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نیم نگاهی به بازار

ــش از  ــورس بی ــل، شــاخص کل ب ــین تحلی ــل از پرش ــه نق ــینِس ب ــزارش بورس ــه گ ب
80 واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 73,736 واحــد رســید. کــه نمادهــای فخــوز بــا 39 
واحــد ، خســاپا بــا 30 واحــد و حکشــتی بــا 22 واحــد بیشــترین تاثیــر  منفــی و همچنیــن 
نمــاد فــارس بــا 76 واحــد بیشــترین تاثیــر مثبــت را بــر شــاخص بــورس گذاشــتند.  ارزش 
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 320 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد واتــی بــا رقمــی 
حــدود 20 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود . در بــازار فرابــورس شــاخص 
ــد  ــای دماون ــید . نماده ــد رس ــم 770 واح ــه رق ــت ب ــش یاف ــد کاه ــش از 5 واح کل بی
ــتند. ارزش  ــورس گذاش ــاخص فراب ــر ش ــی را ب ــر منف ــترین تاثی ــرس بیش ــتران و زاگ ، ش
ــا رقمــی  ــاد ذوب ب ــه نم ــان رســید ک ــارد توم ــم 79 میلی ــه رق ــازار ب ــن ب معامــات در ای

ــود.  ــه ب ــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معامل حــدود 3 میلی

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3508 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 116 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

بانــک مرکــزی از »فــاز مقدماتــی برنامــه اصــاح نظــام بانکــی« کــه از آن تحت عنــوان 
»طــرح نجــات بــازار پــول« نیــز یــاد می شــود، رونمایــی کــرد. ایــن برنامــه از ســه بخــش 
ــه حبــس  ــی نظــام بانکــی، ب ــع انجمــاد از دارای ــا رف تشــکیل شــده اســت و می کوشــد ب
منابــع ایــن شــبکه پایــان دهــد. بــرای ایــن منظــور، بخــش نخســت برنامــه ماموریت هــای 
ــی«  ــه کمــک آنهــا، نقــش »نظارت ــا ب ــر دوش بانــک مرکــزی گذاشــته ت ــه ای را ب ده  گان
ــات  ــت مطالب ــا مدیری ــد ب ــا بتوان ــود ت ــت ش ــاد تقوی ــن نه ــی« ای ــت گذاری پول و »سیاس
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ــا  غیرجــاری و تخفیــف تنگنــای اعتبــاری، زمینه هــای کاهــش غیرمســتقیم نــرخ ســود ب
ــاز« را فراهــم کنــد و بــه کنتــرل  ــازار ب اســتفاده از ابزارهــای جدیــدی مثــل »عملیــات ب
تــورم )حفــظ ثبــات پولــی( و بازگردانــدن ســامت بانکــی )حفــظ ثبــات مالــی( نیــز ادامــه 
ــای  ــی »بدهی ه ــوس یعن ــع محب ــن طــرح، جــزء دیگــری از مناب ــد. بخــش دوم از ای ده
دولتــی « را هــدف گرفتــه اســت و بــا محوریــت وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی می کوشــد 
در ســال جــاری بــا تبدیــل بدهی هــای دولتــی بــه اوراق بهــادار و اســتفاده از ابــزار جدیــد 
ــل  ــه اهــداف دیگــری مث ــد و ب ــاری کمــک کن ــای اعتب ــع تنگن ــه رف ــازار بدهــی«، ب »ب
تقویــت ابزارهــای پولــی و مالــی و نیــز اعتباردهــی بــه پشــتوانه وثیقــه دســت پیــدا کنــد. 
در نهایــت، بخــش ســوم از ایــن برنامــه عاجــل کــه در ســال جــاری اجــرا خواهــد شــد، 

ــد . ــرار می ده ــدف ق ــا« را ه ــرمایه بانک ه ــش س »افزای

در آســتانه نیمســال دوم پســابرجام، تقاضــای خریــد و اجــاره ســاختمان اداری در تهــران از 
ســمت شــرکت های خارجــی به صــورت محســوس افزایــش یافــت. ایــن گــروه، زمســتان 
ــای  ــن فضاه ــاره نحــوه تامی ــی درب ــام،  ارزیابی های ــدن برج ــی ش ــد از اجرای ــته و بع گذش
ــه توســط دالالن  ــی ک ــرار بازدیدهای ــاال ق مســکونی و اداری در پایتخــت انجــام داد و ح
ــت  ــم می شــود، حکای ــی شــرکت های خارجــی تنظی ــای ایران ــرای طرف ه ــک اداری ب مل
از قطعــی شــدن بخشــی از مذاکــرات اقتصــادی دوره پســابرجام دارد. ورود تقاضــای جدیــد 
ــای  ــران اســت. بناه ــه ای ــرود ســرمایه خارجــی ب ــی از ف ــاک اداری عامت ــازار ام ــه ب ب
ــک  ــازار مل ــه ب ــا ب ــه »خارجی« ه ــاز دوم مراجع ــی دارد .ف ــج ویژگ ــا پن ــر خارجی ه مدنظ
بــرای خریــد یــا اجــاره ســاختمان اداری آغــاز شــد. شــرکت های متقاضــی ســرمایه گذاری 
ــا ارزیابی هایــی کــه از زمســتان پارســال –همزمــان بــا  و تاســیس نمایندگــی در ایــران، ب
اجــرای برجــام و شــروع مذاکــرات اقتصــادی بــرای ســرمایه گذاری در ایــران- نســبت بــه 
ــون در  آســتانه نیمســال  ــد، اکن ــت اقامــت کاری و ســکونتی در کشــور انجــام دادن وضعی
ــن  ــرای ای ــد و ب ــتقرار گرفته ان ــل اس ــی مح ــاب قطع ــه انتخ ــم ب ــابرجام، تصمی دوم پس
ــد.  ــرای جســت وجوی ســاختمان اداری مــورد نظرشــان را شــروع کرده ان منظــور، اقــدام ب
ــه دالالن امــاک اداری  ــی شــرکت های خارجــی ب ــا از ســمت طرف هــای ایران مراجعه ه
ــدا کــرده  به خصــوص در دو منطقــه مرکــزی پایتخــت، به صــورت محســوس افزایــش پی
ــه  ــوام و البت ــا 4 ویژگــی ت ــال ســاختمان هایی ب ــه دنب ــان، ب ــن گــروه از متقاضی اســت. ای
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متفــاوت از شــکل ســنتی ســاختمان های اداری هســتند کــه شــاید از ایــن منظــر، دامنــه 
انتخــاب آنهــا بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی غالــب بناهــای اداری نوســاز، محــدود باشــد . 

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

ــه کار  ــی ب ــا معامــات منف ــرا ب ــات نمادهــا اکث ــاخت قطع ــروه خــودرو و س در گ
خودشــان پایــان دادنــد . ســایپا امــروز شــاهد معامــات منفــی ای بــود خســاپا بــا کاهــش 
ــون ســهم  ــس از آنکــه بیــش از 60 میلی ــال رســید و پ ــه قیمــت 1335 ری 2 درصــدی ب
معاملــه شــد بــا صــف فــروش 48 میلیونــی بــه کار خــود پایــان داد ســایپا امــروز پــر حجــم 
تریــن نمــاد گــروه بــود . خزامیــا منفــی بودایــن نمــاد بــا کاهــش 3 درصــدی بــه کار خــود 
پایــان داد و بــا قیمــت 986 ریــال بیــش از 40 میلیــون ســهم معاملــه شــد همچنیــن زامیاد 
جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه بــه منظــور تصویــب صورتهــای مالــی 
در پایــان معامــات امــروز متوقــف شــد . خــاور صــف فــروش شــد ایــن نمــاد بــا کاهــش 
2 درصــدی همــراه شــد و بــا صــف فــروش 3 میلیونــی بســته شــد . خپــارس منفــی شــد 
ــی  ــان داد و در محــدوده کــف قیمت ــه کار خــود پای ــا کاهــش 4 درصــدی ب ــن نمــاد ب ای
بســته شــد . خــکاوه قرمــز پــوش بــود ایــن نمادبــا افــت قیمتــی همــراه شــد و بــا قیمــت 
پایانــی1355 ریالیبــه معاماتــش خاتمــه داد .نمادهــای خمحرکــه ، ختــراک از منفــی هــای 
همــراه بــا صــف فــروش بودنــد . بــا توجــه بــه رونــد منفــی در بیشــتر نمادهــا شــاهد صــف 
خریــددر نمادهــای خاهــن ، خعتبــار بودیــم . در جریــان معامــات شــاهد بازگشــایی نمــاد 
خاذیــن بودبــم کــه جهــت اعــام تنفــس مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه متوقــف شــده 
بــود خاذیــن بــا قیمــت 1020 ریــال بازگشــایی شــد خاذیــن پــر عرضــه و فشــار فــروش 
همــراه شــد و بــا صــف فــروش 9  میلیونــی بــه کار خــود پابــان داد . خــکار مثبــت بــود و 

بــا افزایــش 3 درصــدی همــراه شــد و بــه قیمــت پایانــی 149 تومــان رســید.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، در پــی اعــام زمــان برگــزاری مجمــع ســاالنه 
ایــران خــودرو کــه ســاعت 10 روز چهارشــنبه جــاری 23 تیــر تعییــن شــده بــود، نمــاد ایــن 
شــرکت در پایــان معامــات دیــروز بســته شــد امــا ایــن شــرکت ســاعت 21:33 دیــروز 
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ــاالنه  ــع س ــرد مجم ــام ک ــدال اع ــاالنه در ک ــع س ــزاری مجم ــه برگ ــار اصاحی ــا انتش ب
ــر در ســالن اجتماعــات شــرکت ســاپکو تشــکیل  ــح پنــچ شــنبه 31 تی را ســاعت 10 صب

خواهــد داد.

رئیــس کمیتــه تحقیــق و تفحــص از صنعــت خــودرو در مجلــس نهــم بــا اعــام دو عنصــر 
ــت خــودرو  ــی صنع ــا زمانیکــه شــاکله مدیریت ــز ت ــر اعــام بن ــت: بناب آســیب رســان گف
اصــاح نشــود بــا شــرکت هــای ایرانــی قــرارداد نمــی بنــدد. بــه گــزارش پایــگاه خبــری 
ــص در  ــق و تفح ــو، تحقی ــو گفت وگ ــا رادی ــه ب ــو در مصاحب ــی علیل ــرس، عل ــورس پ ب
صنعــت خــودرو را ضــروری دانســت و افــزود: دو عنصــر آســیب رســان در صنعــت خــودرو 
ــه طوریکــه رئیــس هیــات مدیــره دو  حاکــم اســت کــه یکــی مدیریــت دولتــی اســت. ب
ــه  ــی ک ــا زمان ــت اســت و ت ــتند. عنصــر دوم ران ــر هس ــن وزی ــزرگ، معاونی ــاز ب خودروس
شــرکت هایــی متصــل بــه مراکــز ثــروت و قــدرت باشــند و بــه شــکل قانونــی و رقابتــی 

عمــل نکننــد مشــکات پــا برجاســت.

در گــروه فلــزات اساســی نمادهــا اکثــرا بــا قیمــت پایانــی منفــی بــه کار خودشــان 
پایــان دادنــد . فــوالد در محــدوده صفــر تابلــو بســته شــد فــوالد بــا بیــش از 25 میلیــون 
ــی  ــت پایان ــان قیم ــروز در هم ــاد ام ــن نم ــود ای ــروه ب ــاد گ ــن نم ــم تری ــر حج ــهم پ س
1225 ریالــی باقــی مانــد . ذوب منفــی بودایــن نمــاد امــروز در محــدوده صفــر منفــی بــه 
معاماتــش خاتمــه داد بــا قیمــت پایانــی 2458 ریالــی بیــش از 16 میلیــون ســهم معاملــه 
شــد . وتــوکا روز مثبتــی را پشــت سرگذاشــت ایــن نمــاد بــا رشــد 4 درصــدی همراه شــد و 
بــا قیمــت پایانــی 1587 ریالــی بــه کار خــود پایــان داد . هرمــز ، فســرب از دیگــر نمادهای 
ــر منفــی معاماتشــان را پشــت سرگذاشــتند .  ــد کــه در محــدوده صف منفــی گــروه بودن
نمادهــای فــرآور ، زنــگان از مثبــت هــای همــراه بــا صــف خریــد بودنــد . ارفــع امــروز بــا 
افزایــش 1 درصــدی بــه کار خــود پایــان داد بــه قیمــت 3347 ریالــی رســید و بیــش از 2 
میلیــون ســهم معاملــه شــد . فخــوز پــر عرضــه ظاهــر شــد ایــن نمــاد بــه حداقــل قیمتــی 
نیــز رســید در آخــر بــا کاهــش 4 درصــدی روز منفــی ای را بــرای خــود رقــم زد فخــوز 
امــروز بیــش از 6 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه بیــش از 82 درصــد خریــد آن توســط 

حقوقــی هــا صــورت گرفــت .
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ــد  ــدی تولی ــق کلی ــی در مناط ــد صنعت ــش تولی ــرای کاه ــن ب ــت چی ــتور دول ــی دس در پ
کــه باعــث نگرانــی در مــورد عرضــه شــده اســت، قیمــت فــوالد در معامــات آتــی روز 
ــه گــزارش مایــن نیــوز، واحدهــای ذوب ســنگ آهن  ســه شــنبه چیــن افزایــش یافــت. ب
در تانگشــان، شــهر فوالدســازی بــزرگ اســتان هبــی در پــی دســتور دولــت مجبــور بــه 
کاهــش تولیــد خــود در ادامــه مــاه جــاری شــدند و ایــن کاهــش در هفتــه آخــر جــوالی 

بیشــتر نیــز خواهــد شــد.

کشــورهای مهــم هــدف ایــران در صــادرات فــوالد در بهــار 95 بــه ترتیــب عبــارت انــد 
از چیــن، عــراق، امــارات، ترکیــه، ایتالیــا، عمــان و اســپانیا کــه حضــور دو کشــور اروپایــی 
ــراری  ــار ســال جــاری رخ داده و نشــان از برق ــس از ســال هــا در به ــا و اســپانیا، پ ایتالی
ارتبــاط میــان فوالدســازان بــزرگ کشــور بــه خصــوص فــوالد مبارکــه بــا ایــن کشــورها 
دارد و آن را مــی تــوان از پیامدهــای عقــد تفاهــم نامــه هــای ایــن شــرکت بــا طــرف هــای 
اروپایــی در طــی چنــد مــاه اخیــر عنــوان کــرد .صــادرات فــوالد ایــران بــه اروپــا در ســال 
هــای قبــل از تحریــم بــه طــرز گســترده ای صــورت داشــت و بعضــًا ورق خودروســازان 
آلمانــی نیــز از محصــوالت صنایــع اصفهــان تأمیــن مــی شــد امــا تحریــم هــای ظالمانــه و 
قطــع ارتباطــات، ایــن رونــد را بــا وقفــه روبــه رو کــرد و از بهــار امســال مجــدداً تحرکاتــی 

بــرای احیــای آن صــورت گرفتــه اســت.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا بــا معامــات منفــی همــراه بودنــد.
فــارس بــا 76 واحــد مثبــت بــه عنــوان اولیــن ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص بــورس،در 
محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرد و در بیــن ســهامداران حقوقــی بیــش از 22 
میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در پایــان بــا رشــد 1 درصــدی ، در قیمــت 508 تومــان بــه 
کار خــود پایــان داد و در صــدر گــروه قــرار گرفــت. ســاینا و شــتوکا صــف خریدهــای گــروه 
بودند.پتــرول بــا 96 درصــد فروشــنده حقیقــی در حــدود 3 میلیــون ســهم جــا بــه جاشــد 
و در آخــر در محــدوده صفــر منفــی ، در قیمــت 136 تومــان بــه روز خــود پایــان داد و در 
رتبــه بعــد از فــارس قــرار گرفت.نمادهــای شســینا ،شــمواد و شــفارا در کــف قیمتــی خــود 
بســته شدند.شــفن جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه بــه منظــور تصویــب 
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ــادی بطــور  ــی ع ــزاری مجمــع عموم ــس از برگ ــف شد.شــیران پ ــی متوق ــای مال صورته
فــوق العــاده مبنــی بــر انتخــاب اعضــای هیــات مدیــره در قیمــت 395 تومــان بــا افــت 1 
درصــدی بــه گردونــه معامــات برگشــت و در نهایــت در محــدوده صفــر منفــی ، در قیمــت 

400 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد.

بــر اســاس گــزارش اداره روابــط عمومــی پتروشــیمی بوعلــی ســینا الیــن ازت مجتمــع کــه 
در حادثــه ی اخیــر ســوخته بــود در مــدار قــرار گرفــت .دیــروز نیــز سیســتم آب کولینــگ 

محتمــع پتروشــیمی بوعلــی ســینا در مــدار قــرار گرفــت.

در گــروه پاالیشــی بــه جــز ســه نمــاد شپنا،شــبندر و شــبریز بقیــه نمادهــا در حاشــیه 
ــدار حقوقــی بیــش از 8 میلیــون ســهم  ــا 86 درصــد خری منفــی دادوســتد شدند.شــبندر ب
معاملــه شــد کــه 3 میلیــون آن در قیمــت 448 تومــان در ســاعت پایانــی بــازار بــه صــورت 
ــه  ــان ب ــت ، در قیمــت 443 توم ــر مثب ــت در محــدوده صف بلوکــی انجــام شــد و در نهای
معامــات خــود خاتمــه داد و بــا 10 واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیــر گذاشــت و پــرارزش 
ــپاس  ــای ش ــروه بود.نماده ــی گ ــاد صــف فروش ــا نم ــپا تنه ــروه شد.شس ــهم گ ــن س تری
جهــت برگــزاری مجامــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام در تاریــخ 1395/04/24 
شــتران جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام در روز شــنبه 
مــورخ 1395/04/26متوقــف شدند.شــپنا در بیــن اســتقبال ســهامداران حقوقــی بیــش از 11 
میلیــون ســهم دادوســتد شــد کــه 5 میلیــون آن در قیمــت 262 تومــان در دقایــق پایانــی 
ــت 258  ــت و در قیم ــر مثب ــدوده صف ــت در مح ــاد در نهای ــد.این نم ــوک زده ش ــازار بل ب
تومــان خــود را بــرای معامــات فــردا آمــاده کــردو پرحجــم تریــن ســهم گــروه شــد.ونفت 
ــه منظــور  ــدون فروشــنده حقوقــی جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه ب ب

تصویــب صورتهــای مالــی متوقــف شــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز از نیویــورک، قیمــت نفت در معامــات روز دوشــنبه کاهش 
یافــت زیــرا معاملــه گــران بــه فــروش سراســیمه محمولــه هــای نفتــی در بازارهــای مالــی 
ادامــه دادنــد .افزایــش آمــار دکلهــای حفــاری در آمریــکا از یــک ســو و کاهــش امیــدواری 
ــاره رشــد قیمــت نفــت از ســوی دیگــر، از مهمتریــن عوامــل  صندوقهــای معاماتــی درب
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مؤثــر در افــت قیمــت نفــت بودنــد .جیــم ریتربــوش، رئیــس مؤسســه آمریکایــی ریتربــوش 
ــازار از وضعیــت افزایشــی در روزهــای نخســت مــاه ژوئــن و وضعیــت  و شــرکا، گفــت: ب
خنثــی کــه در حــدود یــک مــاه گذشــته در آن قــرار داشــت، اکنــون بــه ســوی وضعیــت 

کاهشــی حرکــت کــرده اســت.

ــر از محــل آورده و  ــش ســرمایه 79 درصــدی بیمــه کوث ــه، مجــوز افزای ــروه بیم در گ
مطالبــات حــال شــده صــادر شــد و معامــات امــروز ایــن نمــاد را بــه صــف خریــد رســاند. 
ــود و بیــش از 5 میلیــون ســهم در ایــن نمــاد داد  ــرز امــروز نیــز مــورد توجــه ب بیمــه الب
و ســتد شــد کــه بخــش عمــده ایــن حجــم توســط ســهامداران حقوقــی خریــداری شــد. 
ــی  ــیمی بوعل ــوزی پتروش ــش س ــروه از آت ــن گ ــر از ای ــرکت دیگ ــت دو ش ــهم پرداخ س
مشــخص شــد و طــی آن اعــام شــد کــه ســهم دو شــرکت بیمــه البــرز و آســیا از ایــن 

آتــش ســوزی بــه ترتیــب 9,1 و 9 درصــد مــی باشــد.

ــای اراضــی 450  ــر احی ــر خب ــان تحــت تاثی ــی همچن ــا، وات ــذاری ه ــرمایه گ در س
ــود و امــروز نیــز صــف  ــاری هشــتگرد فراســا از بانــک صنعــت و معــدن پرتقاضــا ب هکت
خریــد را در قیمــت 4013 ریــال تجربــه کــرد. صــف خریــد ولصنــم عرضــه شــد و معامات 
وصنعــت بــرای دومیــن روز متوالــی بــا صــف خریــد همــراه بــود. ســایر نمادهــای گــروه 
ــاهد  ــی ش ــرده فروش ــازار خ ــن در ب ــروز همچنی ــتند. ام ــی داش ــبتا متعادل ــات نس معام
جابجایــی بلــوک 42 میلیونــی وخــارزم در قیمــت 103 تومــان بودیــم. وخــارزم طــی چنــد 
هفتــه اخیــر پــس از بازگشــایی در محــدوه 50 درصــدی NAV خــود در حــال معاملــه اســت 

امــا همچنــان تحرکاتــی در معامــات ایــن ســهم وجــود نــدارد.

در بانکــی هــا معامــات درون گروهــی بانــک ملــت قیمــت ســهم را وارد فــاز مثبــت 
کــرد و موجــب رشــد شــاخص کل شــد. ســایر نمادهــای گــروه نیــز همچنــان معامــات 
ــی ســهم  ــوک 12,5میلیون ــز بل ــازار خــرده فروشــی نی ــد. در ب ــال کردن ــی را دنب کــم رمق
ــان  ــاور در پای ــاد وخ ــن نم ــروز همچنی ــد. ام ــا ش ــال جابج ــت 2385 ری ــت در قیم وبمل

ــه منظــور برگــزاری مجمــع عــادی ســالیانه متوقــف شــد. معامــات ب
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صحت و سقم شایعه افزایش 200 درصدی بفجر !

 ازافزایش سرمایه بفجر بیشتر بدانید! 

مدیرمالی پتروشیمی فجر درباره افزایش سرمایه این شرکت توضیح داد.

ســید جــواد کاظمــی درگفتگــو بــا همفکــران دربــاره شــایعه افزایــش ســرمایه 200 درصدی 
ایــن شــرکت شــفاف ســازی کرد.

ــاره  ــن ب ــچ عــدد قطعــی درای ــوز هی ــدان درســت نیســت و هن ــن عــدد چن وی گفــت: ای
ــدارد. وجــود ن

بــه گفتــه وی ، پتروشــیمی فجــر افزایــش ســرمایه درپیــش دارد امــا ایــن رقــم بــه هیــچ 
عنــوان قطعــی نیســت .

کاظمــی مــی افزایــد: پتروشــیمی فجــر درصورتــی مــی توانــد 200 درصــد بــه ســرمایه خود 
بیافزایــد کــه هلدینــگ خلیــج فــارس بــه عنــوان ســهامدار عمــده نیــز از محــل مطالبــات 

خــود در ایــن کار شــریک شــود.

او همچنیــن خبــر از تعدیــل مثبــت در پتروشــیمی فجــر داد و گفــت: امیــد اســت بــه زودی 
اخبــار خوبــی درایــن بــاره داشــته باشــیم.
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یک مدیرارشد درچادرملو خبرداد: 

افزایش سود هرسهم کچاد به 288 ریال

بــه دنبــال انتشــار آخریــن اطاعــات از ســوی چادرملــو ، یــک مدیــر ارشــد در این شــرکت 
مــی گویــد :ســود هرســهم کچــاد تــا 288 ریال اســت.

ــه  ــال ب ــم 118 ری ــو ســود هــر ســهم خــود را در گــزارش 3 ماهــه از رق شــرکت چادرمل
175 ریــال افزایــش داد کــه حــاوی یــک تعدیــل مثبــت 48درصــدی اســت و بــر اســاس 

دســتورالعمل بــورس، نمــاد ایــن شــرکت بــرای تعدیــل مثبــت متوقــف خواهــد شــد.

بــر اســاس ایــن گــزارش مقــدار فــروش بــا افزایــش مواجــه شــده و همچنیــن نرخ شــمش 
ــو،  ــروش محصــوالت چادرمل ــرخ هــای ف ــن ن ــای تعیی ــوان مبن ــه عن ــوالد خوزســتان ب ف

بــرای هــر تــن 11میلیــون ریــال فــرض شــده اســت.

همچنیــن تعییــن نــرخ گندلــه بــر مبنــای 21,5درصــد نــرخ شــمش فخــوز و نرخ کنســانتره 
بــه طــور متوســط 12,8درصــد نــرخ شــمش فخــوز فــرض گردیده اســت. 

بــا توجــه بــه اینکــه میانگیــن نــرخ شــمش و اســلب هــم اکنــون 12,75 میلیــون ریــال در 
هــر تــن اســت، تــداوم نــرخ هــای فعلــی مــی توانــد ســود هــر ســهم چادرملــو را بــه مــرز 

300 ریــال نزدیــک کنــد.

از ســویی دیگــر، یکــی از کارشناســان مالــی  ایــن شــرکت درگفتگــو بــا همفکــران دربــاره 
وضعیــت کنونــی چادرملــو مــی گوید:اطاعــات منتشــره از ســوی چادرملــو بــا توجــه بــه 

اینکــه بســیار بــا اهمیــت هســتند ، دیــروز مــا تقاضــای توقــف نمــاد را دادیــم .
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اوراق مرابحه فوالد چگونه است ؟ 

امروز مجوز انتشار اوراق مرابحه فوالد مبارکه صادرشد.

مجوز عرضه 1000میلیارد ریالی اوراق مرابحه شرکت فوالد مبارکه صادرشد.

یــک مدیــر مالــی در فــوالد مبارکــه دربــاره ویژگــی ایــن اوراق گفــت: ایــن تأمیــن مالــی 
ــد  ــر خری ــوالد مبارکــه مشــتمل ب ــاز شــرکت ف ــورد نی ــه م ــواد اولی ــن م ــه منظــور تامی ب
ــه از شــرکت معدنــی و صنعتــی چــادر ملــو )ســهامی عــام( انجــام  ســنگ آهــن ریــز دان

خواهــد شــد.

وی تصریح کرد: نرخ اوراق 20 درصد و مقاطع پرداخت سود سه ماهه خواهد بود.

همچنیــن بحرالعلــوم مدیرعامــل کارگــزاری بانــک مســکن کــه  عامــل فــروش ایــن اوراق 
خواهــد بــود، گفــت: شــرکت تأمیــن ســرمایه بانــک مســکن و صنــدوق ســرمایه گــذاری 
ره آورد آبــاد مســکن بــه عنــوان متعهدیــن پذیــره نویســی عرضــه موفــق اوراق و بانــک 
ــن کــرده  ــرر را تضمی ــوان ضامــن، پرداخــت اقســاط در سررســیدهای مق ــه عن مســکن ب

انــد.

به گفته وی ، این اوراق دوساله و با سود سالیانه 20 درصد خواهند بود.

وی خاطــر نشــان کــرد: بازارگــردان ایــن اوراق شــرکت تأمیــن ســرمایه بانــک مســکن و 
عملیــات بازارگردانــی مبتنــی بــر حــراج اســت.

بحرالعلــوم در ادامــه گفــت: ایــن اوراق بــه عنــوان بخشــی از طــرح جامــع تامیــن مالــی 
شــرکت فــوالد مبارکــه تــا افــق 1404 منتشــر شــده اســت و ســرآغاز بهــره گیــری ایــن 
ــت جهــت  ــا سیاســت هــای کان دول ــی و هــم راســتا ب ــن مال شــرکت از ابزارهــای نوی

توســعه ابزارهــای مبتنــی بــر بدهــی شــرکتی اســت.



 تحلیل امروز سه شنبه 22 تیر 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

11

11

بررسی نکات مهم مجمع بیمه آسیا 

بررسی مجمع عادی و بودجه 95 »آسیا«

ــل  ــیا در مح ــه آس ــرکت بیم ــالیانه ش ــادی س ــع ع ــاه مجم ــنبه 22 تیرم ــه ش ــروز س ام
ســاختمان اصلــی ایــن شــرکت برگــزار شــد. ایــن شــرکت بــرای ســال مالــی 94 بــه علــت 
نبــود منابــع الزم، هیــچ ســود تقســیمی DPS را تصویــب نکــرد. از طرفــی یکــی از نــکات 
مطــرح شــده در خصــوص ایــن شــرکت، جلوگیــری یکــی از ســهامداران عمــده از افزایــش 
قیمــت ایــن ســهام اســت. در ایــن گــزارش بــه صــورت خاصــه بــه بررســی بودجــه ســال 

95 پرداختــه و مهم تریــن نــکات مطــرح شــده در مجمــع را عنــوان مــی کنیــم.
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سهامداران آکنتور بر سر دوراهی...

ــی  ــاه مدت ــرای نوســانگیران و ســهامداران کوت ــد تحلیلگــران، ب ــن اســتراتژی از دی بهتری
خــروج موقــت از ســهم و بــرای ســهامداران بــا دیــد بلندمــدت، نگهــداری و کــم کــردن 

میانگیــن بــر روی حمایــت مــی باشــد.

https://efanos.com/Search?Tab=analyze&SecurityId=318

ــه  ــروش ســهام دار عمــده شــرکت از محــل ســهم های وثیق ــام موجــود، ف ــن ابه مهم تری
ــاه مــدت ســهم  ــد عرضــه، اظهــار نظــر در مــورد آینــده کوت ــا اتمــام ایــن رون اســت و ت

امــکان پذیــر نخواهــد بــود، ســهم در حــال حاضــر صــف فــروش یــک میلیونــی دارد.

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=analyze&SecurityId=318
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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

