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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس 420 واحــد 
ــا 118 واحــد ،  ــه رقــم 74,934 واحــد رســید. کــه نمادهــای فملــی ب افزایــش یافــت و ب
فــوالد بــا 93 واحــد و کچــاد بــا 51 واحــد بیشــترین تاثیــر  مثبــت  و نمــاد فــارس بــا بیــش 
ــر  شــاخص گذاشــتند.  ارزش معامــات در ایــن  ــر منفــی را ب از 48 واحــد بیشــترین تاثی
بــازار بــه رقــم 128 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد آکنتــور بــا رقــم 12 میلیــارد تومــان 

دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

ــید.   ــد رس ــم 793 واح ــه رق ــدی ب ــش 6 واح ــا افزای ــاخص کل ب ــورس ش ــازار فراب در ب
نمادهــای  هرمــز، دماونــد و شــاوان بیشــترین تاثیــر مثبــت را بــر ایــن شــاخص گذاشــتند. 
ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 188 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد هرمــز بــا 

ــود.     ــه ب ــان دارای بیشــترین ارزش معامل ــارد توم رقمــی بیــش از 2 میلی

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3508 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
86 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

در پایــان فعالیــت دولــت دهــم بــا وجــود نــرخ رشــد اقتصــادی منفــی 5 تــا 6 درصــدی امــا 
تــورم حــدود 40 درصــد بــود پــس نمی تــوان گفــت تک رقمــی شــدن نــرخ تــورم در ایــن 
دولــت بــه دلیــل رکــود اســت . »نــرخ تــورم در 12 ماهــه منتهــی بــه تیــر هــم تــک  رقمی 
شــد. ایــن دومیــن مــاه در ســال جــاری اســت کــه نــرخ تــورم خــود را تک رقمــی و بــه 
قولــی کمتــر از 10 درصــد بــه نمایــش می گــذارد؛ رونــدی نزولــی کــه مــردم بــه  واســطه 
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ــرخ  ــان کاهــش ن ــد و همچن ــدان احســاس نمی کنن ــا آن را چن ــش عمومــی قیمت ه افزای
تــورم برایشــان روی کاغــذ و آمارهایــی اســت کــه دولتی هــا می دهنــد .حــاال آخریــن آمــار 
ــر همــواره وعــده  ــرخ کــه در ســال های اخی ــران از تک رقمی شــدن ایــن ن مرکــز آمــار ای
آن داده شــده اســت، حکایــت می کنــد. ایــن مرکــز بــا ارائــه گزارشــی کوتــاه از نــرخ تــورم 
ســاالنه و ماهانــه کــه هــر مــاه ارائــه می کنــد، از ادامــه دار شــدن رونــد کاهشــی نــرخ تــورم 
ــرخ  ــن ن ــه ای ــود ک ــار ب ــاه به ــن م ــد. در آخری ــر می ده ــی خب ــاه پی درپ ــن م ــرای دومی ب
بــرای نخســتین  بــار پــس از 25 ســال تک رقمــی شــد و باالخــره بــه کمتــر از 10 درصــد 
رســید. آخریــن  بــار ســال 69 بــود کــه نــرخ تــورم ســاالنه کشــور تک رقمــی و همچــون 
نــرخ تــورم 12 ماهــه منتهــی بــه پایــان تیــر امســال 9 درصــد بــود. در ســال های گذشــته 
ــن مــرز را رد  ــچ گاه ای ــا هی ــه مــرز تک رقمــی  شــدن رســید ام ــاری ب ــد ب ــورم چن ــرخ ت ن
نکــرد. ســال های 63، 84 و 88 ســال هایی بودنــد کــه تــورم ســاالنه از ســوی مرکــز آمــار 
ــب، 10,4،  ــه ترتی ــاالنه ب ــورم س ــرخ ت ــال ها ن ــن س ــود؛ در ای ــدود 10 درصــد ب ــران ح ای
10,4 و 10,8 درصــد اعــام شــد امــا  جــز ســال 64 کــه تــورم در کاهشــی چهــار درصــدی، 
6,9 درصــد را بــه نمایــش گذاشــت، هیچــگاه در ســال بعــدی نتوانســت بــه رونــد نزولــی 

خــود ادامــه دهــد .

بــازار مســکن 95 عاوه بــر دو تفــاوت اساســی ناشــی از پرداخــت وام هــای کارآمــد، یــک 
برتــری دیگــر نســبت بــه ســال گذشــته پیــدا کــرده اســت. تاکنــون آنچــه درباره اثربخشــی 
ورود تســهیات ســه رقمــی خریــد مســکن بــه بــازار اعــام شــده بــود، از »افزایــش قدرت 
ــات  ــا اطاع ــت داشــت، ام ــاله« حکای ــود ســنگین دوس ــان و خــروج از رک ــی متقاضی مال
ــروش  ــد و ف ــی معامــات نشــان می دهــد خری ــض فعل ــات نب ــاره جزئی ــازه درب ــاری ت آم
آپارتمــان در تهــران، نســبت بــه پارســال، »نظــم جدیــدی« بــه خــود گرفتــه اســت کــه 
ــر  ــی می شــود. تغیی ــق غیرتورمــی ارزیاب ــی و رون ــع تقاضــای مصرف ــه نف محصــول آن، ب
ــازار ملــک، از چهــار جهــت قابــل رصــد و تحلیــل اســت کــه مهم تریــن آن،  مناســبات ب
افزایــش »کیفیــت خریــد « ازســوی متقاضیانــی اســت کــه نــه بــه قصــد ســرمایه گذاری 
ــای  ــول، در آماره ــن تح ــده اند. ای ــات ش ــه معام ــکونت، وارد صحن ــدف س ــا ه ــه ب ک
رســمی کــه بیانگــر کاهــش حجــم فــروش آپارتمان هــای »ریزمتــراژ« و افزایــش ســهم 
واحدهــای 50 تــا 90 مترمربعــی در کل معامــات فصــل بهــار اســت، مشــاهده می شــود. 
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ــز  ــی، تمرک ــارم رســیده اســت. از طرف ــک چه ــه ی ــات ب ــا از معام ســهم »میان متراژ«ه
خریــداران بــر آپارتمان هــای بــا قیمــت »کمتــر از میانگیــن قیمــت شــهر« افزایــش یافتــه 
ــان دهنده  ــد نش ــه می توان ــده ک ــی ش ــات فصل ــد کل معام ــادل 51 درص ــهم آن مع و س
ــروش  ــت دیگــر »کاهــش شــدید ف ــاق مثب »عــدم انحــراف در پرداخــت وام« باشــد. اتف

امــاک لوکــس« اســت .

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات بجــز نمــاد خپویــش کــه بــا قیمــت پایانــی 
منفــی بســته شــد ســایر نمادهــا یکدســت ســبزپوش بودنــد . خزامیــا اولیــن روز کاری خــود 
را بــا افزایــش تقاضــا همــراه شــد زامیــاد بــا افزایــش 4 درصــدی بــه قیمــت 1099 ریــال 
رســید و بیــش از 58 میلیــون ســهم معاملــه شــد ایــن نمــاد بــا صــف خریــد 45 میلیونــی 
بــه معاماتــش خاتمــه داد زامیــاد در صــدر معامــات گــروه از نظــر حجــم قــرار گرفــت 
. ورنــا مثبــت بــود ورنــا بــا صــف خریــد 7 میلیونــی بــه قیمــت 2558 ریالــی رســید و بــا 
افزایــش 4 درصــدی همــراه شــد . خریخــت بــا افزایــش 3 درصــدی معاماتــش را پشــت 
سرگذاشــت خریخــت بــه صــف خریــد نیــز رســید و در آخــر بــا قیمــت پایانــی 2014 ریالــی 
ــا  ــا ، خمهــر ، خکمــک از مثبــت هــای همــراه ب بســته شــد . نمادهــای خرینــگ ، ختوق
صــف خریــد گــروه بودنــد . خگســتر بــا صــف خریــد 3 میلیونــی بــه معاماتــش خاتمــه 
ــی 3623  ــت پایان ــه قیم ــت و ب ــت سرگذاش ــدی را پش ــد 4 درص ــروز رش ــن نمادام داد ای
ــه کار  ــی ب ــی 3922 ریال ــش 1 درصــدی و قیمــت پایان ــا افزای ــراک ب ــی رســید . خت ریال
خــود پایــان داد . نمادهــای خمحرکــه ، خمحــور ، خدیــزل از دیگــر نمادهــای صــف خریــد 
گــروه بودنــد . در غیــاب لیدرهــای گــروه خودرویــی کــه بــرای برگــزاری مجامــع عمومــی 

عــادی ســالیانه متوقــف هســتند شــاهد رونــد صعــودی در نمادهــا هســتیم.

ــن  ــت: اولی ــر داد و گف ــز خب ــا بن ــرارداد ب ــدن ق ــی ش ــودرو از نهای ــران خ ــل ای مدیرعام
محصــول مشــترک پــژو – ایــران خــودرو بــه نــام 2008 اســفند مــاه ســال جــاری رونمایــی 
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ــه  ــاره ب ــا اش ــه زارع ب ــم یک ــورس پرس،هاش ــری ب ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــود. ب ــی ش م
ــه ملــت گفــت:  ــه خان همــکاری مشــترک پــژو و ایــران خــودرو در شــرایط پســاتحریم ب
ــال  ــفندماه س ــام 2008 در اس ــه ن ــودرو ب ــران خ ــژو و ای ــترک پ ــول مش ــتین محص نخس

ــازار مــی شــود. ــه ب جــاری رونمایــی و روان

مدیرعامــل ســایپا بــا اعــام آخریــن وضعیــت و واگــذاری زیرمجموعــه هــا، دربــاره مذاکره 
ــا شــرکای خارجــی و آینــده بــه ســهامداران وعــده داد مشــکلی پیــش نخواهــد آمــد و  ب

آینــده سراســر روشــنی پیــش رو خواهــد بــود.

در گــروه فلــزات اساســی شــاهد معامــات مثبتــی در بیشــتر نمادهــا بودیــم . فملــی 
کــه جهــت برگــزاری مجامــع عمومــی عــادی ســالیانه مبنــی بــر تقســیم ســود نقــدی و 
عمومــی فــوق العــاده مبنــی بــر تصویــب افزایــش ســرمایه متوقــف شــده بــود در جریــان 
معامــات امــروز و بــا قیمــت 142 تومــان بــاز گشــایی شــد کــه بــا افزایــش تقاضــا همــراه 
ــد  ــا صــف خری ــی رســید و ب ــه قیمــت 1443 ریال ــا افزایــش 7 درصــدی ب ــی ب شــد فمل
27 میلیونــی بــه کار خــودش پایــان داد فملــی امــروز بیــش از 75 میلیــون ســهم معاملــه 
شــد و در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت . هرمــز بــا اقبــال همــراه شــد ایــن نمــاد 
ــه  ــی ب ــد 1 میلیون ــا صــف خری ــی رســید ب ــی 2294 ریال ــه قیمــت پایان ــه ب ــس از ا»ک پ
کار خــود پایــان و بیــش از 11 میلیــون ســهم معاملــه شــد . فــوالد کــه جهــت برگــزاری  
برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مبنــی بــر تقســیم ســود نقــدی متوقــف شــده 
بــود بــا قیمــت 126 تومــان بازگشــایی شــد و بــا افزایــش 4 درصــدی بــه قیمــت پایانــی 
ــا صــف  1264 ریــال رســید . نمادهــای فــوالی ، فــوالژ از دیگــر مثبــت هــای همــراه ب
ــود  ــه کار خ ــد کاهشــی ب ــا رون ــاد ب ــن نم ــود ای ــی  ب ــر منف ــد . فباهن ــروه بودن ــد گ خری
پایــان داد بیــش از 2 درصــد باافــت قیمتــی همــراه شــد . ارفــع بــا قیمــت پایانــی منفــی 
بــه معاماتــش خاتمــه داد و بــا کاهــش 2 درصــدی همــراه شــد ارفــع بــه قیمــت پایانــی 

3752 ریالــی رســید و بیــش از 1 میلیــون ســهم معاملــه شــد .

ــک  ــی ی ــه پذیره نویس ــدام ب ــتین بار اق ــرای نخس ــان ب ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ش
میلیــون اوراق مرابحــه بــه منظــور خریــد یــک هــزار میلیــارد ریــال ســنگ آهن ریزدانــه 
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ــورد  ــرد و م ــران ک ــورس ای ــازار فراب ــق ب ــو از طری ــی چادرمل ــی و صنعت ــرکت معدن از ش
ــن اوراق 2  ــوز، ای ــن نی ــزارش مای ــه گ ــرار گرفت.ب ــرمایه گذاران ق ــمگیر س ــتقبال چش اس
ــت  ــار پرداخ ــاه یک ب ــورت 3 م ــه ص ــود آن ب ــوده و س ــد ب ــرخ 20 درص ــاله دارای ن س
ــه عنــوان ناشــر اوراق  ــی »اســفند دوم« ب ــر ایــن، شــرکت واســط مال می شــود؛ عــاوه ب
ــد  ــرمایه گذاری ره آورد« متعه ــکن« و »صندوق س ــک مس ــرمایه بان ــن س ــرکت »تامی و ش
پذیره نویســی خواهنــد بــود. بــا توجــه بــه آنکــه بنگاه هــای تولیــدی ازجملــه فوالدســازان 
ــه عنــوان  ــد ب ــه رو هســتند، اوراق مرابحــه می توان ــا مشــکاتی روب ــی ب ــرای تامیــن مال ب

یکــی از بهتریــن روش هــای تامیــن مالــی مــورد توجــه آنهــا قــرار بگیــرد.

در گــروه بانکــی وخــاور و وگــردش، دو نمــاد قابــل معاملــه در ایــن گــروه، معامــات 
نســبتا متعادلــی را پشــت ســر گذاشــتند. تقریبــا تمامــی نمادهــای ایــن گــروه برای شــرکت 
ــارت،  ــه تج ــع از جمل ــن مجام ــیاری از ای ــون بس ــه تاکن ــتند ک ــف هس ــع متوق در مجام

صادراتــو ملــت بــه تنفــس خــورده و هنــوز برگــزار نشــدند.

در اســتخراج کانــه هــای فلــزی، دو قلوهــای ســنگ آهنــی در قیمــت هــای حداکثری 
ــه کار خــود  ــد ب ــون صــف خری ــا بیــش از 9 میلی ــان کگل ب ــن می ــه شــدند و در ای معامل
پایــان داد. کچــاد اغلــب در محــدوده مقاومتــی 180 تومــان معامــات خــود را دنبــال کــرد 
و بــه نظــر میرســد بــا عبــور از ایــن محــدوده بتــوان ادامــه رونــد صعــودی در ایــن ســهم را 
شــاهد بــود. روز گذشــته صنــدوق بازنشســتگی در ایــن ســهم نقــش فروشــنده را ایفــا کرد؛ 
در معامــات امــروز نیــز حــدود 50 درصــد از خریــداران ایــن ســهم را ســهامداران حقوقــی 
تشــکیل دادنــد. امــا کنــور کــه طــی روزهــای اخیــر بــا رونــدی صعــودی معامــات خــود را 
دنبــال مــی کــرد پــس از ارائــه گــزارش خــود و اعــام 6 ریــال زیــان در ســه ماهــه ابتدای 
ســال، امــروز بــا کاهــش قیمــت همــراه شــد و بــا صــف فــروش بهــکار خــود پایــان داد. 
ــا  امــروز همچنیــن پیــش از شــروع معامــات شــاهد توقــف دو نمــاد کامــا و   کبافــق ب
توجــه بــه تعدیــل پیــش بینــی درآمــد هــر ســهم بودیــم. بیشــترین حجــم معامــات گــروه 

نیــز بــا 24 میلیــون بــه نمــاد معاماتــی کچــاد اختصــاص داشــت.

در ســرمایه گــذاری هــا، اکثــر نمادهــای گــروه معامــات پرحجمــی را در محــدوده 
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ــه خبرهــای خــوب خســاپا مــورد توجــه  ــا توجــه ب مثبــت پشــت ســر گذاشــتند. وســاپا ب
بــود. واتــی بــا شــایعه فــروش بلــوک 5 درصــدی بــا رشــد قیمــت همــراه شــد و در قیمــت 
385 تومــان بــه صــف خریــد رســید و بیــش از 28 میلیــون ســهم در ایــن نمــاد داد و ســتد 

شــد.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا در حاشــیه مثبــت دادو ســتد شــدند.
ــر گــذار در شــاخص  ــوان ششــمین ســهم واحــد تاثی ــه عن ــا 32 واحــد مثبــت ب ــرول ب پت
بورس،بــا  قیمــت مثبــت روز خــود را شــروع کــرد و در بیــن اســتقبال ســهامداران حقیقــی 
بیــش از 70 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در نهایــت بــا رشــد 5 درصــدی ، در قیمــت 146 
تومــان بــا صــف خریــد در حــدود 1 میلیونــی بــه کار خــود پایــان داد و در صــدر گــروه قــرار 
ــدند.وپترودر  ــته ش ــود بس ــی خ ــقف قیمت ــفارا در س ــتوکا و ش ــای شدوص،ش گرفت.نماده
ــدار حقیقــی در حــدود  ــا 97 درصــد خری ــو کار خــود را آغــاز کــرد وب محــدوده صفــر تابل
23 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد و در پایــان بــا رشــد 3 درصــدی ، در قیمــت 196 تومــان 
بــه روز خــود پایــان داد و در رتبــه بعــد از پتــرول قــرار گرفت.نمادهــای شلعاب،شســینا و 

شــمواد در حداقــل قیمــت روزانــه خــود بســته شــدند. 

ــل  ــی اکری ــران پل ــی مدی ــکات اعام ــه ن ــه ب ــا توج ــل ب ــی اکری ــهامداران شــرکت پل س
در مجمــع ســاالنه 30 فروردیــن و گــزارش حســابرس، منتظــر مجــوز افزایــش ســرمایه 
1185 درصــدی از تجدیــد ارزیابــی بودنــد امــا ســازمان بــورس بــا 290 درصــد ) از 49,1 
بــه 191,7 میلیــارد تومــان( موافقــت کــرد تــا ایــن شــرکت طــی 60 روز فرصــت داشــته 
باشــد از ایــن مجــوز اســتفاده کنــد .در رابطــه بــا دالیــل صــدور مجــوز افزایــش ســرمایه 
290 درصــدی ، ســازمان بــورس در معــدود دفعــات در صــدور مجــوز، توضیحاتــی ارایــه 
و اعــام کــرده اســت: مابقــی مبلــغ افزایــش ســرمایه درخواســتی از محــل مــازاد تجدیــد 
ــوازم آزمایشــگاهی، وســائط  ارزیابــی دارایی هــا )ســاختمانها و تاسیســات، ماشــین آالت، ل
ــه  ــال ب ــغ 925ر825ر812ر395ر4 ری ــه مبل ــا( ب ــرم افزاره ــا و ن ــاز ه ــه و حــق االمتی نقلی

دالیــل زیــر مــورد موافقــت ایــن ســازمان قــرار نگرفــت :
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– عــدم خــروج شــرکت از شــمولیت مفــاد مــاده 141 الیحــۀ قانونــی اصــاح قســمتی از 
قانــون تجــارت

ــی  ــال های مال ــان س ــص در پای ــان خال ــی و زی ــان عملیات ــص، زی ــان ناخال ــود زی – وج
1394 و   1393

– رشــد قابــل توجــه هزینــه اســتهاک در دوره هــای بعــد از تجدیــد ارزیابــی دارائی هــای 
ــی . ــان شــرکت در ســال های آت ــش زی اســتهاک پذیر و افزای

ــش  ــی آت ــت اصل ــا گفــت: عل ــر بیمــه هــای مهندسی،مســوولیت و خــاص بیمــه دان مدی
ســوزی پتروشــیمی بوعلــی هنــوز مشــخص نیســت و تــا دو مــاه آینــده مشــخص خواهــد 
شــد . منصــور حســینی دربــاره آتــش ســوزی حــدود ســه هفتــه پیــش پتروشــیمی بوعلــی 
ــم دقیــق خســارت آن مشــخص نیســت  ــی آتــش ســوزی و رق ــت اصل ــوز عل گفــت: هن
ــای  ــی ه ــس از بررس ــتند. پ ــانحه هس ــوع س ــت وق ــی عل ــغول بررس ــان مش و کارشناس
انجــام شــده طــی دو مــاه آینــده علــت حادثــه اعــام خواهــد شــد .وی افــزود: بیمــه نامــه 
ــی از  ــه 8 شــرکت اصل ــرژی صــادر شــده ک ــب کنسرســیوم ان ــی در قال پتروشــیمی بوعل
جملــه بیمــه دانــا بیمــه عضــو آن هســتند و 13شــرکت بیمــه دیگــر نیــز بــه صــورت غیــر 

مســتقیم در ایــن بیمــه نامــه ســهم اتکایــی دارنــد .

در گــروه پاالیشــی بــه جــز شســپا بقیــه نمادهــا بــا معامــات مثبــت همــراه بودنــد.
ونفــت درادامــه رونــد صعــودی خــود امــروز را هــم مثبت شــروع کــرد و در بین ســهامداران 
ــا رشــد 4 درصــدی و در  ــت ب ــه شــد و در نهای ــال معامل ــارد ری حقیقــی بیــش از 32 میلی
قیمــت 238 تومــان بــا صــف خریــد در حــدود 1 میلیونــی بــه کار خــود پایــان داد ،  تنهــا 
ــت  ــد مثب ــا 4 واح ــت و ب ــرار گرف ــروه ق ــد و در راس گ ــروه ش ــدی گ ــف خری ــاد ص نم
ــر گــذار بود.شــاوان پــس از برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه  ــر شــاخص تاثی ب
صاحبــان ســهام بــدون تقســیم ســود نقــدی ، بــا رشــد 6 درصــدی ، بــا قیمــت 900 تومــان 
بــه گردونــه معامــات بازگشــت و در انتهــا در بیــن اســتقبال ســهامداران حقیقــی بیــش از 
1 میلیــون ســهم جابــه جاشــد ، در نهایــت بــا قیمــت 895 تومــان خــود را بــرای معامــات 
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ــنده  ــدار و فروش ــا 96 خری ــرد و ب ــروع ک ــی ش ــود را منف ــتران روز خ ــاده کرد.ش ــردا آم ف
حقیقــی در حــدود 13 میلیــارد ریــال دادوستدشــد ودر آخــر بــا رشــد 1 درصــدی ، در ثیمــت 
252 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد وبــه عنــوان پنجمیــن ســهم تاثیــر گــذار در 

شــاخص فرابــورس شــناخته شــد.

مدیــر خطــوط لولــه شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ایــران، از رشــد 51 درصــدی 
انتقــال نفت خــام و فرآورده هــای نفتــی از طریــق خطــوط بــه مبــادی توزیــع در 10 ســال 
ــوع  ــانا، مجم ــگار ش ــا خبرن ــو ب ــودرزی در گفتگ ــوش امیرســرداری گ ــرداد .داری ــر خب اخی
ــزار و 406  ــال 94 را 56 ه ــع در س ــادی توزی ــه مب ــده ب ــل ش ــی حم ــای نفت فرآورده ه

میلیــون لیتــر اعــام کــرد .

بــه گــزارش اداره کل امــور اوپــک و روابــط بــا مجامــع انــرژی، قیمتهــای نفــت خــام در 
هفتــه منتهــی بــه 15 ژوئیــه تحــت تاثیــر برآوردهــای خوشــبینانه اوپــک و آژانــس بیــن 
المللــی انــرژی، مبنــی بــر حرکــت بــه ســمت تعــادل در بــازار و از ســوی دیگــر، تحــت 

تاثیــر مــازاد عرضــه بنزیــن جهــان قــرار گرفتــه اســت.

.ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز گفــت: مجموعــه پتروشــیمی ها و 
پاالیشــگاه ها یعنــی 62 واحــد شــامل 9 پاالیشــگاه نفت، 6 پاالیشــگاه گاز و 47 پتروشــیمی 
ــد شــد. کل  ــن ســامانه ثبــت الکترونیکــی معامــات نفتــی )ثامــن( متصــل خواهن ــه ای ب
ــروش می رســد و چــه  ــه ف ــه مســتقیمًا ب ــی ک ــی داخــل کشــور چــه آنهای معامــات نفت
ــد . ــد ش ــت خواه ــامانه ثب ــن س ــود در ای ــورس انجــام می ش ــق ب ــه از طری ــی ک معامات
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 آخرین مواضع سازمان بورس درمقابل »شپلی«

 درگفتگو با یک مدیر

بــه دنبــال گســترده شــدن اعتراضــات ســهامداران و ذی نفعــان پلــی اکریــل ایــران در روز 
جــاری دربــاره افزایــش ســرمایه ایــن شــرکت ، آخریــن مواضــع ســازمان مشــخص شــد.

یکــی از مدیــران عالــی رتبــه درســازمان بــورس درگفتگــو بــا خبرنــگار همفکــران دربــاره 
آخریــن مواضــع ســازمان بــورس دربــاره افزایــش ســرمایه ایــن شــرکت مــی گویــد: ایــن 

گونــه تجمعــات واعتراضــات فعــا نتوانســته در تصمیــم ســازمان تغییــری ایجــاد کنــد.

وی اضافــه مــی کنــد: بــه هــر روی ســازمان از مدیــران خــود درخواســت کــرده،  دوبــاره 
ایــن تصمیــم را مــورد بررســی قــرار دهنــد وســپس نســبت بــه شــفاف ســازی درایــن بــاره 

اقــدام کنــد.

او تصریــح مــی کنــد: تاکنــون تغییــری در ایــن تصمیــم ایجــاد نشــده و بایــد منتظــر چنــد 
روز آینــده و مواضــع ســازمان بــود.

صبــح امــروز عــده ای از ســهامداران شــرکت پلــی اکریــل دراعتــراض بــه تصمیم ســازمان 
بــورس دربــاره افزایــش ســرمایه ایــن شــرکت درمقابــل در تــاالر حافــظ شــرکت بــورس 

اعتــراض کردنــد.

ا، ســهامداران ایــن شــرکت بــا توجــه بــه نــکات اعامــی مدیــران پلــی اکریــل در مجمــع 
ــرمایه 1185  ــش س ــوز افزای ــر مج ــابرس، منتظ ــزارش حس ــن و گ ــاالنه 30 فروردی س
ــه  ــا 290 درصــد ) از 49,1 ب ــورس ب ــازمان ب ــا س ــد ام ــی بودن ــد ارزیاب درصــدی از تجدی
191,7 میلیــارد تومــان( موافقــت کــرد تــا ایــن شــرکت طــی 60 روز فرصــت داشــته باشــد 

از ایــن مجــوز اســتفاده کنــد.
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سایپا و تاثیرات مجمع از نگاه کارشناسان 

بســیاری ازکارشناســان مــی گوینــد خودرویــی هــا آتــش بــازی خــود را بــا ســایپا پــس از 
مجمــع ســاالنه ایــن شــرکت و بــه دنبــال ســخنان مدیرعامــل ایــن شــرکت دربــازار ســهام 

آغــاز کــرده انــد .

مذاکــره بــا شــرکت رنــو، کیاموتــور، ســیتروئن، معافیــت مالیاتــی افزایــش ســرمایه از محــل 
ــا ســیتروئن ، فــروش ســایپا کاشــان  تجدیــد ارزیابــی ، فــروش ســایپا دیــزل ، قــرارداد ب
بــه ســیتروئن از مهمتریــن اخبــاری بــود کــه درمجمــع ســایپا ، مانندبمــب در بــازاری کــه 
ــود،  ــه دلیــل ســکوت خودروهایــی و نبــود یــک لیــدر دچــار ســردرگمی شــده ب مدتهــا ب

منفجــر شــد.

ارزیابــی کارشناســان ازمجمــع ســایپا بــا انبوهــی از اخبــاری نــه چنــدان تــازه امــا درحــال 
تحقــق ، و اوضــاع ایــن شــرکت پــس از گشــایش نمــادش متفــاوت اســت . 

ــکاوه ،  ــت: خ ــد اس ــاره معتق ــن ب ــازار درای ــران ب ــل گ ــی ازتحلی ــاالت، یک ــه ه آنچنانک
پاشــنه آشــیل ســایپا محســوب مــی شــود ، و وقتــی جمالــی ســخن از فــروش ایــن شــرکت 
بــه زبــان مــی آورد، یعنــی ســایپا دیگــر نقــش مدیریتــی در ایــن شــرکت نداشــته باشــد .

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه درمجمــوع مجمــع خودرویــی هــا را مثبــت ارزیابــی میکنــد، 
مــی افزایــد: بــه نظــر مــن ســایپا ســهم بزرگــی در بــازار اســت .و ارزیابــی مــن ایــن اســت 
کــه ایــن ســهم درهنــگام بازگشــایی بیشــتر از 4 تــا 5 درصــد نوســان مثبــت نداشــته باشــد 
ــوان توقــع  ــه همیــن دلیــل نمــی ت ــاال، ب ــرخ شــناوری ب ــا ن ــزرگ اســت ب ــرا ســهم ب زی

بــازی هیجانــی داد.

وی گفــت: البتــه نــه اینکــه نخواهــد ســهم جهــش داشــته باشــد، اجــازه داده نمــی شــود 
یکبــاره رشــد تنــد و تیــزی داشــته باشــد، امــا درمجمــوع ایــن شــرکت بازدهــی مناســبی 

داشــته باشــد.
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ازســویی دیگــر، نیمــا آزادی از تحلیلگــران و کارشناســان زبــده بــازار نیــز درگفتگویــی کوتاه 
معتقــد اســت : ســایپا تمــام ایــن اخبــار را قبــا پیــش خــور کــرده و تمــام اخبــاری کــه 

جمالــی مدیرعامــل ســایپا درمجمــع داده ، چنــدان جدیــد نیســتند.

بــه عقیــده وی ، ســایپا تاکنــون بیــش از ارزش واقعــی اش تحــت تاثیــر همیــن اخبــاری 
ــن را در  ــع رشــد بیــش از ای ــوان توق ــا منتشــر شــده ، قیمــت خــورده و نمــی ت کــه قب

زمــان بازگشــایی داشــت.

حســام حســینی ازکارشناســان حــوزه خودروارزیابــی خــود را از ســایپا چنیــن توضیــح مــی 
دهــد: بــه نظــر مــن چنــدان خبــر قابــل توجهــی در مجمــع بیــان نشــده اســت ، فقــط نکته 
ــد درحــال  ــر ســهم داشــته ان ــر خــودرا ب ــا تاثی ــی کــه قب ــن تصمیمات اینجاســت کــه ای
تحقــق یافتــن هســتند.پوی پیــش بینــی کــرد ســهم درهنــگام گشــایش بیشــتر حداکثــر 

تــا 10 درصــد نوســان مثبــت داشــته باشــد.
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خزامیا و صف خرید 54 میلیونی!

 تحلیگران خرید سهم را در محدوده 104 تومان مناسب می دانند.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=128

»رســول بابارشــانی« معتقدســت در صــورت شکســت مقاومــت 115 تومــان هــدف 137-
147 تومــان مــی باشــد.

https://efanos.com/Analyze/40517

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=128
https://efanos.com/Analyze/40517
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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

