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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس 282 واحــد 
ــد ،  ــا 88 واح ــی ب ــای فمل ــه نماده ــد رســید. ک ــم 75,466 واح ــه رق ــت و ب ــش یاف افزای
ــا  ــت  و نمــاد وبشــهر ب ــر  مثب ــا 49 واحــد بیشــترین تاثی ــا 60 واحــد و شــپنا ب خــودرو ب
بیــش از 20 واحــد بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر  شــاخص گذاشــتند.  ارزش معامــات در 
ایــن بــازار بــه رقــم 193 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد بترانــس بــا رقــم 21 میلیــارد 

ــود . ــه ب ــان دارای بیشــترین ارزش معامل توم

ــید.   ــد رس ــم 796 واح ــه رق ــدی ب ــش 3 واح ــا افزای ــاخص کل ب ــورس ش ــازار فراب در ب
ــن شــاخص گذاشــتند.  ــر ای ــت را ب ــر مثب ــع بیشــترین تاثی نمادهــای  شــتران، ذوب و ارف
ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 327 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد شــتران بــا 

ــود. ــه ب ــان دارای بیشــترین ارزش معامل ــارد توم ــش از 5 میلی ــی بی رقم

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3516 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
84 هــزار تومــان رســید. 

مهمترین اخبار اقتصادی

متــن دو الیحــه مهــم درخصــوص اصــاح قوانیــن حاکــم بــر نظــام بانکــی و بانکــداری 
ایــران، باالخــره مــورد توافــق قــرار گرفــت و نهایــی شــد تــا پــس از تاییــد هیــات دولــت، 
ــا نام هــای »الیحــه  ــه مجلــس ارســال شــود. از ایــن دو الیحــه کــه ب ــرای تصویــب ب ب
قانــون بانکــداری« و »الیحــه قانــون بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران« تهیــه 
شــده اند، تحــت عنــوان »لوایــح دوقلــوی تحــول بانکــی« یــاد می شــود .از ایــن دو، متــن 
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پیش نویــس قانــون بانــک مرکــزی پیــش از ایــن مــورد توافــق مســووالن پولــی و مالــی 
ــز، شنبه شــب  ــود . متــن پیش نویــس الیحــه بانکــداری نی قــرار گرفتــه و نهایــی شــده ب
ــور اقتصــادی و  ــر ام ــک مرکــزی، وزی ــس کل بان ــا حضــور رئی در جلســه ای 4 ســاعته ب
دارایــی، قائم مقــام بانــک مرکــزی و معــاون بانــک و بیمــه وزارت اقتصــاد مــورد توافــق 
نهایــی قــرار گرفــت. بــه گفتــه مســووالن اقتصــادی، الیحــه بانکــداری در واقــع همــان 
الیحــه مربــوط بــه »اصــاح قانــون بانکــداری بــدون ربــا«  اســت و برخــی از خاهــای 
موجــود در قوانیــن بانکــی کشــور را پوشــش می دهــد. بــر اســاس گزارش هــا قــرار اســت 
متــن پیش نویــس ایــن لوایــح طــی دو روز آینــده بــا امضــای مشــترک رئیــس کل بانــک 
ــرار  ــت ق ــات دول ــار هی ــد در اختی ــرای تایی ــی ب ــور اقتصــادی و دارای ــر ام ــزی و وزی مرک
بگیــرد تــا بــه شــکل دو الیحــه قانونــی و بــه منظــور تصویــب نهایــی بــه مجلــس ارســال 
شــود. ولــی اهلل ســیف،  رئیــس کل بانــک مرکــزی روز گذشــته در ســخنانی از ارســال ایــن 
دو الیحــه بــه مجلــس تــا پایــان مردادمــاه خبــر داد. بــه گفتــه ســیف،  ایــن دو الیحــه در 
راســتای اصــاح و تحــول در نظــام بانکــی تدویــن شــده اند و پــس از تصویــب در دولــت 

تــا پایــان مــاه جــاری بــه مجلــس ارائــه می شــوند.

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات بیشــتر نمادهــا بــا قیمــت پایانــی منفــی بــه 
معاماتشــان خاتمــه دادنــد . خزامیــا منفــی شــد ایــن نمــاد امــروز بــه رونــد صعــودی خــود 
خاتمــه و بــا کاهــش 2 درصــدی بســته شــد زامیــاد بــا قیمــت پایانــی 1113 ریــال بیــش 
ــا  از 110 میلیــون ســهم معاملــه شــد و در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت . خــاور ب
افزایــش 2 درصــدی بــه قیمــت پایانــی 1267 ریــال رســید و بیــش از 79 میلیــون ســهم 
معاملــه شــد . خــودرو کــه جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه متوقــف شــده 
بــود در جریــان معامــات امــروز و بــا قیمــت 3348 ریالــی بازگشــایی شــد و بــا افزایــش 
تقاضــا همــراه شــد ایــران خــودرو امــروز بیــش از 5 درصــد رشــد قیمتــی را تجربــه کــرد. 
ورنــا صــف فــروش شــد ورنــا کــه امــروز بــا کاهــش 3 درصــدی همــراه شــد پــس از آنکــه 
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بیــش از 16 میلیــون ســهم معاملــه شــد بــا صــف فــروش 2 میلیونــی بســته شــد . خبهمــن 
نیــز از نمادهــای متوقــف گــروه بــود کــه جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه 
ــی بازگشــایی  ــا قیمــت 2791 ریال ــان معامــات امــروز و ب ــود کــه در جری بســته شــده ب
ــا قیمــت  ــن ب ــه داد خبهم ــش خاتم ــه معامات ــش 1 درصــدی ب ــا افزای ــر ب شــد و در آخ
پایانــی 2734 ریالــی بیــش از 3 میلیــون ســهم معاملــه شــد . نمادهــای خاهــن ، ختوقــا ، 
خمهــر ، خشــرق ، خمحرکــه از منفــی هــای همــراه بــا صــف فــروش شــرکت بودنــد کــه 
در حداقــل قیمتــی بــه معاماتشــان خاتمــه دادنــد . خگســتر در محــدوده صفــر مثبــت و 
بــا قیمــت پایانــی 3837 معاماتــش را پشــت سرگذاشــت . خدیــزل بــا کاهــش 2 درصــدی 

قیمــت پایانــی 4704را تجربــه کــرد .

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، ایــران  خــودرو در جدیدتریــن مصوبــه ای کــه 
ــپ 5  ــژو 206 تی ــرده قیمــت پ ــاغ ک ــروش اب ــه نمایندگی هــای ف طــی 2 روز گذشــته ب
بــا کیســه هــوای راننــده و سرنشــین، سنســور دنــده عقــب و یــورو 4 بهینــه 37 میلیــون و 

100 هــزار تومــان تعییــن کــرده اســت.

ــی پنــچ شــنبه  ــورس پــرس، شــرکت ایــران خــودرو درحال ــه گــزارش پایــگاه خبــری ب ب
ــدون تقســیم و  ــت مجــوز( را ب ــدون دریاف ــاده )ب ــوق الع ــاالنه و ف ــع س ــته دو مجم گذش
عــدم تصمیــم گیــری دربــاره افزایــش ســرمایه 100 درصــدی از تجدیــد ارزیابــی دارایــی 
ــا  هــا برگــزار کــرده کــه مدیرعامــل ایــران خــودرو از موافقــت ســازمان امــور مالیاتــی ب
افزایــش ســرمایه 100 درصــدی خبــر داده اســت .هاشــم یکــه زارع بــا اعــام طــی شــدن 
مراحــل قانونــی افزایــش ســرمایه ایــن شــرکت، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت ایــران 
ــی و اداری افزایــش  ــه انجــام مراحــل قانون ــق ب ــزل )خــاور( در ســال 94 موف خــودرو دی
ســرمایه 100 درصــدی از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایــی هــا شــده بــود، ایــن موضــوع بــا 

ارایــه مســتندات بــه ســازمان هــای حسابرســی و بــورس اعــام شــد.

در گــروه فلــزات اساســی شــاهد معامــات مثبتــی در بیشــتر نمادهــا بودیــم . فملــی 
بــا افزایــش 4 درصــدی بــه کار خــود پایــان داد فملــی امــروز قیمــت پایانــی 1588 ریالــی 
را تجربــه کــرد فملــی بــه حداکثــر قیمتــی نیــز رســید در اخــر بــا بیــش از 100 میلیــون 
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حجــم معاملــه در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت . فــوالد مثبــت بــود ایــن نمــاد در 
محــدوده صفــر مثبــت و بــا قیمــت پایانــی 1325 ریالــی بــه کارخــود پایــان داد و بیــش از 
33 میلیــون ســهم معاملــه شــد . ذوب کــه جهــت برگــزاری مجامع عمومــی عادی ســالیانه 
صاحبــان ســهام متوقــف شــده بــود در جریــان معامــات امــروز و بــا قیمــت 2543 ریالــی 
بازگشــای شــد و پــس از آنکــه بیــش از 3 درصــد بــا رشــد قیمتــی همــراه شــد بــه قیمــت 
ــد  ــه رون ــید و ب ــی رس ــی 2004 ریال ــت پایان ــه قیم ــروز ب ــوالژ ام ــید .ف ــی رس 2506 ریال
ــا  ــوالی ب ــون ســهم حجــم خــورد . ف ــوالژ بیــش از 13 میلی ــه داد ف صعــودی خــود ادام
صــف فــروش بســته شــد ایــن نمــاد بــا کاهــش 4 درصــدی قیمــت پایانــی 2578 ریالــی را 
تجربــه کــرد . همچنیــن شــاهد معاملــه بلوکــی 5 میلیونــی در نمــاد فــوالی 2 بودیــم کــه 
ایــن معاملــه بــا قیمــت پایانــی هــر ســهم 270 تومانــی در بــازار خــرده فروشــی توســط 
یــک ســهامدار حقیقــی صــورت گرفــت . ارفــع مثبــت بــود و در محــدوده حداکثــر قیمتــی 
ــا قیمــت پایانــی 4013 ریالــی بیــش از 2 میلیــون ســهم  بــه کار خــود پایــان داد ارفــع ب

معاملــه شــد . فباهنــر بــا کاهــش 1 درصــدی روز معاماتــی خــود را بــه اتمــام رســاند .

ایــران ســعی دارد در ســال 1404 بــه قــدرت اقتصــادی منطقــه تبدیــل شــود. بــر همیــن 
ــه  ــع از جمل ــرای تمامــی صنای ــن و در آن اهــداف را ب اســاس ســند چشــم اندازی را تدوی

صنعــت فــوالد مشــخص کــرد.

معــاون بازاریابــی و فــروش شــرکت ســهامی ذوب آهــن اصفهــان دربــاره همایــش افزایش 
مقاومــت و تنــوع تولیــد ذوب آهــن کــه اخیــرا برگــزار شــد، اظهــار کــرد: اعتقــاد مــا بــر 
ایــن اســت بایــد ارتباطــی دوطرفــه میــان مشــتریان و شــرکت برقــرار باشــد زیــرا نظــرات 
ــی  ــد ارتباط ــازار بای ــا ب ــا ب ــاط م ــع ارتب ــم اســت. در واق ــیار مه ــا بس ــرای م ــتریان ب مش
دوســویه باشــد. بــدون ارتبــاط بــا مشــتری و دریافــت نظــر آنهــا و بــازار نمی تــوان تولیــدی 

بازارمحــور داشــت.

قراضه هــای آلومینیومــی و ضایعاتــی کــه در کارخانه هــای تولیدکننــده آلومینیــوم به دســت 
ــان  ــه کارشناس ــور ک ــد. آنط ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــف م ــع مختل ــد در صنای می آی
ــازی  ــت و در و پنجره س ــودرو، بیل ــت خ ــوم در صنع ــات آلومینی ــد از ضایع ــان می کنن اذع
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ــود. ــتفاده می ش اس

در اســتخراج کانــه هــای فلزی، مجــوز افزایــش ســرمایه 600 میلیــارد تومانــی کگل 
ــز نتوانســت تحــرکات قابــل توجهــی را در معامــات  ــر نی نیــز صــادر شــد؛ امــا ایــن خب
ــا 1,5 درصــد مثبــت رشــد کنــد. کنــور بیشــترین  ســهم ایجــاد کنــد و ســهم توانســت ت
ــب در  ــز اغل ــن نمادهــای گــروه داشــت. ســایر نمادهــای گــروه نی ــی را در بی رشــد قیمت

محــدوده صفــر تابلــو و یــا منفــی معاملــه شــدند.

ــا بیــش از 90 میلیــون صــف خریــد آغــاز بــکار  در ســرمایه گــذاری هــا، وخــارزم ب
کــرد و علیرغــم عرضــه صــف خریــد در میانــه بــازار بــا صــف خریــد 14 میلیونــی بــکار 
خــود پایــان داد. امــا در مقابــل واتــی بــا عرضــه هــای حقوقــی در همــان ســاعت اولیــه 
ــا  ــا ت ــد شــد ام ــی صــف خری ــرای دومیــن روز متوال ــازار صــف فــروش شــد. ونیکــی ب ب
ــا آســتانه  ــروز خــود ت ــز در معامــات ام ــه شــد. وســاپا نی ــازار کــم حجــم معامل ــان ب پای
صــف فــروش پیــش رفــت. بیشــترین حجــم معامــات گــروه نیــز بــا بیــش از 80 میلیــون 

در اختیــار وخــارزم بــود.

اغلــب نمادهــای گــروه حمــل و  نقلــی در محــدوده منفــی و کــم حجــم معامله شــدند. 
حپتــرو کــه روز گذشــته پــس از برگــزاری مجمــع و تقســیم ســود 20 ریالــی بــا رشــد 5 
درصــدی بازگشــایی شــده بــود، امــروز نیــز تنهــا نمــاد صــف خریــد گــروه بــود. حپارســا 
و حتایــد نیــز اغلــب مثبــت معاملــه شــدند؛ حتایــد بــا حجــم معاملــه 1 میلیونــی در صــدر 
گــروه بــود کــه حــدود 90 درصــد ایــن حجــم توســط ســهامدار حقوقــی خریــداری شــد. 
در حپارســا نیــز روز گذشــته پارســان و ســرمایه گــذاری هامــون ســپاهان فروشــنده بودنــد.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا بــا معامــات منفــی همــراه بودنــد.
در نمــاد جــم کــه دیــروز مدبــران اقتصــاد 20,000 ســهم بــه پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده 
بــود امــروز را مثبــت شــروع کــرد و در بیــن ســهامداران حقوقــی بیــش از 2 میلیــون ســهم 
معاملــه شــد کــه در حــدود 1 میلیــون آن در قیمــت 797 تومــان در ســاعت پایانــی بــازار 
ــی ، در قیمــت 795  ــر منف ــت در محــدوده صف ــی انجــام شــد، در نهای ــه صــورت بلوک ب
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ــر  ــی ب ــد منف ــا 4 واح ــت و ب ــرار گرف ــروه ق ــان داد ، درصــدر گ ــود پای ــه کار خ ــان ب توم
ــا صــف  ــی ب ــدون فروشــنده حقوق ــر گــذار بود.نمادهــای شــفارا و شــتوکا ب شــاخص تاثی
خریــد بســته شــدند. شــلیا در قیمــت 219 تومــان بــا رشــد 4 درصــدی بازگشــایی شــد ، 
بــدون تحــرک ســهامداران حقوقــی و بــا ارزش معامــات 15 میلیــارد ریالــی ، در قیمــت 
227 تومــان بــه معامــات خــود پایــان داد.نمادهــای ســاینا و شســینا صــف فروشــی هــای 
گــروه بودند.شــتوکا در ادامــه رونــد صعــودی خــود روز را بــا قیمــت مثبــت شــروع کــرد و 
در بیــن اســتقبال ســهامداران حقیقــی بیــش از 9 میلیــارد معاملــه شــد و در انتهــا بــا رشــد 
3 درصــدی ، در قیمــت 542 تومــان و بــا صــف خریــد کوچکــی بــه معامــات خــود خاتمــه 
ــا 98 درصــد فروشــنده حقیقــی بیــش  داد و در رتبــه بعــد از جــم قــرار گرفــت. پتــرول ب
از 6 میلیــون ســهم معاملــه شــد و در قیمــت آخریــن معاملــه 141 تومــان روز خــود را بــه 

اتمــام رســاند و پرحجــم ظاهرشــد.

ــتیک ها و  ــرای پاس ــا ب ــا تقاض ــده ت ــث ش ــا باع ــاد دنی ــر اقتص ــم ب ــودی حاک ــوج رک م
مــواد شــیمیایی مــورد اســتفاده در تجهیــزات و کاالهــای بــادوام کاهــش یابــد و ایــن امــر 
قیمــت آن هــا را نیــز کاهــش داده اســت. گرچــه افــت قیمت هــا در پاییــن دســت صنعــت 
پتروشــیمی بــه انــدازه محصــوالت تولیــد شــده در صنایــع باالدســتی نبــوده اســت، امــا بــا 
ایــن حــال، تمامــی بخش هــای مرتبــط بــا صنعــت پتروشــیمی کــم و بیــش تحــت تأثیــر 
ــان، وی  ــیمیایی آلم ــع ش ــروه تجــاری صنای ــد .گ ــرار گرفته ان ــود ق ــودی موج شــرایط رک
ســی آی، اعــام کــرده کــه انتظــار دارد کــه درآمدهــای صنعــت شــیمیایی در ســال 2016، 
ــرای ســال  ــی کاهــش 1 درصــدی را ب ــاه م ــروه در م ــن گ ــد. ای 1.5 درصــد کاهــش یاب
ــود .گــروه تجــاری وی ســی آی، »عوامــل منفــی نظیــر رشــد  2016 پیش بینــی کــرده ب
اقتصــادی ضعیــف در بازارهــای نوظهــور، کاهــش پویایــی تجــاری در ســطح دنیــا و پایــان 
ــای  ــش درآمده ــی کاه ــل اصل ــوان دالی ــه عن ــی« را ب ــرمایه گذارِی جهان ــق س دوره رون

صنعــت شــیمایی آلمــان معرفــی کــرده اســت.

در گــروه پاالیشــی بــه جــز نمادهــای شنفت،شســپا ، ونفــت بقیــه نمادهــا در حاشــیه 
مثبــت دادو ســتد شدند.شــبندربا 39 واحــد مثبــت بــه عنــوان چهارمیــن ســهم تاثیر گــذار در 
شــاخص بــورس،در بیــن اســتقبال ســهامداران حقیقــی بیــش از 61 میلیــارد ریــال معاملــه 
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ــان  ــود پای ــه روز خ ــان ب ــت 477 توم ــد 2,5 درصــدی ، در قیم ــا رش ــت ب ــد و در نهای ش
ــا  ــدی گــروه بود.شــتران ب ــا نمــاد صــف خری ــرار گرفت.شــراز تنه ــروه ق داد و در راس گ
99 درصــد فروشــنده حقیقــی 21 میلیــون ســهم جــا بــه جــا شــد ودر طــول بــازار صــف 
خریــدی را نیــز تجربــه کــرد و در انتهــا بــا رشــد 3 درصــدی ، در قیمــت 255 تومــان بــه 
روز خــود خاتمــه داد ودر رتبــه بعــد از شــبندر قــرار گرفت.شــپنا پــس از برگــزاری مجمــع 
عمومــی عــادی ســالیانه و تقســیم ســود نقــدی 200 ریالــی ، بــا رشــد 4,9 درصــدی و بــا 
قیمــت 273 تومــان بازگشــایی شــد و بــا 87 درصــد فروشــنده حقیقــی در حــدود 7 میلیــارد 
ــه معامــات خــود خاتمــه داد و  ــان ب ــا قیمــت 269 توم ــال دادوســتد شــد ودر آخــر ب ری
ــورس شــد. شــبریز پــس  ــر گــذار در شــاخص ب ــا 49 واحــد مثبــت ســومین ســهم تاثی ب
ــه ازای  ــی ب ــدی 3 ریال ــود نق ــالیانه و تقســیم س ــادی س ــی ع ــع عموم ــزاری مجم از برگ
هــر ســهم ، بــا افزایــش 6 درصــدی و بــا قیمــت 406 تومــان بازگشــایی شــد و در بیــن 
ســهامداران حقیقــی بیــش از 1 میلیــون ســهم دادوســتد شــد ،  در پایــان بــا قیمــت آخریــن 
معاملــه 392 تومــان بــه معامــات خــود پایــان داد و بــا 18 واحــد مثبــت بــر شــاخص اثــر 

گــذار بــود.

بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، نگرانیهــای ناشــی از عرضــه مــازاد جهانی نفت و فــرآورده 
هــای نفتــی، قیمــت ایــن کاال را در معامــات الکترونیــک صبــح امــروز )دوشــنبه، 4 مــرداد 
مــاه( بــه پاییــن تریــن حــد از دو مــاه گذشــته رســانید .معاملــه گــران اعــام کردنــد کــه 
ــوده  ــا ب ــت قیمته ــن اف ــی ای ــل اصل ــازاد و کاهــش رشــد اقتصــادی دلی ــه عرضــه م ادام
ــکا،  ــه ادامــه عرضــه نفــت آمری ــا اشــاره ب ــه ای ب اســت .بانــک مــرگان اســتنلی در بیانی
افــت تقاضــای ســوختهای حمــل و نقــل و عرضــه مــازاد پاالیشــگاه هــا، بخصــوص بنزیــن 
اعــام کــرد: مســائل زیــادی وجــود دارد کــه باعــث ادامــه یافتــن افــت قیمــت نفــت مــی 

شــود.
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گره کور افزایش سرمایه ذوب آهن کجاست؟

درگفتگو با عضو هیات مدیره

ــن شــرکت  ــرمایه ای ــش س ــد: افزای ــی گوی ــان م ــن اصفه ــره ذوب آه ــات مدی عضــو هی
ــی اســت. ــازرس قانون ــد ب ــه تایی ــوط ب من

منصــور یــزدی زاده مــی افزایــد: گــزارش هــای منتشــره پیــش از اینکــه بــه ســازمان بــرود 
، بایــد مــورد تاییــد بــازرس قانونــی قــرار بگیــرد، ایــن درحالــی اســت کــه اختــاف نظــر 

میــان بــازرس قانونــی و ذوب آهــن وجــود دارد.

او اضافــه مــی کنــد: امیــد اســت پــس از رفــع ایــن اختافهــا بــه هــدف افزایــش ســرمایه 
دســت یابیــم.

ــاره  ــه درب ــددی ک ــه ع ــن راه ب ــه در ای ــت ک ــن اس ــا ای ــاش م ــام ت ــه وی، تم ــه گفت ب
ــد  ــه تایی ــد ب ــدد بای ــن ع ــه ای ــم ک ــت یابی ــم، دس ــرده بودی ــام ک ــرمایه اع ــش س افزای

ــد . ــازمان برس ــد س ــس از آن تایی ــی و پ ــازرس قانون ب

ــازرس بــه هیــچ عنــوان اجــازه افزایــش  بــه گفتــه وی ؛ ســازمان بــورس بــدون تاییــد ب
ســرمایه را نخواهــد داد.

ــه  ــه البت ــای کارشناســی هســتیم ک ــار انجــام کاره ــب درانتظ ــن ترتی ــد: بدی ــی گوی او م
ــرده اســت. ــی ک ــروژه را طوالن ــن پ ــم ای ــا ه ــاف نظره اخت
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کچادی ها از این پروژه های شرکت با خبر شوند! 

دو طرح بزرگ در شرکت چادرملو

رییــس دفتــر بودجــه چادرملــو درگفتگــو بــا همفکــران مــی گویــد: طــرح احــداث کارخانــه 
احیــاء مســتقیم و فــوالد و یــک میلیــون تــن فــوالد خــام و همچنیــن کارخانــه نــورد در 

شهرســتان ابرکــوه از مهمتریــن طرحهــای در دســت اجــرای ایــن شــرکت هســتند.

هــادی بشــیرراد مــی افزایــد: طــرح احــداث کارخانــه احیــاء مســتقیم و فــوالد بــه ظرفیــت 
ســاالنه 1,55 میلیــون تــن آهــن اســفنجی و یــک میلیــون تــن فــوالد خــام قابــل ارتقــاء 

تــا 1,3 میلیــون فــوالد درآســتانه بهــره بــرداری اســت.

ــروژه 98 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد، و درآینــده نزدیــک راه  ــد: ایــن پ وی مــی افزای
انــدازی و مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی گیــرد.

وی تصریــح مــی کنــد: همچنیــن طــرح احــداث یــک کارخانــه نــورد در شهرســتان ابرکــوه 
اســتان یــزد هــم در دســت اجراســت و در شــهریورماه بــه زودی بهــره بــرداری مــی شــود.

مدیرعامل بهشهر درباره آخرین اطالعیه این شرکت توضیح داد! 

ــد ســود  ــی جدی ــی بهشــهر در خصــوص پیــش بین ــه ، شــرکت صنعت ــال اطاعی ــه دنب ب
ــر ســهم  ــد ه ــی درآم ــش بین ــی پی ــل منف ــل تعدی ــن دلی ــده تری ــه عم اعــام داشــت ک
تاخیــر در تصویــب افزایــش نــرخ کاالهــا و عــدم افزایــش نــرخ محصــوالت متناســب بــا 

ــوده اســت. ــت ب افزایــش نهــاده هــای تولیــد توســط دول

ــاره محمــود  ــدی منفــی را طــی مــی کنــد ، درهمیــن ب قیمــت ســهام ایــن شــرکت رون
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ــد: پیــش بینــی  ــه همفکــران مــی گوی ــع بهشــهر ب شــهرضایی مدیرعامــل توســعه صنای
مــی شــود قیمــت ســهام بیــش از ایــن هــم کاهــش یابــد.

وی تصریــح کــرد: شــرکتی کــه 27 درصــد ســود را  تعدیــل منفــی مــی دهــد بعیــد هــم 
نیســت افــت قیمــت تندتــری داشــته باشــد.

بــه گــزارش خبرنــگار مــا ، شــرکت صنعتــی بهشــهراین شــرکت در ادامــه اطاعیــه خــود 
،  در خصــوص پیــش بینــی جدیــد ســود اعــام داشــت کــه عمــده تریــن دلیــل تعدیــل 
منفــی پیــش بینــی درآمــد هــر ســهم تاخیــر در تصویــب افزایــش نــرخ کاالهــا و عــدم 
افزایــش نــرخ محصــوالت متناســب بــا افزایــش نهــاده هــای تولیــد توســط دولــت بــوده 

اســت.

بهــای تمــام شــده روغــن خــام مصرفــی تابعــی از قیمــت جهانــی روغــن خــام، نــرخ ارز 
جهــت خریــد روغــن خــام، عــوارض گمرکــی و ســایر هزینــه هــای ترخیــص مــی باشــد. 
ــر  ــر مــوارد فــوق ترکیــب نــوع و میــزان مصــرف هــر نــوع روغــن خــام نیــز ب عــاوه ب
بهــای تمــام شــده کل اثرگــذار اســت. ترکیــب روغــن خــام بــه نــوع روغــن ســاخته شــده 

و فرمولهــای تاییــد شــده وزارت بهداشــت و ســایر اســتانداردهای ملــی بســتگی دارد.

براســاس ایــن گــزارش، از ابتــدای ســال 95 عــوارض روغــن خــام مصرفــی بــرای انــواع 
روغــن پالــم از 10 درصــد بــه 40 درصــد و ســایر روغنهــا از 7 درصــد به 20 درصــد افزایش 
ــت واردات روغــن خــام(. شــرکت  ــی باب ــه پرداخت ــا احتســاب تفــاوت بهــای دان یافــت) ب
صنعتــی بهشــهر از طریــق انجمــن صنفــی صنایــع روغــن نباتــی، تقاضــای افزایــش نــرخ 
ــم  ــدگان و ســتاد تنظی ــدگان و مصــرف کنن ــت از تولیدکنن ــم ســازمان حمای خــود را تقدی

بــازار نمــود و فرآینــد تصویــب افزایــش نــرخ چندیــن مــاه بــه طــول انجامیــد.

ــا  ــه کاال ه ــرای کلی ــد ب ــرخ 9 درص ــش ن ــوز افزای ــاه مج ــرداد م ــدای م ــرانجام از ابت س
صــادر گردیــد. بودجــه ارســال شــده بــه ســازمان بــورس براســاس آخریــن نرخهــای جهانی 
روغــن خــام، نــرخ ارز 31200 ریالــی و عــوارض گمرکــی ) و تفــاوت بهــای دانــه هــای 
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ــازار در نظــر گرفتــه شــده اســت. روغنــی( و شــرایط ب

ــرخ ارز و  ــره در ن ــر منتظ ــداد غی ــروز روی ــدم ب ــورت ع ــه در ص ــت ک ــر اس ــه ذک  الزم ب
قیمتهــای جهانــی بودجــه ارســالی شــرکت در شــش ماهــه دوم ســال محقــق خواهد شــد..

فملی همچنان مورد توجه تحلیلگران است...

تحلیگران خرید سهم را در محدوده 140-159 تومان مناسب می دانند.

در حال حاضر سهم در قیمت 155 تومان در حال معامله می باشد.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=41

»خانم حق وردی« اهداف پیش روی سهم را 165 و 203 تومان می داند.

https://efanos.com/Signal/25567

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=41
https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=148
https://efanos.com/Signal/25567
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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

