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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس  332 واحــد 
ــا 64 واحــد ،  ــارس ب ــای ف ــه نماده ــم 73.716 واحــد رســید. ک ــه رق ــت و ب کاهــش یاف
خــودرو بــا 55 واحــد و فــوالد بــا 37 واحــد بیشــترین تاثیــر   را بــر افــت شــاخص گذاشــتند.  
ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 180 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد آکنتــور بــا 

بیــش از 25 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

در بــازار فرابــورس شــاخص کل بــا افــت 3 واحــدی بــه رقــم 780 واحــد رســید.  نمادهــای  
ذوب و شــتران بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر ایــن شــاخص گذاشــتند. ارزش معامــات در 
ایــن بــازار بــه رقــم 94 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد ذوب بــا 2 میلیــارد تومــان دارای 

بیشــترین ارزش معاملــه بــود. 

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3480 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون   
114 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

شــرکت پایانه هــای نفتــی ایــران از ارســال روزانــه 2.1 میلیــون بشــکه نفــت بــه خــارگ 
خبــر داد و اعــام کــرد: میــزان صــادرات نفــت ایــران در مــاه هــای آتــی افزایــش می یابــد 
.پایــگاه اطــاع رســانی شــرکت پایانه هــای نفتــی ایــران در گزارشــی عنــوان کــرد: میــزان 
صــادرات نفــت کــه در دوران تحریــم بــه زیــر یــک میلیــون بشــکه در روز کاهــش یافتــه 
ــت و در  ــر رف ــکه در روز فرات ــون بش ــرز دو میلی ــال از م ــاه امس ــت م ــود، در اردیبهش ب
خردادمــاه بــه 2.1 میلیــون بشــکه در روز رســید .بررســی ها نشــان می دهــد رونــد افزایــش 
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تولیــد نفــت همچنــان ادامــه دارد و بزرگتریــن تولیــد کننــده نفــت ایــران یعنــی شــرکت 
مناطــق نفت خیــز جنــوب بــه دنبــال افزایــش ظرفیــت تولیــد اســت. بنابرایــن پیش بینــی 
می شــود در مــاه هــای آتــی میــزان صــادرات نفــت ایــران افزایــش بیشــتری داشــته باشــد 
.بــر ایــن اســاس، شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه نقــل از عبدالرضــا دبیــری مدیــر تولیــد 
شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب از دو برابــر شــدن نفــت خــام ارســالی بــه جزیــره 
خــارگ خبــر داد و گفــت: روزانــه بیــش از دو میلیــون و 100 هــزار بشــکه نفــت خــام بــه 
ــه  ــه 99 درصــد برنام ــن ک ــان ای ــا بی ــی شــود .وی ب ــارگ ارســال م ــی خ ــه صادرات پایان
تولیــد ایــن شــرکت اجرایــی شــده اســت و تــاش مــی کنیــم تــا پایــان نیمــه نخســت 
امســال بــه 100 درصــد ایــن برنامــه برســیم، افــزود : تعــدادی از طــرح هــای توســعه ای 
واحدهــای نمــک زدایــی نفــت تــا پایــان نیمــه نخســت ســال جــاری افتتــاح مــی شــود و 

بهــره بــرداری از ایــن واحدهــا بــه افزایــش تولیــد نفــت کمــک خواهــد کــرد .

در خبــری دیگــر شــنیدیم کــه ، دولــت اوبامــا بــا هــر مصوبــه ای خــاف برجــام مخالفــت 
ــس  ــر مجل ــه اخی ــاره مصوب ــا اش ــکا ب ــه آمری ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــد س می کن
نماینــدگان آمریــکا علیــه کشــورمان تاکیــد کــرد: دولــت اوبامــا بــا هــر مصوبــه ای کــه در 
اجــرای توافــق هســته ای اخــال ایجــاد کنــد، مخالفــت خواهــد کــرد .بــه گــزارش ایســنا، 
ــک  ــورمان ی ــه کش ــه علی ــی خصمان ــنبه در اقدام ــکا روز پنج ش ــدگان آمری ــس نماین مجل
الیحــه جدیــد بــه تصویــب رســاند کــه بــر اســاس آن، فــروش هواپیماهــای مســافربری 
ــش از  ــکا پی ــور آمری ــا، رییس جمه ــاراک اوبام ــود .ب ــع می ش ــم من ــران ه ــه ای ــگ ب بویین
ــدام مشــترک  ــه اســت کــه هــر طرحــی کــه باعــث تضعیــف برنامــه جامــع اق ایــن گفت
)برجــام( شــود را وتــو خواهــد کــرد .ایــن مصوبــه در حالــی انجــام شــده اســت کــه شــرکت 
ــروش  ــرای ف ــه ب ــق اولی ــک تواف ــه ی ــه ب ــرد ک ــد ک ــکا تایی ــگ آمری هواپیماســازی بویین
ــر 25 میلیــارد  ــغ ب ــه ایــران دســت یافتــه اســت کــه ارزشــی بال هواپیمــای مســافربری ب
دالر دارد .آلــن ایــر، ســخنگوی فارســی زبــان وزارت امــور خارجــه آمریــکا در گفت وگــو بــا 
خبرگــزاری ترنــد گفــت: مــا از ایــن مصوبــه کنگــره مطلــع هســتیم و همان طــور کــه قبــا 
هــم گفته ایــم، دولــت اوبامــا بــا هــر مصوبــه ای کــه در اجــرای برجــام اخــال ایجــاد کنــد 
ــن  ــه انجــام شــود، بزرگ تری ــن معامل ــد، اگــر ای ــه گــزارش ترن مخالفــت خواهــد کــرد .ب

معاملــه تجــاری میــان دو کشــور از زمــان انقــاب اســامی ایــران خواهــد بــود .
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در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات، ایــران خــودرو پــس از اعــام زیــان تلفیقــی 
935 ریالــی بــه صــف فــروش رســید و بدنبــال آن خســاپا نیــز کــه در میانــه بــازار بــا رنــج 
ــن  ــه کــرد. مجمــع عــادی ســالیانه ای ــروش را تجرب ــود، صــف ف ــی همــراه ب هــای مثبت
شــرکت )ایــران خــودرو( روز چهارشــنبه 23 تیرمــاه برگــزار خواهــد شــد. ســایر نمادهــای 
گــروه نیــز کــه در محــدوده منفــی معامــات خــود را آغــاز کردنــد بــه تدریــج بــه قیمــت 
ــات  ــور معام ــش و خموت ــاز خچرخ ــه س ــاد قطع ــا دو نم ــیدند و تنه ــی رس ــای حداقل ه
ــاد خاهــن  ــاهد بازگشــایی نم ــن ش ــروه همچنی ــن گ ــتند. در ای ــی را پشــت سرگذاش مثبت
ــرمایه  ــش س ــب افزای ــر تصوی ــي ب ــاده مبن ــوق الع ــي ف ــع عموم ــزاري مجم ــس از برگ پ
128درصــدی از محــل مــازاد تجدیــد ارزیابــی بودیــم؛ ایــن نمــاد بــا رشــد 16 درصــدی 
در قیمــت 140تومــان بــه تابلــوی معامــات بازگشــت و پــس از عرضــه 4 میلیــون ســهم 
بــا بیــش از یــک میلیــون صــف فــروش در قیمــت 133 تومــان بــه کار خــود پایــان داد. 
نمــاد خگســتر نیــز پــس از معاملــه بیــش از 5 میلیــون ســهم در محــدوده منفــی جهــت 

برگــزاری مجمــع عــادی ســالیانه متوقــف شــد.

در گــروه پتروشــیمی، آتش ســوزی در بنــدر ماهشــهر! ایــن خبــری اســت کــه طــی 
چنــد روز اخیــر بــر همــه ســایت های خبــری داخلــی و حتــی برخــی ســایت های خارجــی 
ــان  ــه ج ــش ب ــر آت ــاعت 6 عص ــدود س ــنبه ح ــع روز چهارش ــت. در واق ــه اس ــرار گرفت ق
ــدر  ــیمی بن ــژه اقتصــادی پتروش ــه وی ــایت 4 منطق ــع در س ــینا واق ــی س ــیمی بوعل پتروش
ــر یکــی از  ــاع 121 مت ــا ارتف ــن واحــد پتروشــیمی کــه ب ــرج 8001 ای ــاد و ب ماهشــهر افت
ــا  ــه ســوختن کــرد. ب ــا محســوب می شــود، شــروع ب ــن برج هــای پتروشــیمی دنی بلندتری
تشــدید آتش ســوزی، وزیــر نفــت نیــز عــازم ماهشــهر شــد .بــه غیــر  از بیــژن زنگنــه، عادل 
نژادســلیم، مدیرعامــل هلدینــگ خلیــج فــارس و مرضیــه شــاهدایی، مدیرعامــل شــرکت 
ملــی صنایــع پتروشــیمی و همچنیــن بیــژن عالی پــور، مدیرعامــل شــرکت مناطــق نفتخیــز 
جنــوب در محــل حادثــه حاضــر شــدند و عملیــات اطفــای حریــق را از نزدیــک بررســی 
ــون از  ــه هم اکن ــی ســینا جــزو واحدهــای پتروشــیمی  اســت ک ــد.. پتروشــیمی بوعل کردن
زیرمجموعه هــای هلدینــگ خلیــج فــارس محســوب می شــود و بخــش اعظمــی از ســهام 



  تحلیل امروز شنبه 19 تیر 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

4

4

ــدوق بازنشســتگی نفــت  ــه صن ــی از جمل ــار بخش هــای شــبه دولت ــن شــرکت در اختی ای
ــی  ــار در شــمال غرب ــه مســاحت 36 هکت ــی ب ــرار دارد. پتروشــیمی بوعلی ســینا در زمین ق
ــده  ــع ش ــهر واق ــادی ماهش ــژه اقتص ــه وی ــتان، در منطق ــتان خوزس ــارس در اس ــج ف خلی
اســت. خــوراک ایــن مجتمــع پتروشــیمی نفتــای ســبک و ســنگین و بنزیــن پیرولیــز اســت 
کــه طــی فرآیندهــای موجــود در واحدهــای عملیاتــی بــه محصوالتــی نظیــر پارازایلیــن و 

ــود . ــل می ش ــزن تبدی ــن و بن ارتوزایلی

ــع  ــرکت صنای ــهام ش ــع و س ــذاری، مجام ــرمایه گ ــور س ــس ام ــتا ، رئی ــن راس در همی
پتروشــیمی خلیــج فــارس بــا ارســال نامــه ای بــه علــی بیــگ زاده رییــس اداره نظــارت بــر 
ناشــران ســازمان بــورس عنــوان کــرده بــه علــت آتش ســوزی ایجــاد شــده در پتروشــیمی 
بوعلــی ســینا ، واحــد پارازایلیــن از مــدار تولیــد خــارج شــده اســت .خســرو رحمتــی اعــام 
کــرده کــه ایــن اتفــاق کمتــر از 2 درصــد ســود ناخالــص ســالیانه هلدینــگ خلیــج فــارس 
را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد .وی بــا بیــان اینکــه تمــام واحــد هــای پتروشــیمی بوعلــی 
ســینا بــه جــز واحــد پارازایلیــن تــا یــک مــاه آینــده بــه مــدار تولیــد بــاز خواهنــد گشــت 
، گفتــه اســت: شــرکت پتروشــیمی بوعلــی ســینا تحــت پوشــش کنسرســیوم بیمــه ای بــا 
مدیریــت بیمــه ایــران اســت کــه بــا تعییــن خســارت وارده عملیــات بازســازی ایــن واحــد 
تولیــدی آغــاز خواهــد شــد .بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول تــا زمــان راه انــدازی ایــن واحــد 
تولیدی،کمبــود محصــول توســط  واحــد هــای جایگزیــن از جملــه پتروشــیمی بنــدر امــام 

جبــران خواهــد شــد .

در اســتخراج کانــه هــای فلــزی، کمنگنــز تنهــا نمــاد مثبــت گــروه بــود کــه بــا رنــج 
هــای مثبــت ســهامداران حقیقــی در میانــه بــازار بــه صــف خریــد رســید. ســایر نمادهــای 
ــه کار  ــا صــف فــروش ب گــروه معامــات منفــی را پشــت ســر گذاشــتند و کبافــق نیــز ب

خــود پایــان داد.

ــان اوراق  ــارد توم ــروه مهــدی کرباســیان از انتشــار 400 میلی ــن گ ــروز ای در خبرهــای ام
ــت:  ــر گف ــن خب ــی ای ــارت ط ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی ــر داد؛ مع ــارکت خب مش
بــرای تامیــن مالــی بخــش معــدن و صنایــع معدنــی راهکارهــای متعــددی تــدارک دیــده 
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ــی  ــاص برخ ــس و اختص ــورت فاینان ــه ص ــن ب ــر تامی ــاوه ب ــاس آن، ع ــه براس ــده ک ش
ــرار اســت  ــارد تومــان اوراق مشــارکت ق ــت 400 میلی ــا مجــوز دول ــی، ب بودجه هــای دولت
ــار  ــاز و کار انتش ــاس س ــن اس ــر ای ــود. ب ــر ش ــه زودی منتش ــی ب ــای معدن ــرای طرح ه ب
ایــن اوراق بــا هماهنگــی بانــک مرکــزی تعییــن خواهــد شــد و اطاعــات آن بــه صــورت 
عمومــی منتشــر می شــود، البتــه انتشــار اوراق براســاس مصوبــه شــورای اقتصــاد صــورت 
می گیــرد. وی تصریــح کــرد: در مرحلــه اول ایــن اوراق مشــارکت بــرای دو طــرح معدنــی 
ــرای برخــی دیگــر از  ــم ب ــم بتوانی ــوم و طــا منتشــر می شــود و امیدواری در حــوزه تیتانی
ــرار  ــن ق ــم، همچنی ــره گیری ــی به ــن چنین ــی ای ــن مال ــای تامی ــم از روش ه ــا ه طرح ه

اســت کــه مــدت زمــان بازپرداخــت ایــن اوراق نیــز 4 ســاله باشــد.

ــا  ــال شــد؛ ام ــی دنب ــرا منف ــی اکث ــزات اساس ــروه فل ــروز نمادهــای گ معامــات ام
نمادهــای گــروه روی همچــون فزریــن و فســرب اغلــب مثبــت معاملــه شــدند. ارفــع کــه 
بــرای ســال مالــی جــاری 16 ریــال زیــان بــه ازای هــر ســهم پیــش بینــی کــرده در میانــه 
بــازار صــف خریــد شــد. هرمــز نیــز در معامــات امــروز خــود رشــد 4 درصــدی را تجربــه 
کــرد. ذوب امــروز بــه محــدوده حمایتــی 260 رســید و صــف فــروش شــد. فــوالد نیــز بــا 
داد و ســتد بیــش از 14 میلیــون ســهم در محــدوده منفــی در صــدر معامــات گــروه قــرار 

گرفــت.

گشایش درکار خط تولید سرب 

بسیاری ازمسائل زیست محیطی فسرب درحال حل شدن است. 

یــک مدیــر در شــرکت ملــی ســرب  و روی مــی گویــد: ایــن کارخانــه تولیــد ســرب کــه 
ــک  ــت ف ــط زیس ــازمان محی ــته از س ــت ، توانس ــرب اس ــدات س ــی از تولی ــش اعظم بخ

پلمــپ دریافــت کنــد.

بــه گفتــه او ، خــط تولیــد ایــن کارخانــه فــک پلمــپ شــده تــا کــوره هــای داخــل خــط 
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تعمیــرات خــود را آغــاز کننــد.

ــرای  ــده ب ــد ســرب باقــی مان ــی ، ازشــش واحدمتوقــف شــده ، خــط تولی درشــرایط کنون
گشــایش ، مســائل زیســت محیطــی در ســه محــور خــاک ،آب، هــوا  مطــرح اســت کــه 
در ایــن راســتا  اقدامــات بســیار زیــادی انجــام شــده  و شــرکت درطــی دو، ســه ســال اخیــر 
مــورد بازســازی قــرار گرفتــه اســت آنچنانکــه ،  کیــک هــای ســرد و گــرم کــه قبــا در 
زمیــن بــاز ریختــه میشــد در حــال حاضــر در 2 اســتخر ذخیــره میشــوند و ارزش اقتصــادی 
ــز از  ــن فل ــه 5ت ــور روزان ــال مذک ــه در س ــه شــکلی ک ــد داشــت ب ــرای شــرکت خواهن ب
محــل ایــن کیــک هــا و پســماندها تولیــد مــی شــود. بــرای ســال 94 پیــش بینــی تولیــد 

8 تــن در روز از محــل همیــن پســماندها را داریــم.

ازســویی دیگــر، گویــا مقامــات اســتان خوزســتان از مدیــران فســرب درخواســت کــرده انــد 
تــا دراســتان ســرمایه گــذاری کننــد کــه مدیــران ایــن شــرکت نیــز اعــام کــرده انــد تنهــا 

در صــورت فــک پلمــپ واحــد ســرب ایــن کار را انجــام مــی دهنــد .

بــه گفتــه مدیــران ســرب و روی ، شــرکت برنامــه دارد تــا در صــورت گشــایش خــط تولیــد 
ســرب خــود، یــک واحــد 2.5 میلیــون تنــی کنســانتره یــا گندلــه در ایــن زمینــه راه انــدازی 

. کند

جایگاه بوعلی درصورت مالی خلیج فارس چقدر است؟

جایگاه بوعلی درپرتفوی و صورت های مالی خلیج فارس را بدانید! 

مشــاورمدیرعامل هلدینــگ خلیــج فــارس درامــور ســرمایه گــذاری مــی گویــد: ســهامداران 
ایــن هلدینــگ نگــران ســود و زیــان خــود نباشــند.
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ــن  ــوی ای ــی درپرتف ــگاه بوعل ــاره جای ــران درب ــوال همفک ــه س ــخ ب ــینی درپاس دکترحس
هلدینــگ اضافــه مــی کنــد: بــا نگاهــی بــه پرتفــوی ایــن هلدینــگ مــی تــوان دریافــت 
کــه ایــن واحــد پتروشــیمی نقــش چنــدان پررنگــی در صــورت هــای مالــی شــرکت نــدارد.

وی گفت: صورت های مالی جدید در دست بررسی است.

بامــداد امــروز درحالــی آتــش ســوزی واحــد پتروشــیمی بوعلــی بعــد از ســه روز مهــار شــد 
کــه مدیرعامــل هلدینــگ خلیــج فــارس دررســانه هــا اعــام کــرد کــه : تمــام واحدهــای 
ــی  ــد بازم ــه مدارتولی ــده ب ــاه آین ــک م ــن تای ــد پارازایلی ــز واح ــه ج ــی ب ــیمی بوعل پتروش
گردند.واحــد هــای جایگزیــن کمبــود پارازایلیــن و پلــی اتیلــن ترفتــاالت در بــازار جبــران 

مــی کننــد.

ــع  مشــکات  ــا رف ــن مجتمــع ت ــن در ای ــد پارازایلی ــژاد ســلیم گفــت: تنهــا تولی عــادل ن
ــه واحــد پارازایلیــن پــس از قطــع کامــل  ــزان خســارات وارده ب متوقــف خواهــد شــد. می

ــراورد شــده و اطــاع رســانی مــی شــود. اتــش ب

مدیرعامــل هلدینــگ خلیــج فــارس ادامــه داد: طبــق هماهنگیهــای انجام شــده در شــرکت 
صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس واحــد پارازایلیــن شــرکت پتروشــیمی بندرامــام کــه در 
ــف کــرده  ــد خــود را متوق ــن تولی ــازاد عرضــه پارازایلی ــه واســطه م ــاه هــای گذشــته ب م
بــود دوبــاره بــا ظرفیــت تولیــد 180 هــزار تــن در ســال جهــت تامیــن خــوراک مــورد نیــاز 

پتروشــیمی شــهیدتندگویان بــه مــدار تولیــد بــاز خواهــد گشــت.

وی یــاداور شــد: در صــورت نیــاز پتروشــیمی نــوری کمبــود پارازایلیــن در بــازار داخلــی را 
تامیــن خواهــد نمــود.

ــان  ــی ات ــازار پل ــان شــرایط ب ــن خــوراک پتروشــیمی تندگوی ــن پارازایلی ــا تامی وی گفت:ب
ترفتــاالت نیــز در میــان مــدت کمبود از جانــب عرضه را مشــاهده نخواهد کرد. خوشــبختانه 
بــه دلیــل پیــش بینــی فصــل پرتقاضــا در بــازار پلــی اتیلــن ترفتــاالت، موجــودی کافــی در  
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انبارهــای شــرکت تندگویــان تعبیــه شــده و احتمــال نوســان کوتــاه مــدت در بــازار پلــی 
اتیلــن ترفتــاالت نیــز منتفــی اســت.

وی افــزود: مخــازن موجــود در بنــدر امــام جهــت پشــتیبانی از پتروشــیمی بــو علــی نیــز 
قابــل اســتفاده میباشــد و مجموعــه شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس بــا اتــکا بــه 
تــوان و زیــر ســاختهای موجــود در مجموعــه، مشــکات ایجــاد شــده را مدیریــت نمــوده 

و بــازار محصــوالت را تحــت کنتــرل خواهــد داشــت.
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فسربی ها در جریان باشند! 

اخبــاری غیررســمی در بــازار وجــود مبنــی براینکــه هفتــه آینــده شــرکت ملــی ســرب نمــاد 
خــود را بــرای تعدیــل مثبــت مــی بنــدد، ازســویی دیگــر اخبــار و شــنیده هــا مــی گوید:فک 

پلمــب خــط تولیــد ســرب از مهمتریــن دالیــل ایــن ســود محســوب مــی شــود.

ــی  ــران م ــه همفک ــن شــرکت ب ــازار ای ــان ب ــه یکــی از کارشناس ــی اســت ک ــن درحال ای
ــی اســت. ــع عموم ــاد فســرب تشــکیل مجم ــی بســته شــدن نم ــل اصل ــد: دلی گوی

وی افــزود: افزایــش قیمــت هــای جهانــی مــی توانــد صــورت هــای مالــی ایــن شــرکت 
را بهبودبخشــد امــا بــه طــور حتــم فعــا زمــان نیــاز دارد.

او دربــاره تعدیــل ســود خبــری موثــق ارایــه نــداد و افــزود: اگــر هــم تعدیــل ســودی درکار 
باشــد، چنــدان بــاال نیســت.

ذوب و صف فروش سه میلیونی

خرید سهم در 245-263 تومان توسط تحلیلگران پیشنهاد داده شده است:

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=1110

ســهم در حــال حاضــر در محــدوده 261 تومــان در حــال معاملــه اســت و بــرای 30 تیرمــاه 
اعــام مجمــع عمومــی ســالیانه نمــوده اســت.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=1110
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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

