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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس 104 واحــد 
ــا 53 واحــد ،  ــم 73,868 واحــد رســید. کــه نمادهــای شــبندر ب ــه رق افزایــش یافــت و ب
کچــاد بــا 43 واحــد و شــپنا بــا 42 واحــد بیشــترین تاثیــر  مثبــت  و نمــاد خســاپا بــا بیــش 
ــر  شــاخص گذاشــتند.  ارزش معامــات در ایــن  ــر منفــی را ب از 46 واحــد بیشــترین تاثی
بــازار بــه رقــم 216 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد خســاپا بــا رقــم 15 میلیــارد تومــان 

دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

ــید.   ــد رس ــم 770 واح ــه رق ــدی ب ــش 3 واح ــا افزای ــاخص کل ب ــورس ش ــازار فراب در ب
ــر ایــن شــاخص گذاشــتند.  نمادهــای  هرمــز، ذوب و شــاوان بیشــترین تاثیــر مثبــت را ب
ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 153 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد هرمــز بــا 

ــود .   ــه ب ــان دارای بیشــترین ارزش معامل ــارد توم ــش از 2 میلی ــی بی رقم

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3511 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
94 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

در ترکیــه کودتــا شــده اســت. ســاعت یــازده و ســی دقیقــه جمعــه شــب بــه وقــت محلــی 
)حوالــی یــک بامــداد بــه وقــت تهــران( ارتــش ترکیــه اعــام کــرد علیــه دولــت رجــب 
طیــب اردوغــان کودتــا کــرده اســت .به گــزارش ایســنا، گروهــی از نیروهــای ارتــش همراه 
بــا ادوات نظامــی در اســتانبول و آنــکارا وارد خیابان هــا شــده و اعــام کردنــد کنتــرل امــور 
را در دســت گرفته انــد امــا بــا گذشــت ســاعاتی کودتــا نــاکام مانــد .گروهــی از نیروهــای 
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ارتــش در دو شــهر عمــده ترکیــه یعنــی آنــکارا، پایتخــت و اســتانبول بــا تانــک و زره پوش 
وارد خیابان هــا شــده و مناطــق مختلــف از جملــه فرودگاه هــا، پارلمــان و ســاختمان رادیــو 
و تلویزیــون دولتــی را تحــت کنتــرل خــود در آوردنــد و درگیری هــای شــدیدی در برخــی 
مناطــق روی داد. نیروهــای ارتــش ترکیــه هم چنیــن پل هــای اصلــی اســتانبول را بســتند 
و هواپیماهــا و هلیکوپترهــای جنگــی در ارتفــاع کــم بــر فــراز اســتانبول و آنــکارا بــه پــرواز 
ــور  ــت حض ــه گف ــت وزیر ترکی ــم، نخس ــی ییلدیری ــا بنعال ــن رویداده ــی ای ــد .در پ درآمدن
ــد  ــازه نمی ده ــوده و او اج ــوز ب ــدون مج ــتانبول ب ــای اس ــی در خیابان ه ــای نظام نیروه
ــه در  ــر ترکی ــه نتیجــه برســد. نخســت وزی ــش ب ــی گروهــی در ارت تاش هــای غیرقانون
ــان داده کــه دموکراســی  ــا نیســت. او اطمین ــاده کودت ــن حــال گفــت اتفاقــی کــه افت عی
ترکیــه آســیب نخواهــد دیــد. ییلدیریــم تأکیــد کــرد، نیروهــای امنیتــی فراخوانــده شــدند 
تــا هــر آنچــه کــه الزم اســت را انجــام دهنــد. وی هم چنیــن بــه نیروهــای ارتــش دســتور 

ــد . ــاز گردن ــه پادگان هایشــان ب ــا ب داد ت

در همیــن راســتا ، ظریــف در ســومین تمــاس تلفنــی بــا همتــای ترکیــه ای خــود آخریــن 
ــز  ــل از مرک ــه نق ــر ب ــزارش مه ــه گ ــرار داد .ب ــی ق ــورد ارزیاب ــن کشــور را م ــت ای وضعی
دیپلماســی عمومــی و رســانه ای وزارت امــور خارجــه، محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور 
ــود  ــا مول ــه ب ــران ترکی ــاز بح ــد از آغ ــی بع ــاس تلفن ــومین تم ــورمان در س ــه کش خارج
ــو در  ــن گفتگ ــرد .وی در ای ــو ک ــور گفتگ ــن کش ــه ای ــور خارج ــر ام ــو وزی ــاووش اغل چ
خصــوص آخریــن تحــوالت داخلــی ترکیــه بــا همتــای تــرک خــود رایزنــی و تبــادل نظــر 
نمــود .وزیــر امــور خارجــه ترکیــه گزارشــی از آخریــن وضعیــت ترکیــه را در اختیــار وزیــر 

ــرار داد . امــور خارجــه کشــورمان ق

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

ــا  ــی در بیشــتر نماده ــات شــاهد معامــات منف ــاخت قطع ــودرو و س ــروه خ در گ
بودیــم . خســاپا قرمــز پــوش یبــود ایــن نمــاد امــروز پــر عرضــه ظاهــر شــد ســایپا بــه 
ــی 1225  ــا کاهــش 3درصــدی و قیمــت پایان ــز رســید کــه در آخــر ب ــی نی ــل قیمت حداق
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ریالــی بــه کار خــود پایــان داد ســایپا امــروز بیــش از 124 میلیــون ســهم معامله شــد که در 
صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت . خــاور منفــی بــود ایــن نمــاد بــا کاهــش 3 درصــدی 
بــه قیمــت 1145 ریالــی رســید خــاور بیــش از 43 میلیــون ســهم حجــم خــورد و روز منفــی 
ای را بــرای خــود رقــم زد . خپــارس در محــدوده صفــر منفــی معاماتــش را ســپری کــرد 
و بیــش از 14 میلیــون ســهم معاملــه شــد .نمادهــای خشــرق ، خفنــر نیــز از منفــی هــای 
گــروه بودنــد کــه بــا صــف فــروش بــه کار خودشــان پایــان دادنــد . خاهــن بــا افزایــش 
1 درصــدی بــه قیمــت پایانــی 137 تومــان رســید خاهــن کــه معاماتــش را بــا حداکثــر 
قیمتــی و صــف خریــد آغــاز نمــود شــاهد افزایــش عرضــه در ایــن نمــاد شــدیم  بطوریکــه 
آخریــن معاملــه خــود را در محــدوده 2 درصــد منفــی انجــام داد . امروزمجمــع خزامیــا در 
حالــی برگــزار شــد کــه بخاطــر زیــان ، تقســیم ســودی در پــی نداشــت . خبهمــن مثبــت 
بــود ایــن نمــاد در محــدوده صفــر مثبــت بــه کار خــودش پایــان داد و بــا قیمــت پایانــی 
2847 ریالــی بســته شــد . خوســاز منفــی بــود ایــن نمــاد اولیــن روز معاماتــی خــود را بــا 
رونــد کاهشــی پشــت سرگذاشــت و بیــش از 2 درصــد منفــی خــورد خوســاز بــه قیمــت 
3441 ریالــی رســید . نمادهــای خدیــزل و خمهــر در محــدوده صفــر مثبــت بــه کار خــود 
پایــان و بــرای روز معاماتــی بعــد آمــاده شــدند . ختــراک مثبــت بــود ایــن نمــاد امــروز 

افزایــش 2 درصــدی را تجربــه و بــه قیمــت پایانــی 3495 ریالــی رســید .

معــاون صنایــع وزیــر صنعــت از تصویــب اختصــاص یوزانــس بــه خودروســازان و کاالهــای 
ســرمایه ای خبــر داد.

رئیــس شــورای رقابــت از بررســی خریــد 62 درصــد ســهام ســه مالــک گــروه بهمــن بــه 
ارزش 1.6 هــزار میلیــارد تومــان توســط یــک کنسرســیوم خصوصــی خبــر داد. بــه گــزارش 
ــه 62 درصــد ســهام  ــی بیــش از یــک مــاه از معامل ــورس پــرس، درحال ــگاه خبــری ب پای
ســه مالــک اصلــی گــروه بهمــن مــی گــذرد کــه تســنیم اعــام کــرد بــا توجــه بــه اینکــه 
ــروز  ــره شــرکت ک ــأت مدی ــان اعضــای هی ــور هم ــره شــرکت مذک ــأت مدی اعضــای هی
ــس  ــیوا رئی ــا ش ــود و رض ــی ش ــرح م ــودرو مط ــت خ ــار در صنع ــوع انحص ــتند موض هس
ــرار  ــت ق ــورای رقاب ــتور کار ش ــوع در دس ــن موض ــی ای ــد: بررس ــت می گوی ــورای رقاب ش

گرفتــه اســت.
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در گــروه فلــزات اساســی بیشــتر نمادهــا بــا رونــد افزایشــی و قیمــت پایانــی مثبــت 
بــه کار خودشــان پایــان دادنــد . فــوالد مثبــت بــود ایــن نمــاد بــا افزایــش 1 درصــدی بــه 
قیمــت 1236 ریالــی رســید و بیــش از 32 میلیــون ســهم معاملــه شــد و در صــدر معامــات 
گــروه قــرار گرفــت . فاســمین اولیــن روز معاماتــی خــود را بــا افزایــش 4 درصــدی آغــاز 
نمــود  فاســمین بــا قیمــت پایانــی 2426 ریالــی بیــش از 19 میلیــون ســهم معاملــه شــد . 
هرمــز بــا تقاضــا همــراه شــد ایــن نمــاد امــروز بــا افزایــش 4 درصــدی بــه کا رخــود پایــان 
ــا ،  ــر ، کیمی ــی بســته شــد .نمادهــای فســرب ، فباهن ــی 2092 ریال ــا قیمــت پایان داد و ب
زنــگان از مثبــت هــای همــراه بــا صــف خریــد گــروه بودنــد . ذوب مثبــت بــود ایــن نمــاد 
ــون ســهم  ــش از 9 میلی ــروز بی ــان داد ذوب ام ــه کار خــود پای ــش 1 درصــدی ب ــا افزای ب

معاملــه شــد .

شــرکت فــوالد مبارکــه بــراي اولیــن بــار پــس از موافقــت مدیــر عامــل و اخــذ مجــوز از 
هیئــت مدیــره شــرکت و نیــز تهیــه گــزارش توجیهــي کــه بــه تأییــد ســازمان حسابرســي 
رســید، بــه منظــور خریــد مــواد اولیــه مــورد نیــاز شــرکت مشــتمل بــر خریــد ســنگ آهــن 
ــار اوراق  ــق انتش ــد از طری ــق گردی ــو موف ــي چادرمل ــي و صنعت ــرکت معدن ــه از ش ریزدان

مرابحــه معــادل 1000 میلیــارد ریــال موافقــت نهایــي ســازمان بــورس را اخــذ نمایــد.

رئیــس اتحادیــه آهن ســازان اســتان تهــران گفــت: صنعــت آهــن در فضــای عــدم حمایــت 
ــد آهــن حــال و روز  ــی رکــودزده شــده اســت و متأســفانه کارخانه هــای تولی ــد مل از تولی
ــه  ــع اتحادی ــورد وض ــارتی در م ــب اهلل بش ــوز، حبی ــن نی ــزارش مای ــه گ ــد. ب ــی ندارن خوب
آهن ســازان ایــن اســتان اظهــار داشــت: تحریم هــای ناجوانمردانــه علیــه نظــام جمهــوری 
اســامی ایــران پدیــده ای ناشــناخته نیســت و اســتکبار جهانــی در طــول حیــات انقــاب 
اســامی، بــا فشــارهای مختلــف از تحریــم گرفتــه تــا نبــرد نظامــی و نــرم، دنبــال فلــج 

کــردن نظــام بــوده اســت.

در گــروه پاالیشــی بــه جــز شســپا بقیــه نمادهــا در حاشــیه مثبــت دادوســتد شــدند.
شــبندر بــا 53 واحــد مثبــت بــه عنــوان اولیــن ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص بــورس،در 
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حالــی کــه روز خــود را منفــی شــروع کــرده بــود بــا 83 درصــد فروشــنده حقیقــی بیــش 
ــه  ــد کوچکــی ب ــوان باصــف خری ــه شــد و در قیمــت 463 ت ــال معامل ــارد ری از 106 میلی
کار خــود پایــان داد ، صــدر نشــین گــروه شــد.نمادهای شبریز،شــپنا و شــاوان در آســتانه 
قیمتــی خــود بســته شدند.شــبریز در محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را شــروع کــرد  و بــا 
78 درصــد خریــدار حقیقــی بیــش از 27 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد ودر پایــان در قیمــت 
361 تومــان بــا صــف خریــد در حــدود 19 میلیونــی بــه روز خــود پایــان داد ودر رتبــه بعــد 
از شــبندر قــرار گرفت.نمــاد شــپنا نیــز ماننــد دیگــر نمادهــای گــروه در حالــی در ابتــدای 
بــازار منفــی خــورد کــه در آخریــن روز کاری نفــت جــی 47 میلیــون ســهم بــه پرتفــوی 
خــود اضافــه نمــوده بــود ایــن نمــاد در بیــن ســهامداران حقیقــی بیــش از 9 میلیــون ســهم 
معاملــه شــد ودر نهایــت بارشــد 4 درصــدی ، درقیمــت 269 تومــان روز خــود را بــه تمــام 
رســاند و بــا 42 واحــد مثبــت چهارمیــن ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص بــورس بود.شــراز 
در حالــی ســه شــنبه 29 تیــر مجمــع ســاالنه ایــی را در شــیراز برگــزار خواهــد کــرد کــه 
در میانــه معامــات امــروز بــا توقــف نمــاد روبــرو شــد کــه ناشــی از رشــد 1150 درصــدی 
ســود هــر ســهم ســال مالــی قبــل اســت .ایــن رویــداد حیــرت کننــده موجب شــد تا ســهام 
دیگــر شــرکت هــای پاالیشــی ماننــد پاالیشــگاه هــای بندرعبــاس ، تبریــز و شــاوان، بــا 
اقبــال بــازار و صــف خریــد و رشــد قیمــت روبــرو شــدند .علــت اصلــی افزایــش ســود هــم 
بــه دلیــل افزایــش خالــص ســایر درآمــد - هزینــه هــای عملیاتــی بــوده کــه بدلیــل عــدم 
ارایــه جزییــات، علــت دقیــق آن مشــخص نیســت. ایــن در حالــی اســت کــه خالــص ســایر 
ــن  ــاال ای ــه احتم ــوده ک ــه ب ــش مواج ــا افزای ــم ب ــی ه ــای غیرعملیات ــه ه ــد - هزین درآم

افزایــش از محــل ســود ســپرده هــای بانکــی اســت .

رونــد افزایشــی قیمــت نفــت پــس از رســیدن بــه بــا مــرز بشــکه ای 50 متوقــف شــده و 
حتــی رونــد نزولــی را نیــز در پیــش گرفتــه اســت .در هفتــه گذشــته نــرخ انــواع نفــت خــام 
از جملــه نفــت خــام صادراتــی ایــران نیــز کاهــش یافــت و قیمــت هــا بــه زیــر بشــکه ای 

45 دالر ســقوط کــرده اســت .

ــی و بعضــا  ــا معامــات منف ــروه ب ــر نمادهــای گ ــه، علیرغــم اینکــه اکث ــروه بیم در گ
صــف فــروش همــراه بودنــد، نمــاد کوثــر و البــرز صــف خریــد را در معامــات امــروز خــود 
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تجربــه کردنــد. در بیمــه کوثــر حــدود 70 درصــد خریدارهــای ســهم توســط ســهامداران 
حقوقــی انجــام شــد، در البــرز نیــز گنجینــه آرمــان شــهر همچنــان نقــش خریــدار را بــازی 
ــم؛  ــوی معامــات بودی ــه تابل ــد. امــروز همچنیــن شــاهد بازگشــت نمــاد آســیا ب مــی کن
آســیا پــس از برگــزاری مجمــع عــادی و بــدون تقســیم ســود نقــدی در قیمــت 126 تومان 
بازگشــایی شــد و تــا پایــان معامــات حــدود 1,8 میلیــون ســهم در ایــن نمــاد معاملــه شــد. 
در ایــن گــروه، بیمــه میهــن نیــز اعــام کــرد کــه خســارات وارده بــر پتروشــیمی بوعلــی 

ســینا تاثیــری در پیــش بینــی ســود هــر ســهم ســال 95 شــرکت نخواهــد داشــت.

اســتخراج کانــه هــای فلــزی، امــروز بــا اقبــال بــازار مواجــه بــود. ومعــادن، کچــاد 
و کنــور صــف خریــد بودنــد. کامــا و کــروی نیــز صــف خریــد را در معامــات امــروز خــود 

تجربــه کردنــد، امــا در همــان نیمــه اول بــازار صــف خریــد آنهــا عرضــه شــد.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی شــاهد معامــات متعادلــی بودیم.شــتوکا در ادامــه 
ــی  ــن ســهامداران حقیق ــرد و در بی ــت شــروع ک ــروز را هــم مثب ــودی خــود ام ــد صع رون
بیــش از 22 میلیــارد ریــال معاملــه شــد  و در پایــان بــا رشــد 5 درصــدی ، در قیمــت 446 
تومــان بــا صــف خریــد حــدود 1 میلیونــی بــه کار خــود پایــان داد و پــرارز تریــن ســهم 
گــروه شد.شــلعاب بــدون تحــرک ســهامداران حقوقــی بــا صــف خریــد بســته شــد.پترول 
در محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرد و بــا 66 درصــد فروشــنده حقیقــی در حدود 
7 میلیــون ســهم داد وســتد شــد و در نهایــت در محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 136 
تومــان بــه معامــات خــود پایــان داد و پرحجــم ظاهرشد.شســینا تنهــا نمــاد صــف فروشــی 
گــروه بود.پارســان بــا 28 واحــد مثبــت بــه عنــوان هفتمیــن ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص 
بــورس، در حالــی در منفــی قیمــت خــورد کــه در آخریــن روز کاری صبــا 100,000ســهم 
بــه پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده بــود ایــن نمــاد در  بیــن ســهامداران حقیقــی بیــش از 12 
میلیــارد ریــال جــا بــه جــا شــد و در انتهــا بــا رشــد 1,5 درصــدی ، در قیمــت 202 تومــان 
بــه روز خــود پایــان داد و در رتبــه بعــد از شــتوکا قــرار گرفت.جــم جهــت برگــزاري مجمــع 

عمومــي عــادي ســالیانه بــه منظــور تصویــب صورتهــاي مالــي متوقــف شــد.

ــرو شــاهد  ــی را در نمادهــای بترانــس، بشــهاب و بنی ــروه برقــی، معامــات مثبت در گ
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بودیــم امــا در ســایر نمادهــا اغلــب معامــات منفــی را نظــاره گــر بودیــم و نمادهــای و 
بالبــر نیــز بــا صــف فــروش بــه کار خــود پایــان دادنــد. در بــازار خــرده فروشــی نیــز شــاهد 
ــن  ــم. ای ــال بودی ــس در قیمــت 15,100 ری ــی ســهم بتران ــی بلوکــی 14,8 میلیون جابجای

نمــاد در پایــان معامــات جهــت برگــزاری مجمــع عــادی ســالیانه متوقــف شــد.

این مدیرکاغذی: به این دالیل سودمان را محقق می کنیم!

مدیرعامل چکاپا: سودجدید را پوشش می دهیم. 

بــا توجــه بــه انتشــار صــورت هــای مالــی جدیــد از ســوی چکاپــا ، ایــن شــرکت نویدهــای 
خــود را بــه ســهامداران خــود داده اســت.

شــرکت گــروه صنایــع کاغــذ پــارس پیــش بینــی درآمــد هــر ســهم ســال مالــی منتهــی 
بــه پایــان آبــان مــاه ســالجاری  را حــدودا مبلــغ 310 ریــال بــه طــور خالــص منتشــر کــرد.

ــرکت  ــوی ش ــی از س ــل توجه ــی قاب ــل مثبت ــی تعدی ــش بین ــن پی ــر، درای ــویی دیگ از س
مشــاهده مــی شــود کــه مدیرعامــل ایــن شــرکت دربــاره ایــن خبــر خــوب توضیــح مــی 
ــتان از  ــه خوزس ــت تپ ــارس در هف ــذ پ ــرکت کاغ ــهرکهای ش ــازل ش ــروش من ــد: ف ده

ــوده اســت. ــت ب ــل مثب ــن تعدی ــت هــای ای ــن عل مهمتری

بــه گفتــه وی، چکاپــا توانســته از ایــن بابــت حــدودا 7 میلیــارد تومــان درآمــد مــازاد کســب 
کند

وی دربــاره نوســان قیمــت محصوالتــش نیــز گفــت: افزایــش قیمــت کاغــذ رول ســفید بــه 
عنــوان مهمتریــن محصــول ایــن کارخانــه افزایــش هــای خوبــی داشــته اســت.

مقــدم ، مدیرعامــل چکاپــا بــا بیــان اینکــه ، ســاختن ســود عملیاتــی از مهمتریــن اهــداف 
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شــرکت محســوب مــی شــود ، تاکیــد کــرد: در صنعــت ســلولزی چکاپــا از پتانســیل هــای 
ــا تــک نرخــی  ــرای رشــد برخــوردار اســت و ســودآوری ایــن شــرکت ب بالقــوه باالیــی ب

شــدن ارز چنــد برابــر مــی شــود .

نقاط ضعف و قوت »دسینا« براساس گزارش سه ماهه 

ــا رشــد حــدود 5 درصــدی  شــرکت البراتوارهــای ســینادارو کــه ســود ســال جــاری را ب
نســبت بــه ســود واقعــی ســال گذشــته، 3375 ریــال دیــده اســت؛ در دوره ی ســه ماهــه 
ی ســال جــاری بــه ســود 753 ریــال دســت یافــت و 22 درصــد از ســود بودجــه را پوشــاند. 
ســود شــرکت در ایــن دوره نســبت بــه دوره ی مشــابه ســال قبــل حــدود 2 درصــد کمتــر 

بــوده اســت.  

بررسی مقدار فروش، مبلغ و نرخ فروش

دســینا در حالــی فــروش ریالــی محصــوالت خــود را در بودجــه ی ســال جــاری 13 درصــد 
باالتــر از مبلــغ واقعــی ســال گذشــته دیــده اســت کــه در دوره ی ســه ماهــه ی امســال، 
بــا کاهــش 2 درصــدی مبلــغ فــروش مواجــه بــوده و 23 درصــد از فــروش ریالــی بودجــه 
را پوشــانده اســت. در دوره ی مشــابه ســال قبــل 26 درصــِد فــروش کل ســال محقق شــده 
بــود. کاهــش فــروش ریالــی شــرکت عمدتــا بــه کاهــش نــرخ فــروش مهمتریــن محصول 
شــرکت یعنــی گــروه قطــره بــاز مــی گــردد. گفتنــی اســت کــه شــرکت در بودجــه نــرخ 
ــا رشــد 30  ــته آورده اســت و ب ــال گذش ــی س ــرخ واقع ــر از ن ــروه را کمت ــن گ ــروش ای ف
درصــدی مقــدار فــروش گــروه قطــره، فــروش ریالــی آن را در بودجــه 17 درصــد بیشــتر از 
فــروش ســال گذشــته دیــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه مقــدار فــروش قطــره تنهــا 

15 درصــد نســبت بــه دوره ی ســه ماهــه ی ســال 94 رشــد داشــته اســت. 

نــرخ فــروش ســه محصــول مهــم شــرکت یعنــی گــروه قطــره، پمــاد و اســپری نزدیــک 
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بــه نــرخ بودجــه و حتــی بیشــتر از نــرخ در نظــر گرفتــه شــده در بودجــه بــوده اســت. امــا 
درصــد پوشــش مقــدار فــروش ایــن محصــوالت )بــه ویــژه گــروه قطــره و پمــاد( چنــدان 
مناســب نبــوده و بــا توجــه بــه ایــن مــوارد و شــرایط فعلــی شــرکت، عــدِم تحقــِق مبلــغ 

فــروش پیــش بینــی شــده در بودجــه محتمــل بــه نظــر مــی رســد. 
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بررسی صورت سود و زیان 

از نــکات مثبــت دســینا در گــزارش ســه ماهــه، رشــد 3 درصــدی حاشــیه ســود ناخالــص 
اســت کــه عمــده دلیــل آن بــه کاهــش واردات مــواد اولیــه و تهیــه ی بیشــتر ایــن مــواد 
ــه  ــار کاهــش هزین ــص در کن ــاز مــی گــردد. رشــد حاشــیه ســود ناخال ــی ب ــازار داخل از ب
هــای عمومــی، اداری و تشــکیاتی موجــب شــد تــا علــی رغــم کاهــش فــروش شــاهد 
ــای  ــه ه ــد 51 درصــدی هزین ــا رش ــیم. ام ــرکت باش ــی ش ــود عملیات ــدک در س ــد ان رش
مالــی، در نهایــت ســود شــرکت را حــدود 2 درصــد نســبت بــه دوره ی ســه ماهــه ی ســال 
قبــل کاهــش داد. بــا توجــه بــه پوشــش بــاالی هزینــه هــای مالــی در بودجــه، بــه نظــر 
مــی رســد کــه هزینــه ی مالــی شــرکت تــا پایــان ســال جــاری بیشــتر از مبلــغ در نظــر 
گرفتــه شــده در بودجــه باشــد. بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی دســینا بــه نظــر مــی رســد کــه 
شــرکت در بهتریــن حالــت بــه ســود بودجــه دســت یابــد و دســتیابی بــه ســودی بیــش از 

آن دور از انتظــار اســت.
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مدیران پتروشیمی توضیح دادند :

اثرات خوراک 8 سنتی بر سود پتروشیمی ها 

ــی را در  ــتاندارد گاز طبیع ــب اس ــر مترمکع ــت ه ــت قیم ــزی وزارت نف ــت برنامه ری معاون
فروردین مــاه امســال 2 هــزار و 313 ریــال، اردیبهشــت ماه 2 هــزار و 464 ریــال و 
ــال تعییــن و اعــام کــرد کــه در حــدود 8 ســنت می شــود. خردادمــاه 2 هــزار و 702 ری

ــرز  ــوراک ، فریب ــده خ ــیمی های مصرف کنن ــود پتروش ــر س ــرخ ب ــن ن ــرات ای ــاره اث درب
ــرکت های  ــد: ش ــیمی می گوی ــان پتروش ــی کارفرمای ــن صنف ــام انجم ــی، قائم مق کریمای
ــش   ــرخ را از پی ــن ن ــًا ای ــود ، تقریب ــه خ ــی  بودج ــوراک ، در پیش بین ــده خ مصرف کنن

ــد. ــرده بودن ــرآورده ک ــاس ب ــن اس ــر ای ــود ب ــی را خ ــای مال ــرده  و صورت ه ــاظ ک لح

وی اضافــه می کنــد: بدیــن ترتیــب، بــا توجــه بــه ایــن نرخ هــا ، نمی تــوان شــاهد تغییــر 
اساســی در بودجــه ایــن شــرکت ها و سودشــان  باشــیم .

ــه اوره و  ــد ک ــرف می کنن ــوراک مص ــیمی خ ــد پتروش ــون 6 واح ــد: هم اکن وی می گوی
ــد. ــد می کنن ــول تولی متان

ــاه  ــت و فروردین م ــوراک اردیبهش ــرخ خ ــن ن ــا پیش ازای ــت ت ــد: دول ــی می افزای کریمای
ــز  ــاه نی ــوراک خردادم ــرخ خ ــال ن ــرد، ح ــام ک ــی اع ــورت غیرعلن ــا به ص ــه واحده را ب
ــت  ــوی وزارت نف ــنبه  از س ــانه ها روز چهارش ــی در رس ــه ای ــا اباغی ــمی ب ــورت رس به ص
اعام شــده  کــه بــر اســاس برآوردهــا بایــد گفــت،  نــرخ خــوراک در ایــن ســه مــاه تغییــر 

چندانــی نداشــته اســت.

از قائم مقــام انجمــن صنفــی پتروشــیمی پرســیدم کــه آیــا ایــن نرخ هــا منصفانــه اســت ؟ 
این طــور توضیــح داد: بایــد دیــد از چــه زاویــه ایــی بــه ایــن موضــوع نگریســته می شــود 
، بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد نخســت پرســید کــه آیــا فرمــول تعییــن نــرخ منصفانــه 
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اســت یــا نــه ؟

ــول  ــه دو فرم ــول وجــود دارد ک ــن فرم ــرای تعیی ــاب ب ــا 4 ه ــد: در دنی ــه می ده وی ادام
ــی اســت. ــی و آمریکای ــی و دو فرمــول کانادای اروپای

بــه گفتــه کریمایــی ، ایــران در حالــی بــه هــاب اروپایــی در فرمــول تعییــن نــرخ خــوراک 
بســنده کــرده کــه خــود صاحــب منابــع غنــی انــرژی اســت .

وی گفــت: درصورتی کــه کشــورهای دیگــر خــود واردکننــده انــرژی هســتند و فرمولشــان 
نیــز بــر اســاس واردات تعییــن می شــود.

امید قائمی : این نرخ منطقی است!

از ســویی دیگــر، مصطفــی امیــد قائمــی ، کــه از کارشناســان مدیــران باســابقه ایــن صنعت 
محســوب می شــود ، دراین بــاره اظهــار کــرد: تعییــن نــرخ 8 ســنتی،  فرمولــی اســت کــه 
ــرخ  ــن ن ــرای تعیی ــی ب ــدد منطق ــت و ع ــده اس ــت و گاز محاسبه ش ــی نف ــت جهان باقیم

خــوراک پتروشــیمی اســت. قطعــًا بــر رونــد بــازار اثــر مثبتــی می گــذارد.

ــس و  ــاه، پردی ــرس، کرمانش ــد زاگ ــیمی هایی مانن ــه پتروش ــت ک ــن اس ــزود: ممک او اف
خراســان از قبــل نــرخ خــوراک خــود را بــا نــرخ 8ونیــم ســنتی محاســبه کــرده باشــند کــه 
ــه  ــرکت هایی ک ــال دارد ش ــر احتم ــرف دیگ ــا از ط ــدارد ام ــرکت ها ن ــن ش ــری در ای تأثی

ــد. ــد تحــت تأثیــر قــرار گیرن ــرخ را مدنظــر قــرار داده بودن قیمــت باالتــری از ایــن ن
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آکنتور و صف فروش

بســیاری از تحلیلگــران صــف فــروش ســهم را فرصــت خریــد مــی داننــد، بــا ایــن حــال 
بیــن تحلیگــران در نقطــه ورود بــه ســهم اختــاف نظــر وجــود دارد، نقــاط 4810، 4500 و 

4300 تومــان جهــت ورود بــه ســهم توســط تحلیلگــران پیشــنهاد شــده اســت.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=318

ــان محتمــل  ــا 3865 توم ــن در حالیســت کــه یکــی از تحلیلگــران اصــاح ســهم را ت ای
مــی دانــد.

https://efanos.com/Analyze/40216

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=318
https://efanos.com/Analyze/40216
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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

