
 تحلیل امروز سه شنبه 15 تیر 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

1

1

نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس  102 واحــد 
ــا 42 واحــد ،  ــارس ب ــم 74.049 واحــد رســید. کــه نمادهــای ف ــه رق افزایــش یافــت و ب
ــن  ــد ای ــر رش ــت  را ب ــر  مثب ــترین تاثی ــد بیش ــا 29 واح ــک ب ــد و وبان ــا 35 واح ــا ب رمپن
شــاخص گذاشــتند.  ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 220 میلیــارد تومــان رســید که 

نمــاد خســاپا بــا رقــم 40 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

ــید.   ــد رس ــم 783 واح ــه رق ــدی ب ــش 2 واح ــا افزای ــاخص کل ب ــورس ش ــازار فراب در ب
نمادهــای  دماونــد، ارفــع و هرمــز بیشــترین تاثیــر مثبــت را بــر ایــن شــاخص گذاشــتند. 
ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 109 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد وگــردش بــا 

ــود.  ــه ب ــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معامل رقمــی بیــش از 10 میلی

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3480 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
97 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

محمــد باقــر نوبخــت بــا حضــور در جلســه علنــی امــروز )سه شــنبه( مجلــس توضیحاتــی 
ــروز در  ــا ام ــت: م ــرد و گف ــه ک ــه 95 ارائ ــه اصــاح بودج ــت الیح ــک فوری ــاره  ی را درب
ــی در  ــد دالیل ــا بای ــه صرف ــم بلک ــث نمی کنی ــه بح ــوای الیح ــات و محت ــوص کلی خص
ارتبــاط بــا فوریــت و ضــرورت امــر از ســوی مخالفیــن و دولــت مطــرح شــود .بــه گــزارش 
اقتصــاد آنایــن بــه نقــل از ایســنا، وی افــزود:  چهــار  مــاه  از ســال 95 گذشــته و دولــت 
برنامــه گســترده ای در راســتای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و برنامــه ششــم در زمینــه 
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اشــتغال زایی و افزایــش تولیــد ملــی دارد. همچنیــن بــرای کمــک بــه بخــش خصوصــی 
ــی  ــد در حال ــدام کن ــه در جهــت اعطــای تســهیات اق ــد نظــام بانکــی کشــور فعاالن بای
کــه اکنــون نظــام بانکــی بــا دو مشــکل بــزرگ مواجــه اســت. هــم مطالبــات معــوق دارد 
ــا عــدم کفایــت ســرمایه مواجــه شــده اســت .نوبخــت ادامــه داد:  بدهــی دولــت  و هــم ب
ــم  ــت ده ــه دول ــود ک ــدر ب ــه نظــام بانکــی آنق ــت ب ــت دول ــش از انقضــای مهل ــل پی قب
ــه ای را از ســوی مجمــع عمومــی بانــک مرکــزی داشــت کــه در راســتای بنــد ب  مصوب
مــاده 26 قانــون پولــی و بانکــی  74 هــزار میلیــارد تومــان از ایــن محــل بــرای پرداخــت 
8 مــورد بدهــی دولــت تامیــن شــود. مــا هــم بــرای ایــن کــه بدهــی دولــت بــه بانکهــا 
ــو 20 بودجــه 95 ایــن موضــوع را مطــرح  ــکاران را بپردازیــم در تبصره هــای 19 ئ و پیمان
کردیــم کــه رد شــد و حــاال بــا ایــن خــاء مواجــه شــدیم. اکنــون دولــت همــان بنــد ب 
ــن  ــان ای ــا بی ــزی ب ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س ــد .رئی ــه می کن ــاده 26 را مطالب م
ــال  ــع فع ــت  مناب ــت محدودی ــه جه ــه ب ــای انتخابی ــی در حوزه ه ــای عمران ــه طرح ه ک
نشــده اضافــه کــرد: بــا آنچــه دولــت در اصــاح بودجــه پیشــنهاد کــرده می توانیــم همــه 
ــان را  ــد بدهی ش ــم می توانن ــا ه ــم و آنه ــویه کنی ــت را تس ــه دول ــکاران ب ــات پیمان مطالب
بــه بانکهــا تســویه کننــد . چــرا کــه 7500 واحــد در شــهرهای  مختلــف منتظــر تعطیــات 
ــه اعطــای تســهیات و  ــه نســبت ب ــد ک ــذا کمــک کنی ســرمایه در گــردش  هســتند . ل

ــدام شــود . ــدی اق ــردن طرح هــای تولی ــال ک فع

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا بــا معامــات منفــی همــراه بودنــد.
پتــرول در محــدوده صفــر تابلــو قیمــت خــورد  وبــا 86 درصــد فروشــنده حقیقــی بیــش از 
76 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در نهایــت بــا افــت 2 درصــدی ، در قیمــت 140 تومــان 
بــه روز خــود پایــان داد ، درصــدر گــروه قــرار گرفــت و بــا 13 واحــد منفــی بــر شــاخص 
ــهم  ــداد 282ر788ر347ر1 س ــورخ 15/04/1395 تع ــنبه م ــه ش ــروز س ــذار بود.ام ــر گ تاثی
ــیمي  ــي پتروش ــرول از طــرف شــرکت بازرگان ــهام شــرکت پت ــادل 73ر6 درصــد از س مع
بــه صــورت یکجــا ونقــد و یــا نقــد و اقســاط )33% نقــد و مابقــي اقســاط )طبــق شــرایط 
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اعامــي در آگهــي عرضــه(( بــه قیمــت پایــه هــر ســهم 430ر1 ریــال در نمــاد پتــرول4 
ــته  ــود بس ــی خ ــتانه قیمت ــمواد در آس ــدوص و ش ــد.نمادهای شپارس،شتوکا،ش ــه ش عرض
ــورس،در  ــر گــذر در ب ــن شــاخص تاثی ــوان اولی ــه عن ــت ب ــا 42 واحــد مثب شــدند.فارس ب
حالــی کــه روز خــود را منفــی شــروع کــرده بــود بیــش از 5 میلیــون ســهم دادو ســتد شــد 
کــه 2 میلیــون آن در قیمــت 514 تومــان در ســاعات اولیــه بــازار بــه صــورت بلوکــی انجام 
ــان  ــود پای ــه روز خ ــان ب ــت و در قیمــت 512 توم ــر مثب ــا در محــدوده صف شــد ودر انته
داد و در رتبــه بعــد از پتــرول قــرار گرفت.نمادهــای شفارا،شســینا و شــفن در کــف قیمتــی 
روز خــود را بــه اتمــام رســاندند.تاپیکو بــدون فروشــنده حقوقــی در حــدود 3 میلیــارد ریــال 
معاملــه شــد و در پایــان در محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 198 تومــان بــه معامــات 

خــود خاتمــه داد ، ســوم گــروه شــد و بــا 15 واحــد منفــی بــر شــاخص تاثیرگــذار بــود.

ــن  ــاره آخری ــرس، درب ــورس پ ــری ب ــگاه خب ــا پای ــو ب ــت و گ ــی در گف ــا ابوتراب غامرض
ــا  ــی ت ــت: در حال ــار داش ــل اظه ــی اکری ــدی پل ــرمایه 1.185 درص ــش س ــت افزای وضعی
ــه دلیــل عــدم رفــع نواقــص از دســتور  ــار درخواســت ایــن شــرکت ب پیــش از ایــن دو ب
ــن رابطــه  ــار هــم نواقصــی وجــود داشــت. در ای ــود کــه در ســومین ب کار خــارج شــده ب
هفتــه پیــش جلســه ایــی بــا مدیــران ایــن شــرکت برگــزار و مــوارد اعــام شــد تــا نســبت 
بــه رفــع آن یــا خــارج کــردن پرونــده از دســتور کار ســازمان اقــدام شــود .وی ادامــه داد: 
در ایــن میــان مدیــران شــرکت در آخــر وقــت اداری چهارشــنبه گذشــته مــوارد اعامــی 
ــاس،  ــن اس ــر همی ــد. ب ــال کردن ــورس ارس ــازمان ب ــه س ــزارش الزم را ب ــرف و گ را برط
کارشناســان اداره نظــارت بــر انتشــار و ثبــت اوراق بهــادار ســرمایه ایــی ســازمان بــورس 
از اول ایــن هفتــه درحــال بررســی ایــن گــزارش هســتند .بــا ایــن اوصــاف بــه نظــر مــی 
رســد پرونــده افزایــش ســرمایه پلــی اکریــل کــه از ســال گذشــته مطــرح بــوده و موجــب 
بیــم و امیــد ســهامداران ایــن شــرکت شــده حداکثــر تــا پایــان هفتــه بعــد و شــاید اوایــل 

دو هفتــه بعــد مشــخص شــود.

در گــروه پاالیشــی شــاهد معامــات متعادلــی بودیم.شــبهرن بــدون فروشــنده حقوقــی 
ــد کوچکــی و  ــا صــف خری ــازار ب ــان ب ــال دادو ســتد شــد ودر پای ــارد ری بیــش از 15 میلی
ــدی و  ــاد صــف خری ــا نم ــه معامــات خــود خاتمــه داد ، تنه ــان ب در قیمــت 1.034 توم
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ــرارزش تریــن ســهم گــروه شــد. ایــن نمــاد جهــت برگــزاري مجمــع عمومــي عــادي  پ
ــن  ــوان دومی ــه عن ــي متوقــف شد.شــتران ب ــب صورتهــاي مال ــه منظــور تصوی ســالیانه ب
ســهم فرابورســی تاثیــر گــذار در شــاخص بــا 0.73 واحد،بــدون تحــرک ســهامداران حقوقی 
خــود در حــدود 3 میلیــون ســهم جــا بــه جــا شــد و در پایــان بــا افــت 1.5 درصــدی ، در 
قیمــت 253 تومــان بــه روز خــود پایــان داد و پرحجــم تریــن ســهم گــروه شد.شــبندر در 
ادامــه رونــد نزولــی خــود امــروز را هــم منفــی آغــاز کــرد وبــا 93 درصــد فروشــنده حقیقــی 
،در حــدود 10 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد ودر پایــان در محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 
447 تومــان بــه کار خــود پایــان داد و بــا  3 واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیــر گذاشــت ودر 

رتبــه بعــد از شــبهرن قــرار رفــت.

ــن نفــت خــام اعضــای ســازمان  ــاه ژوئ ــد م ــرگ، تولی ــری بلومب ــزارش شــبکه خب ــه گ ب
ــاختی  ــات زیرس ــی تاسیس ــر برخ ــی تعمی ــک(، در پ ــت )اوپ ــده نف ــادر کنن ــورهای ص کش
منطقــه نفــت خیــز دلتــای نیجــر در جنــوب ایــن کشــور کــه در حملــه شورشــیان آســیب 
دیــده بــود، بــه میــزان 240 هــزار بشــکه در روز افزایــش یافتــه اســت .بــر اســاس تحقیــق 
بلومبــرگ، تولیــد روزانــه نفــت نیجریــه در غــرب آفریقــا در مــاه ژوئــن یــک میلیــون و530 
هــزار بشــکه بــوده کــه نســبت بــه مــاه پیــش از آن )مــه(، 90 هــزار بشــکه افزایــش یافتــه 

اســت .

ــتد  ــی دادوس ــیه منف ــا در حاش ــر نماده ــات اکث ــاخت قطع ــودرو و س ــروه خ در گ
شدند.خســاپا روز خــود را در محــدوده صفــر تابــو آغــاز کــرد و در بیــن اســتقبال ســهامداران 
ــت  ــر مثب ــان در محــدوده صف ــه شــد ، در پای ــال معامل ــارد ری ــی بیــش از 193 میلی حقیق
و در قیمــت 137 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد و صــدر نشــین گــروه شــد و بــا 
ــدون تحــرک  ــور نمــاد قطعــه ســاز ب ــر گــذار بود.خموت ــر شــاخص تاثی 5 واحــد مثبــت ب
ســهامداران حقوقــی و حجــم معاماتــی پائیــن تنهــا نمــاد صــف خریــد گــروه شــد.خزامیا 
ــا تســاوی درصــدی  ــروز را هــم منفــی شــروع کــرد و ب ــی خــود ام ــد نزول ــه رون در ادام
خریــدار و فروشــنده هــای حقیقــی و حقوقــی در حــدود 51 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد و 
در پایــان در محــدوده صفــر منفــی ، در قیمــت 106 تومــان خــودرا بــرای معامــات فــردا 
آمــاده کــرد و در رتبــه بعــد از خســاپا قــرار گرفت.نمادهــای خمحــور ،خاذیــن و خــزر صــف 
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ــه  ــد.در نمــاد خــودرورو کــه دیــروز ســمند 6 میلیــون ســهم ب فروشــی هــای گــروه بودن
پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده بــود در منفــی قیمــت خــورد و در بیــن اســتقبال ســهامداران 
حقیقــی بیــش از 14 میلیــون ســهم جــا بــه جــا شــد و در نهایــت در محــدوده صفــر مثبــت، 
در قیمــت 336 تومــان بــه روز خــود خاتمــه داد، ســوم گــروه شــد و بــا 2 واحــد مثبــت بــر 

شــاخص تاثیــر گــذار بــود.

در گــروه فلــزات اساســی اکثــر نمادهــا بــا معامــات مثبــت همــراه بودنــد.در نمــاد 
ذوب کــه دیــروز فرهنگیــان در حــدود 441 هــزار ســهم بــه پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده 
بــود روز را مثبــت شــروع کــرد و در بیــن ســهامداران حقیقــی بیــش از 31 میلیــارد ریــال 
ــود  ــه کار خ ــان ب ــت 275 توم ــدی  ، در قیم ــد 1 درص ــا رش ــت ب ــد و در نهای ــه ش معامل
پایــان داد و صــدر نشــین گــروه شــد و بــا 0.3 واحــد مثبــت پنجمیــن ســهم تاثیــر گــذار در 
شــاخص فرابــورس شــد.این نمــاد روز گذشــته در گــزارش اصاحیــه اولیــن پیــش بینــی 
درآمــد هــر ســهم ، زیــان 582 ریالــی هــر ســهم شــرکت را در گــزارش قبلــی بــه 7 ریــال 
ــدند. ــته ش ــود بس ــی خ ــتانه قیمت ــع در آس ــگان و ارف ــای فنورد،زن ــر داد.نماده ــود تغیی س
وتــوکا بیــش از 14 میلیــون ســهم داد و ســتد کــه 10 میلیــون آن در قیمــت 164 تومــان 
در ســاعات میانــی بــازار بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد ایــن نمــاد در حالــی کــه منفــی 
شــروع کــرده بــود امــادر انتهــا بــا رشــد 2 درصــدی ودرقیمــت 167 تومــان  بــه معامــات 
ــا صــف  ــا و فــروس ب خــود خاتمــه داد و پرحجــم تریــن ســهم گــروه شــد.نمادهای فپنت
ــدون  ــرد و ب ــاز ک ــود را آغ ــو کار خ ــر تابل ــه بودند.فســرب در محــدوده صف ــروش مواج ف
تحــرک ســهامداران حقوقــی بیــش از 8 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در آخــر بــا افــت 2 

درصــدی ودر قیمــت 217 تومــان خــودر رابــرای معامــات فــردا آمــاده کــرد.

 در اســتخراج کانــه هــای فلــزی، کــروی همچنــان مــورد توجــه بــود و بــا رنجهــا 
ــرآوردی  ــه NAV ب ــا توجــه ب ــد رســید؛ ب ــه صــف خری ــازار ب مثبــت حقوقــی در ابتــدای ب
ــق  ــا دو نمــاد کباف ــه اســت.  ام کــروی، ســهم در محــدوده 80 درصــدی در حــال معامل
و کامــا در محــدوده منفــی بــه کار خــود پایــان دادنــد. کمنگنــز نیــز رشــد 4 درصــدی را 
ــز  ــته نی ــد روز گذش ــان نصــر فرآین ــرد. در کگل آرم ــه ک ــود تجرب ــروز خ ــات ام در معام
ــود. مجمــع  ــن نمــاد فروشــنده ب ــز ایــن شــرکت در ای ــود، احتمــاال امــروز نی فروشــنده ب
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ســالیانه کچــاد، دیگــر نمــاد ایــن گــروه، امــروز برگــزار شــد و طــی آن 35 تومــان ســود 
بــه ازای هــر ســهم تقســیم شــد.

در بیمــه ای هــا، اکثــر نمادهــای گــروه معامــات مثبتــی را پشــت ســر گذاشــتند. در 
ــه 45  ــا حجــم معامل ــت ب ــم؛ در نهای ــی بودی ــی بلوکــی حقوق ــرز شــاهد جابجای ــه الب بیم
میلیونــی و بــا بیــش از 3 میلیــون صــف خریــد بــه کار خــود پایــان داد. دولــت روز گذشــته 
نیــز در ایــن نمــاد فروشــنده بــود. اتــکام پــس از خبــر افزایــش ســرمایه 31 درصــدی کــه 
روز گذشــته در کــدال منتشــر شــد بــا رنــج مثبــت ابتــدای بــازار بــه صــف خریــد رســید.

تحلیل سهامدارعمده کیمیا از صنعت سرب و روی؛

به دنبال رشد قیمت طال

ــز  ــای ســرب و روی نی ــا، به ــت ط ــد قیم ــال رش ــه دنب ــد: ب ــی گوی ــا م ــهامدار کیمی س
ــد. ــی یاب ــش م افزای

ابراهیــم جمیلــی تصریــح کــرد: بــا خــروج انگلســتان از اتحادیــه اروپــا و رشــد قیمــت طــا، 
بــه طورحتــم ســرب و روی نیــز افزایــش قیمــت را تجربــه خواهنــد کــرد.

وی اضافــه مــی کند:ازآنجــا کــه کارخانجــات تولیــد کننــده ســرب و روی نیــز قیمــت هــای 
خــود را برمبنــای قیمــت هــای جهانــی تعییــن مــی کننــد درنتیجــه بــا رشــد قیمــت طــا 

پیــش بینــی مــی شــود ایــن کارخانجــات اوضــاع بهتــری را داشــته باشــند.

رییــس خانــه اقتصــاد مــی گویــد: درمــاه گذشــته قیمــت روی بــه ازای هــر تــن بیــش از 
دوهــزار دالر افزایــش پیــدا کــرد و قیمــت ســرب نیــز براســاس پیــش بینــی هــا بایــد رونــد 

مثبــت را طــی کنــد.
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وی درپایــان اوضــاع صــورت هــای مالــی تولیــد کننــده ســرب و روی مناســب و روشــن 
ارزیابــی کــرد.

ــد روی و  ــت تولی ــن ظرفی ــد 480هزارت ــت تولی ــران ظرفی ــح مــی کند:ای ــان تصری او درپای
ــن شــمش ســرب را دارد. 420 هزارت

این دوشرط اگرمحقق شود؛ ذوب آهن سود می دهد

ذوب آهــن روز گذشــته در جدیدتریــن گــزارش مالــی خــود پیــش کــرده کــه زیــان 582 
ــد. ــل می کن ــال ســود تبدی ــه 7 ری ــی هــر ســهم خــود را ب ریال

ــه  ــش را تجرب ــد کاه ــرکت 80 درص ــن ش ــی ای ــود عملیات ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
می کنــد.

ــق  ــرای تحق ــی را ب ــرط اساس ــان، دو ش ــن اصفه ــران ذوب آه ــی از مدی ــه یک آن چنانک
ــای ارزی  ــت وام ه ــی و دریاف ــروش دارای ــد: ف ــح می ده ــور توضی ــی این ط ــن پیش بین ای

ــل می شــود. ــه ســود تبدی ــان ب ــن زی ــند ای ــرانجام برس ــه س چنانچــه ب

ــون وام ارزی اســت  ــون در حــال دریافــت 200 میلی ــد: شــرکت هم اکن ــه می کن وی اضاف
کــه بــه نظــر قابل دســتیابی بــوده، زیــرا بخــش اعظمــی از کارهــای آن انجام شــده اســت.

ــق  ــل تحق ــدان قاب ــت چن ــای ثاب ــاک و دارایی ه ــروش ام ــا ف ــد: ام ــح می کن وی تصری
ــاره  ــای الزم را دراین ب ــازی مجوزه ــازمان خصوصی س ــد س ــر نمی رس ــه نظ ــت و ب نیس

صــادر کنــد.
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بــه گفتــه وی، فعــًا ذ وب آهــن در حــال مذاکــره بــا ســازمان خصوصی ســازی دراین بــاره 
. ست ا

وی خبــر از بهره بــرداری خــط تولیــد ریــل ذوب آهــن اصفهــان تــا ده روز آینــده خبــر داد 
ــرداری می رســد. ــه بهره ب ــه مرحل ــروژه ب ــن پ ــه زودی ای و افــزود: ب

بــر همیــن اســاس، مدیــر ناحیــه فــوالد در مدیریــت ارشــد مهندســی کارخانــه ذوب آهــن 
ــا شــروع تولیــد ریــل در طــول ســال، ظرفیــت اســمی  ــاره اعــام کــرده اســت: ب دراین ب
400 هــزار تــن ریــل مطابــق اســتانداردهای اروپایــی در ایــن شــرکت رقــم خواهــد خــورد.

ــر در طــول روز 20 ســاعت حســاب  ــازار اگ ــه ســفارش ب ــا توجــه ب ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــم. ــاده می کنی ــل آم ــن ری ــزار و 400 ت ــک ه ــه ی ــم روزان کنی

ــد تیرآهــن بال پهــن در ذوب آهــن کــه در خطــوط قطــار شــهری  ــه تولی ــا اشــاره ب وی ب
کاربــرد دارد، گفــت: هــدف اصلــی ذوب آهــن اصفهــان تولیــد ریــل و ســپس تولیــد تیرآهن 

ــت. ــن اس یال په

ــس از انجــام  ــاه و پ ــا دو م ــک ت ــر ی ــا تأخی ــن محصــول ب ــد ای ــزود: تولی پورمحمــدی اف
ــود. ــاز می ش ــل، آغ ــروژه ری ــاره پ ــرکت درب ــدات ش تعه
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کسرا از دید تحلیلگران

ــازده 17 تــا  ــازه قیمــت 5100-54030 پیشــنهاد داده و ب تحلیلگــران خریــد ســهم را در ب
23 درصــدی را بــرای ســهم متصورنــد:

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=215

»مورفی« معتقدست سهم هدف 63.240 را پیش رو خواهد داشت:

https://efanos.com/signal/24493

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=215
https://efanos.com/signal/24493/
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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

