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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس 469 واحــد 
ــد  ــا 74 واح ــوالد ب ــای ف ــه نماده ــید. ک ــد رس ــم 78,326 واح ــه رق ــت و ب ــش یاف افزای
ــاخص  ــر  ش ــت  را ب ــر  مثب ــترین تاثی ــد بیش ــا 51 واح ــن ب ــد و مبی ــا 55 واح ــد ب ، وامی
گذاشــتند.  ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 320 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد 
شــبندر بــا رقمــی بیــش از 17 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود . در بــازار 
فرابــورس شــاخص کل بــا 1 واحــد افزایــش بــه رقــم 815 واحــد رســید  کــه نمــاد شــتران 
بــا 1 واحــد بیشــترین تاثیــر را بــر ایــن رشــد داشــت. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه 
رقمــی بالــغ بــر  102 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد ذوب بــا رقمــی حــدود 11 میلیــارد 

تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود. 

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3530 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 103 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

ــس از یــک  ــون پ ــر نشــان می دهــد کــه کلینت بررســی نظرســنجی های یــک ماهــه اخی
افــت کوتــاه مــدت،  بــار دیگــر توانســت از ترامــپ پیشــی گرفتــه و اختــاف ســه و نیــم 
درصــدی خــود بــا ترامــپ را تــا حــدود 7 درصــد افزایــش دهــد . ، هرچنــد دونالــد ترامــپ 
ــا  ــود ب ــاف خ ــت اخت ــکا، توانس ــان آمری ــی جمهوری خواه ــع مل ــزاری مجم ــس از برگ پ
رقیبــش هیــاری کلینتــون را بــه یــک درصــد کاهــش دهــد، امــا نتایــج نظرســنجی های 
ــون  ــه کلینت ــار دیگــر متوج ــی ب ــه آمریکای ــی جامع ــال عموم ــد  اقب ــد نشــان می ده جدی
شــده اســت، بــه گونــه ای کــه میانگیــن نظرســنجی های یــک هفتــه اخیــر بیانگــر پیشــی 
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گرفتــن حــدود 7 درصــدی وی بــر ترامــپ اســت .نتایــج نظرســنجی  مؤسســه راسموســن 
کــه طــی روزهــای 1 و 2 آگوســت )11 و 12 مــرداد( انجــام شــده اســت، بیانگــر پیشــی 

گرفتــن 4 درصــدی کلینتــون بــر ترامــپ )44 درصــد در مقابــل 40 درصــد( اســت .

والدیمیــر پوتیــن رئیــس جمهــوری روســیه در آســتانه دیــدار ســه جانبــه خــود بــا روســای 
جمهــور ایــران و آذربایجــان در مصاحبــه ای بــا خبرگــزاری دولتــی آذربایجــان، آذرتــاک، بــا 
تاکیــد بــر لــزوم شــکل گیری یــک منطقــه آزاد تجــاری بیــن اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا 
و ایــران گفــت کــه چنیــن منطقــه آزادی می توانــد اثــرات زیــادی بــر گســترش تجــارت 
ــاد  ــت: »ایج ــیه گف ــوری روس ــد .رئیس جمه ــته باش ــه داش ــرمایه گذاری های دوجانب و س
منطقــه آزاد تجــاری بیــن اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و ایــران می توانــد عزمــی جــدی در 
انعقــاد قراردادهــای تجــاری و ســرمایه گذاری بیــن روســیه و ایــران به وجــود آورد. گــروه 
تحقیقــات مشــترک کــه جزئیــات پارامترهــای یــک توافــق احتمالــی را مــورد مطالعــه قــرار 
خواهــد داد، هــم اکنــون کار خــود را آغــاز کــرده اســت.« بــه گــزارش خبرگــزاری رســمی 
روســیه، رئیس جمهــوری روســیه افــزود: »مــا همچنیــن بــه تقویــت همکاری هایمــان بــا 
تهــران در امــور منطقــه عاقه مندیــم و آن را عاملــی مهــم در برقــراری ثبــات و امنیــت 
ــه  ــا خاورمیان ــزر ت ــه خ ــزی و منطق ــیای مرک ــه از آس ــم ک ــاوری می دانی در ســرزمین پهن

گســترانده شــده اســت. 
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در گروه ها چه خبر بود؟

ــا  ــی در بیشــتر نماده ــات شــاهد معامــات منف ــاخت قطع ــودرو و س ــروه خ در گ
بودیــم . خســاپا بــا بیــش از 105 میلیــون ســهم پــر حجــم تریــن نمــاد گــروه بــود ســایپا 
بــا کاهــش 3 درصــدی بــه قیمــت پایانــی 1185 ریالــی رســید  . همچنیــن در ایــن نمــاد 
شــاهد معاملــه بلوکــی بــه حجــم 30 میلیــون ســهم دربــازار خــرده فروشــی بودیــم کــه 
ایــن معاملــه بــا قیمــت پایــه هــر ســهم 1174 ریــال در نمــاد خســاپا 2 و توســط ســهامدار 
حقوقــی صــورت گرفــت . خزامیــا قرمــز پــوش بــود ایــن نمادامــروز بــا کاهــش 1 درصــدی 
ــه شــد  ــون ســهم معامل ــی بیــش از 48 میلی ــی 1027 ریال ــا قیمــت پایان همــراه شــد و ب
ــن  ــرد .خاذی ــه ک ــی را تجرب ــی 3297 ریال ــت پایان ــا کاهــش 1 درصــدی قیم ــودرو ب . خ
پرتقاضــا ظاهــر شــد اولیــن روز کاری خــود را بــا رونــد صعــودی همــراه شــد خاذیــن بــا 
افزایــش 3 درصــدی بــه قیمــت پایانــی 1043 ریالــی رســید و بــا صــف خریــد 6 میلیونــی 
ــه معامــات منفــی در بیشــتر نمادهــا شــاهد رشــد  ــا توجــه ب ــه کار خــود پایــان داد . ب ب
قیمتــی و معامــات مثبــت در نمــاد خگســتر بودیــم ایــن نمــاد بــا افزایــش 4 درصــدی بــه 
قیمــت پایانــی 3809 ریالــی رســید و بیــش از 15 میلیــون ســهم معاملــه شــد . خپــارس 
ــش  ــه داد . خچرخ ــش خاتم ــه معامات ــی ب ــر منف ــدوده صف ــود و در مح ــوش ب ــز پ قرم
ــان  ــه پای ــا رشــد 20 درصــدی ب ــل را ب ــی قب ــه معامات ــن نمــاد کــه هفت ــود ای ــت ب مثب
رســاند امــروز را هــم بــا افزایــش 4 درصــدی پشــت سرگذاشــت و قیمــت پایانــی 1405 
ریالــی را تجربــه کــرد و در آخــر بــا صــف خریــد 2 میلیونــی بســته شــد . نمادهــای خــاور 
، خمهــر ، خدیــزل بــا رونــد کاهشــی همــراه شــدند بطوریکــه در پایــان معامــات امــروز 

بــا کاهــش 3 درصــدی در قیمــت پایانــی خــود معاماتــش را بــه پایــان رســاندند.

یــک مقــام مســئول ضمــن تفســیر مصوبــه اخیــر شــورای پــول و اعتبــار دربــاره فــروش 
دارایــی هــا توســط ایــران خــودرو و ســایپا و اعــام یــک پیشــنهاد،درباره واگــذاری بلــوک 
33 درصــدی بانــک پارســیان توســط ایــران خــودرو نکاتــی اعــام کــرد. یک مقام مســئول 
در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری بــورس پــرس، دربــاره مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار و 
ابــاغ اخیــر بانــک مرکــزی مبنــی بــر مهلــت 6 ماهــه دو شــرکت ایــران خــودرو و ســایپا 
بــرای فــروش بخشــی از دارایــی هــا و بــا هــدف حفــظ ســقف تســهیات، اظهــار داشــت: 
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ــن دو شــرکت خودروســاز  ــه ای ــه نوعــی هشــدار ب ــن اباغی ــه ای ــن اســت ک ــت ای واقعی
داده شــده کــه اگــر خواســته شــورای پــول و اعتبــار و بانــک مرکــزی را تامیــن نکننــد بــا 

کاهــش تســیهات دریافتــی روبــرو خواهنــد شــد.

یــک مقــام مســئول ضمــن تفســیر مصوبــه اخیــر شــورای پــول و اعتبــار دربــاره فــروش 
دارایــی هــا توســط ایــران خــودرو و ســایپا و اعــام یــک پیشــنهاد،درباره واگــذاری بلــوک 
33 درصــدی بانــک پارســیان توســط ایــران خــودرو نکاتــی اعــام کــرد. یک مقام مســئول 
در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری بــورس پــرس، دربــاره مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار و 
ابــاغ اخیــر بانــک مرکــزی مبنــی بــر مهلــت 6 ماهــه دو شــرکت ایــران خــودرو و ســایپا 
بــرای فــروش بخشــی از دارایــی هــا و بــا هــدف حفــظ ســقف تســهیات، اظهــار داشــت: 
ــن دو شــرکت خودروســاز  ــه ای ــه نوعــی هشــدار ب ــن اباغی ــه ای ــن اســت ک ــت ای واقعی
داده شــده کــه اگــر خواســته شــورای پــول و اعتبــار و بانــک مرکــزی را تامیــن نکننــد بــا 

کاهــش تســیهات دریافتــی روبــرو خواهنــد شــد.

در گــروه فلــزات اساســی شــاهد معامــات مثبــت در اکثــر نمادهــا بودیــم . فــوالد 
بــا رشــد 3 درصــدی بــه کار خــود پایــان داد ایــن نمــاد بــه قیمــت 136 تومــان رســید و 
ــه شــد کــه در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت .  بیــش از 105 میلیــون ســهم معامل
ذوب صــف خریــد بــود ایــن نمــاد امــروز بــا تقاضــا همــراه شــد و پــس از آنکــه بیــش از 
ــه قیمــت 2587 ریالــی رســید و در آخــر  2 درصــد رشــد قیمتــی ررا پشــت سرگذاشــت ب
بــا صــف خریــد 1 میلیونــی معاماتــش را پشــت سرگذاشــت . نمادهــای فخــوز ، فخــاس 
از دیگــر نمادهــای مثبــت همــراه بــا صــف خریــد گــروه بودنــد . فســرب بــا اقبــال همــراه 
شــد ایــن نمــاد مــورد توجــه ســهامداران بــود فســرب بیــش از 4 درصــد مثبــت خــورد و 
در محــدوده حداکثــر قیمتــی بــه معاماتــش خاتمــه داد . فاســمن منفــی بــود ایــن نمــاد 
ــه کار خــودش خاتمــه داد .  ــی ب ــر منق ــی در محــدوده صف ــی 2745 ریال ــا قیمــت پایان ب
ــی مثبــت و در محــدوده صفــر مثبــت  ــا قیمــت پایان ــع ب ــا ، ارف ــگان ، کیمی نمادهــای زن

معاماتشــان را ســپری کردنــد .

مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان از افزایــش 2 میلیــون تنــی ظرفیــت تولیــد 
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ایــن شــرکت در آینــده بســیار نزدیــک خبــر داد. بهــرام ســبحانی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــه  ــه ای ک ــوالد مبارکــه در هفت ــاح شــده ف ــروژه افتت ــات ســه پ ــاره جزئی ــوز درب ــن نی مای
گذشــت، توضیــح داد: یکــی از پــروژه  هــای افتتــاح شــده، پــروژه تولیــد بریکــت آهــن از 
ــی از  ــد بخش ــه تولی ــد در زنجی ــه می دانی ــور ک ــود. همانط ــفنجی ب ــن اس ــای آه نرمه ه
آهــن اســفنجی بــه صــورت پــودر درمی آیــد و دورریــز می شــود. ایــن حالــت هــم از نظــر 
اقتصــادی و هــم از نظــر محیــط زیســتی تبعاتــی دارد. بــا پــروژه ای کــه در فــوالد مبارکــه 
اجــرا شــد، ســاالنه می توانیــم 500 هــزار تــن از نرمه هــای آهــن اســفنجی را بــه بریکــت 

تبدیــل کنیــم کــه مجــددا در کوره هــای قــوس الکتریکــی قابــل اســتفاده هســتند.

ــرداری از شــمش  ــره ب ــت: به ــدن و تجــارت خراســان شــمالی گف ــت، مع ــرکل صنع مدی
ــزات آن  ــون نصــب تجهی ــم اکن ــود و ه ــی ش ــاز م ــی آغ ــال آت ــرم در س ــوم جاج آلومینی

ــرفت دارد. ــد پیش 55درص

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا بــا معامــات منفــی همــراه بودنــد. 
پتــرول در منفــی قیمــت خــورد بــدون فروشــنده حقوقــی بیــش از 25 میلیــارد ریــال معامله 
شــد و در نهایــت بــا افــت 4 درصــدی ، در قیمــت 137 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه 
داد و در صــدر گــروه قــرار گرفــت و بــا 28 واحــد منفــی بــر شــاخص تاثیــر گــذار بود.شــکلر 
تنهــا نمــاد صــف خریــدی گــروه بــود.در نمــاد جــم 2، در بــازار خــرده فروشــی 37,300,00 
ســهم در قیمــت 794 تومــان بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد.نمادهای ساینا،شفن،شــتوکا و 
شســینا در کــف قیمتــی خــود بســته شــدند.فارس در ادامــه رونــد معاماتــی نزولــی خــود 
ــش از 5  ــی بی ــهامداران حقوق ــتقبال س ــن اس ــرد و در بی ــروع ک ــی ش ــم منف ــروز را ه ام
میلیــون ســهم دادوســتد شــد کــه 4 میلیــون آن در قیمــت 492 تومــان در دقایــق پایانــی 
ــه روز  ــان در محــدوده صفــر منفــی ، در قیمــت 492 تومــان ب ــازار انجــام شــد و در پای ب
ــا 100 درصــد فروشــنده  ــرار گرفت.تاپیکــو ب ــرول ق ــه بعــد از پت ــان داد و در رتب خــود پای
حقیقــی در حــدود 6 میلیــون ســهم جــا بــه جــا شــد و در انتهــا بــا رشــد 1 درصــدی ، در 

قیمــت 197 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد و پرحجــم ظاهرشــد.

ــن  ــد پارازایلی ــدازی واح ــیمی از راه ان ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ــد ش ــرل تولی مدیرکنت
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پتروشــیمی بوعلــی ســینا ظــرف دو تــا ســه مــاه آینــده خبــر داد و گفت: شــرکت فرانســوی 
اکســنس بــرای مشــاوره و بازســازی ایــن واحــد بــه صــورت کوتــاه مــدت بــا مــا همــکاری 
مــی کنــد .علــی محمــد بســاق زاده بیــان اینکــه در صــورت بــه وجــود نیامــدن مشــکل 
خــاص، واحــد پارازایلیــن مجتمــع پتروشــیمی بوعلــی ســینا ظــرف دو تــا ســه مــاه آینــده 
ــم از مشــاوره و  ــا داری ــد بن ــن واح ــزود: در مســیر بازســازی ای ــی شــود، اف ــدازی م راه ان
ــه صــورت  همــکاری شــرکتهای داخلــی و خارجــی ماننــد شــرکت فرانســوی اکســنس ب
کوتــاه مــدت اســتفاده کنیــم و هــم اکنــون اقدامــات الزم بــرای بازرســی از قســمت هــای 

مختلــف واحــد پارازایلیــن کــه دچــار حریــق شــد، در حــال انجــام اســت .

در گــروه پاالیشــی بــه جــز نمادهــای ونفت،شــرانل و شســپا بقیــه نمادهــا در حاشــیه 
ــون  ــن روز کاری 4 میلی ــان در آخری ــه پارس ــبندر ک ــاد ش ــدند.در نم ــتد ش ــت دادو س مثب
ســهم از پرتفــوی خــود خــارج نمــوده بــود امــروز را بــا منفــی آغــاز کــرد و بــا 66 درصــد 
خریــدار حقیقــی در حــدود 172 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در پایــان در محــدوده صفــر 
مثبــت ، در قیمــت 536 تومــان بــه کار خــود پایــان داد ، لیــدر گــروه شــد و بــا 6 واحــد 
ــی خــود  ــای شــبریز و شــتران در آســتانه قیمت ــذار بود.نماده ــر گ ــر شــاخص اث ــت ب مثب
ــد شــبندر پارســان 14 میلیــون ســهم از پرتفــوی  بســته شــدند.در نمــاد شــبریز کــه مانن
خــود خــارج نمــوده بــود امــروز را هــم منفــی شــروع کــرد ودر بیــن اســتقبال ســهامداران 
حقیقــی بیــش از 19 میلیــون ســهم معاملــه شــد ودر انتهــا بــا قیمــت آخریــن معاملــه 518 
، بــا صــف خریــد کوچکــی معامــات خــود را بــه اتمــام رســاند و بــا 13 واحــد مثبــت بــر 
شــاخص تاثیــر گــذار بود.شــتران بــا 2 واحــد مثبــت بــه عنــوان اولیــن ســهم تاثیرگــذار بــر 
شــاخص فرابــورس،در حــدود 29 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه 6 میلویــن آن در قیمــت 
297 تــوان بــه صــورت بلوکــی در ســاعات ابتدایــی بــازار نجــام شــد و در پایــان بــا رشــد 
5 درصــدی ، در قیمــت 296 تومــان و بــا صــف خریــد بیــش از 11 میلیــون روز خــود را 

بــه اتمــام رســاند.

ــه  ــا توجــه ب ــد ب ــع اعــام کردن ــال، برخــی مناب ــه گــزارش روزنامــه وال اســتریت ژورن ب
ــورهای  ــازمان کش ــو س ــد عض ــازار، چن ــود از ب ــهم خ ــتانی س ــران در بازس ــت ای موفقی
صادرکننــده نفــت )اوپــک( پیشــنهاد آغــاز دوبــاره گفــت و گــو دربــاره تعییــن ســقف تولیــد 
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ــا، اکــوادور و  ــاد شــده کــه ونزوئ ــد .اعضــای ی ــن ســازمان را مطــرح کــرده ان ــرای ای ب
کویــت جــزو آنهــا هســتند، امیــد دارنــد کــه بــار دیگــر بــرای هماهنگــی تولیــد میــان 14 

ــد . ــد روســیه، تــاش کنن ــر عضــو آن، مانن ــدگان نفــت غی عضــو اوپــک و تولیدکنن

گــروه اســتخراج کانــه هــای فلــزی بــا حمایــت حقوقــی هــا امــروز نیــز معامــات 
مثبتــی را پشــت ســر گذاشــت. انتشــار شــاخص تعــداد اشــتغال جدیــد آمریــکا و بدنبــال 
آن رشــد شــاخص دالر، علیرغــم انتظارمــان کاهــش قابــل توجهــی را در قیمــت جهانــی 
فلــزات بدنبــال نداشــت و نمادهــای ایــن گــروه همچنــان مــورد اقبــال بــازار بــود. تحلیــل 
ــه قــوت خــود باقــی  ــا رقــم 2300 دالر ب ــی روی ت ــازار در خصــوص رشــد جهان هــای ب
اســت و ایــن امــر رشــد قیمتــی کــروی را همچنــان در مســیر صعــودی قــرار داده اســت. در 
دوقلوهــای ســنگ آهنــی علیرغــم تــداوم فــروش هــای وصنــدوق، معامــات پرحجمــی را 
بــا حمایــت حقوقــی هــا در محــدوده مثبــت شــاهد بودیــم؛ در معامــات روز گذشــته کگل 
ــود. ومعــادن  ــی مهــر آینــدگان نیــز فروشــنده ب ــر وصنــدوق، گــروه توســعه مال عــاوه ب
علیرغــم عرضــه هــای اول بــازار در ســاعت پایانــی معامــات بــه صــف خریــد رســید و 
ــک  ــان داد؛ بان ــه کار خــود پای ــد ب ــا صــف خری ــون ســهم ب ــه بیــش از 80 میلی ــا معامل ب

پاســارگاد در معامــات روز گذشــته ایــن نمــاد خریــدار بــود.

در اخبــار ایــن گــروه، مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر ســیرجان از افزایــش 
95 درصــدی صــادرات گل گهــر خبــر داد و گفــت: ســرانه تولیــد بــه ازای هــر نفــر طــی 
ســال گذشــته در مجتمــع گل گهــر ســیرجان از 16 هــزار تــن بــه 19 هــزار تــن رســید و 
صــادرات محصــوالت بــه 2 میلیــون و 809 هــزار تــن افزایــش یافــت . تقــی زاده همچنین 
بــا اشــاره بــه آغــاز تولیــد واحــد آهــن اســفنجی جدیــد گل گهــر بــا ظرفیــت یــک میلیــون 
و 600 هــزار تــن از بهــره بــرداری واحدگندلــه ســازی ایــن مجتمــع بــه ظرفیــت 5 میلیــون 

تــن در مــرداد مــاه جــاری خبــر داد.

ــم. قچــار کــه در ســه ماهــه  ــی را نظــاره گــر بودی ــدی معامــات متعادل ــروه قن در گ
ابتــدای ســال 53 ریــال زیــان شناســایی کــرده بــود، امــروز بــا انتشــار نامــه شــفاف ســازی 
ــق  ــد پیــش رفــت. طب ــا آســتانه صــف خری ــا رشــد قیمتــی همــراه شــد و ت در کــدال، ب
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ایــن نامــه، قچــار در خصــوص اطاعــات ارائــه شــده مربــوط بــه پیــش بینــی ســود ســال 
95 اعــام کــرد کــه ایــن شــرکت عــاوه بــر ســهمیه شــکر خــام تخصــص یافتــه خــود 
بــه میــزان 6,000 تــن، اقــدام بــه خربــد 81,00 تــن شــکر خــام ســهمیه ســایر شــرکهای 
ــه  ــه ب ــا توج ــذا ب ــد، ل ــی باش ــام م ــال انج ــل واردات آن در ح ــه مراح ــوده ک ــدی نم قن
ــازار  ــفید در ب ــکر س ــرخ ش ــش ن ــن افزای ــام و همچنی ــکر خ ــی ش ــت جهان ــش قیم افزای
داخلــی و بــر اســاس اطاعــات حاصلــه از انجمــن صنفــی کارخانجــات قنــد و شــکر، ایــن 
شــرکت در اطاعــات ارائــه شــده نســبت بــه اصــاح نــرخ خریــد مــواد اولیــه و فــروش 

محصــوالت خــود اقــدام نمــوده اســت.

در خبرهــای ایــن گــروه، معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه در هفتــه  گذشــته 
ــه 70  ــات ترخیــص و تخلی ــع شــد، اظهارداشــت: عملی ــن شــکر در کشــور توزی 50 هزارت
هزارتــن شــکر نیــز در بنــدر امــام در حــال انجــام اســت کــه توزیــع ایــن محمولــه نیــز از 
ایــن هفتــه آغــاز خواهــد شــد. عــاوه بر ایــن دو کشــتی حامل شــکر، بــر روی آب  هســتند 
و تــا حــدود دو هفتــه دیگــر بــه کشــور مــا خواهنــد رســید. معــاون وزیرجهــاد کشــاورزی 
بــا بیــان اینکــه درحــال حاضــر قیمــت شــکر بــه ثبــات رســیده و رونــد افزایشــی آن در 
بــازار متوقــف شــده اســت، افــزود: بــزودی رونــد کاهــش قیمــت ایــن محصــول در بــازار 

آغــاز خواهــد شــد.

اکثــر نمادهــای گــروه حمــل و نقــل معامــات منفــی را پشــت ســر گذاشــتند. حتایــد 
و حکشــتی نمادهــای مثبــت گــروه بودنــد کــه بیشــترین رشــد قیمتــی را داشــتند؛ حتایــد 
کــه روز گذشــته بــا خریدهــای گنجینــه آرمــان شــهر همــراه بــود تــا آســتانه صــف خریــد 
پیــش رفــت؛ بیــش از 60 درصــد از حجــم معامــات امــروز ایــن نمــاد نیــز توســط حقوقــی 

خریــداری شــد.
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آیا تغییر تخفیف های نرخ خوراک پاالیشگاه ها صحت دارد؟ 

امــروز شــنیده هایــی در بــازار حکایــت دارد از اینکــه میــزان تخفیــف نــرخ خــوراک شــرکت 
هــای پاالیشــگاهی از 5 بــه 8 تــا 10 درصــد افزایــش خواهــد یافــت.

ایــن درحالــی اســت کــه ناصــر تنگســتانی در ایــن بــاره مــی گویــد: مــن اولیــن بــار اســت 
کــه چنیــن چیــزی مــی شــنوم و اصــا چنیــن بحثــی وجــود نــدارد.

او گفت: درحال حاضر همچنان نرخ تخفیف خوراک 5 درصد است.

ــاره وضعیــت صــورت هــای مالــی پاالیشــگاهی هــا گفــت: مــا بــرای  وی همچنیــن درب
ــام و  ــت خ ــرا نف ــم زی ــی کنی ــی م ــش بین ــی را پی ــی مثبت ــای مال ــورت ه ــال 95 ص س

ــد. ــی پیماین ــودی را م ــدی صع ــی ازنظــر قیمــت رون ــای نفت ــراورده ه ف

بــه گفتــه وی ، درپاالیشــگاه شــیراز هنــوز دربــاره صــورت هــای مالــی ســه ماهــه ســال 
آینــده نیــز پیــش بینــی صــورت نگرفتــه زیــرا مشــخص نیســت وزارت نفــت قیمــت نفــت 
را بــه عنــوان خــوراک بــرای پاالیشــگاهی هــا چــه عــددی و تولیــدات مــا را بــا چــه نرخــی 

خریــداری مــی کنددرحالیکــه قیمــت هــا در بــازار رونــدی صعــودی دارد.
 او دربــاره تعدیــل 1150 درصــدی ســود هــر ســهم ســال مالــی گذشــته پاالیشــگاه شــیراز 
) از 22 بــه 275 ریــال( اظهــار داشــت: ایــن رویــداد ناشــی از کاهــش قیمت میعانــات گازی 
بــه عنــوان خــوراک اصلــی شــرکت بــود کــه از ســوی شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 

اعمــال شــد.
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»تلیسه« دومین شرکت دامداری دربورس را این طور بشناسیم!

ســید فضــل امیرارجمنــدی امــروز بــا حضــور درجمــع خبرنــگاران حضــور یافــت و دربــاره 
شــرکت تحــت مدیریــت خــود کــه بــه احتمــال فــر اوان روز دوشــنبه بخشــی از ســهام آن  
درفرابورســی  عرضــه مــی شــود، ایــن طــور گفــت: ایــن شــرکت در ســال 72 تاســیس 

شــده و درحــال حاضــر درکیلومتــر 2 جــاده شــهریار بــه تهــران قــراردارد.

عضــو هیــات مدیــره تلیســه اضافــه مــی کنــد: تلیســه دومیــن شــرکت صنعــت دامــداری 
ــروری و  ــاورزی، دامپ ــه کش ــرکت در زمین ــای ش ــت ه ــم فعالی ــه اه ــت ک ــورس اس در ب

شــیات اســت.

او مــی گویــد: ایــن شــرکت هــم اکنــون 100 تــن شــیر در روز تولیــد مــی کنــد ، و قصــد 
دارد تــا دوســال آینــده گلخانــه ایــی مــدرن بــه مســاحت 30 هکتــار احــداث کنــد تــا در 

آن بــه تولیــد صیفــی جــات و ســبزیجات بپــردازد .

وی نیــروی انســانی شــاغل در ایــن شــرکت را 180 نفــر عنــوان مــی کنــد و مــی گویــد: 
افزایــش تولیــد شــیر از دیگــر برنامــه هــای مــا محســوب مــی شــود.

ــه فعالیــت هــای شــرکت درزمینــه شــیات گفــت:  ــا اشــاره ب امیرارجمنــدی همچنیــن ب
ایــن شــرکت بزرگتریــن تولیــد کننــده قــزل آال محســوب مــی شــود.

ــه تهــران دانســت و گفــت : هــم  ــودن ب ــن شــرکت را نزدیــک ب ــت ای ــن مزی او مهمتری
ــن شــرکت در  ــت ای ــم کــه موقعی ــار داری ــار اراضــی را دراختی ــر 180 هکت ــغ ب ــون بال اکن

ــر اســت. ــی نظی ســطح اســتان ب

مدیرعامــل تلیســه گفــت: ایــن شــرکت دارای دوبخــش واحــد گاوداری اســت کــه یکــی در 
شــهریار و دیگــری در جــاده قــم قــراردارد، در واحــد شــهریار 6 هــزار راس دام و در حســن 

آبــاد قــم نیــز 1700 راس وام نگهــداری مــی شــود.
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بــه گفتــه وی ، دربخــش گاوداری درمجمــوع 3200 راس دام درســال بــا نــژاد هلشــتاین ، 
مطابــق بــا شــرایط جغرافیایــی ایــران متولیــد مــی شــود و هــم اکنــون ســرمایه ایــی بالــغ 

بــر 7 میلیــارد تومــان دارد.

امیرارجمنــدی تاکیــد مــی کنــد: 51 درصــد از ســهام تلیســه بــه کشــاورزی و دامپــروری 
ــه بخــش خصوصــی اختصــاص  ــاد، 14 درصــد ب ــه بنی ــارس، 35 درصــد آن ب فــردوس پ

دارد.

همچنیــن در ادامــه جلســه ؛ ربیعــی ، مدیرامــور مالــی شــرکت وضعیــت مالــی تلیســه را 
ــال  ــارد ری ــر 49 میلی ــغ ب ــن شــرکت در ســال 94 رقمــی بال ــن طــور تشــریح کــرد: ای ای

ــه ازای هــر ســهم 650 ریــال ســود تقســیم کــرد. ســهم ســود خالــص داشــت کــه ب

او گفــت : درســال 95 نیــز ، 57 میلیــارد ریــال ســود خالــص در نظرگرفتــه کــه بــه هــر 
ســهم 828 ریــال ســود اختصــاص مــی دهــد.

ــی را محقــق  ــان اینکــه در ســه ماهــه ســال جــاری ، 29 درصــد از پیــش بین ــا بی وی ب
ــه طــور حتــم پوشــش مــی دهــد، افــزود:  ــا تغییــر شــرایط فصلــی مابقــی را ب کــرده و ب

ــن ماهــی اســت . ــدم ، ذرت و همچنی شــش ماهــه دوم فصــل برداشــت گن

ــرکت  ــت ش ــای ثاب ــی ه ــه دارای ــال ب ــارد ری ــون 19 میلی ــم اکن ــرد: ه ــه ک ــی اضاف ربیع
ــت. ــوده اس ــی ب ــد دارای ــز خری ــارد نی ــی از دام و 7 میلی ــارد آن ناش ــه 13 میلی ــزوده ک اف

ــا 1280  ــت 1250 ت ــا قیم ــیر را ب ــرکت ش ــن ش ــون ای ــم اکن ــد : ه ــی کن ــه م وی اضاف
تومــان شــیر پرچــرب را بــه فــروش مــی رســاند و شــرکت هایــی ماننــد پــاک، دامــداران ، 

کالــه ، هــراز و دومینــو از مهمتریــن خریــداران مــا محســوب مــی شــوند.

ــت :  ــرد و گف ــوان ک ــان عن ــرکت را 153 توم ــن ش ــود ای ــیه س ــه ، حاش ــی تلیس مدیرمال
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تلیســه بــه دلیــل نــوع فعالیــت یعنــی کشــاورزی و دامــداری ، براســاس قانــون از پرداخــت 
مالیــات معــاف اســت و ایــن خــود بزرگتریــن مزیــت بــرای شــرکت محســوب مــی شــود. 

واکنش به درخواست بیمه ۱۰۰ میلیون دالری یکی از دو خودروساز

عضــو هیــات مدیــره صنــدوق ضمانــت صــادرات در مــورد درخواســت100 میلیــون دالری 
یکــی از دو شــرکت ســایپا و ایــران خــودرو گفــت: بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی ســوریه ، 

در بررســی ایــن درخواســت محتــاط عمــل خواهــد شــد.

ــه  ــرای بیم ــازان ب ــون دالری خودروس ــت 100 میلی ــورد درخواس ــهرآیینی در م آرش ش
صــادرات خــودرو بــه برنامه هــای جدیــد وزات صنعــت افزایــش 10 میلیــارد دالری 
صــادرات اشــاره کــرد و بــه ایســنا گفــت: در همیــن راســتا درخواســت 100 میلیــون دالری 
یکــی از خودروســازان بــه منظــور بیمــه صــادرات خــودرو بــه ســوریه ارائــه شــده کــه در 

حــال بررســی اســت.

وی ادامــه داد: ایــن درخواســت بــه ایــن دلیــل ارائــه شــده کــه اگــر طرف هــای ســوری 
نتوانســتند مطالبــات را پرداخــت کننــد، صنــدوق جبــران خســارت کنــد.

شــهرآیینی اضافــه کــرد: فعالیــت صنــدوق ضمانــت صــادرات در ایــن جهــت خواهــد بــود 
کــه پــس از صــادرات ریســک عــدم بازپرداخــت خریــداران را بــرای صادرکننــدگان بیمــه 
ــدار انجــام نشــود،  ــه توســط طــرف خری ــر پرداخــت هزین ــتا اگ ــن راس می شــود. در همی
جبــران خســارت شــده و بــه دنبــال وصــول خســارت گام بــر می داریــم هرچنــد در ایــن 
ــی  ــای مختلف ــوع حالت ه ــن موض ــا ای ــود، ام ــت می ش ــف دریاف ــای مختل ــتا وثیقه ه راس

دارد.

ــدون  ــاز و ب ــوده و صــرف یــک قــرارداد حســاب ب ــدار معتبــر ب وی ادامــه داد: بعضــا خری
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ــت  ــن اس ــم ممک ــا ه ــا بعض ــم، ام ــول می کنی ــک را قب ــه ریس ــن اضاف ــه تضمی هیچ گون
ــه همیــن دلیــل تقاضــای بازکــردن ال ســی خواهیــم کــرد. ــدار معتبــر نبــوده و ب خری

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــرکت خودروی ــن ش ــت ای ــورد درخواس ــه در م ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
وضعیــت فعلــی ســوریه خیلــی محتــاط عمــل خواهیــم کــرد، عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه 
شــرایط ایــن کشــور و ریســک موجــود درایــن زمینــه بررســی و دقــت عمــل تصمیم گیــری 

خواهیــم کــرد.

عملکرد منفی سه ماهه و خبر مثبت یک شرکت قندی

قنــد چهارمحــال در عملکــرد ســه ماهــه اول ســال بــه زیــان رســید امــا در نامــه شــفاف 
ســازی از رویــدادی مثبــت خبــر داد و بــا رشــد قیمــت ســهام روبــرو شــد.

قنــد چهارمحــال کــه 17 آذر ســال گذشــته بــا معاملــه 38,5 میلیــارد تومانــی بلــوک 59,9 
درصــدی مواجــه و توســط شــرکتی بــه نــام رزیــن دانــه خریــداری شــده، اولیــن درآمــد 
ــزارش  ــرده و در گ ــی ک ــش بین ــال پی ــاری را 55 ری ــفند ج ــی اس ــال مال ــهم س ــر س ه
عملکــرد 3 ماهــه ایــن ســود را بــه 58 ریــال افزایــش داده ولــی در عــوض 53 ریــال زیــان 
محقــق کــرد امــا در نامــه شــفاف ســازی از رویــدادی مثبــت خبــر داد و بــا رشــد قیمــت 

ســهام روبــرو شــد.

ــال  ــورس س ــر در فراب ــی حاض ــارد تومان ــرکت 14 میلی ــن ش ــزارش، ای ــن گ ــاس ای براس
ــال ســود محقــق  ــود امــا در نهایــت 35 ری ــی رســیده ب ــان 187 ریال ــه زی ــز ب گذشــته نی

کــرد.

در ایــن بــاره علیرضــا جانــی قربــان بــا ارســال نامــه ایــی بــه ســازمان بــورس ، توضیحاتی 
است. داده  را 
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حفاری در چه محدوده ای ارزنده است؟

تحلیگران خرید سهم را در 344 تا 365 تومان مناسب می دانند.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=494

»دکتــر وحیــد کشــمیری پــور« معتقدســت کــه مــوج ســوم بــزرگ شــروع شــده ایــت و 
ــی را پیــش رو دارد. ســهم هــدف 836 تومان

https://efanos.com/Signal/26430

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=494
https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=148
https://efanos.com/Signal/26430
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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

