
  تحلیل امروز شنبه 29 خرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

1

1

نیم نگاهی به بازار

ــش از  ــورس بی ــل، شــاخص کل ب ــین تحلی ــل از پرش ــه نق ــینِس ب ــزارش بورس ــه گ ب
ــا 32  29 واحــد افزایــش یافــت و بــه رقــم 73،906 واحــد رســید. کــه نمادهــای رمپنــا ب
واحــد ، وغدیــر بــا 19 واحــد و بترانــس بــا 19 واحــد بیشــترین تاثیــر مثبــت و همچنیــن 
نمــاد فــوالد بــا 35 واحــد بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر شــاخص بــورس گذاشــتند.  ارزش 
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 143 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد خــودرو بــا رقمــی 

حــدود 12 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

در بــازار فرابــورس شــاخص کل بیــش از 3 واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 773 واحــد 
رســید . نمادهــای میدکــو ،  ذوب و مــارون بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر شــاخص فرابــورس 
ــارد تومــان رســید کــه نمــاد  ــم 85 میلی ــه رق ــازار ب ــن ب گذاشــتند. ارزش معامــات در ای

کپــرور بــا رقمــی حــدود 6 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3460 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 39 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

دنیــای اقتصــاد : تصمیــم بانک هــا بــه کاهــش نــرخ ســود ســپرده ها تــا ســطح 15 درصــد، 
باعــث واکنــش متغیرهــای کلیــدی بــازار مســکن می شــود. بررســی هایی کــه بــا اســتناد 
بــه »رابطــه معکــوس 25 ســال گذشــته بیــن نــرخ ســود و قیمــت مســکن«، »وضعیــت 
فعلــی بــازار ملــک« و همچنیــن »ســهم 5 نــوع بــازار در ســبد دارایــی خانوارهــا« انجــام 
ــه  ــناریوی اول ک ــد. در س ــناریو را مطــرح می کن ــش دو س ــن واکن ــرای ای شــده اســت، ب
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ــت سیاســت  ــدون دخال ــه اســت، چنانچــه پروســه کاهــش »ســود« ب ــن گزین محتمل تری
ــی  ــورم، در فضــای رقابت ــرخ ت ــا ن ــرخ ســود ب ــه ن ــظ فاصل ــت حف ــا رعای ــی و ب ــذار پول گ
اتفــاق بیفتــد، بــه تدریــج بخشــی از ســپرده های متعلــق بــه تقاضــای مصرفــی مســکن، 
روانــه معامــات ملــک می شــود. در ایــن میــان، اعمــال دامنــه ای از نــرخ ســود از جانــب 
ــا 18  ــار – 15 ت ــول و اعتب ــورای پ ــوب ش ــقف مص ــا س ــاری ت ــف اختی ــن ک ــا بی بانک ه
درصــد – آن هــم بــا توجــه بــه مــرز تــک رقمــی شــدن تــورم، مانــع تحریــک تقاضــای 
ــش  ــاکان نق ــول کم ــازار پ ــورت ب ــن ص ــود. در ای ــکن می ش ــازار مس ــازی در ب ــفته ب س
ســپر ســوداگری – مقابــل بــازار مــوازی- را خواهــد داشــت و زمینــه رشــد مثبــت قیمــت 
ــدام  ــورت اق ــه در ص ــناریوی دوم ک ــب س ــا در قال ــود. ام ــم نمی ش ــکن فراه ــی مس واقع
دســتوری بــرای ســرکوب نــرخ ســود –روال دوره هــای پیشــین- بــروز می کنــد، حجمــی 

ــود . ــک می ش ــد مل ــازم خری ــی ع ــای بانک از دارایی ه

هفته نامــه اکونومیســت، ســرمقاله جدیدتریــن شــماره خــود را بــه بحــث همه پرســی لغــو 
ــا از  ــه خــروج بریتانی ــا اختصــاص داد و نوشــت: رای ب ــه اروپ ــا در اتحادی عضویــت بریتانی
ــه  ــوز ب ــزارش اقتصادنی ــه گ ــود. ب ــا می ش ــا و اروپ ــقوط بریتانی ــب س ــا موج ــه اروپ اتحادی
ــا در  ــه اروپ ــور از اتحادی ــن کش ــروج ای ــه خ ــا ب ــردم بریتانی ــت، رای م ــل از اکونومیس نق
ــال آن  ــه احتم ــه لحظ ــه ب ــنجی ها لحظ ــواه نظرس ــه گ ــه ب ــنبه( -ک ــن )پنج ش 23 ژوئ
ــتان وارد  ــاد انگلس ــت و اقتص ــه سیاس ــدگار ب ــه ای مان ــد صدم ــد- می توان ــش می یاب افزای
ــد  ــا می توان ــه اروپ ــای اتحادی ــن اعض ــی از بزرگتری ــت دادن یک ــن از دس ــد . همچنی کن
ــد ترامــپ و مــاری لوپــن  ــا بگــذارد و هماننــد دونال ــر پیکــره بقیــه اروپ زخمــی عمیــق ب
ــد  ــز می توان ــن نی ــد، ای ــن می زنن ــتیزی دام ــادی و بیگانه س ــم اقتص ــه ناسیونالیس ــه ب ک
ــی باشــد کــه از رفــاه غــرب حمایــت می کنــد .از دیــد  ــرای نظــام لیبرال یــک شکســت ب
بریگزیتن هــا )افــراد حامــی خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپا( تــرک اتحادیــه غیردموکراتیک 
اروپــا، می توانــد باعــث شــود تــا بریتانیایی هــا به طــور مســتقل سرنوشــت مملکــت خــود را 
به عنــوان یــک قــدرت جهانــی رقــم بزننــد. بســیاری از ایــن افــراد ادعــای ردای لیبرالیســم 
ــد. آنهــا معتقدنــد تجــارت آزاد باعــث رفــاه خواهــد شــد. آنهــا درخصــوص دولــت   را دارن
ــا  ــا ب ــت آنه ــد مخالف ــا می گوین ــد. آنه ــخن می گوین ــت س ــز درس ــوار قرم ــک و ن کوچ
ــرد بلکــه حــق  ــه ســتیزی نشــأت نمی گی ــا از بیگان ــه اروپ ــه اتحادی مهاجــرت نامحــدود ب
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ــد . ــش می ده ــردم را کاه ــاب م انتخ

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

ــه  ــا قیمــت پایانــی مثبــت ب در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات اکثــر نمادهــا ب
کارخودشــان پایــان دادنــد . خســاپا در محــدوده صفــر مثبــت بــه معاماتــش خاتمــه داد 
ســایپا امــروز بیــش از 103 میلیــون ســهم معاملــه شــد در حالــی کــه آخریــن معاملــه خــود 
را در محــدوده 1 درصــد منفــی انجــام داد در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت پرحجــم 
ــا افزایــش1 درصــدی درقیمــت پایانــی خــود  تریــن نمــاد خودرویــی هــا شــد . خزامیــا ب
همــراه شــد و بــه قیمــت 994 ریــال رســیداین نمــاد آخریــن معاملــه خــود را در محــدوده 
منفــی و بــا کاهــش 1 درصــدی انجــام داد زامیــاد امــروز بیــش از 38 میلیــون ســهم معامله 
ــا  ــه خــود را ب ــن معامل ــی کــه آخری ــز در حال ــارس نی ــا ، خپ شــد . نمادهــای خــاور ، ورن
معامــات منفــی بــه پایــان رســاندند کــه قیمــت پایانــی آنهــا در محــدوده مثبــت باقــی 
مانــد و ایــن نمادهــا امــروز افزایــش 1 درصــد یــرا در قیمــت پایانــی خــود تجربــه کردنــد 
ــش از 36  ــان رســید و بی ــی 333 توم ــه قیمــت پایان ــش 1 درصــدی ب ــا افزای ــودرو ب . خ
میلیــون ســهم معاملــه شــد . کــه بیــش از 76 درصــد خریــد امــروز ایــران خــودرو توســط 
حقوقــی هــای ایــن ســهم صــورت گرفــت . خگســتر کــه بــا توجــه بــه تعدیــل پیــش بینــی 
درآمــد هــر ســهم متوقــف شــده بــود در جریــان معامــات امــروز آمــاده بازگشــایی شــد 
امــا بدلیــل عــدم کشــف قیمــت در حالــت مجــاز محفــوظ باقــی مانــد . خبهمــن منفــی 
ــا قیمــت  ــود ایــن نمــاد در محــدوده صفــر منفــی معاماتــش را پشــت سرگذاشــت و ب ب
پایانــی 2695 ریالــی بیــش از 10 میلیــون ســهم معاملــه شــد . خاذیــن قرمــز پــوش بــود 
و روز منفــی خــود را بــا کاهــش 2 درصــدی بــه پایــان رســاند ایــن نمادامــروز بــه قیمــت 
ــا صــف  ــر از منفــی هــای همــراه ب ــی رســید . نمادهــای خشــرق ، خفن پایانــی 861 ریال
فــروش گــروه بودنــد . نمــاد خریخــت کــه جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی عادی ســالیانه 
مبنــی بــر تقســیم ســود نقــدی متوقــف شــده بــود در جریــان معامــات امــروز و بــا قیمــت 
165 تومــان کشــف قیمــت شــد ایــن نمــاد امــروز بــا تقاضــا همــراه شــد و پــس از آنکــه 
ــه معاماتــش  ــی ب ــد 8 میلیون ــا صــف خری ــه رشــد قیمتــی رســید ب بیــش از 3 درصــد ب
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خاتمــه داد . نمادهــای خنصیــر ، خعتبــار ، ختــراک ، خلنــت از مثبــت هــای قطعــه ســاز هــا 
بودنــد کــه در حداکثــر قیمتــی معاملــه و بــا صــف خریــد بــه کارخودشــان پایــان دادنــد .

بــه گــزارش خبــر خــودرو، پــس از اعــام واگــذاری 50 درصــد از ســهام شــرکت ســایپا 
کاشــان بــه ســیتروئن و طــرح نظــرات متفــاوت کارشناســان و مســئوالن در ایــن ارتبــاط 
ــن  ــرش ای ــر از پذی ــم خب ــس ده ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــای کمیس ــی از اعض ، یک
ــازی  ــرکت خودروس ــن ش ــه  بی ــراردادی ک ــت  : ق ــس داد و گف ــوی مجل ــکاری از س هم
ســایپا کاشــان و ســیتروئن منعقــد شــده ، مســلما مــورد پذیــرش و موافقــت مجلــس دهــم 

نیــز اســت.

ــرای  ــا ســیتروئن فرانســه ب ــا حمایــت از صنعــت خــودرو گفــت: ســایپا ب ــر صنعــت ب وزی
ــه  ــیدن ب ــا رس ــته و ت ــی داش ــرات خوب ــدی مذاک ــارکت 50 درص ــذاری و مش ــرمایه گ س
ــان اســت. ــرات در جری ــکاری، مذاک ــرارداد و هم ــاد ق ــوب در خصــوص انعق شــرایط مطل

ــا  ــان ب ــی همچن ــادل و در برخ ــا متع ــر نماده ــات اکث ــا معام ــی ه ــروه بانک در گ
معامــات کــد بــه کــد حقوقــی همــراه بــود. بانــک دی پرتقاضــا بــود و بــا حجــم معاملــه 
22.5 میلیونــی بیشــترین حجــم معامــات گــروه را داشــت؛ ظاهــرا بانــک دی ســود نقــدی 
دماونــد را کمتــر از مبلــغ واقعــی تقســیمی آن در نظــر گرفتــه و از ایــن بابــت تعدیلــی را 
در پیــش دارد. در بانــک صــادرات کــه کار خــود را بــا معاملــه بلوکــی 10 میلیونــی آغــاز 
ــر  ــا خب ــه ب ــز ک ــک انصــار نی ــد. بان ــه ش ــهم معامل ــون س ــش از 22 میلی ــود، بی ــرده ب ک
افزایــش ســرمایه همــراه اســت،  امــروز مــورد توجــه بــود؛ ایــن بانــک افزایــش ســرمایه 69 
درصــدی را طــی دو مرحلــه و از محــل آورده نقــدی و مطالبــات حــال شــده و نیــز از محــل 
ســود انباشــته در برنامــه کاری خــود دارد کــه در صــورت موافقیــت ســازمان و تصویــب در 

مجمــع عملیاتــی خواهــد شــد.

در گــروه فلــزات اساســی شــاهد رونــد کاهشــی در بیشــتر نمادهــا بودیــم . امــروز 
شــاهد بازگشــایی نمــاد ذوب بودبــم ایــن نمــاد کــه جهــت ارائــه اطاعــات واقعــی متوقــف 
شــده بــود بــا قیمــت 2699 ریالــی معاماتــش را آغــاز نمــود و بــا کاشــه 2 درصــدی همراه 
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شــد ذوب بــه قیمــت 2659 ریالــی رســید و بــا بیــش از 11 میلیــون ســهم پــر حجــم تریــن 
نمــاد گــروه بــود . فــوالد منفــی بــود ایــن نمادامــروز بــا کاهــش 1 درصــدی بــه کار خــود 
پایــان داد و بــه قیمــت 1154 ریالــی رســید . باتوجــه رونــد کاهشــی و معامــات منفــی در 
بیشــتر نمادهــای گــروه شــاهد افزایــش قیمیــت در نمــاد فســرب بودیــم ایــن نمــاد امــروز 
ــه قیمــت پایانــی 1859  ــا رشــد 4 درصــدی ب ــا افزایــش قیمتــی همــراه شــد فســرب ب ب
ریالــی رســید و بــا صــف خریــد 2 میلیونــی بــه معاماتــش خاتمــه داد . هرمــز منفــی بــود 
ــا  ــرآور ، فمــراد ب ایــن نمــاد در محــدوده صفــر منفــی بســته شــد . نمادهــای فخــوز ، ف
صــف فــروش بــه معاماتشــان خاتمــه دادنــد . ارفــع از مثبــت بــه ســمت منفــی نــزول 
پیــدا کــرد ایــن نمــاد در حالیکــه اخریــن معاملــه خــود را در محــدوده 4 درصــد منفــی انجام 
داد کــه قیمــت پایانــی آن در محــدوده 3 درصــد مثبــت باقــی مانــد ارفــع بــا قیمــت پایانــی 
340 تومــان بــه کار خــود پایــان داد همچنیــن ایــن نمــاد جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی 
ــا امــروز را  ــان معامــات امــروز متوقــف شــد . کیمی فــوق العــاده صاحبــان ســهام در پای
هــم بــا کاهــش قیمتــی همــراه شــد بیــش از 2 درصــد بــا کاهــش قیمتــی همــراه شــد .

شــرکت هــای فوالدســازی هنــدی مــاه آینــده در قالــب بخشــی از توافــق دو کشــور بــرای 
توســعه خطــوط ریلــی و زیرســاخت هــای بنــدر چابهــار، 150 میلیــون دالر ریــل بــه ایــران 

صــادر خواهنــد کــرد.

رئیــس هیــات مدیــره گــروه ملــی صنعتــی فــوالد ایــران، شــایعات اخیــر مبنــی بــر نیمــه 
تعطیلــی بخشــی از فعالیــت هــای ایــن شــرکت را تکذیــب کــرد و گفــت: ایــن شــایعات 
خــاف منافــع ملــی اســت و بــه هیــچ وجــه صحــت نــدارد. بــه گــزارش مایــن نیــوز، حمید 
محمــودی افــزود: ایــن شــرکت در مــاه هــای اخیــر تفاهــم نامــه مشــترکی را بــا فــوالد 
خوزســتان بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن منابــع تامیــن کننــده شــمش و مــواد اولیــه 
گــروه ملــی منعقــد کــرده اســت .وی ادامــه داد: براســاس ایــن  تفاهــم نامــه، قــرار اســت 
گــروه ملــی صنعتــی فــوالد ایــران، روزانــه دو هــزار تــن شــمش را بــه محصــول تبدیــل و 

در اختیــار شــرکت فــوالد خوزســتان قــرار دهــد.

شــرکت فــوالد مبارکــه احتمــال دارد در قالــب یــک کنسرســیوم از ســرمایه گذاران اروپایــی 
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در مزایــده خریــد بزرگتریــن مجتمــع فــوالد اروپــا )شــرکت ایتالیایــی ILVA ( شــرکت کنــد.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا بــا معامــات منفــی همــراه بودنــد.
ــه شــد و در نهایــت  ــال معامل ــارد ری شــگل در بیــن ســهامداران حقوقــی بیــش از 3 میلی
ــرارزش  ــان داد و پ ــه کار خــود پای در محــدوده صفــر منفــی ، در قیمــت 1.298 تومــان ب
ــه  ــان ب ــت 953 توم ــهم در قیم ــم 2.097.975 س ــاد ج ــد.در نم ــروه ش ــهم گ ــن س تری
صــورت بلوکــی در بــازار خــرده فروشــی انجــام شد.شــفارس بــدون تحــرک ســهامداران 
حقوقــی تنهــا نمــاد صــف خریــدی گــروه بود.شــاراکح در بیــن ســهامداران حقیقــی حجــم 
معاماتــی بیــش از 2 میلیونــی را تجربــه کــرد و در پایــان بــا رشــد 1 درصــدی ، در قیمــت 
149 تومــان بــه روز خــود خاتمــه داد و پرحجــم تریــن ســهم گــروه شــد.نمادهای شــپاریس 

و شــیراز بــا حجــم معاماتــی کــم در حداقــل قیمــت روزانــه بســته شــدند.

نایــب رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی گفــت: بــا تحقــق اهــداف 
ــال 10  ــیمی امس ــوالت پتروش ــادرات محص ــل ص ــور از مح ــد کش ــده درآم ــی ش طراح
درصــد افزایــش مــی یابــد .وی گفــت: اشــتغالزایی، محرومیــت زدایــی و ایجــاد درامــد از 
محــل صــادرات مهمتریــن اهــداف طرحهــای پتروشــیمی در کشــور اســت ضمــن اینکــه 
پتروشــیمی بــه عنــوان صنعتــی دانــش بنیــان نقــش محــوری در کاهــش خــام فروشــی در 
بخــش نفــت و انــرژی دارد .شــعری مقــدم خاطرنشــان کــرد: در همیــن جهــت طــرح هــای 
متعــدد پتروشــیمی نیــز در حاشــیه خلیــج فــارس طراحــی شــده اســت کــه جنبــه صادراتــی 
و درامــد زایــی و کاســتن از خــام فروشــی انــان بــر دیگــر ویــژگ هــای آن برتــری دارد 
.براســاس اباغیــه معــاون اول رئیــس جمهــور در قالــب سیاســتهای شــعار امســال یعنــی 
اقتصــاد مقاومتــی اقــدام و عمــل، قــرار اســت دوازده مجتمــع بــزرگ پتروشــیمی با ســرمایه 

گــذاری بخشــهای دولتــی و غیــر دولتــی بــه بهــره بــرداری برســد .

در گــروه پاالیشــی اکثــر نمادهــا در حاشــیه منفــی داوســتد شــدند.در نمــاد شــبندر کــه 
دیــروز پارســان 2 میلیــارد ســهم بــه پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده بــود امــروز در محــدوده 
صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرد وبیــش از 4 میلیــون ســهم دادو ســتد شــد کــه 2 میلیون 
ــه صــورت بلوکــی انجــام شــد.این  ــازار ب ــی ب آن در قیمــت 473 تومــان در ســاعات پایان
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ــه معامــات خــود  ــان ب ــت ودر قیمــت 467 توم ــر مثب ــت در محــدوده صف ــاد در نهای نم
خاتمــه داد ، در صــدر گــروه قــرار گرفــت و بــا 11 واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیــر گــذار 
بود.شــبریز در ادامــه رونــد نزولــی خــود در بیــن ســهامداران حقیقــی بیــش از 1 میلیــون 
ســهم جــا بــه جــا شــد و در پایــان بــا صــف فــروش کوچــک در قیمــت 378 تومــان بــه 
روز خــود خاتمــه داد.ونفــت بــا 99 درصــد فروشــنده حقیقــی بــا حجــم معاماتــی در حــدود 
ــا افــت 1 درصــدی ،در قیمــت 254تومــان خــود را  ــی مواجــه شــد ایــن نمــاد ب 4 میلیون
بــرای معامــات فــردا آمــاده کــرد و در رتبــه بعــد از شــبندر قــرار گرفــت. گفتنــی اســت 
ــر اســاس  کــه ایــن شــرکت در جدیدتریــن گــزارش خــود ســود هــر ســهم شــرکت را ب
ــوده  ــام نم ــال اع ــغ 454 ری ــه 29/12/1394 مبل ــی ب ــه منته ــی 12 ماه ــرد واقع عملک
اســت کــه نســبت بــه آخریــن پیــش بینــی بــا افزایــش 3 درصــدی همــراه بــوده اســت. 
برخــی از دالیــل ایــن تعدیــل مثبــت شــامل ،افزایــش 2 درصــدی ســود عملیاتی،کاهــش 
19 درصــدی هزینــه هــای مالــی، مــی تــوان عنــوان نمود.شــتران در حالــی کــه بــا قیمــت 
ــال  ــارد ری ــش از 7 میلی ــی بی ــهامداران حقیق ــتقبال س ــن اس ــورد در بی ــت خ ــت قیم مثب
معاملــه شــد و در پایــان در محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 265 تومــان بــه معامــات 

خــود خاتمــه داد .

بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز از نیویــورک، قیمــت نفــت در معامــات روز جمعــه افزایش 
ــه  ــاره خــروج انگلســتان از اتحادی ــا درب ــت و نگرانیه ــرا ارزش دالر کاهــش یاف ــت زی یاف

اروپــا، کمرنگتــر شــد .

بــه گــزارش خبرنــگار شــانا، بنــدر عســلویه امروز )شــنبه، 29 خــرداد( بــا بارگیری نخســتین 
محمولــه صادراتــی فــرآورده نفتــی بــه مقصــد یکــی از کشــورهای منطقــه خلیــج فــارس 
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد .شــرکت فراســکو بــرای پیشــبرد اهــداف شــرکت ملــی نفــت 

ایــران در کنــار ایــن شــرکت قــرار گرفتــه اســت .

ــو اســکارونی، مدیــر عامــل پیشــین شــرکت  بــه گــزارش شــبکه خبــری بلومبــرگ، پائول
انــی، اعــام کــرد تولیــد نفــت ایــران بــه آهســتگی رونــد افزایشــی خــود را پــی خواهــد 
گرفــت .وی اعــام کــرد: تولیــد نفــت ایــران بــه آهســتگی افزایــش مــی یابــد، امــا رونــد 
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ــران در  ــه ای ــم ک ــی کن ــی م ــش بین ــت: پی ــکارونی گف ــت .اس ــهود اس ــی آن مش افزایش
ــد  ــه از دی ــته باشــد ک ــد داش ــت تولی ــون بشــکه نف ــج میلی ــه پن ــده، روزان ــال آین ســه س
ــه رشــد  ــا اشــاره ب ــن ب ــوان تحقــق آن را دارد .وی همچنی ــی گمــان ت ــوری، ب هیدروکرب
ــف  ــاط مختل ــت در نق ــد نف ــال در تولی ــه و اخت ــون بشــکه ای تقاضــای روزان ــک میلی ی
جهــان، اعــام کــرد: بــازار نفــت رو بــه تــوازن بــر مــی گــردد و گمــان مــی کنــم در ادامــه 

ــازه 50 تــا 55 دالر بــرای هــر بشــکه باقــی بمانــد . ســال، قیمــت نفــت در ب

 فردا گوهران امید را چند بخریم؟

ــورس  ــازار فراب ــر اســاس اطاعیــه ی منتشرشــده توســط معاونــت عملیــات و نظــارت ب ب
ــرکت  ــهام ش ــهم از س ــداد 100،000،000 س ــرداد 95 تع ــنبه 30 خ ــردا یکش ــران، ف ای
ــازار اول  ــرش در ب ــس از پذی ــار پ ــن ب ــرای اولی ــد ب ــران امی ــعه گوه ــرمایه گذاری توس س

ــد شــد. ــران1 عرضــه خواه ــاد گوه ــا نم ــورس، ب فراب

 تاریخچه و مشخصات شرکت

 شــرکت در تاریــخ ششــم اســفند 83 بــا ســرمایه 500 میلیــون ریــال منقســم بــه 50.000 
ســهم 10 هــزار ریالــی تأســیس شــد و پــس از دو مرحلــه افزایــش ســرمایه، در حــال حاضر 
ــر 200.000.000 ســهم ده هــزار  ــال مشــتمل ب ســرمایه شــرکت 2.000.000 میلیــون ری

ــد. ــی می باش ریال

شــرکت گــروه ســرمایه گذاری امیــد مؤســس و ســهامدار اصلــی و عمــده شــرکت بــوده و 
مالــک 99.96 درصــد از ســهام شــرکت می باشــد.
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خالصه موضوع فعالیت شرکت:

ــی  ــات بازرگان ــدی، عملی ــای تولی ــرای طرح ه ــهام، اج ــد س ــرمایه گذاری و خری ــامل س ش
ــد. ــاری می باش ــی و اعتب ــات مال ــا و مؤسس ــهیات از بانک ه ــذ تس ــاز و اخ مج

در پایــان ســال مالــی منتهــی بــه 30 آذر 94 ایــن شــرکت ســرمایه گذاری مبلــغ 749،878 
ــغ  ــا مبل ــرد ام ــایی ک ــود شناس ــرمایه گذاری های خ ــل س ــد از مح ــال درآم ــون ری میلی
ــن  ــاخت. بنابرای ــود س ــرمایه گذاری های خ ــروش س ــان از ف ــال زی ــون ری 111،307 میلی
در پایــان دوره ی 12 ماهــه ی 94 جمــع درآمدهــای گوهــران بــه 638،571 میلیــون ریــال 

رســید.

شــرکت در حالــی طــی ســه ماهه ی اول ســال مالــی 95 بیــش از 21 میلیــارد ریــال زیــان 
ــی 94  ــال مال ــه ماهه ی اول س ــه در دوره ی س ــرد ک ــایی ک ــود شناس ــای خ از فعالیت ه

بیــش از 29 میلیــارد ریــال درآمــد کســب کــرده بــود.
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ــوالد  ــهام ف ــد از س ــک 1.53 درص ــرکت مال ــن ش ــده ای ــات منتشرش ــاس اطاع ــر اس ب
مبارکــه اصفهــان بــود کــه کل ســهام فــوالد مبارکــه خــود را بــه تعــداد 1،149،667،097 
ســهم در روز یکشــنبه 23 خردادمــاه 95 واگــذار کــرده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت 
عرضــه و فــروش هــر ســهم معــادل 1،560 ریــال بــوده درنتیجــه ایــن معاملــه آثــار ســود 

یــا زیانــی بــرای شــرکت بــه دنبــال نداشــته اســت.

ــازار ســبد ســهام بورســی ایــن شــرکت  ــا خــروج فــوالد از پورتفــوی گوهــران، ارزش ب ب
ــغ،  ــن مبل ــده از ای ــای تمام ش ــر به ــا کس ــه ب ــد ک ــال می باش ــون ری 2،620،151 میلی

ــد. ــال می باش ــون ری ــران )109،837( میلی ــی گوه ــوی بورس ــزوده ی پورتف ارزش اف

ــران محســوب  ــوی بورســی گوه ــده ی پورتف ــس ســه ســهم عم ــارس و بتران ــش،  ف رکی
می شــوند کــه بــه ترتیــب 14 درصــد، 11 درصــد و 9 درصــد از ارزش بــازار ســبد ســهام 

ــد. ــرکت را در برگرفته ان ــن ش ــی ای بورس
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ارزش بــازار ســهام غیــر بورســی گوهــران کمتــر از یــک درصــد ارزش بــازار ســهام بورســی 
ایــن شــرکت را شــامل می شــود بنابرایــن تأثیــر محسوســی بــر خالــص ارزش دارایی هــای 

ــدارد. این شــرکت ن

محاسبه ارزش خالص دارایی و نتیجه گیری

محاســبات انجام شــده بــر روی گوهــران خالــص ارزش دارایی هــای ایــن ســهم را 1،348 
ــهم در  ــی رود س ــار م ــده، انتظ ــه NAV  محاسبه ش ــه ب ــا توج ــد. ب ــان می ده ــال نش ری

محــدوده 1100 ریــال عرضــه گــردد.

گوهران امید را بیشتر بشناسید! 

ســیاوش وکیلــی، مدیــر عامــل و عضــو هیــات مدیــره شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه 
گوهــران امیــد گفــت: گوهــران امیــد بــا ســرمایه اولیــه 50 میلیــون تومــان در ســال 83  
ــون  ــه افزایــش ســرمایه، ســرمایه شــرکت هــم اکن تاســیس شــده کــه پــس از دو مرحل
بــه 200 میلیــارد تومــان رســیده اســت. شــرکت پــس از احــراز کلیــه شــرایط پذیــرش در 
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ــورس و  ــی فراب ــوان یکصــد و بیســت و یکمیــن نمــاد معامات ــه عن شــهریور ســال 94 ب
ــازار اول پذیــرش شــده اســت. پنجــاه و یکمیــن شــرکت در ب

وی افــزود: مالــک اصلــی شــرکت، گــروه مدیریــت ســرمایه گــذاری امیــد بــوده و 99.4 
درصــد ســرمایه گــذاری هــای شــرکت در ســهام شــرکت هــای بورســی اســت و تنهــا 0.6 

درصــد آن غیــر بورســی اســت.

ترکیب دارایی های »گوهران«

ــروج  ــا احتســاب خ ــت: ب ــای بورســی شــرکت گف ــب دارایی ه ــی در خصــوص ترکی وکیل
ــای  ــان ارزش روز دارایی ه ــارد توم ــغ 250 میلی ــرکت، مبل ــوی ش ــه از پرتف ــوالد مبارک ف
شــرکت اســت کــه 29 درصــد آن محصــوالت شــیمیایی، 15 درصــد رایانــه و فعالیت هــای 
وابســته بــه آن، 10 درصــد ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی، 9 درصــد مــواد و 
ــا و  ــد بانک ه ــرم، 7 درص ــارآب گ ــه آب، گاز و بخ ــد عرض ــی، 7 درص ــوالت داروی محص
ــی و 18 درصــد در ســایر  ــد رشــته صنعت ــاری، 5 درصــد شــرکت های چن مؤسســات اعتب
صنایــع ســرمایه گذاری شــده اســت. بــه عبارتــی شــرکت بــا توجــه بــه رویکــردش مبنــی 
بــر عرضــه ســهامش در فرابــورس اقــدام بــه اصــاح ســاختار کــرده و 1.5 درصــد از ســهام 
ــروش  ــه ف ــازار ســهام ب ــان در ب ــارد توم ــه ارزش  180 میلی ــه  را ب ــوالد مبارک شــرکت ف
ــد  ــه 50 درص ــک ب ــه نزدی ــد ک ــث می ش ــهام  باع ــن س ــته  ای ــت. درگذش ــانده اس رس
پرتفــوی شــرکت را فلــزات اساســی تشــکیل دهــد کــه بــا ایــن فــروش و اصــاح ســاختار 

ــده ایم. ــی تبدیل ش ــطه گری مال ــوزه واس ــفاف در ح ــًا ش ــرکت کام ــک ش ــه ی ب

فقط بنیادی می خریم

وی از شــرکت های کارت اعتبــاری ایــران کیــش، صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس، ایــران 
ترانســفو،  پتروشــیمی جــم، پتروشــیمی مبیــن،  نفــت و گاز پارســیان، هلدینــگ دارویــی 
ــده  ــرکت های ارزن ــر ش ــوان دیگ ــد به عن ــرمایه گذاری امی ــت س ــروه مدیری ــن و گ تأمی

حاضــر در پرتفــوی شــرکت یادکــرد.
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وکیلــی بابیــان این کــه در چندماهــه اخیــر اصــاح پرتفــوی صــورت گرفتــه و اســتراتژی 
ــدم  ــم و ع ــتوانه محک ــادی و پش ــت بنی ــهام باقیم ــرمایه گذاری در س ــرکت، س ــی ش کل
قرارگیــری در وضعیــت اخــذ کرســی های هیــات مدیــره بــوده، خاطرنشــان ســاخت: ایــن 
اســتراتژی ســبب شــده شــرکت چابکــی بیشــتری داشــته و ســهامی را انتخــاب کنیــم کــه 

جــز صنایــع پیشــرو در بــازار بــوده و درصــد تقســیم ســود باالیــی داشــته باشــد.

ــد در خصــوص شــرکت های  ــران امی ــی در ســرمایه گذاری توســعه گوه ــام اجرای ــن مق ای
ــاره  ــش« اش ــدی در »رکی ــدود 9 درص ــت ح ــه مالکی ــران« ب ــوی »گوه ــود در پرتف موج
ــده  ــرکت های ارائه کنن ــی از ش ــح داد: کارت اعتبــاری ایــران کیــش یک ــرد و توضی ک
ــه بانک هــای طــرف  ــک مرکــزی مجــوز داشــته و ب ــه از بان ــات پرداخــت اســت ک خدم
ــر اســاس تعــداد و مبلــغ  ــازار ایــن شــرکت ب ــه می دهــد. ســهم از ب قــرارداد خدمــات ارائ
تراکنش هــا در ســال 94 حــدود 6.5 درصــد از حیــث اعــداد تراکنــش و حــدود 30 درصــد 
ــه  ــر گفت ــویی دیگ ــت. از س ــابه اس ــرکت های مش ــان ش ــش در می ــغ تراکن ــث مبل از حی
ــت و  ــرکت اس ــن ش ــود در ای ــهم خ ــش س ــال افزای ــه دنب ــپه ب ــک س ــه بان ــود ک می ش
ــد.  ــته باش ــم داش ــتری را ه ــای بیش ــده تراکنش ه ــی رود در آین ــار م ــب انتظ به این ترتی
ازنظــر مبلــغ تراکنــش ایــن شــرکت در رتبــه دوم قــرار دارد و در پایــان ســال 94 تعــداد 
تراکنش هــای آن بــه عــددی نزدیــک بــه 6 میلیــارد و 300 میلیــون تراکنــش رســیده کــه 
به طــور متوســط 50 درصــد بیــش از ســال 93 بــوده و در ســه ســال گذشــته هــم میــزان 
ــه  ــرض این ک ــا ف ــت. ب ــته اس ــه ای داش ــد قابل ماحظ ــه رش ــای آن همیش تراکنش ه
ــد  ــر دیگــری اتفــاق نیفت ــه تغیی ــازار شــرکت حفــظ شــود و هیچ گون ــم ســهم از ب بخواهی
توانایــی تعدیــل بــرای نمــاد قابل تصــور اســت و قابلیــت پرداخــت ســود نقــدی را خواهــد 

داشــت.

ــرکت های  ــهام ش ــوی، س ــم پرتف ــرکت های مه ــر ش ــت: از دیگ ــه گف ــی در ادام وکیل
ــد و  ــدن ندارن ــناخته ش ــه ش ــاز ب ــع نی ــه درواق ــت ک ــم اس ــارس و ج ــیمی خلیج ف پتروش
ــداری  ــدی پای ــان نق ــک جری ــی را پشــت ســر گذاشــته و در ی کاهــش قیمت هــای جهان
قــرار دارنــد. نســبت قیمــت بــه NAV »فــارس« بیــش از 80 درصــد و ریســک عمــده ای 
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هــم بــرای شــرکت وجــود نــدارد و قابلیــت تقســیم ســود بــاال بــرای شــرکت وجــود دارد. 
ــوی  ــادی ق ــرایط بنی ــاال و ش ــود ب ــیم س ــد تقس ــا درص ــرکت های ب ــا روی ش در کل  م

کرده ایــم. ســرمایه گذاری 

وی تصریــح کــرد:  پتروشــیمی جــم نیــز بــه لحــاظ ظرفیــت از بزرگ تریــن شــرکت های 
پتروشــیمی ایــران اســت و بــا توجــه بــه انتظــار افزایــش قیمــت نفــت پیش بینــی می شــود 
ایــن شــرکت نیــز تــوان محقــق کــردن کامــل ســود پیش بینی شــده خــود را داشــته باشــد 

و همچنیــن قابلیــت تقســیم ســود تــا 90 درصــد در شــرکت دیــده می شــود.

ــی از  ــه یک ــن« ک ــه »مبی ــوان ب ــیمی می ت ــرکت های پتروش ــر ش ــه وی، از دیگ ــه گفت ب
ــای در دســت  ــه طرح ه ــرد ک ــاره ک ــا اســت اش ــز دنی ــای متمرک ــی ه ــن یوتیلیت مهم تری
اجــرا در منطقــه پــارس دارد کــه بــه حجــم محصــوالت تولیــدی شــرکت اضافــه می شــود. 
همچنیــن قراردادهــای بلندمدتــی بــا پردیــس، کاویــان، آریــا ساســول و مهــر بســته اســت. 
ــدی را دارد.  ــت 30 درص ــل مثب ــوان تعدی ــت و ت ــبی اس ــت مناس ــرکت در وضعی ــن ش ای

همچنیــن توانایــی تقســیم ســود 90 درصــدی نیــز در آن وجــود دارد.
 

خالص ارزش دارایی ها پس از خداحافظی با »فوالد«؟

 مدیرعامــل گوهــران امیــد در خصــوص ســود و NAV ایــن شــرکت هم گفت: شــرکت های 
ــا  ــی می شــوند. ب ــواًل از دو منظــر ســود پیش بینی شــده و NAV ارزیاب ســرمایه گذاری معم
توجــه بــه معاملــه ســهام شــرکت فــوالد مبارکــه، قبــل از عرضــه عمومــی ســهام شــرکت، 
ــه  ــی ب ــی منته ــرای ســال مال ــن ب ــدال درج شــده اســت. همچنی ــی در ک ــات نهای اطاع
95.9.30 مبلــغ 453 ریــال ســود بــه ازای هــر ســهم پیش بینی شــده اســت؛ امــا از منظــر 
NAV هــم بــا توجــه بــه این کــه عمــًا تمــام پرتفــوی شــرکت، بورســی اســت به راحتــی 
ــفافیت، ریســک  ــه از ش ــن درج ــوده و ای ــان ب ــادل 136 توم ــه مع ــبه اســت ک قابل محاس

عــدم دسترســی بــه اطاعــات را کاهــش می دهــد.

وی در خصــوص افزایــش ســرمایه شــرکت گفــت: شــرکت، افزایــش ســرمایه 50 درصــدی 
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از محــل آورده نقــدی و مطالبــات را در برنامــه خــود دارد کــه بــه تصویــب هیــات مدیــره 
ــا دریافــت  ــات مربوطــه انجــام و ب ــه مقدم ــس از عرضــه اولی شــرکت رســیده اســت و پ

مجــوز از مبــادی ذی ربــط، نهایــی خواهــد شــد.

یــادآور می شــود، 5 درصــد از ســهام ســرمایه گذاری توســعه گوهــران امیــد فــردا )یکشــنبه( 
بــرای کشــف قیمــت در فرابــورس ایــران عرضــه اولیــه خواهد شــد.

احتمال افزایش قیمت روغن به زودی

رایزنــی هــا در مــورد افزایــش قیمــت روغــن بعــد از مــاه رمضــان، محقــق 
مــی شــود؟ 

ــان  ــاه رمض ــد از م ــن بع ــت روغ ــش قیم ــال افزای ــد: احتم ــن می گوی ــن روغ ــر انجم دبی
ــود دارد. وج

ــد  ــده تولی ــت تمام ش ــش قیم ــه افزای ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــودی اظه ــوش محم داری
کارخانه هــای روغــن، پیشــنهاد افزایــش قیمــت تولیــدات صنعــت روغــن نباتــی به ســازمان 

ــت. ــده اس ــت ارائه ش حمای

وی ادامــه داد: پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه قیمــت روغــن به طــور متوســط حــدود 10 تــا 
20  درصــد افزایــش یابــد کــه البتــه ایــن افزایــش قیمــت را بــرای بعــد از مــاه رمضــان 

ــده ایم .. ــتار ش خواس

ــا  ــت ارائه شــده ام ــه ســازمان حمای ــح کــرد: پیشــنهاد انجمــن روغــن ب محمــودی تصری
هنــوز پاســخی دریافــت نشــده اســت..

افزایــش حقــوق و دســتمزد، رشــد قیمــت انــرژی و بــاال رفتــن تعرفــه واردات روغــن خــام 
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ازجملــه دالیــل تولیدکننــدگان روغــن بــرای ارائــه تقاضــای افزایــش قیمــت تولیداتشــان 
اســت.

وتوشه فرصت خرید یا فرصت فروش؟

یکی از تحلیلگران معتقدست سهم تا 280 تومان اصاح خواهد داشت

https://efanos.com/Signal/23450

ــا هــدف 370 و 410  ــد ســهم را ب ــر دیگــر ســیگنال خری ــه تحلیلگ ــن در حالیســت ک ای
تومــان صــادر کــرده اســت

https://efanos.com/Signal/23421

آنچــه کــه مســلم اســت وجــود حمایــت مهــم 325 تومانــی ســهم مــی باشــد که مدتیســت 
مانــع از ریزش ســهم شــده اســت.

هشــدار: از دریافــت خدمــات مشــاوره از منابــع نامعتبــر و بــدون مجــوز رســمی خــودداری 
کنیــد. 

ــه  ــه ارائ ــدام ب ــا همــکاری شــرکت مشــاور ســرمایه گذاری اماکــو اق ســایت بورســینس ب
مشــاوره پرتفــوی، ســیگنال خریدســهام، سبدســهام پیشــنهادی و تحلیــل بــازار می نمایــد.

https://efanos.com/Signal/23450
https://efanos.com/Signal/23421
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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

