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نیم نگاهی به بازار

ــورس 43 واحــد  ــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل ب ــه گــزارش بورســینِس ب ب
ــد  ــا 38 واح ــوز ب ــای فخ ــه نماده ــید. ک ــد رس ــم 78,368 واح ــه رق ــت و ب ــش یاف افزای
ــاخص  ــر  ش ــت  را ب ــر  مثب ــترین تاثی ــد بیش ــا 25 واح ــوالد ب ــد و ف ــا 29 واح ــی ب ، فمل
گذاشــتند.  ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 223 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد 
فــاذر بــا رقمــی بیــش از 9 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود . در بــازار 
فرابــورس شــاخص کل بــا 3 واحــد افزایــش بــه رقــم 818 واحــد رســید  کــه نمــاد شــتران 
بــا 2 واحــد بیشــترین تاثیــر را بــر ایــن رشــد داشــت. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه 
رقمــی بالــغ بــر  115 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد شــتران بــا رقمــی حــدود 8 میلیــارد 

ــود. ــه ب تومــان دارای بیشــترین ارزش معامل

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3540 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 108 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

باکــو، پایتخــت جمهــوری آذربایجــان، روز گذشــته میزبــان روســای جمهوری ایران، روســیه 
و آذربایجــان بــود تــا در نخســتین نشســت از ایــن نــوع، دربــاره طیفــی از مســائل مــورد 
ــوری  ــی، رئیس جمه ــن روحان ــد. حس ــی بپردازن ــو و رایزن ــه گفت وگ ــترک ب ــه مش عاق
ــن،  ــر پوتی ــای روس او، والدیمی ــا همت ــد ام ــرات ش ــل مذاک ــی مح ــنبه راه ــران یکش ای
ــای جمهور  ــان روس ــه جانبه می ــت س ــس از آن نشس ــت و پ ــو رف ــه باک ــر ب ــنبه عص دوش
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ســه کشــور برگــزار شــد. مهمتریــن محــور نشســت ســه جانبه ایــران، روســیه و آذربایجــان 
ایجــاد راهگــذر شــمال جنــوب و اتصــال آســیا بــه اروپــا از طریــق قفقــاز و بــه طــول 7200 
ــا  ــه ب ــه جانبه ک ــت س ــن نشس ــخنانی در ای ــران در س ــوری ای ــود .رئیس جمه ــر ب کیلومت
حضــور والدیمیــر پوتیــن و الهــام علــی اف، روســای جمهــور روســیه و آذربایجــان برگــزار 
ــا،  ــرای طــرح دیدگاه ه ــی ب ــن نشســتی، فرصت ــزاری چنی ــه برگ ــه اینک ــاره ب ــا اش شــد ب
ــد،  ــم می کن ــترک فراه ــع مش ــبرد مناف ــبات و پیش ــط، مناس ــری رواب ــرات، پیگی تبادل نظ
گفــت: »توســعه روابــط همه جانبــه بــا کشــورهای همســایه از اولویــت سیاســت خارجــی 
ایــران اســت.« بــه گــزارش »ایرنــا« حســن روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس اصــول 
ــا  ــه ب ــط همه جانب ــعه رواب ــران، توس ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــت خارج ــن سیاس و موازی
کشــورهای همســایه از اولویــت برخــوردار اســت، افــزود: »جمهــوری اســامی ایــران، از 
ــا همســایگان اســتقبال  ــرای افزایــش تعامــل و همــکاری ب ــکاری ب ــده و ابت ــوع ای هــر ن
می کنــد.« روحانــی همچنیــن افــزود: »از دیــدگاه جمهــوری اســامی ایــران، تعامــل ســه 
ــه توســعه  ــد ب ــه صــورت ســه جانبه نه تنهــا می توان ــران، آذربایجــان و روســیه ب کشــور ای
ــای  ــور در حوزه ه ــه کش ــن س ــود بی ــوه موج ــای بالق ــا و قابلیت ه ــت ظرفیت ه و تقوی
ــاد  ــا ایج ــد ب ــه می توان ــد؛ بلک ــاعدت نمای ــادی مس ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــف سیاس مختل
ــود در  ــای موج ــا چالش ه ــه ب ــدی را در مقابل ــای جدی ــی، فرصت ه ــی و همگرای هم افزای

منطقــه فراهــم کنــد .«

رویتــرز گــزارش داد کــه الکســاندر نــواک، وزیــر انــرژی روســیه اعــام کــرد: ضرورتــی 
ــا راه  ــدارد، ام ــود ن ــت وج ــد نف ــن ســقف تولی ــرای تعیی ــد ب ــرات جدی ــرای انجــام مذاک ب
بــرای ایــن گفــت و گوهــا بــاز اســت .نــواک بــه خبرنــگاران گفــت: اگــر دیگــر کشــورها 
مایلنــد طــرح ثابــت نــگاه داشــتن تولیــد نفــت را پیــش بکشــند، مــا آمــاده ایــن مذاکــره 
هســتیم .وی در ادامــه افــزود: امــا روســیه بــر ایــن بــاور اســت کــه پیــش نیازهــای الزم 
بــرای انجــام ایــن طــرح هنــوز فراهــم نشــده، بــه خصــوص ایــن کــه قیمتهــا نیــز کــم و 
بیــش در حــد تعــادل اســت .وزیــر انــرژی روســیه اعــام کــرد در صــورت افــت قیمــت 
نفــت، مذاکــرات در خصــوص ثابــت نــگاه داشــتن میــزان تولیــد مــی توانــد عملیاتــی شــود 
.الوخیــو دل پینــو وزیــر نفــت ونزوئــا در مــاه  ژوئــن در حاشــیه مجمــع اصلــی اقتصــادی 
ــد در نشســت  ــورگ گفــت کــه احتمــال طــرح تثبیــت ســقف تولی روســیه در ســن پترزب
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غیررســمی تولیــد کننــدگان عضــو و غیرعضــو اوپــک در مــاه ســپتامبر ســال جــاری )2016 
( در الجزایــر وجــود دارد .همچنیــن در نشســت دوحــه کــه بیــن کشــورهای عضــو و غیــر 
عضــو اوپــک برگــزاد شــد طــرح تثبیــت ســفف تولیــد مــورد بحــث قــرار گرفــت، امــا ایــن 

طــرح بــا مخالفتهــای عربســتان روبــرو شــد و درنهایــت عملیاتــی نشــد.

در گروه ها چه خبر بود؟

ــی در  ــد نزول ــات شــاهد معامــات منفــی و رون ــاخت قطع ــروه خــودرو و س در گ
بیشــتر نمادهــا بودیــم . خســاپا بــا بیــش از40 میلیــون ســهم پــر حجــم تریــن نمــاد گــروه 
بــود ســایپا بــا کاهــش 1 درصــدی بــه قیمــت پایانــی 1172 ریالــی رســید . خزامیــا منفــی 
بــود ایــن نمــاد در محــدوده صفــر منفــی و قیمــت پایانــی 1015 ریالــی بــه معاماتــش 
خاتمــه داد . خــودرو قرمــز پــوش بــود ایــن نمــاد امــروز بیــش از 2 درصــد منفــی خــورد 
ــون  ــی را پشــت سرگذاشــت و بیــش از 16 میلی ــی 3208 ریال ــران خــودرو قیمــت پایان ای
ــه  ــود کــه باکاهــش 2 درصــدی ب ــه شــد . خپــارس از منفــی هــای گــروه ب ســهم معامل
معاماتــش پایــان داد . خاذیــن مثبــت بــود ایــن نمــاد کــه امــروز بــه حداکثــر قیمتــی نیــز 
رســید بــا قیمــت پایانــی 1087 ریالــی بــه کار خــود پایــان داد و بیــش از 10 میلیــون ســهم 
معاملــه شــد .ختــراک پــس از افــت 11 درصــدی امــروز بــا رشــد قیمتــی 4 درصــدی همراه 
شــد و بــا صــف خریــد بــه معاماتــش خاتمــه داد ختــراک بــه قیمــت پایانــی 3718 ریالــی 
رســید . نمادهــای خــکاوه و خگســتر نیــز معامــات منفــی ای را پشــت سرگذاشــتند و در 

محــدوده صفــر منفــی بســته شــدند .

مدیرعامــل ســایپا بــا ارایــه توضیحاتــی دربــاره آخریــن وضعیــت قــرارداد بــا ســیتروئن و 
دیگــر طــرف هــای خارجــی، از رونمایــی محصــول جدیــد زامیــاد بــا ایویکــو، تخصیــص 
ــه گــزارش پایــگاه خبــری  40 میلیــارد تومــان اعتبــار و چنــد موضــوع دیگــر خبــر داد. ب
ــه  ــهد ب ــودرو مش ــگاه خ ــانزدهمین نمایش ــیه ش ــی در حاش ــدی جمال ــرس، مه ــورس پ ب
تبعــات مثبــت برجــام بــر صنعــت خــودرو اشــاره کــرد و بــه خبرنــگاران گفــت: در اولیــن 
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قراردادهــای ســایپا ، همــکاری بــا ســیتروئن فرانســه قطعــی شــده و امیــد اســت بــزودی 
دیگــر اقدامــات مربــوط بــه ایــن قــرارداد نهایــی شــود.

ــد از  ــم بع ــه ه ــرو محرک ــرس، ماشــین ســازی نی ــورس پ ــری ب ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــران( و  ــور ای ــارت صنعــت )کاربرات ــرکا پ ــران  ،ای ســه شــرکت آهنگــری  تراکتورســازی  ای
ــی  ــد ارزیاب ــل تجدی ــدی از مح ــرمایه 275 درص ــش س ــوز افزای ــایپا، مج ــکوکار س پاس

ــرد. ــت ک ــا را دریاف ــی ه دارای

در گــروه فلــزات اساســی اکثــر نمادهــا بــا قیمــت پایانــی مثبــت بــه کار خودشــان 
پایــان دادنــد. وتــوکا امــروز هــم پــر حجــم تریــن نمــاد گــروه بــود ایــن نمــاد امــروز بــا 
ــی بیــش از  ــی 1787 ریال ــا قیمــت پایان ــان داد و ب ــه کار خــودش پای رشــد 3 درصــدی ب
25 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه بیــش از 85 درصــد حجــم معامــات ایــن نمــاد توســط 
خریــد و فــروش حقوقــی هــا صــورت گرفــت . ذوب مثبــت بــود ایــن نمــاد بــا افزایــش 2 
درصــدی بــه قیمــت پایانــی 2627 ریالــی رســید و بیــش از 15 میلیــون ســهم معاملــه شــد 
. نمادهــای زنــگان ، فجــر از مثبــت هــای همــراه بــا صــف خریــد گــروه بودنــد . فخــوز 
ــی را پشــت  ــی بیــش از 3 درصــد مثبــت خــورد و روز مثبت ــی 2886 ریال ــا قیمــت پایان ب
سرگذاشــت .نمادهــای فــوالد ، فملــی هــم هــر کــدام بــا افزایــش 1 درصــدی در قیمــت 
پایانــی خــود همــراه شــدند . نمادهــای فــوالد ، فملــی کــه بیشــترین تاثیــر مثبــت رابــر 
شــاخص گذاشــتند امــروز رشــد 1 درصــدی رادر قیمــت پایانــی خــود پشــت سرگذاشــتند.

شــرکت فــوالد و بــرق جینــدال هنــد روز دوشــنبه اعــام کــرد ایــن شــرکت 150 هــزار 
ــرو و قطارهــای ســریع الســیر را در یــک ســال  ــرای خطــوط مت ــل مخصــوص ب ــن ری ت
و نیــم آینــده بــه ایــران صــادر مــی کنــد. بــه گــزارش مایــن نیــوز، یــک مقــام شــرکت 
فــوالد و بــرق جینــدال بــا بیــان اینکــه نخســتین محمولــه ازایــن ریــل هــا بــزودی بــه 
ــن  ــوالد ‘رایگــر’ ای ــا در شــرکت ف ــل ه ــن ری ــرد ای ــار ک ــی شــود اظه ــران ارســال م ای

کشــور تولیــد مــی شــود.

دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد کشــور دربــاره وضعیــت آینــده صــادرات صنایــع معدنی 
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همچــون فــوالد گفــت: بــا توجــه بــه بهبــود قیمــت جهانــی فــوالد در امســال نســبت بــه 
ســال قبــل، صــادرات ایــن محصــول بــا صرفــه اقتصــادی بیشــتری همــراه خواهــد شــد . 
رســول خلیفــه ســلطانی معتقــد اســت در صورتی کــه مشــکلی بــرای فوالدســازان ایرانــی 
ایجــاد نشــود، فعــاالن ایــن حــوزه می تواننــد برنامــه صادراتــی بهتــری نســبت بــه ســال 
ــوالد  ــون ف ــی همچ ــوالت معدن ــادرات محص ــود ص ــی می ش ــند. پیش بین ــته باش 94 داش

نســبت بــه ســال گذشــته رونــد بهتــری داشــته باشــد.

ــی  ــیران از ســوی وآت ــوک 1,5 درصــدی ش ــذاری، عرضــه بل ــرمایه گ ــروه س در گ
انجــام شــد و طــی آن 69,434,820 ســهم از ســهام شــیران بــه صــورت یکجــا و نقــد و 
ــا قیمــت 390 تومــان بــه فــروش رفــت، ایــن در حالــی اســت کــه بهــای تمــام شــده  ب
هــر ســهم شــیران بــرای واتــی مبلــغ 531 ریــال مــی باشــد و انجــام ایــن معاملــه مبلغــی 
ــال روی ســود هــر ســهم واتــی تاثیرگــذار اســت. امــا معامــات امــروز  در حــدود 77 ری
ایــن نمــاد اغلــب در محــدوده صفــر تابلــو دنبــال شــد و در دقایــق پایانــی بــازار افــت 2 
درصــدی را نیــز تجربــه کــرد. معامــات واتــی امــروز نیــز بــا خریــد حقوقــی همــراه بــود و 
دو ســهامدار ایــن نمــاد یعنــی ولصنــم و وصنعــت همچنــان خریــدار ایــن ســهم بودنــد!  در 
وســپه نیــز حــدود 2 میلیــون ســهم در محــدوده مثبــت معاملــه شــد؛ عــاوه بــر ســرمایه 
گــذاری مهــر، راهبــرد مبیــن کوثــر نیــز دز ایــن ســهم خریــدار اســت. اغلــب نمادهــای 
ــه 30  ــا حجــم معامل ــاپا ب ــتند و وس ــر گذاش ــی را پشــت س ــات متعادل ــروه معام ــن گ ای

میلیونــی همچنــان در صــدر معامــات گــروه قــرار دارد.

در اســتخراج کانــه هــای فلــزی، کــروی کــه پرتقاضاتریــن نمــاد معامــات امــروز 
ایــن گــروه بــود، بــا رنــج هــای مثبــت ســهامداران حقیقــی در دقایــق اولیــه بــازار صــف 
خریــد شــد. کبافــق و کمنگنــز نیــز دیگــر نمادهــای صــف خریــد گــروه بودنــد. ومعــادن 
نیــز امــروز بــا حمایــت حقوقــی هــا معامــات پرحجمــی را پشــت ســر گذاشــت. حــق تقدم 
ایــن نمــاد نیــز در قیمــت 437 ریــال صــف خریــد بــود. کدمــا تنهــا نمــاد منفــی ایــن گــروه 

بــود کــه امــروز نیــز بــا صــف فــروش بــه کار خــود پایــان داد.

در گــروه حمــل و نقــل معامــات منفــی را نظــاره گــر بودیــم. و حخــزر تنهــا نمــاد 
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ــروه  ــن گ ــای ای ــان نماده ــی را در می ــه بیشــترین رشــد قیمت ــود ک ــروه ب ــن گ ــت ای مثب
داشــت. معامــات حپارســا در محــدوده صفــر تابلــو بــه پایــان رســید؛ فــردا قــرار اســت 69 
درصــد از ســهام ایــن شــرکت بــه قیمــت پایــه 1500 تومــان توســط پارســان عرضــه شــود 
ــروز  ــردد. ام ــارج گ ــن شــرکت خ ــب پارســان از لیســت ســهامدار عمــده ای ــن ترتی و بدی
همچنیــن شــاهد بازگشــایی نمــاد حســینا بودیــم؛ حســینا کــه پیــش بینــی جدیــد خــود را 
بــا تعدیــل منفــی 50 درصــدی ارائــه داده بــود بــا افــت 10 درصــدی و در قیمــت 2500 

تومــان بــه گردونــه معامــات بازگشــت.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی شــاهد معامــات متعادلــی بودیم.شــتوکا در ادامــه 
رونــد نزولــی خــود امــروز را هــم منفــی شــروع کــرد ودر بیــن اســتقبال ســهامداران حقیقی 
بیــش از 22 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در نهایــت بــا رشــد 4 درصــدی ، در قیمــت 539 
تومــان بــه کار خــود پایــان داد و در صــدر گــروه قــرار گرفــت . نمادهــای شــفن و شــفارا 
ــاد شــیران 4، 69,434,820 ســهم در قیمــت 390  ــروش بســته شــدند.در نم ــا صــف ف ب
تومــان معــادل 5ر1 درصــد از ســهام شــیران از طــرف شــرکت گــروه ســرمایه گــذاری آتیــه 
دماونــد در بــازار معامــات عمــده عرضــه شــد.در نمــاد فــارس 2، در بــازار خــرده فروشــی 
4,468,820 ســهم در قیمــت 491 تومــان بــه صــورت بلوکــی انجــام شد.شــفارس بــدون 
تحــرک ســهامدان حقوقــی در حــدود 5 میلیــون ســهم جابــه جــا شــد  و در انتهــا بــا رشــد 

4 درصــدی ، در قیمــت 162 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد.

ــن و ســرمایه گــذاری  ــا ظرفیــت 2400 ت ــز ب ــان مجتمــع پتروشــیمی تبری واحــد دوم پنت
68 میلیــارد ریالــی تــا پایــان امســال بــه بهــره بــرداری مــی رســد .ســیدجواد ســلیمانی، 
ــد دوم  ــد واح ــرح جدی ــدازی ط ــا راه ان ــت: ب ــز  گف ــیمی تبری ــرکت پتروش ــل ش مدیرعام
پنتــان ایــن مجتمــع، ظرفیــت تولیــد ایــن محصــول در پتروشــیمی تبریــز بــه 4800 تــن 

درســال مــی رســد .

ــا در  ــه نماده ــپا بقی ــنفت و شس ــبهرن، ش ــای ش ــز نماده ــه ج ــی ب ــروه پاالیش در گ
حاشــیه مثبــت دادوســتد شدند.شــتران بــا 3 واحــد مثبــت بــه عنــوان اولیــن ســهم تاثیــر 
ــد  ــا 96درص ــرد و ب ــاز ک ــود را آغ ــت کار خ ــت مثب ــا قیم ــاخص فرابورس،ب ــر ش ــذار ب گ
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فروشــنده حقیقــی در حــدود 86 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در نهایــت بــا قیمــت آخریــن 
ــه روز خــو پایــان داد و در  ــا صــف خریــد در حــدود 4 میلیونــی ب معاملــه 325 تومــان ، ب
راس گــروه گرفت.نمادهــای شــتران و شــراز در آســتانه قیمتــی خــود بســته شــدند.در نمــاد 
ــه  ــون ســهم ب ــان شــهر 2 میلی ــدوق آرم ــروز صن شــبندر کــه همچــون روال گذشــته دی
پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده بــود امــروز را در محــدوده صفــر تابلــو آغــاز کــرد و در بیــن 
ــا در  ــد و در انته ــتد ش ــال دادوس ــارد ری ــدود 68 میلی ــی در ح ــهامداران حقیق ــتقبال س اس
محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 520 تومــان بــه روز خــود پایــان داد و در رتبــه بعــد از 
شــتران قــرار گرفــت و بــا 7 واحــد مثبــت بــر شــاخص اثــر گذاشت.شــبریز بــا 84 درصــد 
فروشــنده حقیقــی حجــم معاماتــی بیــش از 7 میلیونــی را رقــم زد و در پایــان بــا رشــد 2 
درصــدی ، در قیمــت 513 تومــان بــه کار خــود پایــان داد و بــا 8 واحــد مثبــت بــر شــاخص 

تاثیــر گــذار بــود.  

حســن خســروجردی  )ئیــس هیــات مدیــره پاالیشــگاه مشــترک نفــت ایران-اندونــزی (  
بــا تشــریح جزئیــات بزرگتریــن توافــق نفتــی ایــران و اندونــزی، اعــام کــرد: بــا مشــارکتی 
ســه جانبــه، ایــران، چیــن و اندونــزی پاالیشــگاهی 8.4 میلیــارد دالری در جــاوه احــداث 
می کننــد .در پاالیشــگاه 300 هــزار بشــکه ای نفــت اندونــزی ایــران بیــش از 30 درصــد، 

اندونــزی 20 درصــد و چینــی هــا مابقــی ســهام را در اختیــار دارنــد .

وزیــر انــرژی قطــر و رئیــس اوپــک روز دوشــنبه اعــام کــرد بــا وجــود کاهــش اخیــر در 
قیمــت جهانــی نفــت، بــازار نفــت در مســیر تعــادل مجــدد قــرار دارد. اوپــک در مذاکراتــی 
ادامــه دار بــرای تثبیــت بــازار قــرار دارد .اعضــای اوپــک در حاشــیه مجمــع جهانــی انــرژی 
در 26 تــا 28 ســپتامبر در الجزایــر نشســتی غیــر رســمی خواهنــد داشــت. برخــی از مقامات 
اوپــک اعــام کردنــد کــه اگــر قیمــت نفــت بــاز هــم کاهــش یابــد، مذاکــرات جدیــدی در 

خصــوص طــرح فریــز نفتــی می توانــد شــکل بگیــرد.
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تلیسه چرا روز دوشنبه عرضه نشد؟ 

علیرغــم اینکــه قــرار بــود روز دوشــنبه ، دومیــن صنعــت دامــداری بــورس تهــران عرضــه 
اولیــه شــود، امــا ایــن عرضــه محقــق نشــد.

آنچنــان کــه فضــل اهلل، مدیرعامــل ایــن شــرکت درگفتگــو بــا همفکــران مــی گویــد: روز 
دوشــنبه تنهــا یــک گمانــه زنــی دربــاره زمــان عرضــه اولیــه بــود و قطعیتــی نداشــت.

وی اضافــه مــی کنــد: بــه هــر روی مشــکلی درزمــان عرضــه اولیــه نیســت و بــه زودی 
ایــن کار انجــام مــی شــود.

بــه گــزارش خبرنــگار مــا ، روز شــنبه ، اعضــای هیــات مدیــره شــرکت دامــداری تلیســه 
ــی  ــن شــرکت را معرف ــورس ای ــری درســاختمان فراب ــا حضــور در نشســتی خب ــه ، ب نمون

کردنــد.

شوینده ها افزایش قیمت خواهند داشت ؟ 

رییــس انجمــن صنعــت شــوینده مــی گویــد: شــوینده هــا فعــا افزایــش قیمــت نخواهنــد 
داشــت زیــرا بــازار کشــش نــدارد.

بــا توجــه بــه فرارســیدن شــهریورماه ، و افزایــش قیمــت بعضــی از محصــوالت تولیــدی 
صنعتــی ، از رییــس انجمــن صنعــت شــوینده درایــن بــاره پرســیدم کــه ایــن طــور توضیــح 
ــه  ــی را تجرب ــش قیمت ــا افزای ــازار فع ــش ب ــدم کش ــل ع ــه دلی ــوینده ب ــت ش داد: صنع
نخواهــد کــرد امــا کارخانجــات مــی تواننــد 15 درصــد بــه قیمــت هــای خــود بیافزاینــد.

او مــی افزایــد: چنــدی پیــش نســبت افزایــش قیمــت 15 درصــدی محصــوالت شــوینده 
تصمیــم گیــری شــد کــه  کارخانجــات زیــادی ایــن افزایــش قیمــت را انجــام ندادنــد.
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او مــی گویــد: درشــرایط کنونــی بــازار مــا 3 برابــر نیــاز تولیــد شــوینده دارد و بــه زودی نیــز 
محصــوالت جدیــد خارجــی وارد بــازار ایــران مــی شــود. شــرکت هــای شــوینده همچنــان 
درحــال مذاکــره بــا خارجــی هــا بــوده و بــه زودی قراردادهــای جدیــد درایــن بــاره منعقــد 

مــی شــود.

او اضافــه مــی کنــد : بــه زودی تــاژ و هنــکل محصــوالت جدیــد خــود را بــه بــازار مــی 
دهنــد.

شروع تغییرات اساسی در بیمه میهن ! 

در گفتگو با سرپرست جدید: تغییرات در بیمه میهن آغاز می شود.

ــد  ــال اســتعفای موســی الرضــا، مدیرعامــل ســابق بیمــه میهــن، سرپرســت جدی ــه دنب ب
ــن شــرکت مــی دهــد. ــد درای ــر از تصمیمــات جدی ــن شــرکت ، خب ای

ــر  ــا تغیی ــد: ب ــرکت می گوی ــن ش ــت ای ــن و سرپرس ــه میه ــام بیم ــژاد، قائم مق ــی ن صادق
ــد. ــاق می افت ــی اتف ــز تغییرات ــرکت نی ــره ش ــه زودی در هیئت مدی ــی ب مدیریت

ــر  ــره ب ــا هیئت مدی ــی الرضا ب ــات موس ــی اختاف ــگار همفکران/برخ ــزارش خبرن ــه گ ب
ــرمایه و از  ــش س ــق افزای ــدم تحق ــد ع ــن مانن ــه میه ــرکت بیم ــرد ش ــوه عملک ــر نح س
ــتعفای  ــل در اس ــن عام ــه مهم تری ــال 94 ب ــول در س ــرد غیرقابل قب ــر عملک ــه مهم ت هم
ــر اســاس ایــن گــزارش  صورت هــای مالــی  موســی الرضا انجامیــده اســت، آن چنانکــه ب
منتهــی بــه ســال 94 شــرکت بیمــه میهــن کــه منتشرشــده ، نشــان می دهــد نســبت بــه 
ســال  قبــل از آن 87 درصــد افــت عملکــرد داشــته ، زیــرا در ســال 93 معــادل 362 ریــال 

ســود داد امــا در ســال 94 تنهــا توانســت 47 ریــال ســود را محقــق کنــد.
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ــا  ــد: روز 23 ب ــز می گوی ــن شــرکت نی ــش ســرمایه ای ــه افزای ــاره برنام ــژاد درب ــی ن صادق
تشــکیل مجمعــی فوق العــاده قــرار اســت مرحلــه افزایــش ســرمایه شــرکت انجــام شــود.

او می گوید:بدیــن ترتیــب ســرمایه از 802929 بــه 1082104 میلیــون ریــال می رســد کــه 
از محــل آورده نقــدی و مطالبــات ناشــی از سوداســت.

ــی  ــران فعل ــروج از بح ــور خ ــه زودی به منظ ــد: ب ــن می افزای ــه میه ــی بیم ــت فعل سرپرس
ــم عملکــردی مناســب تر از ســال 94 را  ــا بتوانی ــد ت ــه میهــن رخ می ده ــی در بیم تغییرات

بــرای ســهامداران خــود ارائــه دهیــم.

او می گویــد: هم اکنــون بیمــه میهــن از چنــدان ورودی خوبــی برخــوردار نیســت 
. اســت  افزایــش  حــال  در  مســتمر خروجی هــا  به طــور  درحالی کــه 

ــز 3  ــه  نی ــق  بیم ــل ح ــرکت از مح ــن ش ــد ای ــت ،  درآم ــی اس ــره حاک ــای منتش آماره
ــه  ــال ب ــون ری ــته و از 3,028,643 میلی ــل از آن کاهــش داش ــه دوره قب درصــد نســبت ب
ــد  ــه ایــن کاهــش درآمــد حــق بیمــه می توان ــال رســید البت رقــم 2,931,672 میلیــون ری
بــه دلیــل کاهــش صــدور بیمه نامــه باشــد چراکــه بیمــه میهــن بــه دلیــل قــرار گرفتــن در 
ســطح چهــار توانگــری مالــی و بنــا بــر مفــاد منــدرج در آیین نامــه توانگــری مالــی جهــت 

ــه کاهــش صــدور شــده اســت. ــزم ب ــی مل ــم مال پیاده ســازی برنامــه ترمی

به هــرروی بــه نظــر می رســد بیمــه میهــن طــی روزهــای اخیــر شــاهد تغییراتــی گســترده 
در ســطح مدیریتــی خــود باشــد تــا بتوانــد از رکــودی کــه در آن گرفتارشــده ، خــارج شــود.
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حرکت الک پشتی شاخص 

بازار بورس

شــاخص بــورس تهــران بــا رشــد دو رقمــی همــراه شــد و در 78هــزار و ســیصد واحــدی 
آرام گرفــت. نمادهــای  فخــوز، فملــی، فــوالد، اخابــر، بیشــترین تاثیــر مثبــت  و نمادهــای  
خــودرو و پارســان و تاپیکــو  بیشــترین اثــر منفــی را بــر نماگــر بــورس داشــتند. ارزش کل 
ــه  ــان رســید. معامل ــون توم ــارد و 500 میلی ــه 338 میلی ــورس  ب ــورس و فراب معامــات ب
عمــده روی نمــاد شــیران4 بــه حجــم 69 میلیــون  ســهم، بیشــترین حجــم معامــات را بــه 
خــود اختصــاص داد. خــودرو، فلــزات اساســی و فــرآورده هــای نفتــی بــه ترتیــب، برتریــن 
گروههــای صنعــت شــده و بیشــترین ارزش معامــات را داشــتند. درازک، کــروی برتریــن 

تقاضــا را داشــتند.

بازار فرابورس

آیفکــس بــا رشــد 3 واحــدی همــراه شــد. 223 میلیــون بــرگ ســهم  بــه ارزش 115میلیارد 
تومــان داد و ســتد شــد.  شــتران،ذوب، شــراز، شــاوان و وهــور بیشــترین تاثیــر مثبــت و 
ــتند.  ــورس داش ــر شــاخص فراب ــی را ب ــر منف ــد و حســینا بیشــترین تاثی ــای  دماون نماده
شــتران بــا معاملــه 26 میلیــون ســهم بیشــترین حجــم معامــات فرابــورس را از آن خــود 

کــرد.
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کلیت بازار

بــازار امــروز، شــرایط متعــادل تــری نســبت بــه روز گذشــته داشــت. شــاهد فــروش بلــوک  
1,5 درصــدی شــیران  توســط واتــی بودیــم. طبــق اعــام مدیــر عامــل ســرمایه گــذاری 
آتیــه دماونــد قــرار بــود ایــن معاملــه در اوایــل مــرداد انجــام شــود کــه بــه امــروز موکــول 
شــد و69 میلیــون و 434 هــزار و 820 ســهم صنایــع شــیمیایی ایــران بــه قیمــت پایــه هــر 
ســهم 390 تومــان و بــه صــورت نقــد عرضــه و فروختــه شــد. بــا توجــه بــه قیمــت تمــام 
شــده 53 تومانــی هــر ســهم شــیران بــرای واتــی، ســود 355 ریالــی هــر ســهم واتــی مــی 

توانــد 78 ریــال دیگــر اضافــه شــود.

مجمــع شــرکت پــر حاشــیه آکنتورکــه قــرار بــود روز پنــج شــنبه تشــکیل شــود و در مــورد 
افزایــش ســرمایه بــه نتیجــه برســد، لغــو و بــه 11 شــهریور موکــول شــد.

افزایش عرضه در گروه سیمانی و بانکی و ساختمانی شاهد بودیم.

معدنــی هــا خــوش درخشــیدند و بجــز کدمــا مابقــی نمادهــا مثبــت و بعضــا صــف خریــد 
بودنــد. 

ــا  ــگان و فجــر رشــد ت ــود. زن ــادل و مثبــت ب ــز معامــات نســبتا متع ــزات نی در گــروه فل
ــد. ــه کردن ــی تجرب ســقف قیمت
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ــذاری در بخــش  ــری جهــت ســرمایه گ ــی کــه تدابی ــا کاهــش ســود بانکــی، در صورت ب
تولیــدی صــورت نپذیــرد،  بــه نظــر مــی رســد جریــان نقدینگــی بــه ســمت ســکه و ارز و 
ســپس مســکن ســوق پیــدا کنــد. کــه البتــه  وجــود تقاضــا بــرای مســکن و صنایــع مرتبــط 
جهــت وقــوع ایــن اتفــاق الزم اســت. کــه البتــه افزایــش تســهیات در بخــش مســکن و 

انتشــار اوراق نیــز در ســالهای گذشــته نتوانســته چنــدان موثــر واقــع شــود. 

صنایع و شرکت های مورد بررسی امروز

خودرو و قطعات

معامــات خودرویــی هــا در اکثــر نمادهــا بــا افــت قیمتــی پایــان یافــت. خســاپا و خزامیــا 
و خــودرو درصــدر پــر حجــم هــای گــروه بودنــد. خچرخــش کــه 8 روز کاری متوالــی را بــا 
صــف خریــد پشــت ســر گذاشــته بــود، بــا افــت بیــش از 3 درصــد مواجــه شــد. حقوقــی 
هــا 5 درصــد تقاضــا در ایــن نمــاد را بــر عهــده داشــتند.  ختــراک تنهــا نمــادی بــود کــه 
ــه گــری  ــان داد. شــرکت ریخت ــه کار خــود پای ــوع کــم حجمــش ب ــد از ن ــا صــف خری ب
تراکتــور ســازی ایــران، در طــی ســه ماهــه گذشــته 27 روز مثبــت ســپری کــرده و  بــرای 
ســال مالــی منتهــی بــه اســفند)عملکرد ســه ماهــه( 80 ریــال eps پیــش بینــی کــرده کــه 
در دوره ســه ماهــه مشــابه ســال گذشــته 21 درصــد آن معــادل 17 ریــال را پوشــش داده 

اســت.

بــه گفتــه ی مدیــر عامــل ســایپا، در اولیــن قراردادهــای ســایپا ، همــکاری بــا ســیتروئن 
فرانســه قطعــی شــده اســت.  همچنیــن همــکاری زامیــاد بــا ایویکــو بــا رونمایــی محصــول 
جدیــد و اســتفاده از توانمنــدی هــای قطعــه ســازان داخلــی آغــاز شــده  اســت. همچنیــن 
وی از اعــام  نتایــج مذاکــره بــا رنــو خبــر داده و ابــراز امیــدواری کــرده کــه تولیــدات در 

داخــل آغــاز شــود. 
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انفورماتیک

مرقــام کــه بــا شــایعه در اختیــار گرفتــن قــرارداد بــه صــف خریــد رســیده بــود امــروز را بــا 
صــف فــروش بیــش از 3 میلیونــی و افزایــش عرضــه بــه پایــان رســانید. در نقطــه مقابــل 
مــداران رقیــب بــی عرضــه  و در  ادامــۀ حمایــت بانــک رفــاه کارگــران در روز قبــل، صــف 
خریــد مســتحکمی داشــت. سیســتم و رکیــش و رتــاپ معامــات متعادلــی در حاشــیه صفــر 

ــتند.  تابلو داش

مقایســه صــورت هــای مالــی میــان دوره ای 9 ماهــه ایــران ارقــام بــا دوره مشــابه ســال 
قبــل، حاکــی از کاهــش11 درصــدی ســود ناخالــص، کاهــش 25 درصــدی ســود عملیاتــی 
و کاهــش 29 درصــدی ســود خالــص اســت. در دوره منتهــی بــه شــهریور 95، 42 درصــد 
از ســود پوشــش داده شــده اســت. همچنیــن 160 ریــال ســود خالــص محقــق شــده کــه 

نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل،  کاهــش 29 درصــدی نشــان مــی دهــد.
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مفاخر از دیدگاه تحلیلگران؟

تحلیگران خرید سهم را در 347 تا 355 تومان مناسب می دانند.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=1046

کــم ریســک تریــن ســیگنال صــادر شــده از ســهم را مــی توانیــد در لینــک زیــر مشــاهده 
: کنید

https://efanos.com/Signal/26749

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=1046
https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=148
https://efanos.com/Signal/26749
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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

