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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس بیــش از 184 
واحــد افزایــش یافــت و بــه رقــم 72,799 واحــد رســید. کــه نمادهــای وبملــت بــا 87 واحــد 
، شــبندر بــا 52 واحــد و وبصــادر بــا 24 واحــد بیشــترین تاثیــر  مثبــت و همچنیــن نمــاد 
ــورس گذاشــتند.  ارزش  ــر شــاخص ب ــی را ب ــر منف ــا 95 واحــد بیشــترین تاثی حکشــتی ب
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 176 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد وبملــت بــا رقمــی 

حــدود 19 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

ــید .   ــد رس ــم 764 واح ــه رق ــدی ب ــش 6 واح ــا افزای ــاخص کل ب ــورس ش ــازار فراب در ب
ــورس  ــر شــاخص فراب ــت را ب ــر مثب ــو بیشــترین تاثی ــارون و میدک ــتران، م ــای  ش نماده
گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 152 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد 

ــود .  ــه ب ــان دارای بیشــترین ارزش معامل ــارد توم ــدود 12 میلی ــی ح ــا رقم ــز ب هرم

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3464 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
33 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

بعــد از بــه ثمــر رســیدن مذاکــرات هســته ای و بــه ثمــر رســیدن برجــام )برنامه جامــع اقدام 
مشــترک( اکنــون وزیــر امــور خارجــه ایــران یــک رســالت مهــم دیگــر را عهــده دار شــده 
اســت. در شــرایطی کــه مــردم خواهــان مشــاهده آثــار لغــو تحریم هــا در کشــور هســتند، 
برخــی موانــع از ســوی آمریــکا و جــو روانــی ناشــی از تحریم هــای گذشــته، منجــر بــه آن 
شــده اســت کــه تعامــات بانکــی و مبــادالت تجــاری ایــران بــا کشــورهای دیگــر دچــار 
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ــه تحــرک واداشــته  مشــکل شــود و محمدجــواد ظریــف رئیــس دســتگاه دیپلماســی را ب
ــا  ــدار ب ــر ســر راه ایــن تعامــات وجــود دارد رفــع کنــد. چنــد دی ــا مشــکاتی را کــه ب ت
جــان کــری، وزیــر امــور خارجــه آمریــکا و دو دوره ســفر اروپایــی بــرای متقاعــد ســاختن 
طرف هــای غربــی از جملــه اقدامــات اخیــر ظریــف بــوده اســت. او قــرار اســت امــروز نیــز 
ســومین دور از ســفر اروپایــی خــود را بــا ســفر بــه پاریــس آغــاز کنــد. محمدجــواد ظریــف 
ــا مقامــات ایــن  در ایــن دور از ســفر اروپایــی خــود، بــه فرانســه و هلنــد ســفر کــرده و ب
کشــورها درخصــوص توســعه مناســبات دوجانبــه و تحــوالت منطقــه ای و تشــریح فضــای 

ایــران پســابرجام گفت وگــو خواهــد کــرد .

ــق  ــه تواف ــرکت ب ــن ش ــا ای ــگ ب ــای بوئین ــد 100 هواپیم ــرای خری ــران ب ای
رســیده اســت و ایــن نخســتین بار بعــد از انقــاب اســامی اســت کــه ایــران بــازار خــود 
ــکا  ــت آمری ــی کــه دول ــد. در صورت ــاز می کن ــی ب ــی آمریکای ــه روی شــرکت  هواپیمای را ب
مجــوز ایــن قــرارداد را صــادر کنــد، توافقــی بــزرگ بــرای بوئینــگ حاصــل خواهــد شــد 
ــه یــک  ــر ایــن هواپیماهــا طــی نزدیــک ب .ایــن توافــق تاریخــی شــامل تحویــل و تعمی
دهــه می شــود و ارزش آن بیــش از 17 میلیــارد دالر اســت. ایــن در شــرایطی اســت کــه 
ــد. شــرکت  ــاس عقــب نمان ــد از رقیــب اروپایــی خــود یعنــی ایرب بوئینــگ تــاش می کن
ایربــاس در مــورد فــروش هواپیمــا بــه ایــران بــه توافــق رســیده اســت. امــا اکنــون ایــن 
ــود  ــت می ش ــه ارزی پرداخ ــه چ ــا ب ــن هواپیماه ــول ای ــه پ ــود ک ــرح می ش ــوال مط س
یــورو یــا دالر؟بــه گــزارش نشــریه فوربــس، گرچــه بــه نظــر می رســد ایــران آمــاده عقــد 
قــرارداد بــا شــرکت های آمریکایــی اســت، امــا تــاش می کنــد وابســتگی خــود را بــه دالر 
ــران در معامــات بین المللــی از دالر اســتفاده می کنــد.  کاهــش دهــد. در حــال حاضــر ای
بــا ایــن وجــود در مــاه فوریــه، ایــران اعــام کــرد از هنــد و دیگــر مشــتریان نفتــی خــود 
ــد.  ــت کنن ــورو پرداخ ــه ی ــای دالر ب ــه ج ــران را ب ــه ته ــود ب ــای خ ــد بدهی ه می خواه
ایــران همچنیــن اعــام کــرد همیــن سیاســت در معامــات نفتــی آتــی درپیــش گرفتــه 
ــوز  ــن سیاســت اجــرا خواهــد شــد؟ هن ــز ای ــگ نی ــا بوئین ــرارداد ب ــا در ق خواهــد شــد. آی
پاســخی بــرای ایــن پرســش وجــود نــدارد. امــا آنچــه کــه می تــوان گفــت ایــن اســت کــه 
اگــر ایــران درخواســت کنــد در معامــات بــا آمریــکا از یــورو اســتفاده شــود، ایــن مســاله 

یــک مانــع اصلــی بــر ســر راه روابــط تجــاری دو کشــور خواهــد بــود.
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در گروه های دیگر چه خبر بود؟

ــت در بیشــتر نمادهــا  ــات شــاهد معامــات مثب ــاخت قطع ــروه خــودرو و س در گ
بودیــم خســاپا پــر حجــم تریــن نمــاد گــروه بــود ایــن نمــاد امــروز بیــش از 82 میلیــون 
ــت  ــر مثب ــال رســید و در محــدوده صف ــه قیمــت 1104 ری ــه شــد . ســایپا ب ســهم معامل
ــود  ــی خ ــت پایان ــدی در قیم ــد 1 درص ــا رش ــروز ب ــا ام ــان داد . خزامی ــود پای ــه کار خ ب
ــه  ــی رســید و بیــش از 48 میلیــون ســهم معامل ــه قیمــت 979 ریال ــاد ب همــراه شــد زامی
شــد . خــودرو مثبــت بــود بــا افزایــش 1 درصــدی بــه قیمــت پایانــی 3233 ریالــی رســید 
ــد  ــه شــد کــه بیــش از 40 درصــد خری ــون ســهم معامل ــران خــودرو بیــش از 24 میلی ای
امــروز ایــن نمــاد توســط حقوقــی هاانجــام گرفــت . نمادهــای خپــارس ،خاذیــن ، خــکاوه 
از مثبــت هــای گــروه بودنــد کــه بــا افزایــش 2 درصــدی در قیمــت پایانــی خــود همــراه 
شــدند. نمادهــای خــاور ، ورنــا از نمادهایــی بودنــد کــه آخریــن معاملــه خــود را در محــدوده 
مثبــت 1 درصــد انجــام دادنــد امــا قیمــت پایانــی آنهــا در محــدوده منفــی باقــی مانــد در 
پایــان در محــدوده صفــر منفــی بــه کار خــود پایــان دادنــد . نمادهــای خبهمــن ، خشــرق 
، ختــراک بــا صــف خریــد همــراه بودنــد . نمادهــای خمهــر ، خمحرکــه ، خچرخــش بــا 
ــراه شــدند  ــا کاهــش 1 درصــدی هم ــد و ب ــه کار خودشــان دادن ــی ب ــی منف قیمــت پایان
ــه قیمــت  ــش 1 درصــدی ب ــا افزای ــه ب ــود ک ــازها ب ــه س ــای قطع ــت ه . خگســتر از مثب
پایانــی 3497 ریالــی رســید . خوســاز کــه بــا توجــه بــه ارائــه صورتهــای مالــی حسابرســی 
نشــده متوقــف شــده بــود در جریــان معامــات امــروز بــا قیمــت 4431 ریالــی بازگشــایی 
شــد کــه در نهایــت بــا کاهــش 2 درصــدی و قیمــت پایانــی 4244 ریــال معاماتــش را 
بــه پایــان رســاند . خدیــزل مثبــت بــود ایــن نمــاد کــه امــروز بــا حمایــت 77 درصــدی 
حقوقــی همــراه شــد و در آخــر بــا قیمــت پایانــی 4164 ریالــی بــه معاماتــش خاتمــه داد .

رئیــس ســازمان گســترش بــا تعریــف و تجمیــد از مدیرعامــل ســاییا،گفت: ایــن شــرکت 
ــد و  ــاد قراردادهــای جدی ــه ســوی انعق ــد ب ــی کــرده و بای ــا ســیتروئن را نهای همــکاری ب

ــد. ــا حرکــت کن ــر دنی ــا شــرکتهای برت مشــارکت ب
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بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس ، در حالــی مذاکــرات خودروســازان داخلــی بــا 
طــرف هــای خارجــی هنــوز بــه مرحلــه عملــی نرســیده کــه خبرگــزاری تســنیم بــا تهیــه 
گزارشــی اعــام کــرددر روزهایــی کــه همــگان دربــاره بــه فــروش گذاشــتن کارخانــه ارج 
ــروصدا  ــری بی س ــای بزرگ ت ــا و برنده ــد، کارخانه ه ــت می کنن ــد آن صحب ــودی برن و ناب

در حــال فــروش هســتند .

ــا وال  ــارس خــودرو ب ــا انتشــار خبــر مصاحبــه ناصــر آقامحمــدی مدیرعامــل شــرکت پ ب
اســتریت ژورنــال مبنــی بــر مذاکــره بــا رنــوی فرانســه بــرای فــروش کمتــر از نیمــی از 
ســهام پــارس خــودرو بــه ایــن شــرکت، زمزمــه فــروش ســهام پــارس خــودرو بــه رنــوی 

ــاد. ــا افت ــر زبان ه فرانســه س

در گــروه بانکــی کــه علیرغــم گــزارش مثبــت وبصــادر معامــات خــود را متعــادل و 
منفــی آغــاز کــرده بــود شــاهد افزایــش تقاضــا در ســاعت پایانــی بــازار بودیــم؛ بطوریکــه 
اکثــر نمادهــای گــروه بــه قیمــت هــای حداکثــری رســیدند و نمادهایــی همچنــان وپســت 
و وبملــت بــا صــف خریــد بــه کار خــود پایــان دادنــد. بانــک ملــت بــا جابجایــی بلــوک 
11,5 میلیونــی بــه صــف خریــد رســید و بیشــترین تاثیــر را بــر رشــد شــاخص گذاشــت. 
وگــردش کــه روز گذشــته پــس از چندیــن مــاه بــا افــت 20 درصــدی بازگشــایی شــده بــود 
امــروز نیــز بــا معامــات منفــی آغــاز بــه کار کــرد و صــف فــروش شــد امــا در ســاعت 
پایانــی معامــات خــود همــگام بــا تحــرکات مثبــت ســایر نمادهــای گــروه صــف فــروش 
ایــن نمــاد نیــز جمــع شــد و در محــدوده 4 درصــد منفــی بــه کار خــود پایــان داد؛ قیمــت 
هــای ایــن نمــاد بــه محــدوده حمایتــی قــوی خــود رســیده و بــه نظــر میرســد بــا توجــه 
بــه بســته بــودن آن طــی چندمــاه اخیــر و رشــد ســایر نمادهــای گــروه طــی ایــن مــدت 
افزایــش قیمــت ایــن نمــاد را شــاهد باشــیم. روز گذشــته نیــز صنــدوق ســرمایه گــذاری 
یکــم کارگــزاری بانــک کشــاورزی در ایــن نمــاد خریــدار بــود. وبصــادر در ســال مالــی 94 
مبلــغ 145 ریــال ســود بــه ازای هــر ســهم محقــق کــرده و توانســته 100 درصــد پیــش 
بینــی خــود را محقــق ســازد؛ در ایــن نمــاد 145 میلیــون ســهم در محــدوده مثبــت معاملــه 

شــد و در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت.
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در گــروه فلــزات اساســی نمادهــا اکثــرا بــا معامــات مثبــت بــه کار خودشــان پایــان 
دادنــد . هرمــز در محــدوده صفــر مثبــت بــه معاماتــش پایــان داد هرمــز بــه قیمــت 1768 
ــه شــد کــه در صــدر معامــات گــروه  ــون ســهم معامل ــی رســید و بیــش از 71 میلی ریال
قــرار گرفــت . فــوالد مثبــت بــود ایــن نمــاد امــروز باافزایــش 1 درصــدی بــه قیمــت 1152 
ــه کار  ــد ب ــا صــف خری ــه شــد . ذوب ب ــی رســید و بیــش از 32 میلیــون ســهم معامل ریال
ــا تقاضــا همــراه شــد و پــس از آنکــه بیــش از 23  ــان داد . ایــن نمــاد امــروز ب خــود پای
میلیــون ســهم معاملــه شــد بــا صــف خریــد 1 میلیونــی بــه کار خــود پایــان داد . میدکــو 
ــا افزایــش 1 درصــدی در قیمــت پایانــی خــود همــراه شــد و در آخــر بــا قیمــت 2187  ب
ریالــی بــه کار خــود پایــان داد . همچنیــن در ایــن نمــاد شــاهد معاملــه بلوکــی بــه حجــم 
8 میلیــون ســهم بودیــم کــه ایــن معاملــه بــا قیمــت پایــه هــر ســهم 2195 ریالــی و در 
ــا صــف خریــد بــه  ــه انجــام رســید . زنــگان ب ــازار خــرده فروشــی ب نمــاد میدکــو 2 در ب
کار خــود پایــان داد . نمادهــای وتــوکا ، فباهنــر بــا افزایــش 1 درصــدی در قیمــت پایانــی 

خــود همــراه شــدند .

فــروش اوراق مشــارکت بــرای طــرح هــای ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع 
معدنــی ایــران در در جلســه شــورای اقتصــاد تصویــب شــد.

رئیــس هیئــت مدیــره گــروه ملــی صنعتــی فــوالد ایــران از اســتمهال بدهــی 1200 میلیارد 
تومانــی ایــن واحــد تولیــدی بــه سیســتم بانکــی خبــر داد. بــه گــزارش مایــن نیــوز، حمیــد 
محمــودی بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه بــا مســاعدت سیســتم بانکــی بدهــی گــروه 
ــروه  ــن گ ــار داشــت: بدهــی ای ــران اســتمهال شــده اســت، اظه ــوالد ای ــی ف ــی مل صنعت

صنعتــی بــه سیســتم بانکــی حــدود 1200 میلیــارد تومــان اســت.

ــت:  ــران گف ــاورزی ته ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــدگان ات ــات نماین عضــو هی
واگــذاری ســهام ذوب آهــن اصفهــان در فرابــورس از ســوی ســازمان خصوصــی ســازی به 
عنــوان یکــی از بــزرگ تریــن مجتمــع هــای تولیــد فــوالد کشــور پیــش از حــل ماجــرای 

بدهــی هــای ایــن شــرکت، اتفاقــی عجیــب و خــاف قانــون اســت.
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نماینــده مجلــس بــا بیــان نکاتــی دربــاره صنعــت فــوالد گفــت: تولیــد فــوالد همــگام بــا 
ــد  ــوالد مبارکــه تولی ــل ف ــن دلی ــه همی ــرات بســیاری داشــته ب ــوژی تغیی پیشــرفت تکنول

بیلــت و بلــوم تولیــد بــا کیفیــت را در دســتور کار دارد.

ســرمایه گــذاری هــا بــا افزایــش تقاضــا مواجــه بودنــد. در واتــی شــاهد رنــج هــای 
مثبــت و جابجایــی بلوکــی بیــن ســهامداران حقوقــی و حقیقــی بودیــم کــه در نهایــت بــه 
ــد  ــا صــف خری ــز ب ــد در ایــن نمــاد انجامیــد. وســبحان و وبهمــن نی تشــکیل صــف خری
بــه معامــات خــود خاتمــه دادنــد. گوهــران در دومیــن روز معاملــه پــس از عرضــه اولیــه 
بــه قیمــت 111 تومــان رســید. وامیــد، ســهامدار عمــده ایــن نمــاد گوهــران، در ایــن نمــاد 
خریــدار بــود و روز گذشــته نیــز خریــدار 3 میلیــون ســهم ایــن شــرکت بــود. در بــازار امــروز 
شــنیده هایــی از گــزارش خــوب ایــن نمــاد بــه گــوش میرســید کــه در صــورت صحــت 

ایــن خبــر بایــد منتظــر شــروع رونــد صعــودی ایــن ســهم بــود.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا بــا معامــات منفــی همــراه بودنــد.
تاپیکــو کــه دیــروز صبــا تامیــن 5 میلیــون ســهم بــه پرتفــوی خــود اضافــه نموده اســت ،در 
بیــن ســهامداران حقوقــی بیــش از 12 میلیــون ســهم معاملــه شــد ، در نهایــت در قیمــت 
دیــروز 191 تومــان بــه کار خــود پایــان داد و در صــدر گــروه قــرار کرفت.شــپارس تنهــا 
نمــاد صــف فروشــی گــروه بود.پارســان کــه روز خــود را منفــی آغــاز کــره بــود در حــدود 8 
میلیــون ســهم جابــه جاشــد کــه 5 میلیــون آن در قیمــت 210 تومــان  در ســاعات پایانــی 
ــازار بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد.این نمــاد در پایــان در محــدوده صفــر مثبــت ، در  ب
قیمــت 209 تومــان بــه روز خــود پایــان داد و بــا 5 واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیر گذاشــت 
ودر رتبــه بعــد از تاپیکــو قــرار گرفت.وپتــرو در حــدود 7 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد کــه 
3 میلیــون ســهم در قیمــت 199 تومــان در دقایــق ابتدایــی بــازار بــه صــورت بلوکــی زده 
شــد ودر نهایــت بــا رشــد 4 درصــدی ، در قیمــت 198 تومــان بــه روز خــود پایــان داد و 

در گــروه ســوم شــد.

در گــروه پاالیشــی شــاهد معامــات متعادلــی بودیم.شــبندر بــا 52 واحــد مثبــت بــه 
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عنــوان ســومین ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص بــورس،در حالــی کــه روز خــود را منفــی 
آغــاز کــرده بــود بــا 90 درصــد فروشــنده حقیقــی بیــش از 24 میلیــون ســهم معاملــه شــد 
ــدر  ــه روز خــود خاتمــه دادو لی ــان ب ــا رشــد 4 درصــدی در قیمــت 458 توم ــان ب ودر پای
گــروه شــد.نمادهای ونفت،شــاوان و شــراز صــف خریــدی هــای گــروه بودند.شــتران بــا 1 
ــه عنــوان اوایــن ســهم تاثیــر کــذاردر فرابورس،بــدون فروشــنده حقوقــی  واحــد مثبــت ب
ــت  ــد 3 درصــدی ، در قیم ــا رش ــت ب ــد ودر نهای ــه ش ــال معامل ــارد ری ــدود 14 میلی در ح
ــن  ــروه شــد.ونفت دربی ــن ســهم گ ــه داد و پرحجــم تری ــود خاتم ــه روز خ ــان ب 254 توم
اســتقبال ســهامداران حقیقــی بیــش از 12 میلیــارد ریــال معاملــه شــد ودر پایــان بــا رشــد 
ــه معامــات خــود خاتمــه داد و  ــد کوچکــی ب ــا صــف خری 3 درصــدی ، درقیمــت 241 ب

دررتبــه ســوم گــروه قــرار گرفــت.

ــنبه  ــات روز دوش ــت در معام ــت نف ــورک، قیم ــرز از نیوی ــزاری رویت ــزارش خبرگ ــه گ ب
افزایــش یافــت تــازه تریــن نظرســنجیها نشــان داد احتمــال خــروج انگلســتان از اتحادیــه 
ــن  ــت بنزی ــکا قیم ــی در آمری ــاز فصــل اوج رانندگ ــا آغ ــن، ب ــم اســت و همچنی ــا ک اروپ
ــاره کاهــش  ــه گــران، گــزارش مؤسســه جنســکیپ درب ــه معامل ــه گفت افزایــش یافــت .ب
ــت  ــینگ در ایال ــه کوش ــوخت در منطق ــازی س ــره س ــطح ذخی ــکه ای س ــزار بش 568 ه
اوکاهومــا آمریــکا کــه مرکــز تحویــل شــاخص نفــت خــام ایــن کشــور اســت، از دیگــر 

ــود . ــر در رشــد قیمــت نفــت ب عوامــل مؤث

در حمــل ونقلــی هــا حریــل صــف خریــد شــد و ســایر نمادهــای نیــز همــگام بــا کلیــت 
ــود کــه  ــا رشــد قیمتــی همــراه شــدند. حکشــتی تنهــا نمــاد منفــی ایــن گــروه ب ــازار ب ب
بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر روی شــاخص داشــت. حپارســا کــه راهبــرد مبیــن کوثــر در 
آن همچنــان خریــدار اســت امــروز معامــات متعادلــی را دنبــال کــرد. خریدهــای صنــدوق 
گنجینــه آرمــان شــهر در نمــاد حتایــد همچنــان ادامــه دارد و در معامــات امــروز نیــز بــه 

حداکثــر قیمــت روزانــه رســید.
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مواضع سازمان خصوصی سازی درباره فروش ذوب;

به کره یا لوکزامبورگی ها

بــه دنبــال ناموفــق بــودن مزایــده 73 درصــد از بلــوک ذوب آهــن اصفهــان و یافــت نشــدن 
خریــدار، خبرهایــی منتشرشــده از ســوی بازاریــاب ایــن بلــوک مبنــی بــر اینکــه دو شــرکت 

کــره ایــی و لوکزامبورگــی پــای میــز مذاکــره آمده انــد.

ــن  ــی ای ــه بازاریاب ــن وظیف ــرمایه نوی ــن س ــرکت تأمی ــده ، ش ــار منتشرش ــاس اخب ــر اس ب
بلــوک را بــر عهــده دارد ، آن چنانکــه دو روز پــس از ناموفــق بــودن مزایــده ، ایــن شــرکت 
اعــام کــرد کــه  2ســرمایه گذار خارجــي بــراي خریــد ســهام ذوب آهــن اعــام آمادگــي 
کرده انــد، امــا ظاهــراً ایــن ســرمایه گذاران بــراي بررســي ســهام ذوب آهــن از همــه ابعــاد 
و قیمت گــذاري آن بــه یــک فرصــت 6ماهــه نیــاز دارنــد. گفتــه مي شــود ســرمایه گذاران 
خارجــي در مرحلــه اول قیمــت تعیین شــده بــراي بلــوک ســهام ذوب آهــن را اندکــي گــران 

ــد. ــي کرده ان ارزیاب
ــارد  ــوک 73درصــدي ســهام ذوب آهــن را 2300میلی  ســازمان خصوصي ســازي  قیمــت بل

تومــان معــادل 700میلیــون دالر بــرآورد کــرده اســت.
 طبــق آمــار انجمــن جهانــي فــوالد، ایــران بزرگ تریــن تولید کننــده فــوالد در خاورمیانــه 
ــه 1.5  ــل ب ــاه آوری ــران در  م ــد ای ــه تولی ــد ک ــار نشــان مي ده ــه اســت. آم ــس از ترکی پ
میلیــون تــن در مقایســه بــا 1.3 میلیــون تــن در پایــان ســال گذشــته کــه هنــوز تحریم هاي 

بین المللــي برداشــته نشــده بودنــد، افزایــش یافــت.

به هــرروی پــس از انتشــار ایــن خبر ، جعفر ســبحانی ، ســخنگوی ســازمان خصوصی ســازی 
ــه  ــه خارجی هــا ب ــوک ب ــن بل ــرای فــروش ای ــاره مواضــع ســازمان خصوصی ســازی ب درب
ــی نشــده و ظاهــراً خــود  ــه ای ــا مراجع ــه م ــوز به طــور رســمی ب ــد: هن همفکــران می گوی
ــه  ــا تأمیــن ســرمایه نویــن اســت ب ســازمان تأمیــن اجتماعــی توســط بازاریــاب کــه گوی

دنبــال مشــتری بــرای ایــن بلــوک می گــردد.
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ــن  ــده روز یکشــنبه ، آخری ــد: مزای ــده می گوی ــاره مزای ــزاری دوب ــاره برگ ــن درب او همچنی
مزایــده نخواهــد بــود و بــه زودی مزایــده ایــی دیگــر بــا شــرایطی متفــاوت انجــام می شــود.

ــم  ــًا نمی توان ــده فع ــن مزای ــخ ای ــاوت و تاری ــرایط متف ــاره ش ــد: درب ــه می کن او اضاف
ســخنی بگویــم امــا بایــد بدانیــد ایــن فــروش در مســیر خصوصی ســازی نیســت و تنهــا 

ــت. ــی اس ــن اجتماع ــازی از تأمی ــازمان خصوصی س ــات س ــول مطالب وص

ــه  ــا اآلن هیچ کــدام از قســط های خــود را ب ــه کــرد: ســازمان تأمیــن اجتماعــی ت او اضاف
خصوصی ســازی پرداخــت نکــرده اســت.

ــرد  ــت می ک ــی را پرداخ ــارد تومان ــط 260 میلی ــت 6 قس ــتا می بایس ــه وی ، شس ــه گفت ب
ــدام وصــول نشــده اســت.  ــه هیچ ک ک

ــن  ــهام ذوب آه ــدي از س ــوک 73 درص ــک بل ــنبه ی ــازي  روز یکش ــازمان خصوصي س س
اصفهــان را در فرابــورس عرضــه کــرد. ســازمان خصوصي ســازي  بــه تفکیــک 56 درصــد 
ــت از  ــه وکال ــر را ب ــي و 17 درصــد دیگ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــت از س ــه وکال ــوک را ب بل
صنــدوق حمایــت و بازنشســتگي کارکنــان فــوالد باقیمــت پایــه هــر ســهم 4116 ریــال 
عرضــه کــرد امــا بلــوک ســهام ذوب آهــن مشــتري نداشــت و فــروش نرفــت. گفته مي شــد 
یــک ســرمایه گذار ترکیــه اي کــه قبــًا مذاکراتــي را بــراي خریــد ســهام ذوب آهــن انجــام 

داده بــود، قبــل از عرضــه از خریــد ایــن ســهام انصــراف داده اســت.
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سترانی ها با خبر باشند! 

یک پروژه جدید در سیمان تهران در آستانه بهره برداری است 

مدیرعامــل شــرکت ســیمان تهــران مــی گویــد: ایــن کارخانــه بــه زودی یــک خــط تولیــد 
جدیــد بــه ظرفیــت یــک میلیــون تــن را بــه بهــره بــرداری مــی رســاند.

مجیــد پــور مــی افزایــد: ایــن خــط تولیــد جدیــد ، طــرح جایگزینــی 2 نــام دارد کــه پــس 
از توقــف کار تعــداد ی از خــط هــای تولیــد قدیمــی راه انــدازی شــده اســت.

بــه گفتــه وی،  ایــن خــط یــک میلیــون تنــی تــا پایــان امســال تمــام شــده و تولیــد خــود 
را آغــاز مــی کنــد.

از او مــی پرســم کــه آیــا در شــرایط کنونــی ایــن خــط تولیــد مقــرون بــه صرفــه اســت کــه 
ایــن طــور توضیــح مــی دهــد : شــرایط کنونــی را بــا وضعیتــی کــه بــر صنعــت ســیمان 
ــرد بلکــه  ــر ک ــر تقاضــا تعبی ــن عرضــه ب ــی پیشــی گرفت ــه معن ــد ب ــم اســت را نبای حاک

نشــان از رکــود حاکــم بــر صنعــت ســاختمان و ســاخت و ســاز اســت .

مدیرعامــل ســیمان تهــران تصریــح کــرد: درمجمــوع ایــن خــط تولیــد جدیــد جایگزیــن 
خــط هــای تولیــد قدیمــی اســت .

او درپایــان تصریــح مــی کند:ایــن کارخانــه هــم اکنــون بیــش از هفــت هــزار ســهامدار و 
1500 کارگــر فعــال داردکــه هــر نــوع تصمیمــی مــی توانــد امــرار معــاش ایــن کارگــران 

را بــه مخاطــره بینــدازد.
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سایپا و ایران خودرو در گودال بی کفایتی!

در این گزارش نگاهی می اندازیم به وضعیت تولید خودروهای سواری و...

ــا  ــل شــخصی نزدیــک اســت و ت ــا اتومبی ــردم ب روز هــای گــرم تابســتان و ســفرهای م
حــدود دو ســال قبــل، شــب عیــد و ابتــدای تابســتان بــازار خــودرو داغ تــر از ســایر روز هــا 
و ماههــای ســال بــود. امــا چنــد ســالی اســت کــه رکــود حاکــم بــر اقتصــاد ایــران، بــازار 
خــودروی ایــران را بــی نصیــب نگذاشــته اســت. گویــا زمــان ســفر هــای نــوروز و تابســتان 
فرقــی بــه حــال بــازار خــودرو نمــی کنــد و حتــی برخــی از طــرح هــای دولــت همچــون 

فــروش قســطی نتوانســته مشــتریان خــودرو را بــه ســمت بــازار آن جــذب نمایــد. 

کیفیــت پاییــن خــودرو داخلــی و قیمــت بــاالی آن دو دلیــل عمــده ای اســت کــه قشــر 
متوســط رو بــه پاییــن ترجیــح مــی دهنــد بــی وســیله بماننــد و گرمــای طاقــت فرســا را 
ــد  ــه ســفر هــای داخلــی و خــارج شــهری بپردازن ــدون وســیله نقلیــه ب تحمــل کننــد و ب
ــا اینکــه خــودروی بــی کیفیــت خریــداری کننــد. آنهایــی کــه از ســطح مالــی بهتــری  ت
ــح  ــی ترجی ــت داخل ــی کیفی ــه ب ــی را ب ــت چین ــم کیفی ــودروی ک ــم خ ــد بازه برخوردارن
مــی دهنــد و آنهایــی کــه مشــکلی بــا پرداخــت میلیونــی بــرای خریــد خــودروی ســواری 

ــد داشــت.  ــد، قــدرت انتخــاب در بیــن برندهــای مطــرح را خواهن ندارن

عرضــه و تقاضــا خودروهــای داخلــی از یــک ســو و عــدم حمایــت دولــت از ایــن صنعــت 
و تحریــم هــای مالــی از ســوی دیگــر، ضعــف صنعــت خــودرو را چنــد برابــر کــرده اســت. 
هــر مــاه آمــاری از وضعیــت تولیــد خودروســازها منتشــر مــی شــود و مــاه هــا اســت کــه 
ــدات  ــه وضعیــت تولی ــم. گــزارش پیــش رو ب آمــار هــای مربوطــه را گــردآوری مــی کنی
خودروســاز هــا، آمــار واردات قطعــه ســازان و آمــار کیفیــت خودروســازان داخلــی مربــوط 

شــده و بــا هــم بــه نقــد و تحلیــل آن مــی پردازیــم.
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آمار تولید گروه خودروسازان از سال 91 تا 95

ــن  ــدات ای ــه تولی ــه طوریک ــی نداشــت ب ــرد خوب ــودرو در اردیبهشــت 95 عملک ــران خ ای
ــن  ــدر 90 ای ــا تن ــته 17 درصــد کاهــش داشــت. تنه ــال گذش ــه س ــاز نســبت ب خودروس

ــانیده اســت.  ــه 2704 رس ــود را ب ــدات خ ــته و تولی ــد داش ــد تولی ــرکت رش ش

همیــن وضعیــت در شــرکت پــارس خــودرو حاکــم اســت و تولیــدات تنــدر 90 ایــن شــرکت 
بــه 2297 دســتگاه در اردیبهشــت 95 رســیده اســت. البتــه پــارس خــودرو بــا طــرح یــک 
خــودروی جدیــد بــه نــام برلیانــس گــوی ســبقت تولیــدات را از ســایرین گرفتــه و همچنین 

پرایــد مونتــاژ شــده ایــن شــرکت نیــز بــا افزایــش تولیــد رو بــه رو شــده اســت.

تاکنــون تولیــدات تنــدر 90 بــه دلیــل کمبــود قطعــه یــا هــر مشــکل دیگــر انــدک بــود. 
بــه نظــر مــی رســید ایــران خــودرو و پــارس خــودرو سیاســت رقابــت انحصــاری را ایجــاد 
و بــازار تنــد 90 را بــرای خــود کــرده انــد چــرا کــه در همــه تولیــدات داخلــی ، میــل بــه 
خریــد ایــن محصــول بــه کیفیــت باالتــر، بیشــتر بــوده اســت . از ســویی کاهــش تولیــدات 
ایــن محصــول، حاشــیه ســود آنــرا افزایــش داده و بــه طوریکــه گفتــه مــی شــود حاشــیه 
ســود فــروش ایــن محصــول بیــن یــک میلیــون تــا 2.5 میلیــون تومــان شــده و بــه همیــن 
خاطــر دســت دالالن از ســودجویی بــر ایــن کاال بــاز بــود. امــا خوشــبختانه از ســال 95، 
تولیــدات تنــدر 90 بــه دلیــل تقاضــای بــاالی خریــد یــا بازشــدن درهــای تحریــم هــای 

بیــن المللــی از ســر گرفتــه شــده اســت. 

برلیانــس، تیگــو5 و ام وی ام110اس ســه خــودرو پــر تیــراژ چینــی در ایــران هســتند کــه 
طــی دو مــاه نخســت امســال نزدیــک بــه 7 هــزار دســتگاه از ایــن خودروهــا تولیــد و روانــه 
ــد رســیده و  ــه تولی ــارس خــودرو ب ــازار شــده اســت. برلیانــس در دو شــرکت ســایپا و پ ب
طــی دو مــاه نخســت امســال نزدیــک بــه ســه هــزار خــودرو از آن در کشــور بــه تولیــد 

رســیده اســت.

تولیــدات تیبــای گــروه ســایپا در اردیبهشــت 95 بــه میــزان 30 درصــد افزایــش داشــت. 
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ایــن در حالیســت کــه تولیــد پرایــد ســایپا حــدود 3 درصــد نســبت بــه ســال قبــل کاهــش 
داشــته اســت. حــدود دو ســالی اســت کــه خودروســازان در صــدد متوقــف نمــودن خــط 
ــدات  ــت تولی ــد. شــاید اف ــی دیگــر بودن ــا محصول ــردن آن ب ــن ک ــد ســایپا و جایگزی تولی

پرایــد در اردیبهشــت مــاه دلیلــی باشــد بــر توقــف خــط تولیــد آن.

ــوده را  ــف ب ــود متوق ــا ب ــدت ه ــه م ــت را ک ــزدا3 و وان ــد م ــز خــط تولی ــروه بهمــن نی گ
آغــاز کــرده اســت. وانــت زامیــاد نیــز همچــون ســال پیــش تولیــد مــی شــود و تنهــا در 
فروردیــن مــاه 95 بــه دلیــل نیمــه تعطیــل بــودن خــط تولیــد بــا افــت تولیــد مواجــه شــده 

بــود.
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واردات قطعات خودرو به بازار داخل از سال 91 تا 95

متاســفانه هیــچ خــودروی داخلــی بــه طــور 100 درصــد از قطعــات داخلــی ســاخته نمــی 
شــود و همیشــه بــه قطعــات وارداتــی وابســته ایــم. قطعــات یدکــی وارداتــی نیــز بیشــتر 
ــه  ــد و ب ــی زنن ــا برچســب فرانســوی م ــر بســیاری از آنه ــا ب ــی شــود ام ــن وارد م از چی
جــای کاالی اروپایــی وارد کشــور مــی شــود و گویــا هــر کســی از هــر جایــی بــدون هیــچ 
ــه  ــی کــه قطع ــد. در حال ــق مــی کن ــازار تزری ــه ب ــت وارد و ب ــی کیفی ــات ب ــی قطع نظارت
ســازان مــی گوینــد: بیــش از 90 درصــد قطعــات خــودرو قابلیــت تولیــد داخلــی را دارنــد و 

قطعــات بســیار محــدودی قابــل ســاخت در داخــل کشــور نیســتند.

ــه هــای واردات قطعــات  یکــی از مشــکات ورشکســتگی قطعــه ســازان، شــناوری تعرف
ــذا نبــض  ــرای قطعــات وارداتــی وضــع نمــی شــود ل اســت و متاســفانه تعرفــه باالیــی ب
صنعــت قطعــه ســازی یکــی در میــان مــی زنــد. درصورتــی تعرفــه هــای تعییــن شــده ، 
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بــرای تولیدکننــدگان داخلــی حمایتــی باشــد، باعــث رشــد و بهبــود صنعــت قطعــه ســازی 
مــی شــود و از طــرف دیگــر نظــارت ســختگیرانه، افزایــش ســطح کیفــی قطعــات را بــه 
همــراه خواهــد داشــت کــه متاســفانه بــه ایــن بعــد توجــه نمــی شــود و قطعــات پــس از 

فــروش بســیار بــی کیفیــت عرضــه مــی شــود. 

ــه  ــه حــدود هشــت دالر ب ــز ب ــی نی ــات واردات ــی قطع ــر، ســطح قیمت طــی ســالهای اخی
تنــزل کــرده و حــال آنکــه وزن و حجــم واردات ایــن محصــوالت بــه بــازار داخــل افزایــش 
ــی  ــرای کاالی خارج ــی ب ــاالی داخل ــای ب ــان از تقاض ــوع نش ــن موض ــت، ای ــته اس داش
داشــته و گویــا تحریــم هــا چنــدان بــر ورود قطعــات تاثیــر نداشــته اســت. اکنــون تحریــم 
هــا برداشــته شــده و کاال خارجــی بــا قیمــت پاییــن تــر از تولیــد داخــل وارد مــی شــود و 

نگرانــی قطعــه ســازان از ورشکســتگی را دو چنــدان مــی کنــد.

بــه همیــن دالیــل، رییــس انجمــن قطعــه ســازی، از توقــف فعالیــت 50 درصــد واحدهــای 
ــال 95  ــودرو در س ــدات خ ــد، تولی ــه نمان ــه ناگفت ــر داد. البت ــور خب ــازی در کش ــه س قطع
ــد خــودروی  ــه ســالهای قبــل کاهــش داشــته اســت. حــال آنکــه کاهــش تولی نســبت ب
ــرای  ــد )نقدینگــی کافــی( ب ــا قــدرت خری ــا تقاضــا رابطــه مســتقیم داشــته و ی ــی ب داخل
خریــد خودروهــای خارجــی افزایــش یافتــه اســت. بــه هــر حــال بســیاری از قطعــه ســازان 

بســوی تعطیلــی بنــگاه هــای خــود پیــش مــی رونــد.
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ارزش واردات قطعــات وارد شــده از چیــن در ســال 95، در حــدود 3117 میلیــارد ریــال بــوده 
اســت کــه 83 درصــد کل واردات را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد. پــس از چیــن، ارزش 
ــال  ــارد ری ــه ترتیــب 523 و 132 میلی واردات قطعــات تولیــد خــودروی فرانســه و ژاپــن ب
اســت. بــه ایــن ترتیــب چیــن ســهم باالیــی در صــادرات قطعــات خــودرو بــه بــازار ایــران 
دارد و گاهــا بــر آنهــا برچســب تولیــد داخــل یــا کاالی فرانســوی مــی زننــد و بــه مشــتری 
ــه ظاهــر فرانســوی از بســیاری از فروشــگاه  ــد قطعــات ب ــذا مراقــب خری مــی فروشــند ل

هــای قطعــات اولیــه باشــید.

ــرکت  ــط ش ــی توس ــت 1395 در حال ــی در اردیبهش ــای داخل ــت خودروه ــزارش کیفی گ
بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایــران اعــام شــد کــه 56 درصــد خودروهــای تولیــد و مونتاژ 

ــد.  ــت کرده ان ــک ســتاره را دریاف ــد ی ــت بســیار ب داخــل کیفی

همانطــور کــه در نمــودار 5 مشــاهده مــی کنیــم، بــا ســرمایه 50 میلیــون تومــان، بهتریــن 
ــد  ــن بیــن پرای ــا اســت. در ای ــده ای و اتوماتیــک( و ران ــدر90 )دن ــد تن ــرای خری ــه ب گزین
جــزو بــی کیفیــت تریــن ســواری هــای زیــر 25 میلیــون تومانــی اســت و مشــتریان واقعــا 

از کیفیــت و خدمــات پــس از فــروش خودروهــای فــروش رفتــه ناراضــی هســتند. 



  تحلیل امروز سه شنبه 1 تیر 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

17

17

ــازان،  ــی قطعه س ــه برخ ــد ک ــوان ش ــش عن ــدی پی ــرایطی چن ــن ش ــفانه در چنی متاس
ــد  ــوط تولی ــه خط ــا ب ــاز رد و از ورود آنه ــوی خودروس ــا از س ــت آنه ــه کیفی ــی ک قطعات
ــروش  ــس از ف ــات پ ــای خدم ــبکه نمایندگی ه ــت را وارد ش ــده اس ــری ش ــودرو جلوگی خ
ــود  ــرای بهب ــد ب ــال بای ــر ح ــه ه ــت. ب ــار اس ــف ب ــا تاس ــه واقع ــد ک ــاز می کنن خودروس
ــا  ــل قیمــت خودروهــا متناســب ب ــا حداق ــدی فکــری کــرد و ی کیفیــت خودروهــای تولی
کیفیــت باشــد و خــودروی بــی کیفیــت و یــک ســتاره بــا قیمــت 25 میلیــون تومــان بــه 

ــروش نرســد. ف
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نتیجه گیری

ــه  ــبت ب ــال 95 نس ــت س ــودرو در اردیبهش ــد خ ــد، تولی ــه ش ــاال گفت ــه در ب ــور ک همانط
اردیبهشــت ســال 94 کاهــش داشــته گرچــه تولیــد برخــی محصــوالت همچــون تولیــدات 
گــروه بهمــن و زامیــاد و پــارس خــودرو رو بــه افزایــش گراییــده اســت. تولیــدات ایــران 
خــودرو کاهــش داشــته و تولیــدات ســایپا تنهــا 3 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش 
داشــته اســت و دقیقــا تولیــدات ایــن دو شــرکت نــام بــرده از لحــاظ کیفیــت بســیار پاییــن 
هســتند و بــه  آنهــا لقــب یــک و یــا دو ســتاره مــی دهنــد. وضعیــت قطعــه ســازان داخــل 
نیــز چنگــی بــه دل نمــی زنــد، یــا همگــی بــه دلیــل هزینــه هــای بــاال تعطیــل و یــا در 
شــرف ورشکســتگی هســتند. در ایــن حــال عمــده قطعــات مصرفــی از داخــل، وارداتــی 
هســتند کــه اغلــب آنهــا از چیــن بــه ایــران صــادر مــی شــود و ســهم فرانســه و ژاپــن از 
ــاالی واردات و  ــب 14 و 3 درصــد هســتند. حجــم ب ــه ترتی ــران در کل ب ــه ای صــادرات ب
کاهــش بهــای قطعــات اصــا بــه نفــع تولیــد داخــل نیســت البتــه همــه تولیــدات و مونتــاژ 
کاری هــای داخلــی بــه نوعــی بــه بازارهــای جهانــی وابســته هســتند. واقعــا تحلیــل اینکــه 
مشــکات ایــن دو گــروه مهــم بــازار کجاســت و چــه بایــد کــرد، آســان نیســت و تنهــا 
مــی تــوان امیــدوار بــود کــه در همیــن دولــت یــا دولــت هــای بعــدی بــه وضعیــت آنهــا 
رســیدگی کــرد و کاالی باکیفیــت بــا قیمــت منطقــی بــه دســت مشــتری برســد تــا شــاهد 

تصادفــات مــرگ بــار جــاده ای نباشــیم. 
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فوالژ در محدوده 164-155 تومان ارزنده است

نیمــا آزادی، تحلیلگــر برتــر بــازار ســیگنال خریــد ســهم را در 156 تومــان بــا اهــداف 220 
و 280 تومــان صــادر کــرده اســت :

https://efanos.com/Signal/23690

بــرای مشــاهده ســیگنال هــای صــادر شــده از ایــن نمــاد توســط ســایر تحلیلگــران بــه 
لینــک زیــر مراجعــه فرماییــد:

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

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 بورســینس ب
مشــاوره پرتفــوی، ســیگنال خریدســهام، سبدســهام پیشــنهادی و تحلیــل بــازار می نمایــد.

https://efanos.com/Signal/23690
https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=148
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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

