
 تحلیل امروز شنبه 23 مرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

1

1

نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس  28  واحــد 
افزایــش یافــت و بــه رقــم 78,218 واحــد رســید. کــه نمادهــای اخابــر بــا 46 واحــد ، فاراک 
ــتند.   ــر  شــاخص گذاش ــت  را ب ــر  مثب ــد بیشــترین تاثی ــا 19 واح ــپنا ب ــد و ش ــا 23 واح ب
ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 232 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد خســاپا بــا 
رقمــی بیــش از 57 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود . در بــازار فرابــورس 
شــاخص کل بیــش از 1 واحــد کاهــش یافــت بــه رقــم 816 واحــد رســید. نمادهــای ذوب 
ــتند. ارزش  ــورس گذاش ــاخص فراب ــر ش ــی را ب ــر منف ــترین تاثی ــد بیش ــتران و دماون ، ش
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 101 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد شــتران بــا رقمــی 

حــدود 4 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود.  

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3542 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 112 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

ــی ارزی  ــه تســعیر دارای ــوط ب ــد مرب ــه در بن ــه و بودج ــای اقتصــاد : کمیســیون برنام دنی
ــن  ــب در صح ــورت تصوی ــه در ص ــرده ک ــوب ک ــنهادی را مص ــه، پیش ــه بودج اصاحی
می توانــد امتیــازی ویــژه بــرای بدهــکاران بــه حســاب بیایــد. ایــن کمیســیون بــه پیشــنهاد 
دولــت بــرای مصــرف منابــع حاصــل از تســعیر ارزی، دو محــل خــرج دیگــر اضافــه کــرده 
ــدات  ــت تعه ــرای پرداخ ــعیر ارزی را ب ــل از تس ــع حاص ــه، مناب ــت در اصاحی ــت. دول اس
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ــع  ــت مکلــف شــده مناب ــه کمیســیون، دول ــود. امــا در مصوب بانک هــا پیش بینــی کــرده ب
حاصــل از یکسان ســازی را نیــز از ایــن محــل پیش بینــی کنــد. بــا وجــود ایــن بنــد کــه 
از نظــر کارشناســان اقــدام بجایــی بــوده، کمیســیون برنامــه و بودجــه محــل ســوم را نیــز 
ــرده اســت. براســاس پیشــنهاد کمیســیون  ــی ک ــع حاصــل از تســعیر پیش بین ــرای مناب ب
ــع حاصــل از  ــز از محــل مناب ــان نی ــون توم ــا 100 میلی »ســود« تســهیات غیرجــاری ت
ــا  ــاری ت ــهیات غیرج ــکاران تس ــه، بده ــن مصوب ــر ای ــود. بناب ــت ش ــعیر ارزی پرداخ تس
ــه پرداخــت اصــل بدهــی هســتند و پرداخــت ســود  ــزم ب ــط مل ــان فق ــون توم 100 میلی
آن بــر عهــده دولــت اســت. جریمــه تاخیــر نیــز بایــد از ســوی بانک هــا بخشــیده شــود. 
بخشــودگی ســود تســهیات، چــراغ ســبزی اســت کــه بــه بدحســابان داده شــده اســت. 

ــدگان می شــود. ــزه پرداخــت وام گیرن ــه باعــث کاهــش انگی ــن روی ای

درگروه های دیگر چه خبر بود ؟

در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات بجــر نمادخلنــت کــه در محــدوده صفــر منفــی 
ــش از  ــا بی ــد . خســاپا ب ــا یکدســت ســبزپوش بودن ــایر نماده ــان داد س ــود پای ــه کار خ ب
ــه  ــش 1 درصــدی ب ــا افزای ــود ســایپا ب ــروه ب ــاد گ ــر حجــم تریننم ــون ســهم پ 481میلی
قیمــت پایانــی 1199 ریالــی رســید در اواخــر بــازار شــاهد معاملــه بلوکــی بــه حجــم 390 
ــا  ــارس ب میلیــون ســهم در ایــن نمــاد بودیــم کــه توســط حقوقــی صــورت گرفــت . خپ
ــت  ــه قیم ــدی ب ــش 3 درص ــا افزای ــاد ب ــه داد . ایننم ــش خاتم ــه معامات ــد ب ــف خری ص
پایانــی 1435 ریالــی رســید و بیــش از 41 میلیــون ســهم معاملــه شــد خپــارس امــروز بــا 
ــا  ــه ســازمان ب ــر افزایــش ســرمایه 237 درصــدی ب ــی ب ارســال گــزارش حســابرس مبن
صــف خریــد همــراه شــد و روز مثبتــی بــرای خــود رقــم زد . خزامیــا در محــدوده صفــر 
نثبــت و بــا قیمــت پایانــی 1042 ریالــی معاماتــش را بــه پایــان رســاند .نمادهــای خــاور 
، خــکاوه از مثبــت هــای همــراه بــا صــف خریــد گــروه بودنــد کــه بــا رشــد 4 درصــدی 
در قیمــت پایانــی خــود همــراه شــدند . خــودرو بــا قیمــت پایانــی 3229 ریالــی بیــش از 
14 میلیــون ســهم معاملــه شــد . نمادهــای خگســتر ، ختوقــا ، خریخــت از دیگــر مثبــت 
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هــای همــراه بــا صــف خریــد گــروه بودنــد . نمادهــای خبهمــن ، خمهــر در محــدوده صفــر 
مثبــت بــه کار خودشــان پایــان دادنــد.

ارســال گــزارش حســابرس پــارس خــودرو دربــاره افزایــش ســرمایه 237 درصــدی موجــب 
صــف خریــد چنــد میلیــون ســهمی ایــن شــرکت خودرویــی شــد.

آمــار تولیــد و فــروش ســایپا و 3 زیرمجموعــه اصلــی پــارس خــودرو ، زامیــاد و ســایپا دیزل 
ــورس پــرس،  ــگاه خبــری ب ــه گــزارش پای ــرای دو دوره یــک و 4 ماهــه اعــام شــد. ب ب
امــروز عــاوه بــر ارســال گــزارش حســابرس پــارس خــودرو دربــاره افزایــش ســرمایه 237 
بــه ســازمان بورس،آمــار تولیــد و فــروش ســایپا و 3 زیرمجموعــه اصلــی پــارس خــودرو ، 
زامیــاد و ســایپا دیــزل هــم بــرای دو دوره یــک و 4 ماهــه اعــام شــد. در آمــار 4 ماهــه در 
برابــر تولیــد 148 هــزار و 536 انــواع دســتگاه توســط ســایپا و 3 زیرمجموعــه، 137 هــزار 

و 627 هــزار دســتگاه بــه فــروش رســیده اســت.

در گــروه فلــزات اساســی اکثــر نمادهــا بــا معامــات منفــی بــه کار خودشــان پایــان 
دادنــد . فــوالد منفــی بــود ایــن نمــاد در محــدوده صفــر منفــی و بــا قیمــت پایانــی 1314 
ریالــی معاماتــش را پشــت سرگذاشــت و بیــش از 26 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه در 
صــدر معامــات گــروه از نظــر حجــم قــرار گرفــت . ذوب بــا کاهــش 1 درصــدی بــه کار 
خــودش پایــان داد ایــن نمــاد بــه قیمــت پایانــی 2618 ریالــی رســید و بیــش از 11 میلیــون 
ســهم معاملــه شــد در ایــن نمــاد شــاهد یــک معاملــه بلوکــی بــه حجــم 8 میلیــون ســهم 
بودیــم کــه ایــن معاملــه بــا قیمــت پایــه هــر ســهم 2607 ریــال در بــازار خــرده فروشــی 
و توســط یــک ســهامدار حقوقــی صــورت گرفــت . نمادهــای فــوالژ ،فــرآوراز منفــی هــای 
همــراه بــا صــف فــروش گــروه بودنــد . فباهنــر ســبز پــوش بــود ایــن نمــاد بــا افزایــش 
4 درصــدی قیمــت پایانــی 4 درصــدی را تجربــه کــرد و بیــش از 4 میلیــون ســهم معاملــه 
شــد. فخــوز ، وتــوکا قرمــز پــوش بودنــد ایــن نمادهــا بــا کاهــش 1 درصــدی در قیمــت 
پایانــی خــود همــراه شــدند و روز منفــی ای بــرای خــود رقــم زدنــد .  هرمــز در محــدوده 
صفــر منفــی و بــا قیمــت پایانــی 2419 ریالــی معاماتــش را پشــت سرگذاشــت . نمادهــای 

فــروس ف فســپااز مثبتهــای همــراه بــا صــف خریــد گــروه بودنــد.
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طــی نشســت مشــترک مدیــران عامــل ســه شــرکت آلومینیــوم ایــران )ایرالکــو(، آلومینیــوم 
المهــدی هرمــزال و آلومینــای جاجــرم بــرای جلوگیــری از نابســامانی و عــدم کنتــرل موثــر 
ــه گــزارش مایــن  ــه ســرانجام رســید. ب ــز اســتراتژیک، توافــق مهمــی ب ــازار ایــن فل در ب
ــورس  ــده ب ــد ش ــول تایی ــه فرم ــازار ب ــیدن ب ــدف رس ــا ه ــه ب ــت ک ــن نشس ــوز، در ای نی
ــزرگ  ــملتر ب ــدی دو اس ــی تولی ــوالت آلومینیوم ــروش محص ــد ف ــرر ش ــد، مق ــزار ش برگ
کشــور یعنــی ایرالکــو و المهــدی توســط ســازمان مدیریــت فــروش ایرالکــو بــه صــورت 

متمرکــز صــورت گیــرد.

ــاه  ــار م ــازان در چه ــادرات فوالدس ــزان ص ــت از می ــای مثب ــوالدی آماره ــروه ف در گ
ابتدایــی بــار دیگــر تقاضــا را بــه ایــن گــروه ســرازیر کــرد و منجــر بــه رشــد قیمتــی در 
فــوالد مبارکــه بــه عنــوان بهتریــن صــادر کننــده گــروه شــد. بــه گــزارش مایــن نیــوز، 
بازارهــای مالــی اصفهــان در روزی کــه بیشــترین تمرکــز اخبــار اقتصــادی بــر بزرگداشــت 
صنایــع کوچــک، تصویــب پرداخــت بدهــی 45 هــزار میلیــارد تومانــی دولــت در کمیســیون 
برنامــه و بودجــه و بازگشــت آرامــش بــه بــازار شــکر بــود، روز مثبتــی را ســپری کردنــد 
امــا تحــرکات و التهــاب بازارهــا نســبت بــه روز قبــل بــا کاهــش مواجــه بــود. در معامــات 
بازارهــای مالــی اصفهــان، بــازار ســرمایه بــا افزایــش شــاخص مواجــه شــد، دالر افزایــش 

قیمــت را تجربــه کــرد و قیمــت هــا در بــازار ســکه تغییــر چندانــی بــه خــود ندیدنــد.

در گــروه ســرمایه گــذاری، وســاپا همچنــان در محــدوده مقاومتــی خــود معامــات 
پرحجمــی داشــت. در گوهــران نیــز بــا معامــات کــد بــه کــد بیــن ســهامداران حقوقــی 
ــر اســاس  ــود را ب ــه خ ــی بودج ــد. وات ــه ش ــون ســهم معامل ــش از 20 میلی ــی  بی و حقیق
عملکــرد 6 ماهــه بــا تعدیــل مثبــت 19درصــدی اصــاح کــرد؛ واتــی کــه هفتــه گذشــته 
بلــوک 1,5 درصــدی شــیران خــود را عرضــه کــرده بــود بــا افزایــش 150 درصــدی ســود 
حاصــل از فــروش ســرمایه گــذاری همــراه شــد و   EPS ســال 95 را از مبلــغ 355 ریــال 

بــه 424 ریــال افزایــش داد .

ــا در روز  ــی حپارس ــه بلوک ــدم انجــام معامل ــه ع ــه ب ــا توج ــل ب ــل و نق ــروه حم در گ
ــه یافــت و موجــب افزایــش  ــروز ادام ــوک مذکــور ام ــرای بل ــت ب ــه رقاب چهارشــنبه، ادام
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ــت  ــه در قیم ــز معامل ــت نی ــد و در نهای ــازار ش ــاد در ب ــن نم ــی ای ــد قیمت ــا و رش تقاض
1500 تومــان انجــام شــد.؛ احتمــاال خریــدار ایــن بلــوک وغدیــر اســت.  در ایــن رابطــه 
مدیــر مالــی شــرکت )بــه نقــل از بــورس نیــوز( در مــورد برنامــه و قراردادهــای شــرکت 
گفــت: ســهامدار و هیــات مدیــره جدیــد بــا توجــه بــه چشــم انــداز مجموعــه “حپارســا” 
بایــد بــه دنبــال قراردادهــا و برنامــه هــای جدیدتــر باشــد. ایــن مجموعــه از ابتــدای ســال 
مالــی گذشــته بــا شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران نفــت بهــران، پــرس 
ــا گســتر  ــران و بن ــت شــمال، راه آهــن جمهــوری اســامی ای ــران گاز، کشــت و صنع ای
ــب  ــرارداد اغل ــدت ق ــه م ــود ک ــرده ب ــد ک ــت منعق ــل و ترانزی ــرارداد حمــل و نق ــه ق کران
ــرد:  ــح ک ــت. وی تصری ــده اس ــی ش ــرارداد منقض ــیده و ق ــام رس ــه اتم ــا ب ــن قرارداده ای
شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران کــه مشــتری اصلــی “حپارســا” اســت 
قراردادهــای خــود را هــر 6 مــاه تمدیــد مــی کنــد و در حــال حاضــر نیــز ایــن قــرارداد بــه 
مــدت 6 مــاه تمدیــد خواهــد شد.شــرکت نفــت بهــران و پرســی ایــران گاز نیــز هــر دو بــه 
مــدت یکســال مــورد تمدیــد قــرار خواهنــد گرفــت امــا در خصــوص دیگــر قراردادهــا فعــًا 

تصمیــم گیــری صــورت نگرفتــه اســت .

در گــروه رایانــه ای مرقــام در اصاحیــه بودجــه 9 ماهــه خــود ســود هــر ســهم ســال 
مالــی جــاری را بــا 18 درصــد کاهــش مبلــغ 308 ریــال اعــام کــرد کــه عمدتــا بــه دلیــل 
کاهــش در پیــش بینــی فــروش دســتگاه هــای خودپــرداز و ســایر تجهیــزات اعــام شــده 
اســت. مرقــام کــه پیــش از ایــن نیــز بــا شــایعات تعدیــل منفــی بــه صــف فــروش رســیده 
ــر روی کــدال  ــود در ســاعت معامــات روز چهارشــنبه گــزارش خــود را بــدون تغییــر ب ب
منتشــر کــرد و بــه  صــف خریــد رســید! مــداران کــه معامــات چنــد روز اخیــر را بــا صــف 
خریــد بــه پایــان رســانده بــود بــا انتشــار اطاعیــه شــفاف ســازی در معامــات امــروز بــه 
محــدوده صــف فــروش رســید ؛ طبــق ایــن اطاعیــه، مــداران اعــام کــرد کــه در مقطــع 
ــی ســود شــرکت تاثیرگــذار  ــر پیــش بین ــی اطاعــات افشــا نشــده ای کــه ب ــی فعل زمان
باشــد اعــام نشــده و EPS اعــام شــده قبلــی بــرای ســال مالــی جــاری بــه مبلــغ 222 

ریــال کمــاکان بــه قــوت خــود باقیســت.
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در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا در حاشــیه منفــی داد وســتد شــدند.
ــد نزولــی خــود امــروز را هــم منفــی شــروع کــرد و در بیــن اســتقبال  جــم در ادامــه رون
ســهامداران حقوقــی بیــش از 11 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در نهایــت در محــدوده صفــر 
مثبــت ، در قیمــت 815 تومــان بــه کار خــود پایــان داد ، پــرارزش تریــن ســهم گــروه شــد 
و بــا 6 واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیــر گــذار بود.نماهــای شــفارا و شــدوص صــف فروشــی 
ــا  هــای گــروه بودند.تاپیکــو کــه در محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرده بــود ب
99 درصــد ســهامدار حقیقــی حجــم معاماتــی 5 میلیونــی را رقــم زد ، در انتهــا بــا قیمــت 
پایانــی 205 تومــان بــه روز خــود پایــان داد و پرحجــم تریــن ســهم گــروه شد.شــتوکا در 
بیــن اســتقبال ســهامداران حقیقــی در حــدود 8 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد ودر نهایــت 
بــا رشــد 2 درصــدی ، در قیمــت 564 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد و ســوم گــروه 
شــد. شســینا بــا توجــه بــه تعدیــل پیــش بینــی درآمــد هــر ســهم،متوقف شــد. ایــن نمــاد 
ــغ  ــرکت را مبل ــه 95/12/30ش ــی ب ــهم منته ــر س ــود ه ــود س ــزارش خ ــن گ در جدیدتری
155 ریــال اعــام نمــوده اســت . ایــن در حالــی اســت کــه نســب بــه گــزارش قبلــی بــا 
کاهــش 44 درصــدی همــراه بــوده اســت.این شــرکت در 3 ماهــه 39 ریــال ســود ســاخته 

و توانســت 25 درصــد از پیــش بینــی هایــش را پوشــش دهــد.

فریبــرز کریمایــی دربــاره مشــکات و محدودیت هــای پیــش روی صــادرات محصــوالت 
پتروشــیمی و پلیمــری ایــران بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا، گفــت: با وجود گذشــت 
ــی  ــائل بانک ــون مس ــام، تاکن ــه دوره برج ــا و ورود ب ــو تحریم ه ــاه از لغ ــت م ــدود هش ح
بــه طــور کامــل حــل نشــده اســت .قائــم مقــام انجمــن کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی 
ایــران بــا یــادآوری اینکــه در صــورت لغــو کامــل محدودیت هــای بانکــی امــکان افزایــش 
صــادرات پتروشــیمی ایــران بــه کشــورهای اروپایــی در مــدت زمــان کوتاهــی وجــود دارد، 
ــا کیفیــت بــاال  خاطرنشــان کــرد: ســبد تولیــد محصــوالت پتروشــیمی ایــران متنــوع و ب
بــوده و بســیاری از کشــورهای اروپایــی خواســتار واردات ایــن محصــوالت پتروشــیمیایی 

از ایــران هســتند.

در گــروه پاالیشــی بیشــتر نمادهــا بــا معامــات منفــی همــراه بودنــد.در نمــاد شــبندر 
کــه در آخریــن روز کاری صنــدوق آرمــان شــهر همچــون روال گذشــته 2 میلیــون ســهم 
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ــه پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده بــود روزخــود را در محــدوده صفــر تابلــو آغــاز کــرد و  ب
ــان  ــه شــد ، در پای ــال معامل ــارد ری دربیــن اســتقال ســهامداران حقیقــی بیــش از 51 میلی
در محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 507 تومــان بــه کار خــود پایــان داد ،  لقــب نمــاد 
ــر گذاشــت. ــاخص تاثی ــر ش ــت ب ــد مثب ــا 8 واح ــود اختصــاص داد و ب ــه خ ــرارزش را ب پ
شــتران بــا 0,37 واحــد منفــی بــه عنــوان ســومین ســهم تاثیــر گــذار بــر شــاخص فرابورس 
درمنفــی قیمــت خــورد و بــا 95 درصــد خریــدار حقیقــی بیــش از 15 میلیــون ســهم جــا بــه 
جــا شــد و در پایــان در محــدوده صفــر منفــی ، در قیمــت 317 تومــان بــه روز خــود پایــان 
ــت:  ــری گف ــه خی ــی اســت ک ــن نمادگفتن ــد. در ای ــروه ش ــن ســهم گ داد و پرحجــم تری
اکنــون پاالیشــگاه تهــران روزانــه حــدودا 6 میلیــون و 500 هــزار لیتــر در روز بنزیــن تولیــد 
می کنــد کــه تمامــا بــه یــورو 5 تبدیــل می شــود. وی افــزود: فعــا کارهــای مطالعاتــی و 
طراحــی پایــه واحــد CCR انجــام شــده و در مرحلــه عقــد قــرارداد بــا شــرکت آمریکایــی 
UOP هســتیم. شــبریز در ادامــه رونــد نزولــی خــود امــروز را هــم منفــی شــروع کــرد و در 

بیــن اســتقبال ســهامدارن حقیقــی بیــش از 27 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد، در نهایــت 
بــا افــت 3 درصــدی ، در قیمــت 480 تومــان خــود را بــرای معامــات فــردا آمــاده کــرد.

ــرخ  ــف ن ــش تخفی ــر افزای ــی ب ــی مبن ــه های ــته زمزم ــای گذش ــه ه ــی هفت ــی ط درحال
خــوراک پاالیشــگاه هــا از 5 بــه 10 درصــد مطــرح و بــا توضیحــات یــک مقــام مســئول رد 
شــده بــود کــه اســحاق جهانگیــری آییــن نامــه اجرایــی مــاده یــک قانــون الحــاق برخــی 
مــواد بــه قانــون تظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )2(  را ابــاغ کــرد .ایــن آییــن 
نامــه 14 مــاده ایــی کــه 19 مــرداد بــه دو وزارتخانــه اقتصــاد و نفــت و ســازمان برنامــه و 
بودجــه ابــاغ شــده، مربــوط بــه نــرخ خــوراک پاالیشــگاه هــا و پتروشــیمی هــا و ماننــد 
متــن قبلــی و قانونــی اســت کــه بــه عقیــده عــده ایــی ، اجــرا نمــی شــود و تاکنــون باعــث 
رفــع ابهامــات شــرکت هــای ایــن دو گــروه نشــده اســت. همچنیــن در ایــن آییــن نامــه 
ــد وزارت  ــن باورن ــن برای ــن شــده کــه همــان منتقدی ــات وزارت نفــت تعیی مرجــع اختاف
نفــت نمــی توانــد مرجعــی بــرای قضــاوت باشــد .طبــق مــاده 3 ، نــرخ خــوراک پاالیشــگاه 
ــه  ــای 95 درصــد متوســط محمول ــر مبن ــی ب ــا اعــم از خصوصــی و دولت و پتروشــیمی ه

هــای صادراتــی نفــت مشــابه در یــک مــاه شمســی اســت.
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عرضه اولیه تلیسه، فردا قطعی است 

بــه دنبــال تاخیــر در عرضــه اولیــه تلیســه ، مدیرمالــی ایــن شــرکت زمــان عرضــه را فــردا 
عنــوان کــرد.

ربیعی می گوید: تلیسه نمونه هفته قبل نیز آمادگی عرضه را داشت.

او مــی افزایــد: بــه هــر روی عرضــه اولیــه تصمیــم شــرکت نیســت و فرابــورس دربــاره آن 
تصمیــم مــی گیــرد.

از او دربــاره رونــد نزولــی قیمــت شــیر و تاثیــر آن در صورتهــای مالــی تلیســه پرســیدم کــه 
ــو شــیر 1230 تومــان  ــر اســاس هرکیل ــه توضیــح داد: تلیســه بودجــه خــود را ب ایــن گون
بســته اســت درصورتیکــه 1260 تومــان بــه فــروش رســانده اســت. ایــن تفــاوت قیمــت 

میــان بودجــه و فــروش موجــب مــی شــود کاهــش تولیــد مــا را جبــران کنــد.

حذف یک ابهام اساسی از صنعت پاالیشی و پتروشیمی 

آییــن نامــه مهــم و 14 مــاده ایــی نــرخ خــوراک پاالیشــگاه ها و پتروشــیمی هــا توســط 
معــاون اول رئیــس جمهــور بــه دو وزارتخانــه اقتصــاد و نفــت و ســازمان برنامــه و بودجــه 

ابــاغ شــد.

درحالــی طــی هفتــه هــای گذشــته زمزمــه هایــی مبنــی بــر افزایــش تخفیــف نــرخ خوراک 
پاالیشــگاه هــا از 5 بــه 10 درصــد مطــرح شــده بــود کــه اســحاق جهانگیــری آییــن نامــه 
اجرایــی مــاده یــک قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تظیــم بخشــی از مقــررات مالــی 

دولــت )2(  را ابــاغ کــرد.
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ایــن آییــن نامــه 14 مــاده ایــی کــه 19 مــرداد بــه دو وزارتخانــه اقتصــاد و نفــت و ســازمان 
برنامــه و بودجــه ابــاغ شــده، مربــوط بــه نــرخ خــوراک پاالیشــگاه هــا و پتروشــیمی هــا و 
ماننــد متــن قبلــی و قانونــی اســت کــه بــه عقیــده عــده ایــی ، اجــرا نمــی شــود و تاکنــون 
باعــث فــع ابهامــات شــرکت هــای ایــن دو گــروه نشــده اســت. همچنیــن در ایــن آییــن 
ــد  ــن باورن ــن برای ــان منتقدی ــه هم ــن شــده ک ــت تعیی ــات وزارت نف ــع اختاف ــه مرج نام

وزارت نفــت نمــی توانــد مرجعــی بــرای قضــاوت باشــد.

ــرخ خــوراک پاالیشــگاه و پتروشــیمی هــا اعــم از خصوصــی و دولتــی  طبــق مــاده 3 ، ن
ــاه      ــک م ــابه در ی ــت مش ــی نف ــای صادرات ــه ه ــط محمول ــد متوس ــای 95 درص ــر مبن ب

شمســی اســت.   

اوراق تسهیالت مسکن در آستانه جهش 

آنچنانکــه مدیرعامــل فرابــورس در واپســین روزهــای هفتــه گذشــته به طــور رســمی بــه 
خریــداران اوراق تســهیات ایــن پیــام را داد کــه بــا توجــه بــه کاهــش عرضــه،  تقاضــای 
ــرخ ســود  ــه ن ــا احتســاب بهــای تمام شــده تســهیات نســبت ب ــون ب اوراق تســه هم اکن

ــه نیســت. ــه مقرون به صرف ــد خان ــرای خری ــی ب اقســاط پرداخت

او به صراحــت نــرخ ســود اقســاط پرداختــی در فاصلــه زمانــی 10 تــا 12 ســال بــه بانــک 
ــا توجــه  ــا 22 درصــد تمــام می شــود کــه ب ــرای هــر متقاضــی حــدود 21 ت مســکن را ب
ــی  ــه اوراق در شــرایط کنون ــرای تهی ــن عــدد ب ــل اقســاط ای ــرخ تنزی ــورم و ن ــرخ ت ــه ن ب

نمی صرفــد.

بــه دنبــال ســخنان هامونــی مدیرعامــل فرابــورس، مدیــرکل طــرح و برنامــه بانک مســکن 
بابیــان اینکــه دلیــل عمــده افزایــش قیمــت اوراق وام مســکن را کاهــش عرضــه در بــازار 
دانســت و گفــت: تــاش می کنیــم در دو هفتــه آینــده نــرخ اوراق تســهیات مســکن بــه 
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کانــال 90 هــزار تومــان برگــردد.

ــن عامــل در افزایــش  ــرادی، کاهــش عرضــه اوراق تســهیات را مهم تری محمدحســن م
ــرد. ــوان ک ــا عن قیمت ه

اگرچــه بــه دنبــال ایــن ســخنان قیمــت اوراق تســهیات مســکن رونــدی نزولــی را پیمــود 
امــا ســرعت کاهــش نــرخ تســهیات به ســرعت افزایــش نبــود، بــر همیــن اســاس طــی 
مذاکراتــی کــه بــا بانــک مســکن صــورت گرفــت، قــرار شــد ایــن بانــک  6 مــاه بــه مــدت 
اعتبــار گواهــی حــق تقــدم اســتفاده از تســهیات مســکن  ســال 93 بــرای معاملــه بیفزایــد 

تــا بتوانــد کمــی از تب وتــاب تقاضــا و رشــد صعــودی قیمــت بکاهــد.

ــنبه،  ــز روز چهارش ــک مســکن نی ــل بان ــم بت شــکن، مدیرعام ــات، هاش ــن اتفاق ــرو ای پی
ــه 9 درصــد اعــام کــرد. ــرای کاهــش ســود وام ب آمادگــی ایــن بانــک را ب

ــه، از  ــازار تس ــکوت در ب ــت س ــه از شکس ــک هفت ــذر ی ــا و گ ــن واکنش ه ــال ای ــه دنب ب
علیرضــا توکلــی آخریــن وضعیــت خریدوفــروش و رونــد قیمتــی اوراق تســهیات مســکن 

را جویــا شــدیم.

 * آقای توکلی، آیا هم اکنون در بازار سفته بازی وجود دارد؟

خیر وجود ندارد؛  البته آمار این گونه می گوید.

 * آمار چه می گوید؟

بــر اســاس آمــار، 98 درصــد از خریــداران اوراق نســبت بــه خریــد خانــه اقــدام می کننــد. 
ــا درصــد  ــک ت ــد ی ــته باش ــود داش ــفته بازی وج ــم به قصــد س ــی ه چنانچــه خریدوفروش
کل حجــم معامــات را در برمی گیــرد کــه بــه نظــر مــا بــرای هــر بــازار الزم نیســت زیــرا 

ــازار می شــود. موجــب کشــف قیمــت و رونــق ب
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* مهم ترین دالیل افزایش قیمت تسه چیست؟

کاهش یا عدم افزایش حجم عرضه از سوی بانک مسکن.

* لطفًا آماری دراین باره بفرمایید؟

در 4 ماهــه اول امســال متوســط انتشــار اوراق 364 میلیــارد تومــان بــوده درحالی کــه ســال 
گذشــته 398 میلیــارد تومــان حجــم انتشــار اوراق بــوده  کــه طبــق آمــار،  متوســط انتشــار 

ماهانــه اوراق کاهش یافتــه اســت.

از ســوی دیگــر  در ســال گذشــته میــزان مصــرف ماهانــه اوراق 435 میلیــارد تومــان بــوده 
کــه ایــن تعــدد امســال بــه 417 میلیــارد تومــان کاهش یافتــه اســت.

* درنتیجه تعداد اوراق از سوی بانک مسکن کاهش یافته است؟

ــون  ــه 110 میلی ــکن، از 20 ب ــت وام مس ــی قیم ــش تدریج ــال افزای ــه دنب ــًا، ب ــه دقیق بل
ــرای دریافــت وام، تعــداد بیشــتری ورقــه  تومــان، درنتیجــه متقاضیــان مجبــور هســتند ب

ــت. ــته اس ــی نداش ــش چندان ــار اوراق افزای ــم انتش ــه حج ــد درحالی ک ــداری کنن خری

* یعنی حجم تقاضا ثابت بوده است؟

بــر اســاس آمــار، رشــد چندانــی نداشــته اســت، اگــر هــم بــوده بــه دلیــل افزایــش رقــم 
وام و نیــاز بــه خریــد بیشــتر اوراق اســت.

* روند افزایشی قیمت اوراق چگونه بوده است؟

دریک هفته اخیر روند صعودی 5 هزار تومان بوده داست.
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ــه  ــه ب ــت ک ــای آن اس ــکن گوی ــهیات مس ــار اوراق تس ــش انتش ــدم افزای ــرروی ع به ه
ــاز از  ــپرده های ممت ــع س ــی از مناب ــی، حجم ــهیات بانک ــود تس ــرخ س ــش ن ــال کاه دنب
بانــک مســکن خارج شــده اســت، بــر همیــن اســاس الزم اســت به منظــور افزایــش میــزان 
ــود و  ــاد ش ــکن ایج ــک مس ــر از بان ــی غی ــر در بانک های ــاز دیگ ــپرده های ممت ــع، س مناب
ــکن را  ــش مس ــن راه بخ ــز در ای ــکن نی ــک مس ــر از بان ــی غی ــر بانک های به عبارتی دیگ

یــاری رســانند.

ارزشگذاری دامداری »تلیسه« در آستانه عرضه اولیه 

عرضه اولیه نماد »تلیسه«

قــرار اســت کــه فــردا یکشــنبه 24 مــرداد، 7 میلیــون ســهم )معــادل 10 درصــد( از ســهام 
ــورس عرضــه گــردد. نیمــی از  ــازار فراب ــا نمــاد »تلیســه« در ب ــه ب دامــداري تلیســه نمون
ایــن ســهام یعنــی تعــداد 3,5 میلیــون بــه معاملــه گــران آنایــن اختصــاص یافتــه اســت. 
در آســتانه عرضــه اولیــه، در ایــن گــزارش بــه بررســی اجمالــی شــرکت دامــداري تلیســه 

نمونــه و قیمــت هــای مناســب عرضــه مــی پردازیــم.

معرفی دامداري تلیسه نمونه )تلیسه(

شــرکت دامــداری تلیســه نمونــه در مــرداد ســال 64 بــه صــورت ســهامی خــاص تشــکیل 
ــای  ــت ه ــنامه فعالی ــق اساس ــد. طب ــل گردی ــه شــهر شــهریار منتق شــد و در ســال 72 ب
شــرکت شــامل انجــام کلیــه امــور مربــوط بــه کشــاورزي، زراعــت، دامــداري، باغــداري، 
ــه منظــور اســتفاده از  ــوان دیگــر ب ــه حی ــور عســل، مـــاهي و هرگون ــور، زنب ــرورش طی پ
پشــم، کـــرک، گوشــت، پوســت، شــیر و ... مــي باشــد. امــا مـــوضوع اصلي فعالیت شــرکت 
طــي ســال هــای گذشــته تولیــد شــیر، گوســاله، رشــد دام و تولیــدات زراعــي بــوده اســت. 



 تحلیل امروز شنبه 23 مرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

13

13

زمیــن هــای شــرکت در حــدود 200 هکتــار اســت کــه 20 هکتــار آن دامــداری و مابقــی 
زمیــن هــای زراعــی بــه جهــت تامیــن علوفــه دام هــا مــی باشــد. ایــن شــرکت از بهمــن 

ســال 94 در فهرســت بــازار دوم فرابــورس بــا نمــاد »تلیســه« درج شــده اســت.

در حــال حاضــر ســرمایه ایــن شــرکت 7 میلیــارد تومــان مــی باشــد و ترکیــب ســهامداران 
آن بــه شــرح جــدول زیــر اســت.

طرح های توسعه شرکت که در سال 95 به اتمام می رسد:

1(  طــرح افزایــش ظرفیــت 300 راســی مولــد واحــد شــهریار کــه در ســال 1393 شــروع 
ــز  ــرح بج ــن ط ــهای ای ــه بخش ــه کلی ــد ک ــی باش ــان م ــال 1394 در جری ــده و در س ش
ــه  ــان رســیده اســت کــه آن قســمت در ســال 1395 ب ــه پای ــب ب ــه فاضال قســمت تصفی

اتمــام مــی رســد.

ــال 1393  ــه س ــاد ک ــن آب ــد حس ــد واح ــی دام مول ــروژه  1200 راس ــدازی پ 2(     راه ان
ــط  ــروژه فق ــن پ ــرداری رســیده اســت واز ای ــره ب ــه به مصــوب شــده ودر ســال 1394 ب
بخشــهای تصفیــه فاضــاب و تکمیــل و راه انــدازی آســیاب و خریــد بخشــی از ماشــین 

ــده اســت. ــی مان آالت آن باق
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فعالیت عملیاتی تلیسه

همــان طــور کــه گفتــه شــد درآمــد عملیاتــی تلیســه از فــروش شــیر، دام و محصــوالت 
زراعــی حاصــل مــی شــود. در نمــودار دایــره ای زیــر ســهم هرکــدام محصــوالت از درآمــد 
ســال مالــی 94 ارایــه شــده اســت. لــذا بیشــترین تاثیــر را در درآمــد و همچنیــن ســودآوری 

تلیســه تولیــد و فــروش محصــول »شــیر« دارد.

ــو  ــون کیل ــد 43 میلی ــت تولی ــی کــرده کــه در ســال 95 حــدودا ظرفی شــرکت پیــش بین
ــه اســت. در  ــه ســال 94 افزایــش 16 درصــدی یافت شــیر را داشــته باشــد کــه نســبت ب
ایــن میــان، فــروش 42 میلیــون کیلــو شــیر نیــز پیــش بینــی شــده اســت. بــا توجــه بــه 
اینکــه طــرح هــای توســعه ای شــرکت شــامل 300 راســی و 1200 راســی در ســال 95 
عملیاتــی خواهــد شــد، افزایــش ظرفیــت و فــروش پیــش بینــی شــده اســت. در جــدول 

ــا ســال هــای قبــل ارایــه شــده اســت. زیــر وضعیــت فــروش شــرکت در مقایســه ب
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بررسی سودآوری تلیسه

بــا توجــه بــه اینکــه 87 درصــد درآمــد شــرکت دامــداری تلیســه را فــروش شــیر تشــکیل 
مــی دهــد، نــرخ فــروش تاثیــر مهمــی در درآمدهــای آن خواهــد داشــت. شــرکت در ســه 
ــه اســت در  ــان فروخت ــن شــیر را در حــدود 1,265 هــزار توم ماهــه اول ســال 95 هــر ت
حالــی کــه در بودجــه کل ســال 95 هــر تــن شــیر معــادل 1,230 هــزار تومــان در نظــر 
گرفتــه شــده اســت کــه مــی توانــد تاثیــرات مثبتــی در ســودآوری تلیســه داشــته باشــد. 
بیشــترین ســهم را در بهــای تمــام شــده شــرکت تلیســه، خــوراک دام دارد کــه اجــزای 
اصلــی تشــکیل دهنــده آن شــامل یونجــه، کنجالــه ســویا و ذرت علوفــه ای مــی باشــد.

بــه ایــن ترتیــب حاشــیه ســود ناخالــص شــرکت در طــی دوره هــای مختلــف در جــدول 
زیــر ارایــه شــده اســت. جــدول زیــر حاکــی از رشــد فــروش و کاهــش نســبی حاشــیه ســود 

ناخالــص در طــی ســال هــای اخیــر اســت.
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ــی 95، تلیســه پیــش بینــی  ــی در ســال مال ــارد تومان ــا تحقــق فــروش حــدودا 61 میلی ب
کــرده اســت کــه بــه ازای هــر ســهم ســودی معــادل 828 ریــال محقــق کنــد کــه نســبت 
ــی در  ــد معقول ــرکت رش ــد. ش ــی ده ــان م ــدی را نش ــش 18 درص ــل افزای ــال قب ــه س ب
هزینــه هــای فــروش و اداری در نظــر گرفتــه و معافیــت کامــل از پرداخــت مالیــات دارد. 
در مجمــوع مــی تــوان گفــت کــه تحقــق بودجــه ســال 95 و ســود 828 ریالــی منطقــی 

مــی باشــد.

قیمت بازاری تلیسه

ــی  ــوان نگاه ــی ت ــه م ــه تلیس ــه اولی ــت عرض ــه جه ــب ب ــت مناس ــبه قیم ــرای محاس ب
ــن شــرکت یعنــی شــرکت »کشــاورزي  و  ــازار همــکار بورســی ای ــه عملکــرد و ارزش ب ب
دامپــروي  مگســال )زمگســا(« داشــت. زمگســا بــا ســرمایه 12 میلیــارد تومانــی، فروشــی 
برابــر 55 میلیــارد تومــان پیــش بینــی کــرده اســت. تلیســه در ســه ماهــه اول 95 هــر تــن 
شــیر خــود را نســبت بــه زمگســا 30,000 تومــان گرانتــر فروختــه اســت. در جــدول زیــر 

ــا اســتفاده از زمگســا تخمیــن زده شــده اســت. ارزش تقریبــی تلیســه ب

در حــال حاضــر نســبت قیمــت بــه ســود هــر ســهم بــرای نمــاد زمگســا معــادل 8,3 مــی 
باشــد. لــذا مــی تــوان انتظــار داشــت کــه تلیســه در محــدوده هــای 650 تــا 700 تومــان 
عرضــه شــود و در صــورت عرضــه در ایــن محــدوده جذابیــت خوبــی بــرای خریــد خواهــد 
داشــت. البتــه مــی تــوان گفــت کــه در بلنــد مــدت قیمــت تعادلــی هــر ســهم بــه ســمت 

1400 تومــان حرکــت خواهــد کــرد.
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شتران در چه محدوده ای ارزنده است؟

تحلیگران خرید سهم را در 280 تا 300 تومان مناسب می دانند:

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=1058

ــر              ــک زی ــد در لین ــی توانی ــهم را م ــده از س ــادر ش ــیگنال ص ــن س ــک تری ــم ریس ک
ــد: ــاهده کنی مش

https://efanos.com/Signal/27010

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=1058
https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=148
https://efanos.com/Signal/27010
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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

