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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
25 واحــد افزایــش یافــت و بــه رقــم 73,965 واحــد رســید. کــه نمادهــای همــراه بــا 35 
واحــد ، ومعــادن بــا 29 واحــد و وامیــد بــا 26 واحــد بیشــترین تاثیــر  مثبــت و همچنیــن 
نمــاد حکشــتی بــا 34 واحــد بیشــترین تاثیــر منفــی را بر شــاخص بــورس گذاشــتند.  ارزش 
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 245 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد رمپنــا بــا رقمــی 

حــدود 45 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

ــید.   ــد رس ــم 777 واح ــه رق ــدی ب ــش 1 واح ــا افزای ــاخص کل ب ــورس ش ــازار فراب در ب
ــورس  ــاخص فراب ــر ش ــت را ب ــر مثب ــترین تاثی ــراز بیش ــردش و ش ــز، وگ ــای  هرم نماده
ــارد تومــان رســید کــه نمــاد  ــم 78 میلی ــه رق ــازار ب ــن ب گذاشــتند. ارزش معامــات در ای

ــود .  ــه ب ــترین ارزش معامل ــان دارای بیش ــارد توم ــدود 5 میلی ــی ح ــا رقم ــا ب چکاپ

دالر و سکه

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

مهمترین اخبار اقتصادی

بــه گــزارش اقتصادنیــوز بــه نقــل از کوین نیــوز، در حالــی کــه قیمــت طــا در آخریــن روز 
از مــاه ژوئــن بــا افــت مواجــه شــد، امــا ایــن فلــز گرانبهــا در مــاه ژوئــن، ســه ماهه دوم 
ســال 2016 و نیمــه نخســت ســال جــاری افزایــش قیمــت را بــه ثبــت رســاند .بــر اســاس 
ایــن گــزارش هــر اونــس طــا در پایــان مــاه ژوئــن بــا ایســتادن بــر ســطح 1320 دالری 
رشــدی 8,5 درصــدی را در مــاه ژوئــن تجربــه کــرد. ایــن فلــز گرانبهــا در ســه ماهه دوم 
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ــد  ــد رش ــادل 24,6 درص ــال 2016 مع ــت س ــه نخس ــد و در نیم ــاری 6,9 درص ــال ج س
ــه باالتریــن ســطح خــود از جــوالی  ــز زرد ب قیمــت داشــته اســت. در روز چهارشــنبه، فل
ــم  ــی می کنی ــا پیش بین ــرد: »م ــام ک ــوئیس اع ــک س ــت بان ــود .کردی ــیده ب 2014 رس
ــر  ــرای ه ــه 1500 دالر ب ــه و ب ــش یافت ــاری افزای ــال ج ــه س ــا در ادام ــت ط ــه قیم ک
اونــس برســد. انتظــار مــی رود پیامدهــای کان اقتصــادی نظیــر رای بــه خــروج بریتانیــا 
ــا )برگزیــت( و انتخابــات هشــتم نوامبــر آمریــکا روی ایــن رشــد قیمتــی  از اتحادیــه اروپ
تاثیرگــذار باشــد .«بــر همیــن اســاس، نقــره نیــز در مــاه ژوئــن رشــدی 16,4 درصــدی را 
ــا رشــدی 20,4 درصــدی در  ــه ثبــت رســاند و قیمــت هــر اونــس از ایــن فلــز ســفید ب ب
ســه ماهه دوم ســال جــاری و افزایــش قیمــت 34,9 درصــدی در نیمــه نخســت امســال 
ــرد:  ــام ک ــک اع ــر کامرزبان ــچ، تحلیلگ ــتن فری ــید . کارس ــنت رس ــه 18 دالر و 62 س ب
»نقــره از دو ســمت نفــع می بــرد : افزایــش قیمــت طــا از یکســو و قیمــت پایــه بــاالی 
فلــزات گرانبهــا از ســوی دیگــر باعــث رشــد قیمــت نقــره ای شــده کــه در اغلــب صنایــع 

ــود .« ــتفاده می ش اس

ــزار شــد،  ــروز در نهــاد ریاســت جمهــوری برگ ــری شــنیدیم ، در جلســه ای کــه ام در خب
ــدوق  ــل صن ــات عام ــای هی ــس و اعض ــی ریی ــه جمع ــتعفای دس ــا اس ــور ب ــس جمه ریی

ــرد . ــت ک ــی موافق توســعه مل

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات شــاهد معامــات منفــی ای در بیشــتر نمادهــا 
ــا  ــود . ورن ــن نمــاد گــروه ب ــر حجــم تری ــون ســهم پ ــا بیــش از 51 میلی ــا ب ــم . ورن بودی
ــدی  ــد 2 درص ــا رش ــید و ب ــی رس ــت 2817 ریال ــه قیم ــروز ب ــاد ام ــن نم ــود ای ــت ب مثب
همــراه شــد . خزامیــا منفــی بــود زامیــاد در محــدوده صفــر منفــی بــه معاماتــش خاتمــه 
ــارس  ــه شــد . خپ ــون ســهم معامل ــش از 47 میلی ــی بی ــی 1097 ریال ــا قیمــت پایان داد ب
بــا قیمــت پایانــی 1539 ریالــی بــه کار خــود پایــان داد . خــکاوه صــف خریــد بــود ایــن 
نمــاد امــروز را بــا رشــد 3 درصــدی بــه پایــان رســاند خکتــوه کــه بــا تقاضــا همــراه شــد 
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بــه قیمــت 1535 ریالــی رســید و بــا صــف خریــد 1 میلیونــی بــه معاماتــش خاتمــه داد 
ــی 351  ــا قیمــت پایان ــر منفــی و ب ــران خــودرو در محــدوده صف ــود ای . خــودرو منفــی ب
تومــان بســته شــد . خاذیــن از مثبــت هــای گــروه بــود کــه بــا حداکثــر قیمتــی و صــف 
خریــد مــورد تقاضــا واقــع شــد خاذیــن امــروز بــه قیمــت 1068 ریالــی رســید و رشــد 4 
ــه کار  ــا صــف خریــد 12 میلیونــی ب درصــدی را پشــت سرگذاشــت ایــن نمــاد در آخــر ب
خــودش پایــان داد . خبهمــن اولیــن روز معاماتــی اش را بــا افــت قیمتــی آغــاز نمــود ایــن 
نمــاد امــروز بیــش از 1 درصــد بــا کاهــش قیمتــی همــراه شــد و در آخــر بــا قیمــت پایانــی 
2923 ریالــی بســته شــد. نمادهــای خمهــر ، خشــرق ، خمحــور از منفــی هــای همــراه بــا 
ــود ایــن نمــاد  ــراک مــورد توجــه ســهامداران ب ــد . خت صــف فــروش قطعــه ســازها بودن
در محــدوده حداکثــر قیمتــی نیــز معاملــه شــد کــه در آخــر بــا رشــد 4 درصــدی بــه کار 
خــودش پایــان داد . نمادهــای خگســتر و خرینــگ نیــز قرمــز پــوش بودنــد ایــن نمادهــا 

امــروز بــا کاهــش 1 درصــدی همــراه شــدند .

بلــوک24.1 درصــدی ســرمایه گــذاری رنــا بــدون رقابــت و بــه همــان قیمــت پایــه معاملــه 
ــری  ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــود. ب ــی ش ــام م ــی اع ــده نزدیک ــدار در آین ــام خری ــد و ن ش
ــرمایه  ــدی س ــهام،بلوک24.1 درص ــازار س ــروز ب ــات ام ــان معام ــرس، در جری ــورس پ ب
گــذاری رنــا توســط دو ســهامدار عمــده ایــن شــرکت بورســی یعنــی تجــارت الکترونیــک 

خــودرو تابــان و پیشــگامان بازرگانــی ســتاره تابــان روانــه میــز فــروش شــد.

رئیــس اداره نظــارت برناشــران بورســی ســازمان بــورس ، بــا اعــام علــت ممنــوع شــدن 
نمــاد ســایپا از بازگشــت ایــن شــرکت در روز جــاری بــه تابلــوی معامــات خبــر داد. بــه 
ــا  گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس،در پــی انتشــار عملکــرد 12 ماهــه ســایپا کــه ب
ــن شــرکت  ــی همــراه شــد، نمــاد ای تحقــق 96 درصــد از ســود و اعــام ســود 198 ریال
3,9 هــزار میلیــارد تومانــی امــروز بــه حالــت ممنــوع درآمــد و امــکان داد و ســتد ســهام 

آن غیــر ممکــن شــد.

دبیــر انجمــن قطعــه ســازان خــودرو بــا اعــام انعقــاد عمــده قراردادهــای خودروســازان بــا 
فرانســوی ها گفــت: ســهم قطعــه ســازان از ســاخت 40 درصــدی انــواع خودروهــای جدیــد 
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بــا شــرکت های خارجــی 15 درصــد اســت.

در گــروه فلــزات اساســی بیشــتر نمادهــا بــا قیمــت پایانــی مثبــت بــه کار خودشــان 
ــر  ــش را د رمحــدوده صف ــروز معامات ــاد ام ــن نم ــبزپوش بودای ــوالد س ــد . ف ــان دادن پای
مثبــت بــه پایــان رســاند و پــس از آنکــه بیــش از 19 میلیــون ســهم معاملــه شــد در صــدر 
ــر  ــدوده صف ــروز در مح ــاد ام ــن نم ــود ای ــی ب ــت . ذوب منف ــرار گرف ــروه ق ــات گ معام
منفــی بــه کار خــودش پایــان داد و بــه قیمــت 2736 ریــال رســید . فاســمین مثبــت بــود 
ایــن نمادامــروز بــا رشــد 4 درصــدی بــه قیمــت 2332 ریــال رســید و بیــش از 8 میلیــون 
ســهم معاملــه شــد . هرمــز  جهــت برگــزاري مجمــع عمومــي عــادي ســالیانه صاحبــان 
ســهام متوقــف شــده بــود در جریــان معامــات امــروز بــا قیمــت 1869 ریــال بازگشــایی 
شــد هرمــز امــروز بــا رشــد 2 درصــدی بــه قیمــت 1843 ریــال رســید وبیــش از 5 میلیــون 
ــی هــا صــورت  ــروز توســط حقوق ــد ام ــه شــد کــه بیــش از 69 درصــد خری ســهم معامل
ــا صــف  گرفــت . نمادهــای فزریــن ، فســرب ، کیمیــا ، زنــگان از مثبــت هــای همــراه ب
خریــد گــروه بودنــد . نمادهــای فــوالژ ، فلولــه بــه صــف فــروش بــه کارشــان پایــان دادند. 

ــي  ــد محصــول نهای ــزان تولی ــه می ــان اینک ــا بی ــزگان ب ــوالد هرم ــرکت ف ــل ش مدیرعام
ایــن شــرکت در ســال 94 بــه بیــش از یــک میلیــون و 179هزارتــن رســید، اظهــار کــرد: 
ــه  ــت صرف ــه  نهض ــي از جمل ــتراتژي هاي ترکیب ــاذ اس ــا اتخ ــت ب ــزگان توانس فوالدهرم
ــره وری و  ــش به ــي، افزای ــوالت کیف ــد محص ــا، تولی ــر هزینه ه ــت مؤث ــی و مدیری جوی
انجــام پروژه هــاي بهبــود، جایــگاه خــود را حفــظ کنــد. بــه گــزارش مایــن نیــوز،  مهنــدس 
ــوص  ــهام درخص ــان س ــاالنه صاحب ــادي س ــي ع ــع عموم ــان در مجم ــعود هراتی امیرمس
ــزود:  ــفندماه 94 اف ــه 29 اس ــي ب ــي منته ــال مال ــي شــرکت درس ــت و وضــع عموم فعالی
تولیــد محصــول نهایــي ایــن شــرکت در ســال 94 نســبت بــه ســال 93، افزایشــی معــادل 

ــد. ــان می ده ــن را نش ــزار و 521 ت ــه ه س

در اســتخراج کانــه هــای فلــزی، همــراه بــا رشــد قیمــت جهانــی فلــزات همچنــان 
شــاهد رشــد قیمتــی نمادهــای کــروی، کامــا و کبافــق بودیــم. کنــور نیــز بــرای چهارمیــن 
روز متوالــی معامــات خــود را بــا صــف خریــد بــه پایــان رســاند. در ومعــادن کــه مجــوز 
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ــد  ــه صــف خری ــود و ب ــراه ب ــش تقاضــا هم ــا افزای ــده، ب ــرمایه آن صــادر ش ــش س افزای
رســید؛ افزایــش ســرمایه ایــن شــرکت بــه میــزان 27 درصــد از محــل مطالبــات و آورده 
نقــدی مــی باشــد. کگل اغلــب در محــدوده صفــر تابلــو معاملــه شــد، امــا کچــاد بــا افــت 

1,5 درصــد همــراه بــود.

در ادامــه رونــد منفــی معامــات گــروه بانکــی شــاهد رنــج مثبــت و جهــش قیمتــی و 
رد نهایــت تشــکیل صــف خریــد در نمــاد وگــردش بودیــم. بانــک ملــت بــا حجــم معاملــه 

22میلیونــی در صــدر گــروه قــرار گرفــت.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا بــا معامــات منفــی همــراه بودنــد.
ــا 70 درصــد  ــودن امــروز را مثبــت شــروع کــرد و ب پتــرول بعــد از دو روز کاری منفــی ب
فروشــنده حقوقــی بیــش از 17 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در نهایــت بــا رشــد 2 درصدی 
ــا 12  ــه کار خــود پایــان داد ، در صــدر گــروه قــرار کرفــت و ب ودر قیمــت 139 تومــان ب
واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیــر گــذار بــود. گفتنــی اســت کــه دیــروز مدبــران اقتصــاد 1 
میلیــون ســهم ایــن نمــاد را از پرتفــوی خــود خــارج کــرده است.شــپارس بــدون تحــرک 
ســهامداران حقوقــی تنهــا نمــاد صــف خریــدی گــروه بــود ایــن در حالــی بــود کــه ایــن 
نمــاد در جدیدتریــن گــزارش خــود زیــان هــر ســهم منتهــی بــه 95/ 06 / 31شــرکت را 
مبلــغ 62ریــال اعــام نمــوده اســت کــه نســبت بــه پیــش بینــی قبلــی زیــان خــود را 35 
ــان شناســایی نمود.پارســان  ــال زی ــه 2 ری درصــد کاهــش داده اســت .شــرکت در 6 ماه
در محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــردو بیــش از 3 میلیــون ســهم بــا 70 درصــد 
فروشــنده حقیقــی جــا بــه جــا شــد کــه در حــدود 2 میلیونســهم در ســاعات پایانــی بــازار در 
قیمــت میانگیــن 200 تومــان بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد و در آخــر در محــدوده صفــر 
ــرار  ــرول ق ــد از پت ــه بع ــان داد و در رتب ــه روز خــود پای ــان ب ــت ، در قیمــت 204 توم مثب
گرفت.نمادهــای شفارا،شســینا و شــفن در کــف قیمتــی خــود بســته شــدند.جم بــر خــاف 
روزهــای منفــی قبــل امــروز مثبــت قیمــت خــورد و در بیــن ســهامداران حقوقــی بیــش از 
20 میلیــارد ریــال معاملــه شــد کــه 2 میلیــون ســهم آن در قیمــت میانگیــن 925 تومــان 
بلــوک زده شــد و در پایــان در محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 928 تومــان بــه معمــات 

خــود خاتمــه داد و بــا 7 واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیــر گــذار بــود.
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ــارض  ــم تع ــا ه ــاز در کشــور ب ــر ب ــیمی از دی ــتی پتروش ــن دس ــتی و پایی ــع باالدس صنای
دارنــد. اختافاتــی کــه متاســفانه رشــد صنایــع پاییــن دســتی کشــور را بــا اختــال مواجــه 
ــر  ــارات اخی ــان پتروشــیمی در اظه ــر انجمــن کارفرمای ــد مهــدوی دبی ــرده اســت .احم ک
خــود بزرگتریــن تشــکل صنایــع پاییــن دســتی )پلیمــر/ پاســتیک( را بــه حمایــت از رانــت 

خــواران متهــم کــرده اســت .

ــدار  ــد خری ــا 99 درص ــت ب ــی بودیم.ونف ــات متعادل ــاهد معام ــی ش ــروه پاالیش در گ
حقیقــی بیــش از 42 میلیــارد ریــال معاملــه شــد ودر نهایــت بــا افــت 4 درصــدی ، در قیمت 
245 تومــان بــه روز خــود پایــان داد ، در صــدر گــروه قــرار گرفتــو بــا 4 واحــد منفــی بــر 
شــاخص تاثیــر گذاشــت ایــن نمــاد جهــت برگــزاري مجمــع عمومــي عــادي ســالیانه بــه 
منظــور تصویــب صورتهــاي مالــي متوقــف شد.شــراز بــدون تحــرک ســهامداران حقوقــی 
بــا حجــم معاماتــی پائیــن تنهــا نمــاد صــف خریــدی گــروه در قیمــت 584 تومــان بــود.
شــبندر بــدون فروشــنده حقوقــی بیــش از 4 میلیــون ســهم دادو ســتد شــد و در پایــان در 
محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 443 تومــان بــه روز خــود پایــان داد وبــا 1 واحــد مثبــت 
ــدون تحــرک ســهامداران حقوقــی در حــدود 6  ــود. شــتران ب ــر گــذار ب ــر شــاخص تاثی ب
ــت 255  ــت ، در قیم ــر مثب ــدوده صف ــان در مح ــد و در پای ــتد ش ــهم دادو س ــون س میلی

تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد و ســوم گــروه شــد.

بــه گــزارش نشــریه نشــنال آبــزرور، ســران کشــورهای آمریــکای شــمالی بــرای تشــویق 
پایــان اســتفاده از نفــت، گاز و ذغــال ســنگ در بخــش صنعــت و گرایــش بــه اســتفاده از 
انرژیهــای پــاک، بــه توافــق دســت یافتنــد .بــاراک اوبامــا، رئیــس جمهــور آمریــکا، گفــت: 
ــر  ــان پذی ــع پای ــک منب ــت ی ــد؛ نف ــی مان ــی نم ــا ارزان باق ــت ارزان اســت، ام ــون نف اکن
ــر  ــاره تغیی ــد و نگرانیهــا درب ــه اســتخراج آن افزایــش مــی یاب ــد، هزین ــه شــمار مــی آی ب
آب و هوایــی، شــدت مــی گیــرد .اوبامــا همچنیــن در حاشــیه نشســت ســران کشــورهای 
ــتفاده از  ــش اس ــرای افزای ــده ب ــاالت متح ــرد ای ــام ک ــادا اع ــمالی در کان ــکای ش آمری

انرژیهــای تجدیــد پذیــر گامهایــی برداشــته اســت .
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سایپا چرا متوقف شد؟ 

نماد سایپا چرا ممنوع شده و چه زمانی باز می شود؟

امــروز در ابتــدای معامــات نمــاد ســایپا متوقــف شــد، کــه همفکــران از یــک مدیرمســئول 
در ســازمان بــورس در گفتگــو دربــاره چندوچــون ایــن ممنوعیــت ســؤال پرســیده اســت.

وی در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار مــا کــه چــرا نمــاد ســایپا متوقف شــده اســت ، این طــور 
ــل  ــن دلی ــه همی ــده ب ــتباه پرش ــا اش ــرکت فرم ه ــی  ش ــای مال ــح داد: در صورت ه توضی

شــرکت بــورس نســبت بــه توقــف نمــاد اقــدام کــرده تــا ایــن مشــکل حــل شــود.

ــرکت و ســرمایه گذاری باهــم  وی اضافــه می کنــد: ســرفصل درآمدهــای متفرقــه ش
ــایپا  ــد س ــرکتی مانن ــش در ش ــن دو بخ ــک از ای ــام هری ــه ارق ــده اند درحالی ک ــا ش جابج

ــت اســت. بســیار بااهمی

بــه گفتــه ایــن مدیرمســئول ، ســایپا درآمــد فــروش شــرکت های خــود را در پیــش بینــی 
درآمدســرمایه گــذاری متفرقــه درج کــرده اســت.

ایــن مدیــر دربــاره زمــان بــاز شــدن نمــاد ســایپا گفــت: ســازمان اجــازه بــاز شــدن نمــاد 
را داده و شــرکت بــورس بایــد آخریــن اقدامــات را انجــام دهــد.

مدیران »وهور« درباره این شرکت چه می گویند؟

ــرکت  ــن ش ــور ای ــان ه ــه تاب ــر اینک ــی ب ــده مبن ــره ش ــازار منتش ــایعاتی در ب ــروز ش ام
ــش  ــه افزای ــر برنام ــت قابل توجهــی دارد و از ســویی دیگ ــل مثب ــرق ، تعدی ــده ب تولیدکنن
ــاره  ــرکت دراین ب ــن ش ــورس ای ــور ب ــر ام ــه مدی ــا ک ــا آنج ــرا، ت ــت اج ــرمایه در دس س
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ــم. ــق کنی ــال محق ــان امس ــا پای ــرمایه را ت ــش س ــه افزای ــم برنام ــد: امیدواری می گوی

ــارد تومــان  ــا انتهــای امســال 170 میلی ــم ت ــد: پیش بینــی کردی بابــک محمــودی می گوی
بــه ســرمایه خــود بیفزاییــم.

ــان  ــارد توم ــه 400 میلی ــرکت از 230 ب ــرمایه ش ــب س ــن ترتی ــد: بدی ــه می کن وی اضاف
ــات و آورده نقــدی خواهــد  ــن افزایــش ســرمایه از محــل مطالب ــد کــه ای افزایــش می یاب

بــود.

ــرکت  ــده ش ــود پیش بینی ش ــت: س ــه گف ــیدم ک ــرکت پرس ــت ش ــل مثب ــاره تعدی از او درب
ــود. ــی خواهــد ب ــا ایــن تعدیــل مثبــت بســیار جزئ محقــق می شــود ام

از محمــودی پرســیدم کــه برنامــه شــرکت بــرای حمایــت از قیمــت ســهام و عــدم کاهــش 
ــح داد:   ــور توضی ــی دارد، این ط ــه ای ــه برنام ــه چ ــه اولی ــرخ عرض ــر از ن ــه پایین ت آن ب
ــت  ــر از قیم ــه پایین ت ــا ب ــد ت ــت می کن ــهم حمای ــت س ــوا از قیم ــام ق ــا تم ــرکت ب ش

خریداری نشــده نرســد.

وی وضعیــت بنیــادی شــرکت را مناســب ارزیابــی کــرد و افــزود: کاالی تابــان هــور بــرق 
اســت و همیشــه مشــتری دارد، درنتیجــه ایــن موضــوع ازنظــر بنیــادی شــرکت را قــوی 

می کنــد.
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وصف حال تولیدکنندگان روغن خوراکی اززبان مدیرعامل» بهشهر« 

ــت صنعــت  ــن ســؤال کــه در حــال حاضــر وضعی ــه ای محمــود شــهرضایی،  در پاســخ ب
ــه ارزیابــی می کنیــد؟ این طــور توضیــح  صنایــع غذایــی به ویــژه روغــن خوراکــی را چگون
داد: در حــال حاضــر وضعیــت صنعــت غذایــی به ویــژه روغــن خوراکــی مناســب نیســت. 
بــه دلیــل اینکــه اواًل بیــش از یــک ســال اســت کــه محصــوالت جامــد تولیــدی زیان دیــده 
ــی  ــت  در ســال پیــش محدودیت های ــن اســت کــه دول ــز ای ــر نی ــن ام ــل ای هســتند. دلی
ــم را از  ــن پال ــه روغ ــدیم ک ــور ش ــا را مجب ــرد و م ــال ک ــم اعم ــن پال را در واردات روغ
ــم.  ــداری کنی ــد خری ــت بودن ــم را دریاف ــن پال ــهمیه واردات روغ ــت س ــه باران ــانی ک کس
ــری  ــت باالت ــتند آن را باقیم ــن نداش ــن روغ ــه ای ــازی ب ــه نی ــراد ک ــن اف ــب ای به این ترتی
بــه مــا فروختنــد. پــس از پایــان ســال پیــش نیــز دولــت ســهمیه ها را برداشــت و عــوارض 

گمرکــی را افزایــش داد.

ــه قیمــت  او تأکیــد می کنــد: همچنیــن دولــت مــا را موظــف کــرد کــه دانــه داخلــی را ب
ــه  ــل اینک ــه دلی ــم ب ــن مه ــه ای ــیم ک ــی بفروش ــت بین الملل ــه قیم ــم و ب ــوب بخری مص
ــن  ــه ای ــد ب ــب ش ــت، موج ــر اس ــی باالت ــت بین الملل ــد از قیم ــوب 50 درص ــت مص قیم
طریــق نیــز ضــرر کنیــم؛ بنابرایــن از ابتــدای ســال جــاری دولــت اعــام کــرد کــه یــا بایــد 
دانــه را بــه طریقــی کــه گفتــه شــد خریــداری کنیــم یــا عــوارض گمرکــی کــه افزایــش 
ــد  ــویا از 7 درص ــی س ــوارض گمرک ــب ع ــم. به این ترتی ــت کنی ــت پرداخ ــم گیر داش چش
بــه 20 درصــد و پالــم از 10 درصــد بــه 40 درصــد افزایــش یافــت. عــاوه بــر ایــن نــرخ 
ارز مرجــع نیــز در ایــن مــدت افزایــش یافــت و هزینه هــای ســربار تولیــد نیــز بــاال رفــت 

کــه همــه ایــن عوامــل در زیــان ده شــدن صنعــت تأثیرگــذار بــود. 

ــی افزایــش یافــت و  ــز در یــک دوره زمان ــی روغــن نی ــد: قیمــت جهان وی اضافــه می کن
ــاال رفــت؛ امــا پــس ازآن باوجوداینکــه تــا حــدودی قیمت هــای جهانــی کاهــش  بســیار ب
یافــت، بازهــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال پیــش شــاهد افزایــش 10 درصــدی قیمــت 

جهانــی روغــن هســتیم.
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مدیرعامــل صنایــع بهشــهر بابیــان اینکــه تخفیف هــا حذف شــده اســت، اضافــه می کنــد: 
ــزرگ  ــی حذف شــده اســت و تمــام شــرکت های ب تخفیف هــا در نمــام شــرکت های روغن
ــام  ــًا تم ــاری تقریب ــال ج ــدای س ــته اند. ابت ــا را برداش ــن تخفیف ه ــن ای ــده روغ تولیدکنن
محصــوالت تولیــدی زیــان ده شــدند و در خردادمــاه ایــن تولیــد به طــور کامــل در زیــان 
قــرار گرفــت. وی دربــاره افزایــش قیمــت روغــن این طــور توضیــح داد: درخواســت افزایــش 
قیمــت روغــن داده شــد؛ امــا دولــت بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن مــاه مبــارک رمضــان 
ــا  ــد؛ ام ــب می کن ــش قیمــت را تصوی ــارک افزای ــاه مب ــن م ــه در نیمــه ای ــرد ک اعــام ک
در نیمــه مــاه رمضــان بــه دلیــل اینکــه بــه مــردم بــا توجــه بــه خریدهــای مــاه رمضــان 
ــن  ــا پس ازای ــد؛ ام ــول ش ــاه موک ــن م ــان ای ــه پای ــت ب ــش قیم ــود، افزای ــار وارد نش فش
ــن  ــت. ای ــق انداخ ــه تعوی ــاه ب ــه اول مردادم ــت را ب ــش قیم ــم افزای ــت بازه مســائل دول
مســائل در حالــی اســت کــه از ابتــدای ســال جــاری عــوارض گمرکــی، نــرخ ارز، دســتمزد 

ــده اســت. ــت مان ــن ثاب ــت روغ ــا قیم ــه، ام ــربار افزایش یافت ــای س و هزینه ه

سمگا و صف خرید 4 میلیونی

 تحلیلگران خرید سهم را در بازه 292 الی 320 تومانی پیشنهاد داده اند:

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=1229

ــا  ــط »نیم ــر توس ــای اخی ــهم در روزه ــده از س ــادر ش ــیگنال ص ــن س ــک تری ــم ریس ک
ــت: ــد داش ــدی را خواه ــازه 67 درص ــهم ب ــت، س ــده اس ــادر ش آزادی« ص

https://efanos.com/Signal/24248

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=1229
https://efanos.com/Signal/24248
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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

