم؛ ب ــر ســهم بودی ــد ه ــی درآم ــش بین ــل پی تعدی
ــال کاهــش یافــت. در  ــارد ری ــه 14,884میلی ســود خالــص 94شــرکت از مبلــغ 18,984 ب
ــات  ــت. در لحظ ــی را داش ــد قیمت ــترین رش ــینا بیش ــروه، وس ــن گ ــادل ای ــات متع معام
آغازیــن بــازار شــاهد 157 میلیــون معاملــه بلوکــی درون گروهــی در نمــاد وبصــادر بودیــم. 
همچنیــن، در بــازار خــرده فروشــی شــاهد معامــات کــد بــه کــد 18 میلیونــی ایــن نمــاد 
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در قیمــت 103 تومــان بودیــم. بانــک حکمــت کــه معامــات امــروز خــود را در محــدوده 
صفــر تابلــو دنبــال کــرد، پیشــنهاد افزایــش ســرمایه 150 درصــدی خــود را از محــل آورده 
ــه رشــد  ــد منجــر ب ــر میتوان ــن ام ــر روی کــدال منتشــرکرد؛ کــه ای ــات ب نقــدی و مطالب
قیمتــی ســهم در معامــات روزهــای آینــده شــود. در پایــان بــازار نیــز نمادهــای وکوثــر، 

وســینا و ســمایه نیــز جهــت برگــزاری مجمــع عــادی ســالیانه متوقــف شــدند.

در اســتخراج کانــه هــای فلــزی، نمــاد کگل پــس از برگــزاری مجمــع روز گذشــته 
و تقســیم ســود 22 تومــان امــروز بــا رشــد 6,5 درصــدی بــه تابلــوی معامــات بازگشــت 
ــاد  ــن نم ــی تاثیرگذارتری ــوک 1 میلیون ــی بل ــا جابجای ــاز معامــات خــود ب و در همــان آغ
ــس از  ــه پ ــود ک ــروه ب ــن گ ــاد ای ــر نم ــز دیگ ــق نی ــد. کباف ــاخص کل ش ــر ش ــت ب مثب
برگــزاری مجمــع بــا رشــد 7 درصــدی در قیمــت 530 تومــان بازگشــایی شــد و تــا پایــان 
ــه شــد و پــس از داد و  ــادن پرحجــم معامل ــال کــرد. ومع ــی را دنب ــازار معامــات متعادل ب
ســتد بیــش از 35 میلیــون ســهم جهــت برگــزاری مجمــع عــادی ســالیانه در پایــان بــازار 

متوقــف شــد.

در ســرمایه گــذاری هــا، صــف خریــد واتــی عرضه شــد و با فشــار فــروش ســهامداران 
بــا افــت قیمــت همــراه شــد و در نهایــت بــا صــف فــروش ســنگینی بــه کار خــود پایــان 
داد؛ شــنیده هــای بــازار امــروز حاکــی از آن بــود کــه ســرمایه گــذاری صنعــت و معــدن در 
ایــن نمــاد عرضــه کننــده بــود. معامــات امــروز نمــاد ایــن شــرکت نیــز )وصنعــت( اغلــب 
در قیمــت هــای حداقلــی دنبــال شــد. وگســتر پرتقاضــا بــود و بیــش از 3 میلیــون ســهم در 

معامــات امــروز ایــن نمــاد در حداکثــر آســتانه قیمتــی روزانــه معاملــه شــد.

ــر نمادهــا در حاشــیه مثبــت دادوســتد شــدند. در گــروه محصــوالت شــیمیایی اکث
تاپیکــو در محــدوده صفــر تابلــو کار خــود راآغــاز کــرد و بــا 73 درصــد خریــدار حقوقــی 
بیــش از 10 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه 5میلیــون آن در قیمــت 196 تومان در ســاعت 
پایانــی بــازار بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد و در نهایــت ایــن نمــاد در محــدوده صفــر 
مثبــت ، درقیمــت 193 تومــان بــه کار خــود پایــان داد، در صــدر گــروه قــرار گرفــت و با 12 
واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیــر گــذار بــود. نمادهــای شتوکا،ساینا،شکربن،شفارا،شــلعاب و 
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زاگــرس در آســتانه قیمتــی خــود بســته شــدند.در نمــاد شــتوکا کــه دیــروز وتــوکا و توســعه 
تــوکا از ایــن ســهم بــه پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده بودنــد دربیــن اســتقبال ســهامداران 
ــا رشــد 4 درصــدی ،  در  ــا ب ــه شــد  و در انته ــال معامل ــارد ری ــش از 17 میلی ــی بی حقیق
ــن ســهم  ــان داد ودومی ــود پای ــه روز خ ــد کوچکــی ب ــا صــف خری ــان ب قیمــت 491 توم
گــروه شد.شــپدیس تنهــا نمــاد صــف فروشــی گــروه بود.پارســان بــا 33 واحــد منفــی بــه 
عنــوان دومیــن ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص بــورس،در حالــی کــه روز خــود را منفــی 
شــروع کــرد بــا 82 درصــد خریــدار حقیقــی در حــدود 3 میلیــون ســهم جابــه جــا شــد و در 
آخــر بــا افــت 1 درصــدی ، در قیمــت 207 تومــان خــودرا بــری معامــات فــردا آمــاده کرد.
شــخارک جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه بــه منظــور تصویــب صورتهای 

مالی،متوقــف شــد.

شــرکت تجــارت صنعــت پتروشــیمی خلیــج فــارس اعــام کــرد؛ خریــداران محصــوالت 
پتروشــیمی مجــاز بــه فــروش محصــوالت خریــداری شــده در بــازار آزاد نیســتند. در صورت 
ــه هــای  ــارس حوال ــج ف ــن مــورد، شــرکت تجــارت صنعــت خلی ــواردی در ای مشــاهده م

شــرکت مذکــور را متوقــف و کــد پتروشــیمی شــرکت متخلــف را مســدود خواهــد کــرد.

ــا معامــات  ــه نمادهــا ب ــه جــز نمادهــای شــبریز و شــتران بقی ــروه پاالیشــی ب در گ
منفــی همــراه بودند.شــبندر در حالــی کــه در منفــی قیمــت خــورد بــا 71 درصــد خریــدار 
حقوقــی بیــش از 19 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه 5 میلیــون آن در قیمــت 490 تومــان 
ــا قیمــت  ــت ب ــت ودر نهای ــه صــورت بلوکــی صــورت پذیرف ــازار ب ــی ب در ســاعات ابتدای
آخریــن معاملــه 457 تومــان بــه روز خــود پایــان داد و جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی 
عــادی ســالیانه بــه منظــور تصویــب صورتهــای مالــی بســته شــد.این نمــاد بــا 14واحــد 
منفــی بــر شــاخص تاثیــر گــذار بــود و پــر ارزش تریــن ســهم گــروه لقــب گرفت.شــبریز 
ــش از  ــرد و بی ــت شــروع ک ــروز را هــم مثب ــودی خــود ام ــد معامــات صع ــه رون در ادام
ــا رشــد 2  ــا 77 درصــد خریــدار حقیقــی دادوســتد شــد و در پایــان ب 23 میلیــون ســهم ب
درصــدی ، در قیمــت 382 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد و پرحجــم تریــن ســهم 
گــروه شد.شــپنا کــه دیــروز نفــت جــی 17 میلیــون ســهم بــه پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده 
بــود بیــش از 46 میلیــارد در بیــن ســهامداران حقوقــی معاملــه شــد ودر نهایــت در محــدوده 
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صفــر منفــی ، در قیمــت 279 تومــان جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه 
بــه منظــور تصویــب صورتهــای مالی،متوقــف شــد وبــا 7 واحــد منفــی بــر شــاخص اثــر 
ــان ســهام و  ــس از برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحب گذاشــت .شــتران پ
ــه  ــان ب ــت 239 توم ــا قیم ــدی و ب ــد 4 درص ــا رش ــی ، ب ــدی 120 ریال ــود نق ــیم س تقس
گردونــه معامــات بازگشــت و در پایــان در محــدوده صفــر مثبــت و در قیمــت 229 تومــان 
ــان داد. شــبهرن پــس از برگــزاری  ــه کار خــود پای ــدون تحــرک ســهامداران حقوقــی ب ب
ــی ،  ــان ســهام و تقســیم ســود نقــدی 1450 ریال مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحب
ــا افــت 1 درصــدی بازگشــایی شــد ودر انتهــا در قیمــت 846  در قیمــت 850 تومــان و ب

تومانــی و بــدون خریــدار حقوقــی خــود را بــرای معامــات فــردا آمــاده کــرد.

مدیرعامل کگل به سهامدارانش این طور گزارش داد!

افزایش سرمایه و افزایش تولید از مهمترین برنامه های این شرکت

مدیــر عامــل شــرکت گل گهــر گفــت: کــه حــدود 17 هــزار میلیــارد تومــان پــروژه فعــال 
در ایــن شــرکت در دســت اجراســت کــه بخشــی از پــروژه هــا در ســال جــاری راه انــدازی 

و بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

تقــی زاده افــزود: در حــال حاضــر حــدود 4 میلیــون دپــوی ســنگ آهــن در گل گهــر وجــود 
ــاری  طــرح  ــن در ســال ج ــی رســد. همچنی ــن م ــون ت ــه 6 میلی ــم ب ــن ر ق ــه ای دارد ک

گندلــه 2 شــرکت بــا ظرفیــت 5 میلیــون تــن راه انــدازی مــی شــود.

وی افــزود: بــا اجــرای پــروژه هــای ایــن شــرکت در آینــده نزدیــک، مجموعــه تولیــدات 
ســاالنه ایــن شــرکت بــه مــرز 12 میلیــون تــن خواهــد رســید، ایــن رقــم30 درصــد از نیــاز 

فوالدســازی هــای کشــور را تامیــن مــی کنــد.
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مدیرعامــل کگل تصریــح مــی کنــد: بــه زودی 108 میلیــارد تومــان ازمحــل ســود انباشــته  
بــه ســرمایه ایــن شــرکت افــزوده مــی شــود.

ــد را 20  ــن تولی ــنگ آه ــه س ــت گندل ــه کاهــش 50 درصــدی قیم ــه ب ــا توج ــزود: ب اواف
ــم. ــزان کاهــش دادی ــن می ــه همی ــا را ب ــه ه ــش و هزین درصــد افرای

از برنامه های فروش ذوب آهن بدانید!

ذوب آهن به کدام کشورها صادرات دارد!

بــه دنبــال ادامــه رکــود اقتصــادی در ایــران، میــزان صــادرات ذوب آهــن اصفهــان درســال 
گذشــته 102 درصــد رشــد داشــته اســت.

معــاون فــروش و بازاریابــی ذوب آهــن مــی گویــد: هــم اکنــون اســپانیا، ایتالیــا، بلژیــک ، 
عــراق، امــارات ، آذربایجــان، پرتغــال، قطــر، یونــان ، عمــان، لهســتان ، کویــت ، ارمنســتان 

، مصــر، هنــد و چیــن از مهمتریــن بازارهــای ذوب آهــن محســوب مــی شــوند.

بــه گفتــه وی، هــم اکنــون 2,5 میلیــون تــن تولیــد در ذوب آهــن صــورت مــی گیــرد، کــه 
ــه دلیــل رکــود اقتصــادی، بخــش اعظمــی از تولیــدات صــادر مــی شــود آنچنانکــه در  ب

ســال گذشــته میــزان صــادرات 102 درصــد افزایــش داشــته اســت.

وی همچنیــن تعرفــه 20 درصــدی واردات فــوالد را بــرای جلوگیــری از واردات بــی رویــه 
کافــی ندانســت و تصریــح کــرد: ایــن عــدد در کشــوری ماننــد آمریــکا 500 درصــد اســت.
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لیدر جدید بازار را بشناسید

چرا دیگر خودرویی ها لیدر نیستند؟ 

در اینکــه بــازار ســردرگم اســت ، تقریبــا همــه کارشناســان بورســی برســرآن توافــق دارنــد. 
خودرویــی هــا پــس از مدتهــا رهبــری و لیــدری بــازار یکبــاره بــا انتشــار گزارشــات تلفیقــی 
خــود، ســهامداران ذوق زده خــود را ناامیــد کردنــد، امــا درشــرایط کنونــی ســوال این اســت 
ــازار را برعهــده  ، پــس از خودرویــی هاچــرا هنــوز گروهــی از صنایــع نتوانســته لیــدری ب

بگیــرد؟ کــدام صنعــت مــی توانــد جایگزیــن خودرویــی هــا باشــد؟ 

درایــن بــاره ؛ ســید حســام حســینی ، از کارشناســان بورســی در زمینــه خــودرو مــی گویــد: 
لیــدر شــدن خودرویــی هــا هیــچ وقــت مبنــای بنیــادی نداشــته و نــدارد، درحــال حاضــر 
گزینــه بنیــادی کــه بخواهــد جذابیــت الزم را بــرای لیــدری داشــته باشــد، وجــود نــدارد ، 
چــرا کــه در بــازار مــا رســم ایــن اســت گروهــی مــی تواندلیــدر باشــد کــه بازدهــی حداقــل 
ــم  ــی را ه ــن صنعت ــه ماچنی ــد ، درصورتیک ــود کن ــهامداران خ ــب س 70 درصــدی را نصی

اکنــون نداریــم.

او اضافــه مــی کنــد: مــن درشــرایط کنونــی درهیــچ کــدام از صنایــع بــازار، چنیــن بازدهــی 
را نمــی بینــم ، و بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــازار در ســردرگمی بــه ســر مــی بــرد.

ــگاه خودرویــی هــا  ــاره ازدســت رفتــن جای نادراســراری ازدیگــر کارشناســان بورســی درب
ــه دلیــل جــذاب بــودن  مــی گویــد: مــن هرچقــدر فکــر مــی کنــم فعــا صنعــت روی ب

ــازار جــذاب باشــد. ــرای ب ــد ب قیمــت هــای جهانــی ، مــی توان

بــه گفتــه وی، اگرچــه درایــن مــدت شــرکت هایــی ماننــد پتروشــیمی فجــر و مبیــن ســعی 
کــرده انــد ســهمی از ایــن میــان داشــته باشــند امــا بایــد بگویــم کــه بــرای ایــن دوشــرکت 

بایــد یــک بــازه زمانــی یکســاله را درنظــر گرفــت.
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بــه گفتــه وی ، بــازار مــا اگرچــه مدتــی اســت کــه درحیرانــی بــه ســر مــی بــرد امــا بــه 
پیــش بینــی مــن ، پــس از فصــل مجامــع ، دوبــاره عــده ایــی بــا حمایــت از خودرویــی هــا 

، ایــن گــروه را بــه لیــدر بــازار تبدیــل مــی کننــد.

ازســویی دیگــر، محمــدی از دیگــر تحلیلگــران بــازار ســهام مــی گویــد: صنایعــی ماننــد 
ــد  ــی توانن ــی م ــای جهان ــت ه ــد قیم ــا رش ــا ، ســرب و روی ب ــی ه ــن، معدن ســنگ آه

ــد. ــب کنن ــه ســوی خــود جل نقدینگــی مناســبی را ب

مجمع 4 ساعته شپترو چرا تنفس خورد؟!

ــد  ــه مجمــع ســالیانه مــی رون ــی مجــددا ب ــروز در حال ــادان ام ســهامداران پتروشــیمی آب
کــه مجمــع هفتــه ی گذشــته ی ایــن شــرکت بــا اعتراضــات شــدید ســهامداران نســبت 
بــه عملکــرد ســال 94 و ســومدیریت هــای صــورت گرفتــه طــی ســال گذشــته ) کــه البتــه 
مــورد تاییــد ســهامدار عمــده و مدیــر عامــل جدیــد شــرکت نیــز بــود( همــراه شــد و در پــی 
آن اعتــراض شــدیدتری نیــز نســبت بــه عملکــرد حســابرس صــورت گرفــت کــه نهایتــا 
منجــر بــه تــرک جلســه ی مجمــع توســط حســابرس و تذکــر نماینــده ی ســازمان بــورس 
ــازرس  ــه دلیــل عــدم حضــور ب ــی ب ــر عــدم امــکان تصویــب صــورت هــای مال مبنــی ب
قانونــی ) حســابرس( شــرکت شــد و در نتیجــه مجمعــی کــه چهارســاعت طــول کشــید، 
حتــی دســتور جلســه ی اول آن یعنــی اســتماع گــزارش هیئــت مدیــره و بــازرس قانونــی 

را هــم بــه ســرانجام نرســاند تــا شــاهد بــه تنفــس خــوردن آن باشــیم.

ــی از وضعیــت شــرکت طــی ســال  ــکات جالب ــات رخ داده در مجمــع ن ــارغ از اتفاق ــا ف ام
ــدس  ــه حضــور مجــدد مهن ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــر گردی ــی ذک ــای آت ــه ه ــاری و برنام ج
جبرائیلــی در ایــن شــرکت مــی تــوان بــه تحقــق آن هــا امیــدوار بــود. مهنــدس جبرائیلــی 
طــی ســالهای 90 و 91 نیــز مدیرعامــل ایــن مجموعــه بــوده و رکــورد تولیــد ادوار شــرکت 
در دوره ی مدیریتــی ایشــان بــا تولیــد بیــش از 73 هزارتــن پــی وی ســی زده شــده اســت.
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بــه صــورت خاصــه مــی تــوان بــه نــکات زیــر بــه عنــوان مــوارد بــا اهمیــت مطــرح شــده 
در مجمــع اشــاره کرد:

ــکان  ــرکت ام ــود ش ــی موج ــای مالیات ــت ه ــق آزاد و معافی ــن مناط ــه قوانی ــه ب ــا توج ب
افزایــش ســرمایه از تجدیــد ارزیابــی دارایــی هــا بــدون پرداخــت مالیــات را داراســت وبــر 
همیــن اســاس برنامــه ی چنیــن افزایــش ســرمایه ای بــرای اصــاح ســاختار مالــی و رفــع 
اثــرات منفــی رخدادهــای ســال 94 بــر صــورت هــای مالــی شــرکت و بهبــود نســبت های 
مالــی در دســت پیگیــری اســت. مدیــر عامــل شــرکت بــا اعــام ایــن موضــوع اشــاره کــرد 

هیئــت مدیــره نیــز ایــن برنامــه را مــورد تصویــب قــرار داده اســت.

مطالعــات طــرح تولیــد کلرآلکالــی انجــام شــده اســت و بــا تامیــن مالــی بــه زودی اســتارت 
عملیاتــی آن زده خواهــد شــد. ایــن طــرح بــا ظرفیــت 60 هزارتنــی طــی 12-14 مــاه بــه 

بهــره بــرداری خواهــد رســید.

بــه گفتــه ی مدیرعامــل محتــرم شــرکت، فــروش کل ســه ماهــه ی ســال جــاری )95( 
نســبت بــه ســال گذشــته )94( بیــش از 65% رشــد داشــته اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ایــن موضــوع بــا بررســی معامــات بــورس کاالی محصــول اصلــی شــرکت یعنــی پــی 
وی ســی نیــز قابــل مشــاهده اســت، جــدول زیــر خاصــه ای از معامــات ســه ماهــه ی 
پــی وی ســی ایــن شــرکت در بــورس کاال و مقایســه بــا مــدت ماشــبه در ســالهای گذشــته 

را نشــان مــی دهــد:



 تحلیل امروز دوشنبه 28 تیر 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

13

13

همانطــور کــه مشــاهده مــی کنیــد رشــد حجمــی و ارزشــی فــروش نســبت بــه ســه ســال 
اخیــر در ســال جــاری کامــا مشــهود اســت.

شــرکت حــدود 45 میلیــارد تومــان وام بانکــی بــا نــرخ 26-28 درصــد طــی ســال گذشــته 
داشــته اســت کــه طــی ســه مــاه ی ابتدایــی امســال حــدود 15 میلیــارد تومــان از ایــن 
بدهــی کامــا تســویه شــده اســت و برنامــه ی مدیریــت تســویه ی کامــل بدهــی هــای 
بانکــی طــی مــاه هــای پیــش روســت. از ایــن جهــت احتمــاال هزینــه هــای مالــی شــرکت 

کاهــش قابــل توجهــی خواهــد داشــت.

ــات پتروشــیمی  ــا تســویه ی مطالب ــی ســال جــاری ب شــرکت طــی ســه ماهــه ی ابتدای
ارونــد بــه ارزش حــدودی 16 میلیــارد تومانــی موفــق بــه بســتن قــرارداد جدیــدی بــرای 
ــن  ــه ای ــری شــده اســت. ب ــا شــرایط بســیار مناســب ت ــه ی EDC  ب ــاده اولی دریافــت م
ــه  ــا10%( گرفت ــف )تقریب ــان تخفی ــدود 100 توم ــو ح ــر کیل ــه ازای ه ــه اوال ب صــورت ک
شــده اســت کــه صرفــه جویــی حداقــل 4 میلیــارد تومانــی بــرای شــرکت در پــی خواهــد 
ــه  ــود کــه ب ــه خواهــد ب ــاده اولی ــل م ــا پرداخــت وجــه یکمــاه پــس از تحوی داشــت، ثانی
کمتــر شــدن هزینــه هــای مالــی مجموعــه کمــک شــایانی خواهــد کــرد و ثالثــا بــا ایــن 
ــه  ــاز خواهــد شــد، وارداتــی کــه ب ــی نی قــرار داد شــرکت از واردات ایــن مــاده از قطــر ب
گفتــه ی مدیرعامــل محتــرم بــا 7% الســت مــاده طــی فراینــد حمــل همــراه بــوده و عمــا 
3 میلیــارد تومــان هزینــه ی مــازاد بــرای شــرکت بــه همــراه داشــته اســت. در واقــع بــا 
ایــن قــرار داد حداقــل 7 میلیــارد تومــان تاثیــر مثبــت بــر صــورت هــای مالــی شــرکت در 
انتهــای ســال جــاری شــاهد خواهیــم بــود یــا بــه عبارتــی بــه ازای هــر ســهم بیــش از 11 

تومــان تاثیــر مثبــت!

ــاال  ــال انجــام اســت و احتم ــم در ح ــد و قدی ــای جدی ــگ تاوره ــروژه ی اتصــال کولین پ
اوایــل پاییــز بــه اتمــام خواهــد رســید. بــا انجــام ایــن پــروژه 4% بــه کارایــی واحــد اضافــه 
خواهــد شــد. بــه گفتــه ی مدیرعامــل محتــرم هــر 1% بهبــود کارایــی تاثیــر مثبــت 2,7 
میلیــارد تومانــی در پــی خواهــد داشــت کــه یعنــی در طــول یکســال حــدود 11 میلیــارد 
ــش از 17  ــی بی ــه عبارت ــی ب ــد، یعن ــد ش ــته خواه ــرکت کاس ــای ش ــه ه ــان از هزین توم
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تومــان بــه ازای هــر ســهم ســود بیشــتر!

در حــال حاضــر شــرکت روزانــه 140 تــن خــوراک از پاالیشــگاه آبــادان جــذب میکنــد کــه 
بــا اتمــام طــرح نصــب کمپرســورهای جدیــد کــه در حــال انجــام اســت ایــن ظرفیــت بــه 
280 تــن در روز افزایــش خواهــد یافــت کــه ایــن موضــوع منجــر بــه نزدیــک تــر شــدن 

شــرکت بــه ظرفیــت اســمی 110 هزارتــن پــی وی ســی در ســال خواهــد شــد.

حــاال بــا همــه ی ایــن اخبــار و حواشــی، ســهامداران شــرکت پتروشــیمی آبــادان امــروز، 
چشــم بــه راه ســاعت 14 هســتند تــا ببینــد در چهــارراه پــارک وی چــه اتفاقــات جدیــدی 

رقــم خواهــد خــورد...

ــه ی  ــاه 95 در مجموع ــورخ 28 تیرم ــنبه م ــاعت 14 روز دوش ــرکت س ــن ش ــع ای مجم
ــد. ــد ش ــزار خواه ــران برگ ــارک وی ته ــاراه پ ــع در چه ــاش واق ــی ت ــی ورزش فرهنگ

ولغدر و سیگنال نوسانی

تحلیگــران خریــد ســهم را در محــدوده 200 تومــان جهــت نوســان کوتــاه مــدت مناســب 
مــی داننــد.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=549

به نظر میرسد سهم هدف 220 تومانی را در کوتاه مدت پیش رو داشته باشد.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=549
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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.

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

