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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
447 واحــد افزایــش یافــت و بــه رقــم 74,190 واحــد رســید. کــه نمادهــای فــوالد بــا 67 
واحــد ، خــودرو بــا 58 واحــد و خســاپا بــا 55 واحــد بیشــترین تاثیــر  مثبــت و همچنیــن 
نمــاد فملــی بــا 24 واحــد بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر شــاخص بــورس گذاشــتند.  ارزش 
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 253 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد خــودرو بــا رقمــی 

حــدود 22 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

ــید.   ــد رس ــم 779 واح ــه رق ــدی ب ــش 5 واح ــا افزای ــاخص کل ب ــورس ش ــازار فراب در ب
ــورس  ــاخص فراب ــر ش ــت را ب ــر مثب ــترین تاثی ــر بیش ــتران و وکوث ــای  ذوب، ش نماده
ــارد تومــان رســید کــه نمــاد  ــم 88 میلی ــه رق ــازار ب ــن ب گذاشــتند. ارزش معامــات در ای

ــود .      ــه ب ــترین ارزش معامل ــان دارای بیش ــارد توم ــدود 4 میلی ــی ح ــا رقم ــا ب چکاپ

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3510 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
70 هــزار تومــان رســید. 

مهمترین اخبار اقتصادی

ــان  ــف جه ــق مختل ــه در مناط ــا، بلک ــل بریتانی ــا در داخ ــه تنه ــت ن ــای برگزی پس لرزه ه
همچنــان ادامــه دارد. در داخــل ایــن کشــور اتفاقاتــی افتــاده کــه نشــان می دهــد شــوک 
ناشــی از خــروج هنــوز احــزاب و شــخصیت های سیاســی را رهــا نکــرده و ابهــام و شــوک 
ناشــی از آن نــه تنهــا بــر آنهــا ســایه افکنــده، بلکــه خــواب را از چشمانشــان ربــوده اســت. 
ــه خواســتار  ــاری ک ــی، در طوم ــرده از شــوک داخل ــن پ ــت، در اولی ــزارش ایندیپندن ــه گ ب
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ــش  ــا اســت بی ــه اروپ ــس در اتحادی ــت انگلی ــدوم دوم درخصــوص عضوی ــزاری رفران برگ
ــی از امضاهــای  ــن حــال گزارش های ــا ای ــد. ب ــای آن را امضــا کرده ان ــر پ ــون نف از 3 میلی
جعلــی منتشــر شــده و وزارت کشــور انگلیــس قــول بررســی امضاهــا را داده اســت. گفتــه 

ــت . ــی اس ــا جعل ــزار امض ــت کم 77 ه ــود دس می ش

دنیــای اقتصــاد : پــس از مدت هــا تاکیــد کارشناســان بــر فقــدان اعتبارســنجی بنگاه هــای 
ــم  ــاری فراه ــدی اعتب ــرکت های رتبه بن ــدازی ش ــرای راه ان ــه ب ــره زمین ــادی، باالخ اقتص
شــد. روز یکشــنبه، رئیــس ســازمان بــورس طــی فراخوانــی از داوطلبان تاســیس موسســات 
ــعه  ــت توس ــی در جه ــوع گام مهم ــن موض ــرد. ای ــوت ک ــور دع ــل کش ــاری در داخ اعتب
ــد  ــات می توان ــوع موسس ــن ن ــش ای ــود. پیدای ــوب می ش ــورمان محس ــی کش ــازار بده ب
درجــه ریســک شــرکت های مختلــف را مشــخص کنــد. در نتیجــه، فرآینــد تامیــن مالــی 
بنگاه هــای اقتصــادی مختلــف بــا هزینــه کمتــری بــرای آنهــا انجــام می شــود و همچنیــن 
ــام  ــری انج ــاب دقیق ت ــد انتخ ــود می توانن ــک پذیری خ ــه ریس ــا ب ــز بن ــرمایه گذاران نی س

دهنــد

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات شــاهد معامــات مثبتــی در بیشــتر نمادهــا 
بودیــم خزامیــا بــا بیــش از 63 میلیــون ســهم پــر حجــم تریــن نمــاد گــروه بــود زامیــاد 
ــا قیمــت پایانــی 1106  ــا رشــد 4 درصــدی بــه کار خــود پایــان داد ایــن نمــاد ب امــروز ب
ریالــی و صــف خریــد 9 میلیونــی بســته شــد . خــودرو مثبــت بــود ایــن نمــاد بــه قیمــت 
پایانــی 3589 ریالــی رســید و بیــش از 61 میلیــون ســهم معاملــه شــد و بــا صــف خریــد 
بســته شــد .خــاور بــا قیمــت پایانــی 1246 ریــال بیــش از 45 میلیــون ســهم معاملــه شــد 
کــه بیــش از 50 درصــد حجــم معامــات امــروز ایــن ســهم توســط حقوقــی هــا انجــام 
شــد . خبهمــن امــروز بازگشــایی شــد ایــن نمــاد کــه در خصــوص ارائــه اطاعــات تغییــر 
ســاختار مالکیــت و ســرمایه گــذاري متوقــف شــده بــود در جریــان معامــات امــروز و بــا 
ــه قیمــت 3059  ــا افزایــش 4 درصــدی ب ــاز شــد خبهمــن امــروز ب قیمــت 305 تومــان ب
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ریــال رســید و بیــش از 30 میلیــون ســهم معاملــه شــد . خســاپا روز همــراه بــا اقبالــی را 
پشــت سرگذاشــت ایــن نمــاد معاماتــش را بــا حداکثــر قیمتــی اغــاز نمــود و مــورد تقاضــا 
واقــع شــد ســایپا بــا افزایــش 4 درصــدی بــه قیمــت 1264 ریالــی رســید و بــا صــف خریــد 
106 میلیونــی بــه معاماتــش خاتمــه داد . نمادهــای خپــارس ، خــکاوه ، خگســتر از دیگــر 
ــا  ــراک منفــی و همــراه ب ــد . خت ــروه بودن ــد گ ــا صــف خری ــت و همــراه ب نمادهــای مثب
صــف فــروش بــه کار خــود پایــان داد بــا توجــه جــو مثبــت معامــات در ایــن گــروه شــاهد 
معامــات منفــی ای در ایــن نمــاد بودیــم . خوســاز مثبــت بــود ایــن نمــاد بــا افزایــش 3 
درصــدی بــه قیمــت پایانــی 4152 ریالــی رســید و بیــش از 1 میلیــون ســهم معاملــه شــد 
. نمادهــای خریخــت ، خچرخــش از مثبــت هــای همــراه بــا صــف خریــد قطعــه ســازها 
بودنــد .   خمهــر روز مثبتــی را پشــت سرگذاشــت ایــن نمــاد تــا حداکثــری قیمتــی هــم 

پیــش رفــت امــا در آخــر بــا قیمــت پایانــی 2109 ریالــی بســته شــد .

ــازان  ــودرو، خودروس ــدگان خ ــوق مصرف کنن ــت از حق ــون حمای ــاده 25 قان ــاس م براس
ــرات  ــات و تعمی ــت قطع ــودن کیفی ــن ب ــی از پایی ــارت های ناش ــران خس ــه جب ــزم ب مل
ــه آیین نامــه اجرایــی  ــورس پــرس، در پــی اصاحی ــگاه خبــری ب ــه گــزارش پای شــدند. ب
ــاون اول  ــوی مع ــط س ــه توس ــودرو ک ــدگان خ ــوق مصرف کنن ــت از حق ــون حمای قان
ــودرو  ــده خ ــرکتهای تولیدکنن ــارت و ش ــدن و تج ــت، مع ــه وزارت صنع ــور ب رئیس جمه
ابــاغ شــده ، خودروســازان ملــزم بــه جبــران خســارت های وارده  ناشــی از پاییــن بــودن 

ــرات شــدند. ــا تعمی ــات ی ــت قطع کیفی

ــه گــزارش ســایپا نیــوز، معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در بازدیــد از شــرکت  ب
ــر  ــا تاکیــد ب هــای بهــران موتــور، ســایپا پیســتون، صنعــت پژوهــان کیــا در گلپایــگان ب
حمایــت وزارتخانــه از صنعــت قطعــه ســازی و خودروســازی گفــت: راه بــرون رفــت صنعت 
خــودرو از مشــکات در شــرایط فعلــی مشــارکت، توســعه و تقویــت قطعــه ســازان اســت. 
در صحنــه هــای بیــن المللــی مشــارکت کمــی وجــود دارد و بایــد زمینــه خدمــات پــس 
ــت محصــوالت توجــه  ــه کیفی ــت کــرده و ب ــا مشــتریانمان را تقوی ــاط ب ــروش و ارتب از ف
بیشــتری داشــته باشــیم و همچنیــن محصــوالت را بــا قیمــت منطقــی ارائــه کنیــم .وی در 
ادامــه بــا اشــاره بــه سیاســت گــذاری هــای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در صنعــت 
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خــودرو افــزود: ایــن سیاســت هایــی اســت کــه در صنعــت خــودرو از طــرف وزارت خانــه 
ــز  ــه نی ــنهادی وزارتخان ــای پیش ــکار ه ــه از راه ــدی ک ــکات کلی ــود. از ن ــی ش ــال م دنب
ــی شــود، مشــارکت در ســطح  ــت خــودرو م ــی باشــد و باعــث توســعه و جهــش صنع م
بیــن المللــی اســت کــه در ایــن زمینــه شــاهد موفقیــت هایــی نیــز بــوده ایــم و در آینــده 
ــارکت  ــکاری و مش ــا هم ــی ب ــه جهان ــق در عرص ــازان موف ــور خودروس ــاهد حض ــز ش نی

خودروســازان ایرانــی خواهیــم بــود.

در گــروه فلــزات اساســی نمادهــا اکثــرا بــا معامــات مثبــت بــه کار خودشــان پایــان 
ــش از 3 درصــدی  ــا رشــد بی ــروز ب ــاد ام ــن نم ــر تقاضــا ظاهــر شــد ای ــوالد پ ــد . ف دادن
همــراه شــد و بیــش از 75 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه پــر حجــم تریــن نمــاد گــروه 
بــود همچنیــن فــوال امــروز بیشــترین تاثیــر مثبــت را بــر شــاخص گذاشــت . فــوالد امــروز 
قیمــت پایانــی 125 تومانــی را تجربــه کــرد . همچنیــن بیــش از 70 درصــد معامــات امروز 
فــوالد توســط حقوقــی هــا صــورت گرفــت . وتــوکا مثبــت بــود ایــن نمادامــروز رشــد 1 
درصــدی را در قیمــت پایانــی خــود شــاهد بــود وتــوکا بیــش از 33 میلیــون ســهم معاملــه 
ــم . فســرب  ــن ســهم بودی ــی هــا در ای ــت 94 درصــد حقوق ــن شــاهد حمای شــد همچنی
قرمــز پــوش بــود ایــن باافــت 2 درصــدی در قیمــت پایانــی خــود همــراه شــد فســرب بــه 
قیمــت پایانــی 1873 ریــال رســید . ذوب بــا اقبــال همــراه شــد ایــن نمــاد کــه معاماتــش 
ــه  ــدی ب ــش از 4 درص ــد بی ــا رش ــت ب ــود توانس ــاز نم ــی آغ ــقف قیمت ــدوده س را در مح
قیمــت 2712 ریــال برســد کــه در آخــر پــس ازآنکــه بیــش از 6 میلیــون ســهم معاملــه 
شــد بــا صــف خریــد 10 میلیونــی بــه معاماتــش خاتمــه داد . نمادهــای فــروس ، فخــاس 
از دیگــر نمادهــای همــراه بــا صــف خریــد گــروه بودنــد . فملــی منفــی بــود ایــن نمــاد 
امــروز را هــم بــا معامــات منفــی بــه کا رخــود پایــان داد فملــی امــروز بیــش از 1 درصــد 
بــا افــت قیمتــی همــراه شــد . فاســمین بــا رشــد 1 درصــدی بــه قیمــت 2122 ریــال رســید 
. کیمیــا پــر تقاضــا ظاهــر شــد ایــن نمــاد در بــه محــدوده ســقف قیمتــی نیــز رســید امــادر 

آخــر بــا قیمــت پایانــی 4332 ریالــی معاماتــش را بــه پایــان رســاند .
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ــر  ــس ب ــن پ ــوالدی از ای ــای ف ــذاری ورق ه ــت گ ــت: قیم ــورس کاال گف ــل ب مدیرعام
ــد ســلطانی  ــوز، حام ــن نی ــزارش مای ــه گ ــی شــود. ب ــن م ــی تعیی ــای نرخ هــای جهان مبن
ــورس  ــه در ب ــوالد مبارک ــوالدی ف ــای ف ــذاری ورق ه ــت گ ــای قیم ــر مبن ــژاد از تغیی ن
ــوالد  ــرکت ف ــورس کاال از ش ــت ب ــال درخواس ــه دنب ــزود: ب ــت و اف ــخن گف ــز س کاال نی
ــت  ــاس قیم ــوالدی براس ــای ف ــذاری ورق ه ــای قیمت گ ــن مبن ــر تعیی ــی ب ــه مبن مبارک
هــای جهانــی ایــن محصــوالت ایــن موضــوع از ســوی فــوالد مبارکــه اجابــت شــده و از 
ایــن پــس مبنــای قیمت گــذاری هــا همچــون محصــوالت پتروشــیمی براســاس قیمــت 

ــود. ــی خواهــد ب هــای جهان

در رایانــه ای هــا معامــات مثبتــی را در تمامــی نمادهــای گــروه نظــاره گــر بودیــم. 
رکیــش بــرای دومیــن روز متوالــی بــا صــف خریــد همــراه شــد؛ در بــازار امــروز خبرهایــی 
ــرکت کارت  ــت ش ــت مدیری ــه سیاس ــه ب ــا توج ــه ب ــر اینک ــی ب ــید مبن ــوش میرس ــه گ ب
اعتبــاری ایــران کیــش در راســتای اجــرای سیاســت افزایــش ســهم بــازار، گویــا مذاکراتــی 
ــد  ــی توان ــه م ــان اســت ک ــر در جری ــی دیگ ــا و موسســات مال ــک ه ــی بان ــا برخ ــز ب نی
منجــر بــه افزایــش ســهم بــازار و درآمدزایــی ایــن شــرکت فعــال در حــوزه PSP شــود کــه 
بــزودی خبرهــای بیشــتری در ایــن خصــوص خواهیــم شــنید . مرقــام، مــداران و مفاخــر 

نیــز بــا صــف خریــد بــه کار خــود پایــان دادنــد.

ــود.  ــم ب ــروه حاک ــای گ ــات نماده ــر معام ــی ب ــو مثبت ــز ج ــا نی ــی ه ــل ونقل در حم
حتــوکا بــا رنــج مثبــت حقوقــی بــه صــف خریــد رســید و بــا معاملــه بیــش از 3 میلیــون 
ــی  ــا نوســانات مثبت ــز ب ــل نی ــد و توری ــل، حتای ــت. حری ــرار گرف ــروه ق ســهم در صــدر گ
همــراه بودنــد. حکشــتی و حپارســا اغلــب منفــی معاملــه شــدند؛ در حپارســا راهبــرد مبیــن 
ــز روز گذشــته  ــن ســهم نی ــدار اســت. پارســان، ســهامدار عمــده ای ــان خری ــر همچن کوث
در ایــن نمــاد فروشــنده بــود. در حکشــتی امــروز خبــری شــنیدیم در خصــوص موافقــت 
 KFW هیــات وزیــران مبنــی بــر تضمیــن تســویه اقســاط معوقــه ایــن شــرکت بــه بانــک
آلمــان؛ بــا اینحــال تحــرکات خاصــی در معامــات امــروز ایــن نمــاد مشــاهده نشــد. طبــق 
ایــن خبــر و بــه نقــل از بــورس پــرس، وزارت اقتصــادی و دارایــی بــه نمایندگــی از دولــت 
ــه منظــور تضمیــن تســویه اقســاط معــوق شــرکت کشــتیرانی جمهــوری  مجــاز اســت ب
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ــزان 32,371,740  ــه می ــوط را ب ــه مرب ــک KFW آلمان، ضمانتنام ــه بان ــران ب ــامی ای اس
دالر صــادر نمایــد . همچنیــن، صــدور ضمانتنامــه توســط وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
منــوط بــه ارائــه تعهــد کتبــی و بــدون قیــد و شــرط و غیرقابــل بازگشــت هیئــت مدیــره 
ــن  اســت چنانچــه شــرکت  ــر ای ــی ب ــران مبن ــوری اســامی ای شــرکت کشــتیرانی جمه
مذکــور نســبت بــه تعهــدات خــود بــه شــرکت بیمــه اعتبــار صادراتــی آلمــان عمــل نکنــد، 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی مجــاز اســت نســبت بــه برداشــت وجــوه مربــوط از کلیــه 
ــی  ــات مال ــا و نوسس ــه بانکه ــزد کلی ــده ن ــاد ش ــرکت ی ــه ش ــق ب ــع متعل ــابها و مناب حس

داخلــی و خارجــی اقــدام نمایــد .

در لیزینگــی هــا بــه جــز ولســاپا ســایر نمادهــای گــروه در محــدوده هــای مثبــت معامله 
شــدند. در ولصنــم حقوقــی فروشــنده بــود و در همــان ابتــدای بــازار صــف خریــد ایــن نماد 
عرضــه شــد؛ در معامــات روز گذشــته ولســاپا ســرمایه گــذاری تدبیرگــران آتیــه ایرانیــان 
و اندیشــه محــوران خریــدار بودنــد؛ امــروز نیــز حــدود 30 درصــد از حجــم معامــات ایــن 
نمــاد توســط ســهامداران حقوقــی داد و ســتد شــد. بیشــترین حجــم معامــات گــروه نیــز 

بــا 18,8 میلیــون ســهم بــه ولصنــم تعلــق داشــت.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا بــا معامــات مثبــت همــراه بودنــد.
جــم بیــش از 29 میلیــارد ریــال در بیــن ســهامداران حقوقــی معاملــه شــد کــه 98 درصــد 
ــه کــد انجــام شــد  حجــم ایــن معامــات در حــدود 3 میلیــون ســهم بــه صــورت کــد ب
ــان داد ،  ــود پای ــه روز خ ــان ب ــو و در قیمــت 930 توم ــر تابل ــاد در محــدوده صف ــن نم ای
ــود. ــر شــاخص تاثیــر گــذار ب ــا 18 واحــد منفــی ب ــرارزش تریــن ســهم گــروه شــد و ب پ
نمادهــای شگل،شــکربن و پاکشــو در آســتانه قیمتــی خــود بســته شــدند.تاپیکو در حالــی  
بــا 98 درصــد فروشــنده حقیقــی در حــدود 2 میلیــون ســهم دادو ســتد شــد و در آخــر در 
محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 194 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد کــه دالیــل 
ــه   ــارس اعــام شــد ک ــج ف ــی پاالیشــگاه ســتاره خلی ــگ یعن ــروژه مهــم هلدین ــر پ تاخی
تحریــم هــا، کمبــود نقدینگــی و اجــرای ضعیــف و نامناســب از علــل تاخیــر در راه انــدازی 
ایــن پــروژه بــوده و تحریــم هــا موجــب تأخیــر در تأمیــن تجهیــزات شــد. براســاس ایــن 
گــزارش، ســیدعلی حســینی مدیرعامــل بــورس انــرژی پیــش از ایــن گفتــه بود در تاشــیم 
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بــرای شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس از طریــق فــروش اوراق ســلف بــه میــزان 300 
میلیــارد تومــان تامیــن مالــی کنیــم.در نمــاد پتــرول کــه دیــروز مهــر آینــد گان و مدبــران 
اقتصــاد در آن فروشــنده بودنــد امــروز در محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرد و در 
بیــن ســهامداران حقیقــی بیــش از 20 میلیــون ســهم معاملــه شــد ، در نهایــت در محــدوده 
صفــر منفــی ، درقیمــت 140 تومــان خــود را بــرای معامــات فــردا آمــاده کــرد و پرحجــم 

ظاهرشــد.نمادهای شســینا و شــفن صــف فروشــی هــای گــروه بودنــد.

معــاون وزیــر نفــت در امــور پتروشــیمی گفــت: ارائــه طرحهــای جدید پتروشــیمی، مشــروط 
بــه تکمیــل زنجیــره تولیــد اســت .مرضیــه شــاهدایی در ایــن زمینــه  گفــت: سیاســت مهــم 
ایــن شــرکت در برنامــه ششــم توســعه، جلوگیــری از خــام فروشــی بــا هــدف توســعه بیــش 
از پیــش صنعــت پتروشــیمی کشــور اســت و از آنجــا کــه تکمیــل زنجیــره تولیــد در ایــن 
صنعــت از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت، شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی طرحهــای 

جدیــد را بــه شــرط تکمیــل زنجیــره تولیــد ارائــه خواهــد کــرد .

در گــروه پاالیشــی بــا وجــود افــت قیمــت نفــت در روزهــای اخیــر شــاهد معامــات 
ــا 99  ــود ب ــرده ب ــاز ک ــو آغ ــر تابل ــدوده صف ــروز را در مح ــه ام ــبندر ک ــی بودیم.ش متعادل
خریــدار حقیقــی بیــش از 5 میلیــون ســهم معاملــه شــد و در نهایــت بــا افــت 1 درصــدی 
ــا 16  ــرار گرفــت و ب ــان داد،  درصــدر گــروه ق ــه کار خــود پای ، در قیمــت 455 تومــان ب
واحــد منفــی بــر شــاخص اثــر گــذار بود.ونفــت پــر حجــم تریــن ســهم گــروه ، روز خــود را 
مثبــت شــروع کــرد و بیــش از 7 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه 4 میلیــون آن در قیمــت 
255 تومــان در شــروع بــازار بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد ایــن نمــاد در پایــان بــا رشــد 
ــا 1  ــروه شد.شــتران ب ــدی گ ــا نمــاد صــف خری ــون صــف تنه ــا 13 میلی 5 درصــدی و ب
واحــد مثبــت بــه عنــوان دومیــن ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص فرابورس،بــدون فروشــنده 
ــا رشــد 2,5 درصــدی ،  ــه جــا شــد و در آخــر ب ــال جــا ب ــارد ری ــی بیــش از 9 میلی حقوق
در قیمــت 260 تومــان خــود را بــرای معامــات فــردا آمــاده کــرد و در گــروه خــود ســوم 
شد.شســپا طــی اطاعیــه ای اعــام نمــوده ، کــه ایــن شــرکت از بابــت مطالبــات راکــد 
ــات  ــت معمــول نمــوده و در نتیجــه آن کلی ــی نف ــا شــرکت مل ــی را ب و ســنواتی مذاکرات
ادعــای شــرکت مــورد قبــول واقــع گردیــده لیکــن تــا ایــن تاریــخ مبلغــی از ایــن حیــث 
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مــورد توافــق طرفیــن قــرار نگرفتــه اســت.

خــروج انگلســتان از اتحادیــه اروپــا بــه معنــای خــروج از اقتصــاد جهانــی نیســت و آثــار آن 
بــر بازارهــای نفــت و بــورس جهانــی ناشــی از هیجانــات اولیــه ایــن رویــداد اســت؛ طــی 

هفتــه هــای آینــده بــار دیگــر قیمــت در ایــن بازارهــا تعدیــل خواهــد شــد .

احساســات وطــن پرســتانه ســبب شــد انگلســتان از اتحادیــه اروپــا خــارج شــود. ایــن یــک 
حادثــه بیــن المللــی بــود کــه بــر اقتصــاد دنیــا تاثیــر گذاشــته اســت و بــازار نفــت را هــم 
بــه صــورت موقــت و گــذرا متاثــر کــرده اســت .نکتــه مهــم در مســئله خــروج انگلســتان از 
اتحادیــه اروپــا آثــاری اســت کــه اقتصــاد ایــن کشــور و حتــی اقتصــاد کل اتحادیــه اروپــا را 
متاثــر خواهــد کــرد.  بریتانیــا کــه ســرمایه گــذاری زیــادی در اتحادیــه اروپــا کــرده اســت، 
ــه حالــت  ــد ب ــا جمــع کنــد و بای ــه اروپ حــاال بایــد تمامــی ایــن ســرمایه هــا را از اتحادی
پیشــین و بــه دولــت گذشــته و مســتعمره هــای خــود بازگــردد، در چنیــن شــرایطی بایــد 

گفــت زمانــی 10 ســاله طــول مــی کشــد تــا ایــن کشــور بــه اقتصــادی مطلــوب برســد.

نیم نگاهی به کارنامه عرضه های اولیه سال 95 

عرضه اولیه بخریم یا نه ؟ 

ــه در ســال  ــه افزایــش عرضه هــای اولی ــازار نســبت ب ــه هــای فعــاالن ب ــال گای ــه دنب ب
جــاری بــا توجــه بــه وضعیــت بــازار، بــد نیســت نگاهــی تحلیلــی بــه نمادهــای عرضــه 

اولیــه شــده از اول ســال تاکنــون داشــته باشــیم!

محمود احترامی، کارشناس ارشد بازار

در ســال 95 ســازمان بــورس اوراق بهــادار رونــد عرضــه اولیــه چنــد شــرکت را در دســتور 
کار خــود قــرار داد. ایــن شــرکت ها عبــارت بودنــد: از گــروه صنایــع کاغــذ پــارس )چکاپــا(، 
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ــد(، توســعه حمــل و نقــل ریلــی پارســیان )حپارســا(،  ــد )ثالون ســرمایه گذاری مســکن الون
ــت( و ســرمایه گذاری  ــت )ولمل ــان هــور )وهــور(، واســپاری مل ــد تاب ــرژی امی ــت ان مدیری
توســعه گوهــران امیــد )گوهــران( کــه از نمادهــای اشــاره شــده چکاپــا، ثالونــد، حپارســا، 
ــه در  ــه ای ک ــدند. نکت ــه ش ــورس عرض ــت در ب ــورس و ولمل ــران در فراب ــور و گوه وه
ــودن شــرکتها اســت.  ــه هــای ســال 95 مشــترک اســت، کوچــک ب تمامــی عرضــه اولی
عرضــه اولیــه در بــازار بــه خــودی خــود اتفــاق مثبتــی اســت کــه از تمامــی جهــات مــورد 
ــه  ــد ب ــه ای کــه بای ــرد؛ امــا نکت ــرار می گی اســتقبال و حمایــت ســهام داران و مســئولین ق
آن توجــه کــرد، عرضــه شــرکت های بــزرگ و واگــذاری شــرکت های بــزرگ دولتــی بــه 
ــی  ــت های کل ــل 44 و سیاس ــی اص ــت های کل ــه در سیاس ــت ک ــی اس ــش خصوص بخ
اقتصــاد مقاومتــی بــه وضــوح بــر آن تاکیــد شــده اســت. لــذا بایــد مســئولین بــر ایــن نکتــه 

مهــم اهتمــام بورزنــد تــا در مســیر عمــل قــرار گیــرد.

ــازار نســبت بــه  ــازار ســرمایه کشــور و عمــق کــم ایــن ب ــا توجــه بــه کوچــک بــودن ب ب
ــد راهگشــای  ــازار می توان ــن ب ــد در ای ــی، عرضــه شــرکت های جدی ــص داخل ــد ناخال تولی
ایــن مشــکل بــوده و موجــب بهبــود شــرایط حیــات بــازار ســرمایه گــردد؛ امــا بــرای ایــن 
ــد  ــا بتوانن ــازار ســرمایه پذیــرش و عرضــه شــده ت ــزرگ در ب ــد شــرکت های ب منظــور بای
عمــق بــازار را افزایــش داده و موجــب کارآیــی بیشــتر بــازار شــده و ارزش بــازار و قــدرت 

نقدشــوندگی بــازار را نیــز بهبــود ببخشــند.

ــال 1395 را  ــده در س ــام ش ــای انج ــه ه ــه اولی ــی عرض ــد کل ــا رون ــم ت ــه برآنی در ادام
ــم. ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــه م ــورت جداگان بص

کاغذ پارس

شــرکت گــروه صنایــع کاغــذ پــارس در تاریــخ 19 اردیبهشــت ســال 95 در بــازار فرابــورس 
بــه قیمــت 1500 ریــال کشــف قیمــت شــد و 131 میلیــون ســهم بــه ســهامداران عرضــه 
ــب  ــدی را نصی ــود 35 درص ــود س ــت روزه خ ــودی هف ــد صع ــهم دررون ــن س ــا ای ــد ت ش
ــه ســهام داران خــود رســاند، ازنظــر  ــن ســهم ب ــه ای ــد. ســودی ک ســهام داران خــود بکن
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درصــدی، ســود قابــل قبولــی بــود؛ امــا نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه تعــداد ســهم 
ــزی  ــم ناچی ــی، رق ــود و در کل، ازنظــر مبلغ ــی ب ــزان کم ــه ســهام داران می تخصیصــی ب
به عنــوان ســود بــه ســهام داران رســید. ایــن مشــکل نیــز باعرضــه شــرکت های بــزرگ در 
بــازار ســرمایه، از بیــن خواهــد رفــت. در حــال حاضــر نیــز ایــن ســهم در محــدوده قیمتــی 
1900 الــی 2000 ریــال نوســان می کنــد کــه شــرایط مســاعدی اســت. بــه عبارتــی پــس 
از عرضــه اولیــه، شــاهد یک رونــد مثبــت و صعــودی در ایــن ســهم بودیــم کــه پس ازایــن 

رشــد شــارپ، قیمــت خــود را حوالــی 2000 ریــال تثبیــت کــرد.

سرمایه گذاری مسکن الوند

شــرکت ســرمایه گذاری مســکن الونــد در تاریــخ چهــار خردادمــاه 1395 در فرابــورس بــه 
ــن ســهامداران عرضــه  ــون ســهم بی ــال کشــف قیمــت شــد و 30 میلی قیمــت 2200 ری
شــد تــا ایــن ســهم نیــز رونــد صعــودی شــش روزه ای را طــی کنــد و ســود 30 درصــدی 
را نصیــب ســهام داران خــود کنــد. ایــن ســهم نیــز هماننــد چکاپــا ازنظــر درصــدی ســود 
ــودن  ــک ب ــل کوچ ــه دلی ــا ب ــت، ام ــی داش ــود ارزان ــهام داران خ ــه س ــی را ب قابل توجه
شــرکت و کــم بــودن تعــداد ســهام تخصیصــی بــه ســهام داران، 30 درصــد بازدهــی ایــن 
ــاده اســت،  ــازار ســرمایه فوق الع ــه خــود در ب شــرکت ظــرف مــدت شــش روز کــه به نوب
مبلــغ ناچیــزی را به عنــوان ســود بــه ســهام داران اعطــا کــرد. در حــال حاضــر نیــز قیمــت 
ــال در حــال نوســان هســتند کــه  ــی 2400 ری ســهام ایــن شــرکت در محــدوده 2350 ال

نشــانگر افــت 20 درصــدی ســهم پــس از رونــد صعــودی شــش روزه اســت.

توسعه حمل ونقل ریلی پارسیان

شــرکت توســعه حمل ونقــل ریلــی پارســیان در تاریــخ هشــت خــرداد 1395 در فرابــورس 
بــه قیمــت 12700 ریــال کشــف قیمــت شــد و تعــداد 5 میلیــون ســهم بیــن ســهامداران 
عرضــه گردیــد تــا ایــن ســهم هــم از قافلــه عرضــه اولیه هــای دیگــر عقــب نمانــده و رونــد 
صعــودی نــه روزه ای را طــی کنــد تــا در اعطــای ســود بــه ســهامداران در ســال 95 ازلحــاظ 
درصــدی رتبــه نخســت را از آن خودکــرده و خاطــره ای شــیرین در اذهــان ســهام داران از 
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خــود به جــای بگــذارد؛ امــا ایــن شــرکت نیــز از مشــکلی کــه در دیگــر عرضــه اولیه هــا 
وجــود داشــت مســتثنی نبــوده و ســود 43 درصــدی ایــن شــرکت بــه علــت کــم بــودن 
تعــداد ســهام تخصیــص داده شــده بــه ســهامداران، درنهایــت مبلــغ ناچیــزی را بــه پرتفــوی 
آن هــا افــزود. در حــال حاضــر نیــز ســهام ایــن شــرکت در محــدوده قیمتــی 18000 الــی 
18500 ریــال در حــال نوســان اســت و بــه نظــر می رســد کــه تمایــل بــه تثبیــت در ایــن 

محــدوده قیمتــی دارد.

انرژی امید

شــرکت مدیریــت انــرژی امیــد تابــان هــور در تاریــخ نوزدهــم خــرداد 1395 در فرابــورس 
بــه قیمــت 1780 ریــال کشــف قیمــت شــد و تعــداد 230 میلیــون ســهم بیــن ســهامداران 
ــوان  ــا برخــاف دیگــر عرضــه اولیه هــا، ســهام ایــن شــرکت تمــام ت ــد، ام عرضــه گردی
خــود را بــه کار گرفــت تــا یــک روز و فقــط 5 درصــد ســود بــه ســهامداران خــود برســاند 
کــه درنهایــت شــرمنده ســهام داران همیشــه درصحنــه عرضه هــای اولیــه نشــود. در ادامــه 
رونــد معاماتــی ایــن ســهم، متأســفانه قیمــت ســهم بــه زیــر قیمــت عرضــه اولیــه رســید 
ــد. در  ــدا کن ــی ســهم بیش ازپیــش نمــود پی ــا شــائبه عــدم ارزندگــی قیمــت 1780 ریال ت
ــال در  ــی 1800 ری ــی 1780 ال ــن شــرکت در محــدوده قیمت ــز ســهام ای حــال حاضــر نی

حــال نوســان اســت.

واسپاری ملت

ــال  ــه قیمــت 1060 ری ــورس ب ــخ دوازدهــم خــرداد در ب ــت در تاری شــرکت واســپاری مل
کشــف قیمــت شــد و تعــداد 88 میلیــون ســهم بیــن ســهامداران عرضــه گردید، ســهام این 
شــرکت نیــز دررونــد صعــودی ســربلند بــود و توانســت بــا یــک حرکــت صعــودی پنــج روزه 
ســود 25 درصــدی را نصیــب ســهامداران خــود کنــد. کمــاکان مشــکل کــم بــودن مقــدار 
ریالــی ســود ســهام داران در ایــن پنــج روز بــه علــت کوچــک بــودن شــرکت وجــود دارد. 
در حــال حاضــر نیــز ســهام ایــن شــرکت در محــدوده قیمتــی 1200 الــی 1250 ریــال در 

حــال نوســان اســت.
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گوهران امید

ــورس  ــرداد در فراب ــی ام خ ــخ س ــد در تاری ــران امی ــعه گوه ــرمایه گذاری توس ــرکت س ش
بــه قیمــت 1080 ریــال کشــف قیمــت شــد و تعــداد 100 میلیــون ســهم بیــن ســهامداران 
عرضــه گردیــد، امــا ایــن شــرکت را می تــوان به عنــوان نوبرانــه عرضه هــای اولیــه ســال 
95 معرفــی کــرد. ایــن شــرکت بــه دلیــل عــدم اســتقبال ســهامداران کــه معتقــد بودنــد 
شــرکت مذکــور در قیمــت 1080 ریــال ارزنــده نیســت، حتــی نتوانســت یــک روز و تنهــا 
ــا شــرمندگی  ــه را ب ــه ســهامداران خــود برســاند و عرصــه عرضــه اولی 5 درصــد ســود ب
ســپری کــرد. نکتــه قابل تأمــل دررونــد معاماتــی ســهام ایــن شــرکت، درجــا زدن قیمــت 
ایــن ســهم حوالــی 1080 ریــال و حتــی لمــس قیمتــی پایین تــر از قیمــت عرضــه اولیــه 
در دو روز پــس از عرضــه ســهام ایــن شــرکت در فرابــورس و صــف خریــد شــدن نمــاد 
ــه  ــه را ب ــن نکت ــد ای ــاید می خواه ــه ش ــت ک ــی اس ــوم معامات ــرکت در روز س ــن ش ای
ســهام داران خــرد متذکــر شــود کــه لزومــًا شــرکت ها بافاصلــه پــس از عرضــه در بــازار 
ــر و  ــی صب ــع اندک ــی مواق ــد در برخ ــه بای ــانند، بلک ــود نمی رس ــود س ــهام داران خ ــه س ب

تحمــل از خــود نشــان داد.

آخرین خبر از فروش هپکو به کیسون

درحالیکــه کیســون یکــی از مشــتریان پروپاقــرص بــرای خریــد شــرکت کیســون محســوب 
مــی شــود ، امــا بــه نظــر مــی رســد مذاکــرات خریــدار و فروشــنده طوالنــی شــده اســت.

آنچنانکــه یــک مقــام آگاه در شــرکت کیســون دربــاره علــت ماجــرای طوالنــی شــدن ایــن 
مذاکــرات مــی گوید:شــرکت کیســون تــا یــک مــاه آینــده دربــاره ایــن دادوســتد تصمیــم 

گیــری مــی کنــد.

او مــی افزایــد: هپکــو عــاوه برکیســون بــا تعــدادی دیگــر شــرکت مذاکــره مــی کنــد و از 
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ســویی دیگــر بدهــی ســنگین باالیــی نیــز دارد.

بــه گفتــه وی ، شــرکت هپکــو بدهــی ســنگینی دارد امــا درهرحــال مــا همچنــان بــرای 
خریــد ایــن شــرکت منتظــر تصمیــم هپکــو بــوده، امــا بــه طــور حتــم مــا تــا یــک مــاه 

آینــده تصمیــم قطعــی خــود را در ایــن بــاره اتخــاذ مــی کنیــم.

بازدهی 30 درصدی در انتظار سهامداران فوالد 

 C ــوج ــه نظــر مــی رســد م ــرار دارد و ب ــودی ق ــدی صع ــوالد مبارکــه اصفهــان در رون ف
نزولــی بــر روی خــط رونــد صعــودی تکمیــل شــده و از طــرف دیگــر الگــوی هارمونیــک 
باترفــای در محــدوده 114 تومــان تشــکیل شــده اســت. بــه نظــر مــی رســد هــدف 140 

تومــان در کوتــاه مــدت و 165 تومــان در میــان مــدت از اهــداف آن باشــد.
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داد و ستد بهمن و ویسمن موتور رسمی شد 

موسســه مالــی اعتبــاری کوثــر رســما انتقــال 62.2 درصــد ســهام گــروه بهمــن بــه شــرکت 
ویســمن موتــور وابســته بــه کــروز را تاییــد کــرد 

ــر  ــاری کوث ــی اعتب ــه مال ــل موسس ــی مدیرعام ــی رضای ــوی عیس ــه از س ــه ای ک در نام
ــت،  ــده اس ــال ش ــی ارس ــران فرابورس ــر ناش ــارت ب ــس اداره نظ ــد آذر رئی ــر ون ــه جعف ب
ــروش  ــت ف ــخ 1395/3/18 باب ــده در تاری ــده منتشــر ش ــی مزای ــرو آگه ــده اســت : پی آم
ــه ســه شــرکت ســرمایه گــذاری  ــه گــروه ب ــق ب 62,2 درصــد ســهام گــروه بهمــن متعل
اندیشــه فــردا، توســعه انــرژی هــور و فــن پــردازان بــه ایــن وســیله شــرکت ویســمن موتور 
)ســهامی خــاص( اصالتــا و وکالتــا بــه عنــوان برنــده مزایــده اعــام گردیــده و اقدامــات در 

خصــوص واگــذاری ســهام انجــام پذیرفتــه اســت.

وساخت همچنان مورد توجه تحلیلگران است

خرید سهم در محدوده 320-330 تومان از سوی تحلیلگران پیشنهاد شده است:

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=249

کم ریسک ترین سیگنال صادر شده را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید:

https://efanos.com/Signal/24077

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=249
http://www.bourseiness.com/tahlil/category/technical-analysis
https://efanos.com/Signal/24077
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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 بورســینس 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

