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نیم نگاهی به بازار

ــورس 34 واحــد  ــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل ب ــه گــزارش بورســینِس ب ب
ــا 42 واحــد ،  ــم 75,501 واحــد رســید. کــه نمادهــای همــراه ب ــه رق ــت و ب ــش یاف افزای
اخابــر بــا 30 واحــد و فــارس بــا 29 واحــد بیشــترین تاثیــر  مثبــت  و نمــاد فــوالد بــا بیــش 

از 38 واحــد بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر  شــاخص گذاشــتند. 

ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 175 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد خزامیــا بــا 
رقــم 9 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود . در بــازار فرابــورس شــاخص 
ــو  ــد و میدک ــم 796 واحــد رســید. نمادهــای ذوب ، دماون ــان رق ــر در هم ــدون تغیی کل ب
بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر شــاخص فرابــورس گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار 
بــه رقــم 88 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد چکاپــا بــا رقمــی حــدود 25 میلیــارد تومــان 

دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود.

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده  3524  تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 93 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

ــی  ــد بده ــه رش ــد ک ــان می ده ــزی نش ــک مرک ــای بان ــن آماره ــاد : آخری ــای اقتص دنی
ــیده  ــه 8/ 6 درصــد رس ــاری ب ــال ج ــاه نخســت س ــزی در 2 م ــک مرک ــه بان ــا ب بانک ه
اســت. حــال آنکــه در ســال گذشــته 6/ 2 درصــد از میــزان ایــن بدهــی کاســته شــده بــود 
ــی از  ــا حاک ــت. گمانه زنی ه ــی داش ــه پول ــدی در پای ــد درص ــی 7/ 1 واح ــر کاهش ــه اث ک
آن اســت کــه ایــن رونــد می توانــد در ســه ســناریو » تطابــق نداشــتن زمانــی در تســویه 
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ــرای تامیــن منابــع کوتاه مــدت بانک هــا«  شــبکه چــکاوک«، »پوشــش بانــک مرکــزی ب
و »حمایــت بانــک مرکــزی از بانک هــا بــرای تعهــدات ضــروری دولــت« مــورد ارزیابــی 
قــرار گیــرد .آمارهــای بانــک مرکــزی نشــان می دهــد کــه در فروردیــن مــاه رشــد بدهــی 
بانک هــا بــه بانــک مرکــزی 4/ 5 درصــد و در دو ماهــه نخســت ســال جــاری میــزان ایــن 
بدهی هــا، 8/ 6 درصــد رشــد کــرده اســت. ایــن رونــد در حالــی اســت کــه در ســال گذشــته 
رقــم کلــی بدهــی بانک هــا 6/ 2 درصــد کاهــش داشــته و اثــر منفــی 7/ 1 درصــدی در 
ــدن  ــاب ش ــل خوش حس ــا به دلی ــته عمدت ــال گذش ــد در س ــن رون ــت. ای ــی داش ــه پول پای
ــاه نخســت ســال جــاری  ــا در دو م ــود، ام ــاری ب بانک هــای خصوصــی و موسســات اعتب

بدهــی ایــن گــروه بانکــی بــه بانــک مرکــزی 3/ 14 درصــد رشــد کــرده اســت.

ــه  ــه کاهــش ارزش خــود ادام ــازار معامــات روز ســه شــنبه ب ــی طــا در ب قیمــت جهان
داد. البتــه ایــن ســیر نزولــی بــه دلیــل بــر گــزاری نشســت بانــک فــدرال رزرو آمریــکا در 
راســتای اتخــاذ سیاســت پولــی اســت کــه موجــب بــه تعلیــق در آمــدن بــازار طــا شــده 
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــه عبــارت دیگــر، ُتجــار منتظــر نتیجــه ایــن نشســت هســتند ت اســت .ب
تاثیــر آن بــر روی طــا بــه معامــات خــود ادامــه دهنــد. ایــن در حالــی اســت کــه انتظــار 
ــی رود .در  ــدرال رزرو در نشســت دو روزه آن نم ــوی ف ــی از س ــره بانک ــرخ به ــش ن افزای
همیــن حــال، بهــای هــر اونــس طــا در بــازار معامــات نیویــورک بــا 2 دالر و 40 ســنت 
کاهــش بــرای تحویــل در مــاه دســامبر بــه یکهــزار و 342 دالر و 80 ســنت رســید کــه از 
رونــد نزولــی 18 دهــم درصــدی برخــوردار شــد .همچنیــن بهــای طــا بــه افزایــش نــرخ 
بهــره بانکــی در آمریــکا بســیار واکنــش نشــان مــی دهــد و بــا افزایــش آن دچــار کاهــش 

بهــا مــی شــود.
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در گروه های دیگر چه خبر بود؟

ــه کار  ــی ب ــات منف ــا معام ــا اکثراب ــات نماده ــاخت قطع ــودرو و س ــروه خ در گ
خودشــان پایــان دادنــد . خزامیــا منفــی بــود ایــن نماد بــا کاهــش 2 درصدی بــه معاماتش 
ــون ســهم  ــی رســید و بیــش از 90 میلی ــی 1084 ریال ــه قیمــت پایان ــاد ب خاتمــه داد زامی
معاملــه شــد کــه در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت . خــاور بــا کاهــش 1  درصــدی 
بــه قیمــت 1252 ریالــی رســید و روز منفــی ای را پشــت سرگذاشــت . خــودرو قرمــز پــوش 
ــی  ــا کاهــش 2 درصــدی و قیمــت پایان ــر عرضــه ظاهــر شــد و ب ــود ایــن نمادامــروز پ ب
3249 ریالــی معاماتــش را ســپری کــرد . ورنــا منفــی بــود ایــن نمــاد امــروز بــه حداقــل 
ــا قیمــت پایانــی 2393 ریالــی بــه کار خــود پایــان داد  قیمتــی نیــز رســید کــه در آخــر ب
ــا افــت 4 درصــدی در  ــد کــه ب . نمادهــای خگســتر ، خمهــر از منفــی هــای گــروه بودن
ــی در  ــت قیمت ــی و اف ــه معامــات منف ــا توجــه ب ــی خــود همــراه شــدند . ب قیمــت پایان
بیشــتر نمادهــا خچرخــش روز پــر تقاضایــی را شــاهد بــود و بــا صــف خریــد بســته شــد . 
خبهمــن در محــدوده صفــر مثبــت و بــا قیمــت پایانــی 2744 ریالــی بــه کار خــود پایــان 
ــا کاهــش 2 درصــدی  ــروز را ب ــاد ام ــن نم ــی همــراه شــد ای ــت قیمت ــا اف داد . خــکاوه ب
پشــت سرگذاشــت و بــه قیمــت پایانــی 1423 ریالــی رســید . نمادهــای خعتبــار ،خدیــزل 
از مثبــت هــای گــروه بودنــد کــه بــا افزایــش 1 درصــدی بــه معاماتشــان خاتمــه دادنــد .

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، جعفــر ســبحانی دربــاره دلیــل واگــذاری دوبــاره 
هلدینــگ خلیــج فــارس، ذوب آهــن و بازگشــت مپنــا بــه دولــت بــه فــارس گفــت: موضــوع 
واگــذاری ســهام شــرکت ذوب آهــن کــه شــامل ســهم 7 درصــدی شســتا و 16 درصــدی 
ــرای  ــم ایــن دو نهــاد ب ــان فــوالد می شــود، ناشــی از تصمی ــدوق بازنشســتگی کارکن صن
ــوده کــه  ــا ب ــران و بازنشســتگان آنه ــات مســتمری  بگی پرداخــت بدهــی و تســویه مطالب
ــت  ــود وکال ــای خ ــروش دارایی ه ــرای ف ــی ب ــازمان خصوص ــه س ــور ب ــن منظ ــرای ای ب

داده انــد.

ــاون طــرح و  ــان مع ــدار ضرابی ــن دی ــا ،در ای ــل از ایرن ــه نق ــار خــودرو ب ــزارش اخب ــه گ ب
توســعه گــروه بهمــن ، ایــن گــروه را یــک کارخانــه اتومبیــل ســازی غیردولتــی دانســت 
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ــا مــا  و گفــت : پــس از برجــام کشــورهای زیــادی بــرای همــکاری و ســرمایه گــذاری ب
ــم  ــن ه ــای ژاپ ــرکت تویوت ــن ش ــن بی ــرد : در ای ــار ک ــد .وی اظه ــی کردن ــام آمادگ اع
مــی توانــد از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و در ایــران ســرمایه گــذاری کنــد ضمــن آنکــه 
شــرکت ایســوزو در بخــش کامیــون ســرمایه گــذاری کــرده و مســووالن مرســدس بنــز 
نیــز بــه زودی بــرای ســرمایه گــذاری بــه ایــران خواهنــد آمــد .ضراییــان بــا بیــان اینکــه 
ــا آمادگــی دارد، از هیــات  ــا شــرکت دای هاتســو و تویوت گــروه بهمــن بــرای همــکاری ب
خبرگــزاری کیــودو درخواســت کــرد بــه بخــش هــای تجــاری و اقتصــادی کشــور ژاپــن 
ــه  ــای دیگــر از جمل ــه رقب ــد و گرن ــران بیاین ــه ای ــرای ســرمایه گــذاری ب ــد ب اعــام کنن
چیــن ، کــره و کشــورهای اروپایــی جــای آنهــا را خواهنــد گرفــت .هیــات ژاپنــی همچنیــن 
از کارخانجــات کــروز، بهمــن دیــزل و اورنــد پیشــرو از زیــر مجموعــه گــروه بهمــن نیــز 

دیــدن کردنــد .

در گــروه فلــزات اساســی شــاهد رونــد نزولــی دربیشــتر نمادهــا بودیــم . فــوالد منفی 
بــود ایــن نمــاد امــروز باافــت 1 درصــدی در  قیمــت پایانــی خــود همــراه شــدو بــه قیمــت 
1304 ریالــی رســید فــوالد امــروز بیــش از 23 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه پــر حجــم 
تریــن نمــاد گــروه از نظــر حجــم بــود . همچنیــن در نمــاد فــوالد 2 شــاهد معاملــه بلوکــی 
ــا قیمــت پایــه هــر ســهم 127  ــه ب ــه حجــم 47 میلیــون ســهم بودیــم کــه ایــن معامل ب
ــازار خــرده فروشــی صــورت گرفــت . فملــی  تومــان  توســط ســهامداران حقوقــی و در ب
باالخــره منفــی شــد ایــن نمــاد امــروز در محــدوده صفــر منفــی و بــا قیمــت پایانــی 1577 
ریالــی بــه کار خــود پایــان داد و بــه رونــد صعــودی خــود خاتمــه داد فملــی بیــش از 20 
میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه بیــش از 79 درصــد خریــد امــروز ان تئســط ســهامداران 
ــه قیمــت 247 تومــان رســید .  ــا کاهــش 1 درصــدی ب حقوقــی صــورت گرفــت . ذوب ب
فخــاس از مثبــت هــای همــراه بــا صــف خریــد گــروه بــود کــه بــا رشــد 3 درصــدی بــه 
ــا  ــع ب ــی ای را پشــت سرگذاشــت ارف ــع روز منف ــی رســید . ارف ــی3072 ریال قیمــت پایان
افــت 1 درصــدی درقیمــت پایانــی خــود همــراه شــد و بــه قیمــت 3965 ریالــی رســید . 
فباهنــر ، فــوالژ نیــز روز معاماتــی منفــی ای را ســپری کردنــد و در محــدوده صفــر منفــی 

بــه کار خودشــان پایــان دادنــد .
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در ســفر رئیــس جمهــوری بــه اســتان کرمانشــاه چنــد طــرح تولیــدی، زیربنایــی و خدماتــی 
در اســتان افتتــاح شــد. از جملــه طــرح هــای تولیــدی کــه در ســفر کاروان تدبیــر و امیــد به 
اســتان مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت مجتمــع ســیما فــوالد جهــان بــود کــه ظرفیــت 
تولیــد 200 هزارتــن میلگــرد A 2و A 3 را بــه جمــع فــوالد تولیــدی کشــور خواهــد افــزود.

آمارهــای داخلــی و جهانــی نشــان از افزایــش تولیــد فــوالد خــام در ایــران دارد کــه البتــه 
عضــو انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد، علــت ایــن افزایــش تولیــد را رونــق صــادرات مــی 
ــن افزایــش  ــان این کــه ای ــا بی ــوز، ســید رضــا شهرســتانی ب ــن نی ــه گــزارش مای ــد. ب دان
تولیــد فــوالد مربــوط بــه فــوالد خــام اســت، گفــت: براســاس آمــار، در تولیــد فــوالد خــام 

شــاهد افزایــش بودیــم امــا تولیــد محصــوالت نهایــی فــوالد کاهــش یافتــه اســت.

امــروز بــا شــایعه ممنوعیــت واردات کاغــذ و افزایــش نــرخ محصــوالت معامــات مثبتــی 
را در تمامــی نمادهــای  گــروه محصــوالت کاغــذی نظــاره گــر بودیــم. چکاپــا بیشــترین 
ــه صــف  ــازار ب ــه ب ــق اولی ــا معامــات بلوکــی دقای ــروز داشــت و ب ــازار ام تقاضــا را در ب
خریــد رســید کــه در نهایــت بــا حجــم معاملــه 100 میلیونــی و بــا 14 میلیــون صــف خریــد 

بــه معامــات خــود خاتمــه داد.  

ــا 59  ــا معامــات مثبــت همــراه بودند.شــبندر ب ــروه پاالیشــی بیشــتر نمادهــا ب در گ
درصــد فروشــنده حقیقــی بیــش از 14 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه 4 میلیــون آن در 
قیمــت 486 تومــان در ســاعات پایانــی بــازار بلــوک زده شــد و در پایــان در محــدوده صفــر 
ــن ســهم  ــر ارزش تری ــام رســاند ، پ ــه اتم ــان روز خــود را ب ــت ، در قیمــت 481 توم مثب
گــروه شــد و بــا 14 واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیــر گــذار بود.نمادهــای شــاوان ،شــبریزو 
شــراز بــا صــف خریــد بســته شدند.شــبریز در حالــی کــه روز خــود را منفــی شــروع کــرده 
بــود در بیــن اســتقبال ســهامداران حقیقــی در حــدود 15 میلیــون ســهم دادوســتد شــد و در 
انتهــا بــا رشــد 4 درصــدی ،در قیمــت آخریــن معاملــه 422 تومــان بــا صــف خریــد بیــش 
از 4 میلیونــی بــه معامــات خــود خاتمــه داد ،  پرحجــم ظاهرشــد و بــا 14 واحــد مثبــت 
برشــاخص اثــر گذاشت.شــتران در ادامــه رونــد نزولــی خــود امــروز راهــم منفــی آغــاز کــرد 
ــون را رقــم زد و در  ــی بیــش از 11 میلی ــدار حقیقــی حجــم معامات ــا 97 درصــد خری و ب
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ــردا  ــرای معامــات ف ــان در محــدوده صفــر منفــی و در قیمــت 254 تومــان خــود راب پای
آمــاده کــرد.

وزیــر نفــت هنــد اعــام کــرد بــا اســتمرار افزایــش واردات ایــن کشــور از ایــران، جمهــوری 
اســامی در جایــگاه چهارمیــن تامیــن کننــده بــزرگ نفــت هنــد قــرار گرفــت . بــه گــزارش 
خبرگــزاری پــی تــی آی هنــد از دهلــی نــو، ایــن کشــور آســیایی در ســه ماهــه آوریــل تــا 
ژوئــن ســال جــاری، پنــج میلیــون تــن نفــت خــام از ایــران خریــداری کــرده اســت کــه بــه 
ایــن ترتیــب تهــران بــه چهارمیــن عرضــه کننــده عمــده نفــت خــام بــه هنــد بــا فاصلــه 
اندکــی از ونزوئــا قــرار گرفــت کــه در ایــن دوره پنــج میلیــون و 200 هــزار تــن نفــت 

خــام بــه هنــد صــادر کــرده اســت .

در اســتخراج کانــه هــای فلــزی، دو قلوهــای ســنگ آهنــی کــه در محــدوده منفــی 
ــی وارد  ــت حقوق ــا حمای ــازار ب ــی ب ــق پایان ــد در دقای ــاز کــرده بودن معامــات خــود را آغ
فــاز مثبــت شــدند؛ گرچــه ایــن دو نمــاد هنــوز موفــق بــه عبــور از محــدوده مقاومتــی خــود 
نشــده انــد. ســایر نمادهــای گــروه بــا کاهــش قیمــت همــراه بــوده و در محــدوده منفــی به 
کار خــود پایــان دادنــد. بیشــترین حجــم معامــات گــروه نیــز بــا 15 میلیــون ســهم بــه 

نمــاد کگل اختصــاص داشــت.

در ســرمایه گــذاری هــا، وخــارزم بــا حمایــت حقوقــی همــراه بــود و تــا محــدوده 3,5 
درصــد رشــد کــرد. وگســتر کــه روز گذشــته در محــدوده 1 درصــد مثبــت بازگشــایی شــده 
ــه خبرهــای خــوب مجمــع مــورد توجــه ســهامداران قــرار گرفــت و در  ــا توجــه ب ــود، ب ب
معامــات امــروز بــه صــف خریــد رســید. واتــی کــه روز گذشــته بــا صــف فــروش بــه کار 
خــود پایــان داده بــود امــروز در محــدوده 2 درصــد منفــی معامــات پرحجمــی داشــت؛ روز 

گذشــته ولصنــم در ایــن نمــاد خریــد ناچیــزی داشــت.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی شــاهد معامــات متعادلــی بودیم.پتــرول در حالــی 
ــود در بیــن ســهامداران حقوقــی  ــو آغــاز کــرده ب کــه روز خــود را در محــدوده صفــر تابل
بیــش از 20 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در نهایــت بــا افــت 2 درصــدی ، در قیمــت 140 
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تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد ، در صــدر گــروه قــرار گرفــت و بــا 13 واحــد منفــی 
بــر شــاخص تاثیــر گــذار بود.شــفارا تنهــا نمــاد صــف خریــدی گــروه بود.پارســان بــا 91 
درصــد فروشــنده حقیقــی در حــدود 7 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد ودر پایــان در محــدوده 
صفــر مثبــت ، در قیمــت 208 تومــان بــه روز خــود پایــان داد ودر رتبــه بعــد از پتــرول قــرار 
گرفت.ســاینا تنهــا نمــاد صــف فروشــی گــروه بود.فــارس بــا 29 واحــد مثبــت بــه عنــوان 
پنجمیــن ســهم تاثیــر گــذار بــر شــاخص بــورس،در بیــن ســهامداران حقوقــی بیــش از 6 
میلیــارد ریــال معاملــه شــد کــه 1 میلیــون ان در قیمــت 497 تومــان در ســاعات ابتدایــی 
بــازار بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد و در آخــر در محــدوده صفــر مثبــت ، درقیمــت 494 

تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد و ســوم گــروه شــد.

ــا  ــه ب ــش هزین ــرای کاه ــی ب ــای خصوص ــیمی ه ــط پتروش ــی توس ــتن ایمن ــار گذاش کن
ــت . ــده اس ــه ش ــووالن مواج ــاد مس انتق

اســتاندار خوزســتان بــا اشــاره بــه خصوصی ســازی شــرکت ها بــه خصــوص شــرکت های 
ــد  ــا مانن ــفانه در برخــی شــرکت های خصوصــی از بعضــی کاره ــت: متاس پتروشــیمی گف
ایمنــی کار چشم پوشــی می  شــود و نمونــه آن در آتش ســوزی اخیــر پتروشــیمی ماهشــهر 
مشــاهده شــد .وی گفــت: برخــی شــرکتهای خصوصــی بــه خاطــر پاییــن آوردن هزینه های 
مالــی خــود بحــث ایمنــی را کنــار می گذارنــد و ایــن در حالــی اســت کــه یــک حادثــه بــه 

تنهایــی می توانــد درآمــد بیســت ســاله همــان شــرکت را از بیــن ببــرد.
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سایپا کی به تابلو باز می گردد؟؟ 

در گفتگو با مدیر نظارت بر ناشران سازمان

پــس از برگــزاری مجمــع ســایپا و ســخنان مدیرعامــل ایــن شــرکت ، حــال بازاردرانتظــار 
بازگشــت نمــاد ایــن شــرکت اســت.

آنچنانکــه مدیرنظــارت بــر ناشــران ســازمان بــورس درایــن بــاره بــه خبرنــگار همفکــران 
مــی گویــد : بــا ســایپا نامــه نــگاری هایــی صــورت گرفتــه و درانتظــار پاســخ از ســوی ایــن 

غــول خودروســاز هســتیم.

وی اضافــه کــرد: بــه دنبــال برگــزاری مجامــع و اخبــاری کــه درمجمــع دربــاره فعالیــت 
هــای جدیــد شــرکت مطــرح شــد ، از ســایپا خواســته ایــم توضیحاتــی شــفاف تــر بــرای 
ســهامداران منتشــر کننــد کــه امیــد اســت طــی امــروز و فــردا ایــن نامــه ازســوی ســایپا 

بــه دســت ســازمان برســد.

ــه گشــایش  ــودن توضیحــات، نســبت ب ــی ب او گفــت : ســازمان درصــورت شــفاف و کاف
هرچــه ســریعتر نمــاد اقــدام مــی کنــد.
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مشکل اساسی پاالیشی ها چیست؟ 

اختالف میان وزارت نفت و پاالیشگاهی ها

چندســالی اســت کــه صنعــت پاالیشــگاهی در ایــران برخــاف دنیــا، بــه یکــی از صنایــع 
پــر ضــرر تبدیــل شــده اســت ایــن درحالــی اســت کــه در دنیــا ایــن صنعــت بــا داشــتن 
قوانینــی شــفاف توانســته خــود را از ریســک هایــی ماننــد کاهــش قیمــت نفــت و .. نجــات 

دهــد.

ــت  ــاره وضعی ــگاهی ، درب ــت پاالیش ــده در صنع ــان زب ــان زاده، از کارشناس ــادی کیه ه
پاالیشــی هــا مــی گویــد: متاســفانه اختــاف وزارت نفــت و پاالیشــی هــا بــر ســر قیمــت 
نفــت و بهــای خــوراک حــل نشــده و ایــن عامــل ســایه ســنگین ابهــام را بــر ایــن صنعــت 

ســنگین کــرده اســت.

ــج  ــوب خلی ــر از ف ــراورده هــا را کمت ــون وزارت نفــت قیمــت ف ــد: هــم اکن وی مــی گوی
ــه بهــای فــوب مــی فروشــد و ایــن مشــکلی در  فــارس خریــداری ، امــا نفــت خــام را ب

ــی پاالیشــی هــا شــده اســت . صــورت هــای مال

او مــی گویــد: در ســال 2015 ، قیمــت نفــت خــام اگرچــه ســقوط کــرد، امــا فــراورده هــای 
پاالیشــی دربرابــر ایــن ســقوط قیمــت مقاومــت کردنــد و ایــن خــود شــرایط بســیار خــوب 
و پــر ســودی را بــرای پاالیشــی هــا در دنیــا ایجــاد کــرد، در صورتیکــه در ایــران مــا شــاهد 

چنیــن اتفاقاتــی نبودیــم و ایــن صنعــت برخــاف دنیــا حرکــت کــرده اســت.

کیهــان زاده مــی افزایــد: درشــرایط حاضــر اگــر بــه مجامــع پاالیشــی هــا مــی رفتیــد ، 
تقریبــا همــه مدیــران از ایــن مشــکل بــزرگ خــود گایــه داشــتند.

وی توضیــح مــی دهــد: درشــرایط حاضــر مشــخص نیســت وزارت نفــت بــه چــه قیمتــی 
نفــت را بــه پاالیشــی هــا مــی دهــد و بــا چــه قیمتــی فــراورده هــا را از آنهــا مــی خــرد، 
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آنچنانکــه در مجامــع نیــز مدیــران نتوانســتند پاســخ روشــنی بــه ســهامداران خــود بدهنــد .

او گفت : این ابهام ریسک را در این صنعت به شدت افزایش داده است .

وی درپایــان گفــت: البتــه ایــن را نیــز بایــد بدانیــم بــرای پاالیشــگاهی هــا تولیــد نفــت 
کــوره دیگــر منفعتــی نــدارد وتنهــا تولیــد بنزیــن بــرای آنهــا بســیار بــه صرفــه اســت.

توزیع شکر وارداتی و داخلی و پیش بینی کاهش قیمت

دالالن ضرر می کنند

معــاون وزیرجهــاد کشــاورزی بــا اعــام توزیــع شــکر وارداتــی و تولیــد داخــل از کاهــش 
قیمــت ایــن محصــول خبــر داد و گفــت: برخــی  بــا دالل بــازی قصــد افزایــش قیمــت و 

ــد امــا در نهایــت دچــار ضــرر و زیــان می شــوند.  کســب ســود دارن

ــه مهــر  ــازار هســتیم ب ــع شــکر در ب ــا« درحــال توزی ــان اینکــه مرتب ــا بی ــی قنبــری ب عل
گفــت: هــم اکنــون 55 هــزار تــن شــکر از بنــدر امــام در حــال تخلیــه اســت و تــا آخــر 
هفتــه نیــز 70 هــزار تــن شــکر وارد کشــور می شــود. ضمــن اینکــه 30 هــزار تــن از ایــن 

کاال نیــز تــا پایــان مــاه وارد خواهــد شــد.

وی اضافــه کــرد: بنابرایــن تــا پایــان مردادمــاه 155 هزارتــن شــکر توزیــع خواهــد شــد و 
در پــی ایــن اقــدام قیمــت شــکر منطقــی خواهــد شــد و بــه حــدود 2700 تــا 2800 تومــان 
خواهــد رســید.حدود 3 مــاه گذشــته نیــز 165 هزارتــن شــکر در بــازار توزیــع شــده اســت.

قنبــری بــا بیــان اینکــه همزمــان بخــش خصوصــی نیــز اقــدام بــه توزیــع شــکر می کنــد، 
ــم وارد  ــی ه ــد داخل ــکر تولی ــی، ش ــکر واردات ــر ش ــاوه ب ــده، ع ــد روز آین ــت: در چن گف
ــازی  ــا دالل ب ــا ب ــد. برخی ه ــت می کن ــازار اف ــول در ب ــن محص ــرخ ای ــود و ن بازارمی ش
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ــراد در  ــن اف ــا ای ــود ام ــان ش ــا ســودی عایدش ــد ت ــش دهن ــا را افزای ــد قیمت ه می خواهن
ــوند. ــان می ش ــرر و زی ــار ض ــت دچ نهای

وی دربــاره اینکــه برخــی مســئوالن از برنامه ریــزی دولــت بــرای توزیــع 300 هــزار تــن 
ــن  ــده ای ــای آین ــه در روزه ــت ک ــرار اس ــد، ق ــام کرده ان ــر داده و اع ــازار خب ــکر در ب ش
ــن مســئوالن موجــودی  ــاد ای ــه احتمــال زی ــع شــود، اظهارداشــت: ب ــازار توزی شــکر در ب
ــز در  ــد، نی ــع آن می کنن ــه توزی ــا مــا اقــدام ب شــکر بخــش خصوصــی را کــه همزمــان ب

ــد. ــر گرفته ان نظ

غفارس در چه محدوده ای ارزنده است؟ 

تحلیگران خرید سهم را در 356-386 تومان مناسب می دانند.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=2078

»محسن مصدق« اهداف پیش روی سهم را 554 و 675 تومان می داند.

https://efanos.com/Signal/25778

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=2078
https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=148
https://efanos.com/Signal/25778
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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.

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

