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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس 116 واحــد 
ــا 50 واحــد ،  ــه رقــم 74,313 واحــد رســید. کــه نمادهــای وپاســار ب افزایــش یافــت و ب
خــودرو بــا 30 واحــد و وبانــک بــا 25 واحــد بیشــترین تاثیــر  مثبــت  و نمــاد شــپدیس بــا 
بیــش از 63 واحــد بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر  شــاخص گذاشــتند.  ارزش معامــات در 
ایــن بــازار بــه رقــم 194 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد وبصــادر بــا رقــم 24 میلیــارد 
تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .در بــازار فرابــورس شــاخص کل بــا افزایــش 
8 واحــدی بــه رقــم 780 واحــد رســید.  نمادهــای  شــتران، زاگــرس و دماونــد بیشــترین 
تاثیــر مثبــت را بــر ایــن شــاخص گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 125 
میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد دی بــا رقمــی بیــش از 4 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین 

ارزش معاملــه بــود.  

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3507 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
89 هــزار تومــان رســید. 

مهمترین اخبار اقتصادی

ــت :  ــام گف ــترک برج ــیون مش ــران در کمیس ــته ای ای ــده هس ــات مذاکره کنن ــس هی رئی
ــام  ــرای برج ــش روی اج ــی پی ــادی و بانک ــه اقتص ــکات در زمین ــع و مش ــاره موان درب
ــاس عراقچــی  ــزارش ایســنا،  ســید عب ــه گ ــم .ب ــت می کنی در کمیســیون مشــترک صحب
معــاون وزیــر امــور خارجــه کشــورمان و رئیــس هیــات مذاکره کننــده ایرانــی در چهارمیــن 
کمیســیون مشــترک اجــرای برجــام پیــش از آغــاز ایــن نشســت در ویــن گفــت: در ایــن 
نشســت دربــاره موانــع پیــش روی اجــرای مطلــوب برجــام در زمینه هــای بانکــی و مالــی 
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بــا طرف هــای مقابــل صحبــت می کنیــم .وی ادامــه داد: مشــکاتی کــه بــر ســر اجــرای 
برجــام اســت کــه کــم هــم نیســتند در ایــن نشســت بحــث می شــود بــه ویــژه در زمینــه 
بانکــی و برقــراری مجــدد اتصــاالت بانکــی، مشــکاتی کــه در اجــرای برجــام پیــش آمــده 
اســت و مــا نســبت بــه آنهــا دغدغــه داریــم مطــرح خواهــد شــد .عراقچــی گفــت: مســایل 
و مشــکات فنــی و تکنیکــی کــه دربــاره اجــرای تعهــدات مــا بعضــا بــه وجــود می آیــد و 
ســوء برداشــت هایی کــه دربــاره اجــرای ابعــاد فنــی برجــام بیــن مــا و آژانــس و هم چنیــن 
بیــن آژانــس و 1+5 پیــش می آیــد و نیــز ســواالتی کــه آژانــس دربــاره چگونگــی اجــرای 
برجــام دارد از جملــه مــواردی هســتند کــه در کمیســیون مشــترک مطــرح و بــر ســر آن 

تصمیم گیــری می شــود.

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات بجــز نمادهــای خپرخــش، خپویــش کــه بــا 
قیمــت پایانــی منفــی بــه کارشــان پایــان دادنــد ســایر نمادهــا یکدســت ســبزپوش بودنــد 
ــا افزایــش 1 درصــدی  ــروز ب ــن نمادام ــد افزایشــی همــراه شــد ای ــا رون ــروز ب . ســایپا ام
بــه قیمــت پایانــی 1278 ریالــی رســید.و بیــش از 83 میلیــون ســهم معاملــه شــد ســایپا 
پــر حجــم تریــن نمــاد گــروه بــود و در پایــان  معامــات امــروز جهــت برگــزاری مجمــع 
عمومــی عــادی ســالیانه متوقــف شــد . خزامیــا مثبــت بــود زامیــاد بــا افزایــش 1 درصــدی 
بــه قیمــت 101 تومانــی رســید کــه بیــش از 63 درصــد حجــم معامــات توســط حقوقــی 
هــا رقــم خــورد . خــاور بــا افزایــش 2 درصــدی بــه کار خــودش پایــان داد خــاور بــا قیمــت 
پایانــی 117 تومانــی بــرای برگــزاری مجامــع عمومــی عــادی ســالیانه بــه منظــور تصویــب 
صورتهــای مالــی – عمومــی فــوق العــاده بــه منظــور تصمیــم گیــری در خصــوص افزایــش 
ســرمایه متوقــف شــد . نمادهــای خگســتر ، ختــراک ، خمهــر از مثبــت هــای همــراه بــا 
صــف خریــد گــروه بودنــد کــه بارشــد بیــش از 4 درصــدی بســته شــدند . خــودرو جهــت 
ــی شــد  ــای مال ــب صورته ــه منظــور تصوی ــالیانه ب ــادی س ــی ع ــع عموم ــزاری مجم برگ
ایــران خــودرو امــروز بــه قیمــت 3176 ریالــی رســید و پــس از آنکــه بیــش از 24 میلیــون 
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ســهم معاملــه شــد بــا افزایــش 2 درصــدی بــه کار خــود پایــان داد . خبهمــن در محــدوده 
ــرای برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی  صفــر مثبــت معاماتــش را پشــت سرگذاشــت ب
ســالیانه بــه منظــور تصویــب صورتهــای مالــی متوقــف شــد . نمادهــای ورنــا ، خرینــگ 
ــه معاماتشــان  ــد کــه در محــدوده صفــر مثبــت ب از دیگــر نمادهــای مثبــت گــروه بودن

خاتمــه دادنــد .

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم، ب ــا خبرن مخلصــی در گفت وگــو ب
طــی روزهــای اخیــر بــازار خریــد و فــروش خــودرو یــک مقــدار از رکــود خارج شــده اســت، 
اظهــار داشــت: رکــود بــازار باعــث شــده در محصــوالت خارجــی حجــم فــروش کاهــش 
پیــدا کنــد البتــه بایدایــن نکتــه را تأکیــد کنــم امــروزه مــردم فقــط بــه خاطــر احتیــاج خــود 
ــوان یــک کاالی ســرمایه ای  ــه عن ــد و دیگــر خــودرو ب ــد خــودرو می کنن ــه خری ــدام ب اق
ــا بیــان اینکــه نمایشــگاه داران در ســال گذشــته  بــرای آنهــا بــه حســاب نمی آیــد .وی ب
ــگاه ها  ــیاری از نمایش ــزود: بس ــده اند، اف ــل ش ــادی را متحم ــیب زی ــود آس ــدید رک ــا تش ب
تعطیــل شــده و حتــی برخــی نمایشــگاه داران تغییــر شــغل داده انــد کــه امیدواریــم امســال 
بــا رونــق بــازار ایــن موضــوع تکــرار نشــود .دبیــر هیئــت مدیــره نمایشــگاه داران خــودرو 
بــه قیمــت روز انــواع خــودرو در بــازار اشــاره کــرد و گفــت: اگــر افزایــش قیمــت در برخــی 
محصــوالت اتفــاق بیفتــد بــه خاطــر عرضــه و تقاضــا اســت امــا بــه صــورت کلــی رکــود 

باعــث شــده تــا بــازار انــواع خودروهــای داخلــی بــا افزایــش قیمــت روبــرو نشــود .

در گــروه فلــزات اساســی اکثــر نمادهــا بــا قیمــت پایانــی مثبــت بــه کار خودشــان 
پایــان دادنــد . فســرب امــروز پــر تقاضــا ظاهــر شــد ایــن نمــاد پــس از آنکــه بیــش از 8 
میلیــون ســهم معاملــه شــد بــا صــف خریــد بــه کار خــودش پایــان داد فســرب بــا رشــد 
ــت .  ــرار گرف ــروه ق ــی رســید و در صــدر معامــات گ ــه قیمــت 2678 ریال 4 درصــدی ب
فاســمین در محــدوده صفــر مثبــت و بــا قیمــت پایانــی 2448 ریالــی بســته شــد . نمادهــای 
فــروس ، ارفــع از مثبــت هــای همــراه بــا صــف خریــد گــروه بودنــد . فباهنــر مثبــت شــد 
ــش 4 درصــدی در قیمــت  ــا افزای ــان و ب ــد کاهشــی خــود پای ــه رون ــروز ب ــاد ام ــن نم ای
ــون ســهم  ــش ا ز3 میلی ــی بی ــی 1566 ریال ــت پایان ــا قیم ــر ب ــد فباهن ــراه ش ــی هم پایان
ــا صــف  ــه حداکثــر قیمتــی بســته شــد . فــرآور ب معاملــه شــد . و در محــدوده نزدیــک ب
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فــروش بــه کار خــود پایــان داد . هرمــز بــا قیمــت 2103 ریــال و در محــدوده صفــر تابلــو 
بــه معاماتــش خاتمــه داد .

شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه )ســمات( از درج نمــاد اوراق 
ارابحــه فــوالد مبارکــه در ســامانه پــس از معامــات خبــر داد.

میــزان فــروش محصــوالت مجتمــع فــوالد خراســان در 3 مــاه نخســت ســال جــاری بــه 
باالتریــن حجــم خــود از ابتــدای بهــره بــرداری رســید.به گــزارش مایــن نیــوز، مدیــر عامل 
مجتمــع فــوالد خراســان بــا بیــان ایــن کــه توســعه بــازار محصــوالت و افزایــش صــادرات، 
یکــی از مهــم تریــن راهبردهــای شــرکت در شــرایط کنونــی بــازار اســت، افــزود: فــوالد 
خراســان بــه علــت برخــورداری از کیفیــت بــاالی محصــول بــا بازاریابــی موثــر و معرفــی 
مناســب محصــوالت خــود توانســت در 3 مــاه نخســت ســال 1395، بالــغ بــر 23 هــزار تــن 
ــه 4کشــور افغانســتان، ترکمنســتان ،عــراق و پاکســتان صــادر نمایــد  محصــول نهایــی ب

کــه در مــدت مشــابه ســال گذشــته ایــن میــزان حــدود 9 هــزار تــن بــوده اســت.

ــروز فــوالدی هــا در وزارت  ــات جلســه عصــر دی ــا تشــریح جزئی عضــو انجمــن فــوالد ب
ــرای صــادرات آهــن  صنعــت، گفــت: در ایــن جلســه قــرار شــد عــوارض 15 درصــدی ب
ــر از  ــن، قیمــت اســلب در داخــل 15 درصــد باالت ــر ای اســفنجی وضــع شــود و عــاوه ب
نــرخ صادراتــی آن باشــدبه گــزارش مایــن نیــوز، ســید رضــا شهرســتانی اظهــار داشــت: در 
جلســه عصــر دیــروز فعــاالن صنعــت فــوالد بــا معــاون معدنــی وزیــر صنعــت، مشــکات 

ــرای حــل آن تصمیماتــی اتخــاذ شــد. تولیدکننــدگان مطــرح و ب

در آغــاز معامــات گــروه بانکــی شــاهد جابجایــی بلوکــی و رنــج مثبــت در نمادهــای 
وبصــادر و وپاســار بودیــم. خبــر افزایــش ســرمایه 150 درصــدی حکمــت منجر به تشــکیل 
صــف خریــد در ایــن نمــاد شــد. بدنبــال برگــزاری مجامــع عــادی ســالیانه شــرکتها امــروز 
شــاهد توقــف بســیاری از نمادهــای ایــن گــروه بودیــم. بانــک کارآفریــن کــه امــروز مجمع 
ســاالنه را برگــزار کــرده بایــد شــرط بانــک مرکــزی مبنــی بــر ذخیــره مطالبــات مشــکوک 
ــای  ــک ه ــاالنه بان ــع س ــرای مجم ــون ب ــزی تاکن ــک مرک ــد . بان ــت کن وصــول را رعای
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خاورمیانــه، پارســیان و پاســارگاد و انصــار شــروطی را تعییــن کــرده و انتظــار مــی رود طــی 
امــروز و فــردا هــم بــرای برخــی بانــک هــا آمــاده برگــزاری مجمــع شــروطی را تعییــن 
کنــد . در وانصــار نیــز، بانــک مرکــزی مجــوز برگــزاری مجمــع ایــن بانــک را مشــروط 
بــه لحــاظ نمــودن 237 میلیــارد ریــال کســری ذخیــره مطالبــات و انجــام اصاحــات در 

ســرفصل حســاب هــای مربوطــه کــرد.

ــی را  ــادل و مثبت ــات متع ــروه معام ــای گ ــب نماده ــا، اغل ــذاری ه ــرمایه گ در س
ــا بازدهــی بیــش از 50 درصــد همــراه  ــر ب ــی کــه طــی یکماهــه اخی ــد. وات ــال کردن دنب
ــا  ــا بیــش 80 میلیــون صــف فــروش آغــاز کــرد و در نهایــت ب ــود معامــات خــود را ب ب
معاملــه حــدود 20 میلیــون ســهم بــه کار خــود پایــان داد؛ ولصنــم و وصنعــت روز گذشــته 
ــده  ــش عم ــه بخ ــه اینک ــل توج ــه قاب ــتند. نکت ــهم داش ــن س ــنگینی در ای ــهای س فروش
ــه شــده دز ایــن نمــاد توســط ســهامداران حقوقــی خریــداری شــد. وگســتر  ســهام معامل
امــروز نیــز پرتقاضــا و بــا صــف خریــد همــراه بــود کــه در پایــان بــازار بــا حجــم معاملــه 
3,5 میلیونــی جهــت برگــزاری مجمــع عــادی ســالیانه متوقــف شــد. وســکاب نیــز پــس 
از چنــد روز معامــات مثبــت امــروز صــف خریــد شــد. در وســاپا کــه معامــات مثبتــی را 
پشــت ســر گذاشــت شــاهد معامــات کــد بــه کــد بــه حجــم 23 میلیــون در محــدوده 2 

درصــد مثبــت بودیــم.

ــا 63  ــی بودیم.شــپدیس ب در گــروه محصــوالت شــیمیایی شــاهد معامــات متعادل
واحــد منفــی بــه عنــوان اولیــن ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص بــورس، در بیــن ســهامداران 
حقوقــی بیــش از 11 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه 8 میلیــون آن در قیمــت 841 تومــان 
در دقایــق پایانــی بــازار بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد ایــن نمــاد در پایــان بــا افــت 5 
ــود  ــه کار خ ــی ب ــروش کوچک ــف ف ــده و ص ــوک زده ش ــت بل ــان قیم درصــدی ، در هم
ــروه شــد.نمادهای  ــاد صــف فروشــی گ ــا نم ــت و تنه ــرار گرف ــروه ق ــان ، در صــدر گ پای
زاگرس،شفارا،شــمواد وســاینا بــا صــف خریــد بســته شــدند.پترول در حالــی کــه روز خــود 
را در محــدوده صفــر تابلــو آغــاز کــرد بــا 66 درصــد فروشــنده حقوقــی بیــش  از 7 میلیــارد 
ریــال دادوســتد شــد و در انتهــا در محــدوده صفــر منفــی ، در قیمــت 135 تومــان بــه روز 
ــد نزولــی خــود امــروز را هــم  خــود پایــان داد و پرحجــم ظاهرشد.شــدوص در ادامــه رون
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منفــی شــروع کــرد وبــدون فروشــنده حقوقــی در حــدود 3 میلیــون ســهم جــا بــه جــا شــد 
ــا افــت 1 درصــدی ،  ــان ب ــه کــرد امــا در پای ــد را نیــز تجرب ــازار صــف خری و در طــول ب
ــه بعــد از شــپدیس قــرار  ــه معامــات خــود خاتمــه داد و در رتب در قیمــت 241 تومــان ب
ــر تقســیم 210  گرفت.شــفن پــس از برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مبنــی ب
تومــان ســود نقــدی آمــاده انجــام معاملــه شــد امــا بــدون کشــف قیمــت در حالــت مجــاز 

–محفــوظ باقــی مانــد.

ــازاد  ــران از محــل م ــل ای ــی اکری ــن وضعیــت افزایــش ســرمایه 1185 درصــدی پل آخری
ــت  ــی درخواس ــای کارشناس ــی ه ــد بررس ــی ده ــان م ــا نش ــی ه ــی دارای ــد ارزیاب تجدی
افزایــش ســرمایه در مراحــل نهایــی قــرار دارد و تــا دیــروز نتیجــه نهایــی یعنــی برگــزاری 
جلســه کمیتــه بــرای بررســی افزایــش ســرمایه بــه دســت نیامــده اســت .براســاس ایــن 
گــزارش، ایــن درحالــی اســت کــه بــا توجــه بــه ارایــه مــدارک مــورد نیــاز و همــکاری و 
عــزم جــدی مســئوالن پلــی اکریــل ، کمیتــه مربوطــه احتمــاال” در چهارشــنبه جــاری یــا 
هفتــه بعــد بــا برگــزاری جلســه ای در مــورد درخواســت افزایــش ســرمایه ” شــپلی” تصمیم 
گیــری خواهــد کــرد .در ایــن میــان ایــن احتمــال هــم وجــود دارد کــه عــاوه بــر افزایــش 
ســرمایه از محــل مــازاد تجدیــد ارزیابــی دارایــی هــا، درصــدی هــم از محــل آورده نقــدی 

تامیــن شــود امــا فعــا” قطعــی نیســت .

بیــژن نامــدار زنگنــه وزیــر نفــت دولــت یازدهــم در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار فــارس 
ــه  ــی 94 چ ــال مال ــرای س ــیمی ب ــای پتروش ــوراک مجتمع ه ــرخ خ ــه ن ــر اینک ــی ب مبن
ــرای ســال  ــرخ خــوراک مجتمع هــای پتروشــیمی ب ــاغ می شــود، پاســخ داد: ن ــی اب زمان
مالــی 95 بــه طــور ماهیانــه از ســوی وزارت نفــت ابــاغ می شــود و ایــن در حالــی اســت 
ــق  ــه و مطاب ــرار نگرفت ــورد بحــث ق ــی 94 اصــًا م ــرخ خــوراک ســال مال ــن ن کــه تعیی
ــه  ــت .ب ــوده اس ــده ب ــن ش ــا تعیی ــن مجتمع ه ــرای ای ــًا ب ــه قب ــت ک ــی اس ــان نرخ هم
ــرخ  ــرخ ســوخت، ن ــرخ خــوراک از ن ــا تفکیــک ن گــزارش فــارس مجلــس در ســال 93 ب
خــوراک پتروشــیمی ها را معــادل ریالــی 13 ســنت در هــر متــر مکعــب تعییــن کــرد کــه 

ایــن نــرخ بــرای ســال 94 نیــز ادامــه یافــت .
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در مراســمی بــا حضــور اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیــس جمهــوری بیــژن زنگنــه، 
ــام  ــیمی و مق ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ــل ش ــاهدایی، مدیرعام ــه ش ــت، مرضی ــر نف وزی
هــای اســتانی طــرح آمونیــاک و اوره شــهدای مرودشــت افتتــاح شــد.این طــرح در مجتمــع 
پتروشــیمی شــیراز و بــا ســرمایه گــذاری ارزی و ریالــی بــه ترتیــب 550 میلیــون یــورو و 
چهــار هــزار میلیــارد ریــال بــه بهــره بــرداری مــی رســد .طــرح آمونیــاک و اوره شــهدای 
مرودشــت، ظرفیــت تولیــد مجتمــع پتروشــیمی شــیراز را 2 برابــر می کنــد و بــه 3.7 میلیون 
ــا دانــش فنــی شــرکتهای  تــن مــی رســاند .طــرح آمونیــاک و اوره شــهدای مرودشــت ب
آمونیــاک کازالــه ســوئیس و تویــو ژاپــن و ا از ســوی شــرکت طراحــی و مهندســی صنایــع 
پتروشــیمی )پیــدک( طراحــی و نصــب شــده اســت و مراحــل طراحــی تفصیلــی، مهندســی 
خریــد، اجــرا، پیــش راه انــدازی و راه انــدازی ایــن طــرح را متخصصــان ایرانــی انجــام داده 

انــد.

در گــروه پاالیشــی بــه جــز شســپا بقیــه نمادهــا در حاشــیه مثبــت دادوســتد شــدند.
شــتران بــا 3 واحــد مثبــت بــه عنــوان اولیــن ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص فرابورس،بدون 
تحــرک ســهامداران حقوقــی بیــش از 7 میلیــون ســهم معاملــه شــد و در نهایــت بــا رشــد 
7 درصــدی و در قیمــت 246 تومــان بــه معامــات خــود پایــان داد و در راس گــروه قــرار 
گرفت.ونفــت روز خــود را در صفــر تابلــو شــروع کــرد و در بیــن ســهامداران حقیقــی بیــش 
ــت ، در قیمــت 226  ــر مثب ــر در محــدوده صف ــه شــد و در آخ ــال معامل ــارد ری از 11 میلی
تومــان خــود را بــرای معامــات فــردا آمــاده کــرد و در رتبــه بعــد از شــتران قــرار گرفــت.
درشــپاس پــس از برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام و تقســیم 
ســود نقــدی 1100 ریالــی بــه ازای هــر ســهم ، در قیمــت 1,416 تومــان در حاشــیه مثبــت 
ــر  ــهامداران و در محــدوده صف ــدون تحــرک س ــت ب ــد و در نهای 2 درصــد بازگشــایی ش
مثبــت ، در قیمــت 975 تومــان بــه روز خــود پایــان داد.شــبهرن در منفــی قیمــت خــورد و 
بــدون تحــرک ســهامداران حقوقــی و حجــم معاماتــی پائیــن ودر قیمــت 855تومــان بــه 
معامــات خــود خاتمــه داد.شــپنا بــا 6% تعدیــل مثبــت ســال مالــی 94 را بــه پایــان رســاند.

شــبندر ســود ســال 94 را از 17 ریــال بــه 63 ریــال افزایــش داد و بســته شــد.

ــنبه  ــات روز دوش ــت در معام ــت نف ــورک، قیم ــرز از نیوی ــزاری رویت ــزارش خبرگ ــه گ ب
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افزایــش یافــت زیــرا افزایــش خیــره کننــده ســطح ذخیــره ســازی نفــت خــام و فــرآورده 
هــای نفتــی ســبب شــد نگرانــی اشــباع بــازار نفــت دوبــاره اوج گیــرد .مؤسســه جنســکیپ 
ــام در  ــت خ ــازی نف ــره س ــطح ذخی ــاه، س ــر م ــه 25 تی ــی ب ــه منته ــرد در هفت ــام ک اع
پایانــه کوشــینگ در ایالــت اوکاهومــا آمریــکا بیــش از 25 هــزار بشــکه افزایــش یافتــه 
اســت .جیــم ریتربــوش، کارشــناس نفتــی آمریکایــی، گفــت: مــا همچنــان بــر پیــش بینــی 
کاهــش قیمــت نفــت پابرجــا هســتیم و بــاور داریــم کــه قیمــت شــاخص برنــت و دبلیــو 

تــی ای، بــه ترتیــب بــه 38 دالر و 37 دالر کاهــش خواهــد یافــت.

صادقی خبر داد: بهره برداری از خط تولید ریل همین روزها 

 خط تولید ریل ذوب آهن در آستانه بهره برداری است! 

مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان مــی گویــد :برنامــه ریــزی شــده خــط تولیــد ریــل درهمین 
روزهــا حداکثــر دوهفتــه آینــده،  بــه بهــره برداری رســد.

احمــد صادقــی مــی گویــد: حمــل و نقــل ریلــی کشــور بــه 700 هزارتــن ریــل نیــاز دارد 
و بهــره بــرداری از ایــن پــروژه ذوب آهــن مــی توانــد نقــش مهمــی را در کاهــش واردات 

ریــل ایفــا کنــد.

ــان  ــی در ذوب آهــن اصفه ــل مل ــد ری ــه تولی ــگار همفکــران/ تفاهمنام ــزارش خبرن ــه گ ب
ســال 93 در جریــان ســفر 3وزیــر دولــت یعنــی وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، وزیــر راه 
و شهرســازی و وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه اصفهــان بــه طــور رســمی کلیــد 
ــه  ــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفت ــه محمدرضــا نعمــت زاده، وزی خــورد. در همیــن زمین
ــه  ــدی ک ــوالدی را در ح ــواد ف ــد م ــه می توان ــل اینک ــه دلی ــان ب ــن اصفه اســت ذوب آه
بــرای تولیــد ریــل مناســب باشــد تصفیــه کنــد قــادر اســت مقدمــات الزم بــرای راه انــدازی 
خــط نــورد را فراهــم کنــد. همچنیــن محســن پورســید آقایــی، مدیرعامــل شــرکت راه آهــن 
جمهــوری اســامی و معــاون وزیــر راه و شهرســازی، بازســازی خطــوط راه آهــن و توســعه 
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ــه  ــته و گفت ــر دانس ــن امکان پذی ــل در ذوب آه ــد ری ــا تولی ــور را ب ــی کش ــل ریل حمل ونق
ــروژه  ــی در پ ــل  توجه ــرمایه گذاری قاب ــی، س ــکات مال ــود مش ــا وج ــن ب ــت ذوب آه اس
تولیــد ریــل انجــام داده کــه بــا بهره بــرداری از ایــن طــرح بــزرگ، یــک معضــل اساســی 

ــرای توســعه خطــوط ریلــی و حمل ونقــل کشــور رفــع خواهــد شــد. ب

بــه هــر روی  پیــش بینــی مــی شــود بــا بهــره داری از ایــن خــط 400 هزارتنــی، ذوب آهن 
اصفهــان بتوانــد نقــش اساســی درکاهــش واردات ریــل از ســویی و افزایــش درآمدهــای 

عملیاتــی خــود ایفــا کنــد.

مدیر امور مالی کچاد: شایعه را باور نکنید!

بــه دنبــال انتشــار اخبــاری غیــر رســمی درشــبکه هــای مجــازی مبنــی بــر تعدیــل مثبــت 
چادرملومدیرمالــی ایــن شــرکت چنیــن تعدیلــی را تکذیــب کــرد.

ســیدی درگفتگــو بــا همفکــران درایــن بــاره گفــت: شــایعه تعدیــل مثبــت خــود خوشــحال 
کننــده اســت ، امــا چنیــن خبــری اصــا صحــت نــدارد.

ــر ســود هــر ســهم  ــرداری ایــن شــرکت و اثــرش ب ــاره طرحهــای قابــل بهــره ب وی درب
ایــن شــرکت توضیــح داد کــه دو طــرح فــوالد و نیــروگاه چادرملونیزاثراتــش را بــر تعدیــل 

ســود گذاشــته و در کــدال نیــز منتشــر شــده اســت.

وی گفت: 288 ریال سود هر سهم ما فعا تغییر نمی کند و همین رقم است.



 تحلیل امروز سه شنبه 29 تیر 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

10

10

نگاهی به اخبار مهم مجمع »میهن« 

بررسی مجمع عادی و بودجه 95 »میهن«

امــروز ســه شــنبه 29 تیرمــاه مجمــع عــادی ســالیانه بیمــه میهــن در حالــی تشــکیل شــد 
ــه 4 تنــزل یافتــه  کــه ســطح توانگــری ایــن شــرکت طبــق محاســبات بیمــه مرکــزی ب
اســت )بهتریــن ســطح توانگــری، ســطح یــک اســت(. در گــزارش زیــر ضمــن ارایــه مهــم 
تریــن نــکات مطــرح شــده در مجمــع شــرکت، بــه بررســی بودجــه ســال 95 و پیــش بینــی 
هیئــت مدیــره شــرکت از آینــده شــرکت مــی پردازیــم. بــا توجــه بــه ســطح توانگــری 4 
ــون تجــاری  ــق قان ــق نظــر بیمــه مرکــزی حداقــل ســود ممکــن مطاب بیمــه میهــن طب

)حداقــل 10 درصــد EPS( معــادل 5 ریــال را بــه ازای هــر ســهم تقســیم کــرد.
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دی از دید تحلیلگران

 تحلیگران خرید سهم را در محدوده 130-140 تومان مناسب می دانند.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=1006

»علیرضا اسامی« هدف سهم را سقف کانال و حوالی 208 تومان می داند.

https://efanos.com/Signal/25267

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=1006
https://efanos.com/Signal/25267
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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

