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نیم نگاهی به بازار

ــش از         ــورس بی ــاخص کل ب ــین تحلیل،ش ــل از پرش ــه نق ــینِس ب ــزارش بورس ــه گ ب
27 واحــد افزایــش یافــت و بــه رقــم 73،672 واحــد رســید. کــه نمادهــای وبملــت بــا 67 
واحــد ، کچــاد بــا 31 واحــد و حکشــتی بــا 23 واحــد بیشــترین تاثیــر  مثبــت و همچنیــن 
نمــاد شــبندر بــا 61 واحــد بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر شــاخص بــورس گذاشــتند.  ارزش 
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 179 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد فــاذر بــا رقمــی 

ــود . ــه ب ــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معامل حــدود 21 میلی

در بــازار فرابــورس شــاخص کل بیــش از 6 واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 770 واحــد 
رســید. نمادهــای شــتران ، ذوب و مــارون بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر شــاخص فرابــورس 
گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 144 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد 

ذوب بــا رقمــی حــدود 4 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود . 

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3472 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 57 هــزار تومــان رســید.  

مهمترین اخبار اقتصادی

نتیجــه همه پرســی پنج شــنبه را بزرگ تریــن ضربــه بــه طــرح اروپایــی اتحــاد کشــورهای 
قــاره ســبز از زمــان جنــگ جهانــی دوم دانســته انــد. حــاال کــه 52 درصــد رای دهنــدگان 
بــه خــروج از اتحادیــه اروپــا رای داده انــد، بریتانیــا ظــرف 2 ســال از ایــن اتحادیــه خــارج 
خواهــد شــد. امــا ایــن خروجــی ســاده نخواهــد بــود. از یکســو عــدم قطعیت هــای اقتصادی 
و از دیگــر ســو پیچیدگــی مذاکــرات پیــش رو، معامله گــران بازارهــا را درگیــر کــرده اســت. 
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خــروج از اتحادیــه اروپــا بــرای بریتانیــا نه تنهــا بــه معنــی از دســت دادن بــازار بــدون مــرز 
و واحــد و نیــاز بــه رســیدن بــه توافق هــای تجــاری جدیــد بــا کشــورهای جهــان اســت، 
بلکــه ممکــن اســت بــه جدایــی اســکاتلند از ایــن کشــور نیــز بینجامــد. اســکاتلندی ها کــه 
در همه پرســی ســال 2014 بــه مانــدن در »پادشــاهی متحــد« رای داده بودنــد، اکنــون از 
ســر نارضایتــی ممکــن اســت دوبــاره همه پرســی اســتقال برگــزار کننــد. روز جمعــه پونــد 
اســترلینگ بــا بیــش از 11 درصــد ســقوط مقابــل دالر بــه کمتریــن ارزش خــود از ســال 
ــود.  ــخ ب ــا در تاری ــول بریتانی ــک روزه پ ــن بیشــترین ســقوط ی ــادی رســید. ای 1985 می
چنیــن ســقوطی عجیــب نیســت؛ چراکــه هــراس از کاهــش ســرمایه گذاری در پنجمیــن 
ــا  ــی دنی ــوان پایتخــت مال ــدن به عن ــد واقــع شــدن نقــش لن اقتصــاد جهــان، مــورد تهدی
ــی از  ــه بخش ــترلینگ روز جمع ــد اس ــت. پون ــدی اس ــی، ج ــت سیاس ــا عدم قطعی و ماه ه
ارزش از دســت رفتــه خــود را به دســت آورد، بــا ایــن همــه بــاز هــم وضعیــت بدتــری از 
جمعــه ســیاه ســال 1992 داشــت، روزی کــه افــت 1/ 4 درصــدی را تجربــه کــرده بــود. 
روز گذشــته پونــد در برابــر یــورو نیــز بــه کمتریــن ارزش خــود در 2 ســال گذشــته رســید. 
اینهــا در حالــی بــود کــه پونــد صبــح جمعــه پــس از انتشــار نظرســنجی دولــت بریتانیــا بــا 
رشــد مواجــه شــده بــود. براســاس ایــن نظرســنجی، 52 درصــد رای دهنــدگان بــه مانــدن 
در اتحادیــه رای داده بودنــد .بــا ایــن همــه یــک نکتــه جالــب در مــورد افــت روز جمعــه 
پونــد وجــود دارد و آن اینکــه نــرخ برابــری پونــد پــس از همه پرســی عضویــت در اتحادیــه 
ــدگان  ــه صادرکنن ــه ب ــر، گرچ ــد ارزان ت ــود. پون ــا ب ــا پیش بینی ه ــو ب ــا همس ــا تقریب اروپ
ــد،  ــک می کن ــب- کم ــاری مناس ــای تج ــدن قرارداده ــته ش ــورت بس ــی-در ص بریتانیای

ــد داد . ــرار خواه ــر ق ــده را تحت تاثی ــورم مصرف کنن ت

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 مثبــت بــود ایــن نمــاد امــروز بــا افزایــش 1 درصــدی بــه معاماتــش خاتمــه 
داد ســایپا بــه قیمــت 1171 ریالــی رســید  ایــن نمــاد امــروز بیــش از 103 میلیــون ســهم 
معاملــه شــد کــه در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت . خزامیــا در محــدوه صفــر تابلــو 
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بــه کار خــود پایــان داد ایــن نمــاد آخریــن معاملــه خــود را در محــدوده 2 درصــد بــه پایــان 
رســاند خزامیــا بیــش از 70 میلیــون ســهم معاملــه شــد و بــا قیمــت پایانــی 1025 ریالــی 
بســته شــد . خــاور بــه قیمــت 1184 ریالــی رســید و بیــش از 29 میلیــون ســهم معاملــه 
شــد . خپــارس منفــی بــود ایــن نمــاد در محــدوده صفــر منفــی و بــا قیمــت پایانــی 1422 
ریالــی بــه معاماتــش خاتمــه داد و بیــش از 20 میلیــون ســهم معاملــه شــد . خبهمــن روز 
مثبتــی را پشــت سرگذاشــت و بــا افزایــش 2 درصــدی در قیمــت پایانــی خــود همــراه شــد 
خبهمــن بــه قیمــت 2935 ریــال رســید و بیــش از 17 میلیــون ســهم معاملــه شــد . خــودرو 
ــی  ــر  منف ــید و در محــدوده صف ــال رس ــه قیمــت 3355 ری ــودرو ب ــران خ ــود ای ــی ب منف
بــه کا رخــود پایــان داد . نمادهــای ختــراک ، خمحــور ، خعتبــار ، خوســاز از منفــی هــای 
همــراه بــا صــف فــروش گــروه بودنــد . خاذیــن پراقبــال ظاهــر شــد ایــن نمــاد اولیــن روز 
ــا افزایــش 4 درصــدی همــراه شــد خاذیــن  ــر تقاظــا اغــاز کــرد و ب معاماتــی خــود را پ
بــه قیمــت 909 ریالــی رســید و پــس از آنکــه بیــش از 14 میلیــون ســهم معاملــه شــد بــا 
صــف خریــد 9 میلیونــی بــه کار خــود پایــان داد . نمادهــای خچرخــش ، خموتــور بــا صــف 

خریــد بــه معاماتشــان خاتمــه دادنــد .

خریــدار 62 درصــد ســه مالــک گــروه بهمــن بعــد از گذشــت 10 روز مشــخص شــد و ایــن 
مالــک بــا صــدور بیانیــه ایــی در مــورد ایــن معاملــه 1.6 هــزار میلیــارد تومانــی توضیــح 
داد. بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، در پــی برگــزاری دو هفتــه پیــش مزایــده 
62 درصــد ســهام ســه مالــک اصلــی گــروه بهمــن، زمزمــه هــا و شــایعات متفاوتــی دربــاره 
نــام خریــدار مطــرح شــد امــا تــا بــه امــروز نــام ایــن خریــدار مشــخص نشــده بــود. بــه 
طوریکــه اخبــار غیــر رســمی و تاییــد نشــده از حضــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم شــرکت 
ــپس  ــان و س ــه جوان ــه خیری ــام موسس ــپس ن ــتند و س ــت داش ــروز حکای ــاز ک ــه س قطع
شــایعاتی مبنــی بــر خریــد ایــن بلــوک توســط شــرکتی بــه نــام گلرنــگ موتــور فامیلــی 
بــه میــان آمــد .حــال بــا گذشــت حــدود 10 روز از انجــام ایــن مزایــده مهــم، نــام خریــدار 
ایــن بلــوک مشــخص شــد کــه بــه نــام کنسرســیوم »ویســمن موتــور« و از زیرمجموعــه 

هــای شــرکت قطعــه ســاز کــروز اســت.
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ــان  ــه کار خــود پای ــی ب ــا معامــات منف ــا ب ــر نماده ــی اکث ــزات اساس ــروه فل در گ
دادنــد . فــوالد بــا بیــش از 24 میلیــون ســهم پــر حجــم تریــن نمــاد گــروه بــود فــوالد در 
محــدوده صفــر مثبــت و بــا قیمــت پایانــی 1201 ریالــی بــه کار خــود پایــان داد . ذوب بــا 
عرضــه همــراه شــد ایــن نمــاد امــروز بــا افــت 4 درصــدی در قیمــت پایانــی بــه قیمــت 
ــرب ،  ــای فس ــد . نماده ــته ش ــی بس ــروش 5 میلیون ــف ف ــا ص ــید و ب ــال رس 25222 ری
فــروس ، زنــگان از دیگــر نمادهــای منــف یگــروه بودنــد کــه در محــدوده حداقــل قیمــت 
یــو بــا صــف فــروش بــه معاماتشــان خاتمــه دادنــد . فباهنــر ســبز پوشــبود ایــن نمــاد 
روز مثبتــی را پشــت سرگذاشــت و بــا افزایــش 3 درصــدی همــراه شــد فباهنــر بــه قیمــت 
1486 ریالــی رســید و در آخــر نیــز بــا صــف خریــد 7 میلیونــی بــه معاماتــش خاتمــه داد 
. کیمیــا منفــی بــود ایــن نمــاد بــه کــف قیمتــی نیــز رســید امــا در آخــر پــس از آنکــه بــا 
افــت 4 درصــدی رســید بــا قیمــت پایانــی 3966 ریــال معاماتــش را پشــت سرگذاشــت . 
نمادهــای فلولــه ، فخــاس از مثبــت هــای گــروه بودنــد کــه بــا افزایــش 1 درصــدی همــراه 

شــدند .فاســمین بــا افــت 3 درصــدی قیمــت پایانــی 204 تومانــی را تجربــه کــرد .

ــت:  ــوالدی، گف ــرح ف ــرای 7 ط ــت اج ــن وضعی ــریح آخری ــا تش ــت ب ــر صنع ــاون وزی مع
ــوالدی،  ــی طــرح هــای ف ــی در بخــش هــای اصل ــزات چین ــه جــای اســتفاده از تجهی ب
ــیان در  ــدی کرباس ــوز، مه ــن نی ــزارش مای ــه گ ــدند. ب ــن ش ــی جایگزی ــزات اروپای تجهی
خصــوص آخریــن وضعیــت اجــرای 7 طــرح فــوالدی گفــت: اگرچــه تســت ســرد فــوالد 
ســپید دشــت در اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــرای تولیــد آهــن اســفنجی شــروع شــده 
امــا متاســفانه بــه دلیــل اینکــه 130 متــر از لولــه آب مــورد اســتفاده در ایــن طــرح فــوالدی 
ــه یــک معــارض برخــورد کــرده اســت، مشــکات عمــده ای بوجــود آمــده کــه حتــی  ب
مقامــات اســتان نیــز نتوانســته انــد آن را حــل کننــد، بــر همیــن اســاس تولیــد فــوالد از 
ــر  ــه تاخی ــاه ب ــی شــود، یــک م ــاه امســال عملیات ــن طــرح کــه مــی توانســت در تیرم ای

خواهــد افتــاد و امیدواریــم موضــوع حــل شــود تــا ایــن طــرح فعــال شــود.

مدیرعامــل مجتمــع معدنــی صنعتــی آهــن و فــوالد بافــق از تعطیلــی ایــن واحــد تولیــدی 
خبــر داد و گفــت: شــرکت گاز بــرای تأمیــن ســوخت مــورد نیــاز ایــن واحــد 13 میلیــارد 
تومــان بــرای دو کیلومتــر لولــه کشــی تقاضــا کــرده کــه ایــن امــر خــاف قانــون اســت. 
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ــع  ــی مجتم ــه مشــکات نقدینگ ــاره ب ــا اش ــی ب ــوز، محســن ابوی ــن نی ــزارش مای ــه گ ب
معدنــی صنعتــی آهــن و فــوالد بافــق، اظهــار داشــت: 2 پــروژه از ایــن واحــد تولیــدی در 
اســفندماه ســال گذشــته بــا حضــور رئیــس جمهــور افتتــاح شــد امــا در آن مقطــع مجبــور 

بودیــم بــه جــای گاز از ســوخت مــازوت اســتفاده کنیــم.

ــازار  ــروع ب ــه ش ــت در لحظ ــک مل ــی بان ــی 17 میلیون ــه بلوک ــی معامل ــروه بانک در گ
ــرار  ــروه ق ــی در صــدر گ ــه 28 میلیون ــا حجــم معامل ــت نگــه داشــت و ب شــاخص را مثب
گرفــت. وگــردش امــروز نیــز بــا صــف خریــد بــه کار خــود پایــان داد. ونویــن و حکمــت 
نیــز دیگــر نمادهــای مثبــت گــروه بودنــد. در ســایر نمادهــای گــروه معاماتــی کــم رمــق 
و منفــی را شــاهد بودیــم. در نمــاد ونویــن امــروز بیــش از 25 میلیــون ســهم در قیمــت 
2314 ریــال در بــازار خــرده فروشــی معاملــه شــد. در نمــاد وبصــادر نیــز معامــات کــد بــه 
کــد بــه میــزان 6 میلیــون ســهم و در قیمــت 1008 ریــال انجــام شــد. در ادامــه گزارشــات 
ــن، بانــک پارســیان  شــرکت هــای ایــن گــروه، پــس از پوشــش مناســب بانــک کارآفری
نیــز گــزارش 12 ماهــه خــود را بــا پوشــش 154 درصــدی ارائــه داد؛ ایــن شــرکت در 12 
ماهــه 94 موفــق شــده 142 ریــال ســود بــه ازای هــر ســهم محقــق کنــد در حالیکــه در  
آخریــن پیــش بینــی خــود مبلــغ 92 ریــال ســود بــه ازای هــر ســهم در نظــر گرفتــه بــود.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا در حاشــیه منفــی داد وســتد شــدند.
ــدود 20  ــرد و در ح ــروع ک ــی ش ــم منف ــروز ه ــود ام ــی خ ــد نزول ــه رون ــپدیس در ادام ش
ــه شــد کــه 2 میلیــون ســهم ان در قیمــت 919 تومــان در ســاعات  ــال معامل ــارد ری میلی
ابتدایــی بــازار بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد و در نهایــت در محــدوده صفــر مثبــت ، در 
همــان قیمــت معاملــه بلوکــی بــه کار خــود پایــان داد ، پــرارزش تریــن ســهم گــروه شــد 
ــود.در نمــاد پتــرول کــه در آخریــن روز  ــر شــاخص تاثیــر گــذار ب ــا 12 واحــد مثبــت ب وب
کاری مدبــران اقتصــاد 2 میلیــون ســهم بــه پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده بــود امــروز در 
مثبــت قیمــت خــورد و بــا 71 درصــد فروشــنده حقیقــی بیــش از 9 میلیــون ســهم دادوســتد 
شــد و در پایــان بــا رشــد 3.5 درصــدی ، در قیمــت 133 تومــان بــه روز خــود پایــان داد 
ــي  ــالیانه مبن ــادي س ــي ع ــزاري مجمــع عموم ــس از برگ و پرحجــم ظاهرشــد. شســینا پ
بــر تقســیم ســود نقــدي آمــاده انجــام معاملــه شــد امــا بــدون کشــف قیمــت در حالــت 
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مجــاز – محفــوظ بلقــی ماند.فــارس در محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرد و در 
بیــن ســهامداران حقوقــی بیــش از 3 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه کل ایــن تعــداد در 
قیمــت 514 تومــان در ســاعات ابتدایــی بــازار بــه صــورت بلوکــی دادوســتد شــد ایــن نمــاد 
در آخــر در محــدوده صفــر مثبــت و در همــان قیمــت بلوکــی بــه معامــات خــود خاتمــه 
داد و بــا 2 واحــد مثبــت تاثیــر گــذار در شــاخص در رتبــه بعــد از شــپدیس قــرار گرفــت.

گــروه پاالیشــی یکدســت قرمــز پــوش بودند.شــبندر بــا 61 واحــد منفــی بــه عنــوان 
دومیــن ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص  در حالــی کــه منفــی قیمــت خــورد بــا 96 درصــد 
فروشــنده حقیقــی بیــش از 15 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در طــول بــازار صــف فــروش 
را نیــز تجربــه کــرد و در نهایــت بــا افــت 4 درصــدی ، در قیمــت 456 تومــان بــه روز خــود 
پایــان داد و در صــدر گــروه قــرار گرفت.نمادهــای شــاوان ، ونفــت صــف فروشــی هــای 
گــروه بودند.شــتران بــا 2 واحــد منفــی بــه عنــوان اولیــن ســهم تاثیــر گــذار در شــتخص 
فرابورس،بــدون تحــرک ســهامداران حقوقــی بیــش از 4 میلیــون ســهم دادوســتد شــد و در 
پایــان بــا افــت 4 درصــدی ، در قیمــت 254 تومــان خــود را بــاری معامــات فــردا آمــاده 

کــرد و پرحجــم تریــن ســهم گــروه شــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز از نیویــورک، قیمــت نفــت در معامــات روز جمعــه کاهش 
یافــت زیــرا تصمیــم انگلســتان بــرای خــروج از اتحادیــه اروپــا، معاملــه گــران را نســبت بــه 
ســرمایه گــذاری در بازارهــای کاال محتــاط کــرد و آنــان رو بــه ســوی خریــد دالر ســوق 
ــتعفا،  ــرای اس ــر انگلســتان، ب ــرون، نخســت وزی ــد کام ــم دیوی ــام تصمی ــس از اع داد .پ
ارزش پونــد انگلســتان بــه پاییــن تریــن حــد خــود در 31 ســال اخیــر رســید و ارزش دالر 
آمریــکا افزایــش یافــت .بــا توجــه بــه قیمــت گــذاری نفــت بــه دالر، افزایــش ارزش ایــن 
ارز ســبب مــی شــود خریــد نفــت بــرای دارنــدگان ارزهــای دیگــر گرانتــر تمــام شــود و 

مطلوبیــت نفــت خــام کاهــش یابــد .

در ســرمایه گــذاری هــا امــروز نیــز شــاهد صــف خریــد شــدن نمــاد گوهــران بودیــم 
کــه در ســاعت پایانــی معامــات عرضــه شــد و در نهایــت بــا حجــم معاملــه 27 میلیونــی 
ــان  ــی همچن ــا وات ــه داد. ام ــود خاتم ــات خ ــه معام ــان ب ــی 120 توم ــت پایان ــا قیم و ب
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پرتقاضــا بــود و صــف خریــد ســنگین آن تــا پایــان بــازار حفــظ شــد. وبهمــن نیــز دیگــر 
نمــاد صــف خریــد ایــن گــروه بــود.

ــاد ولســاپا و  ــت در دو نم ــای مثب ــج ه ــی و رن ــت حقوق ــا شــاهد حمای ــی ه در لیزینگ
ولصنــم بودیــم. ولصنــم بــا صــف خریــد بــه کار خــود پایــان داد و ولســاپا بــا معاملــه بیــش 

از 7 میلیــون ســهم بیشــترین حجــم معامــات گــروه را داشــت.

در حمــل ونقلــی هــا حریــل بــه مــرز صــف فــروش رســید.حتوکا و حفــارس نیــز صــف 
فــروش را تجربــه کردنــد. حخــزر و توریــل اغلــب مثبــت معاملــه شــدند. در حکشــتی نیــز 
ــت کشــاند. در  ــه محــدوده مثب ــاد را ب ــن نم ــات ای ــی معام ــوک 2.3 میلیون ــی بل جابجای
ایــن گــروه همچنیــن شــاهد توقــف حســینا پیــش از شــروع معامــات بودیــم؛ حســینا در 
گــزارش حسابرســی شــده 12 ماهــه 94 خــود، مبلــغ 3281 ریــال ســود بــه ازای هــر ســهم 
محقــق کــرده؛ در حالیکــه در گــزارش حسابرســی نشــده ایــن مبلــغ 3226 ریــال اعــام 
شــده بــود. ایــن تعدیــل بــه خاطــر تعدیــل مثبــت 24 درصــدی ســود عملیاتــی شــرکت و 

عمدتــا بابــت کاهــش 58 درصــدی هزینــه هــای فــروش و اداری مــی باشــد.

هرآنچه که باید از ولصنم و قراردادش با سایپا بدانید!

مدیر امور سهام ولصنم قرارداد این لیزینگ را با سایپا تایید کرد.

شــهبازی مــی گویــد کــه لیزینــگ صنعــت و معــدن طــی قــراردادی بــا ســایپا قــرار شــده 
خودروهــای ایــن شــرکت را بــه صــورت اعتبــاری بــه فــروش برســاند.

دربــاره چرایــی ایــن قــرارداد میــان ســایپا و ولیزینــگ صنعــت و معــدن بایــد بدانیــم کــه 
ــت و  ــگ صنع ــل لیزین ــن مدیرعام ــش از ای ــایپا، پی ــی س ــل کنون ــی مدیرعام ــر جمال دکت

معــدن بــوده اســت.
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ــاره ارزش ایــن قــرارداد مــی گویــد:  همچنیــن یکــی دیگــر از مدیــران ایــن شــرکت درب
ارزش ایــن قــرارداد 35 میلیــارد تومــان و ایــن توافــق کلــی بــرای محصــوالت سایپاســت..

وی همچنیــن تعدیــل ســود مناســبی را در صــورت هــای مالــی ایــن لیزینــگ پیــش بینــی 
کــرد و افــزود: ولصنــم ازبابــت ذخیــره 30 میلیاردیبابــت ســهم وآتــی و همچنیــن ســرمایه 

گــذاری صنعــت و معــدن تعدیــل مثبــت را در ســود خــود پیــش بینــی مــی کنــد.

سهامدارعمده فزرین؛

درباره قراردادجدید و پرسود این شرکت توضیح داد!

ــرداری از  ــا بهره ب ــیا ب ــدن آس ــن مع ــد: زری ــیا می گوی ــدن آس ــن مع ــده زری ــهامدار عم س
فــاز اول کارخانــه خــود در مهدی آبــاد بــه تأمین کننــده مــاده اولیــه بــرای صنعــت ســرب 

ــود. ــل می ش و روی تبدی

ــزرگ  ــادن ب ــاد از مع ــدن مهدی آب ــد: مع ــرارداد می گوی ــن ق ــاره ای ــی درب ــم جمیل ابراهی
بــوده کــه طبــق قانــون جــزو انفــال کشــور محســوب می شــود ایــن در حالــی اســت کــه 
صنعــت ســرب و روی کشــور بــه علــت نداشــتن مــاده اولیــه هم اکنــون 25 درصــد کمتــر 
از ظرفیــت خــودکار می کننــد و ایــن موضــوع موجــب شــده کــه ایــن کارخانجــات دیگــر 

توجیــه اقتصــادی نداشــته باشــند.

وی اضافــه می کنــد: بــر همیــن اســاس بــا توجــه بــه اینکــه ذخایــر معــدن انگــوران نیــز 
در حــال اتمــام اســت بــه همیــن دلیــل مقــرر شــد کارخانــه کنســانتره بــه ظرفیــت 300 

ــاد احــداث شــود. هــزار تــن در کنــار معــدن مهدی آب

وی اضافــه کــرد: ایــن کارخانــه می توانــد کمــک قابل توجهــی بــه صنعــت ســرب و روی 
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کشــور کنــد و کارخانجاتــی را کــه بــا کمبــود مــواد اولیــه مواجــه هســتند ، پاســخگو باشــد.

ــا همــکاری چنــد  ــه کــه زریــن معــدن آســیا ب ــاز اول ایــن کارخان ــه گفتــه جمیلــی ، ف ب
شــرکت خارجــی و داخلــی نســبت بــه احــداث آن اقــدام کــرده دو مــاه آینــده همزمــان بــا 

ــد . ــرداری می رس ــه بهره ب ــن ب ــد 50 هزارت ــا تولی ــت ب ــه دول هفت

وی گفــت : بــا بهره بــرداری کامــل از ایــن کارخانــه ، امیــد اســت مشــکل کمبــود اولیــه 
تــا حــدودی حــل شــود.

وی تصریــح کــرد: بــرای احــداث ایــن کارخانــه 13 کنسرســیوم شــرکت کردنــد کــه هفــت 
کنسرســیوم شــرایط حضــور را پیــدا کــرد کــه یکــی از آن هــا زریــن معــدن آســیا بــود کــه 

توانســت برنــده شــود.

جمیلــی ارزش ایــن قــرارداد را 300 میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و افــزود: مجمــع عمومــی 
ــهامداران  ــه س ــی را ب ــای خوب ــا نویده ــا و در آنج ــاه برپ ــط تیرم ــدن در اواس ــن مع زری

ــم داد. خودخواهی

کروز با نام مستعار بهمن را خرید!!

ــاره آخریــن نتیجــه مزایــده بهمــن خبــر از برنــده شــدن  گزارش هــای منتشــره شــده درب
ــده می دهــد. ــن مزای ــور در ای ویســمن موت

ــده واگــذاری ایــن  ــاره می گوید:نخســتین آگهــی مزای یکــی از ســایت های خبــری دراین ب
ســهام در پانزدهــم اســفندماه ســال گذشــته برگــزار شــد و  برنــده ای کــه توانایــی مالــی ، 
تخصصــی و فنــی الزم بــرای تملــک و اداره ســه شــرکت ســرمایه گذاری اندیشــه فــردا – 
ســرمایه گذاری توســعه انــرژی هــور – فــن پــردازان بهمــن را داشــته باشــد در بــر نداشــت.
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ــی  ــع مال ــه مناب ــاز ب ــی و نی ــل بده ــه دلی ــه ب ــده ک ــرکت واگذارکنن ــاق ش ــن اتف پس ازای
ــود و  ــرو ب ــهام روب ــداری س ــت نگه ــا محدودی ــود ب ــای خ ــایر فعالیت ه ــام س ــرای انج ب
ــک 62/2 درصــد ســهام  ــه مال ــور ک ــال 100% ســهام ســه شــرکت مذک ــه انتق نســبت ب

ــرد. ــدام ک ــر اق ــاری کوث ــی و اعتب ــه مال ــه موسس ــود را ب ــن ب ــرمایه گذاری بهم س

ــتراتژی  ــر  اس ــاری کوث ــه موسســه اعتب ــی نویســد : ازآنجاک ــاره م ــن ب ــازار درای عصــر ب
بنــگاه داری نداشــته و می بایســت خــود را  بــا ضوابــط اباغــی بانــک مرکــزی جمهــوری 
ــه واگــذاری ســهام شــرکت های  تملــک شــده  ــران تطبیــق دهــد  نســبت ب اســامی ای

اقــدام نمــود.

ــک  ــر ) مال ــرکت فوق الذک ــه ش ــهام س ــد س ــد در ص ــذاری ص ــده دوم واگ ــی مزای آگه
ــام  ــا اع ــاه ب ــم خردادم ــن ( در هجده ــرمایه گذاری بهم 62/2 درصــد ســهام شــرکت س
ســپرده 150 میلیــارد تومانــی شــرکت در مزایــده و بــا افزایــش 82 میلیــارد تومانــی نســبت 
ــه کنسرســیوم »  ــات منتشــر شــد ک ــای اقتصــاد و اطاع ــانه های دنی ــه دور اول در رس ب
ویســمن موتــور« بــا رعایــت شــرایط  منــدرج در مزایــده حاضــر شــد و درنهایــت بــا کلیــه 
ماحظــات و تمامــی مراحــل قانونــی برنــده مزایــده شــد. ایــن در حالــی اســت کــه ســایر 
ــور در  ــزام حض ــوان ال ــپرده به عن ــه س ــز وج ــه واری ــبت ب ــده نس ــرکت کنندگان در مزای ش
مزایــده اقــدام نکردنــد، شــایان ذکر اســت در اســناد آگهــی مزایــده فــوق مبلــغ کل مزایــده 
بالغ بــر 1600 میلیــارد تومــان و مبلــغ ثمــن نقــدی معاملــه 300 میلیــارد تومــان و پرداخــت 
ــا ســود 16% اعام شــده  مابقــی ارزش ســهام واگــذاری طــی اقســاط مســاوی 6 ســاله ب

بــود.
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مداران در چه محدوده ای خریدنیست؟

تحلیلگران فانوس خرید سهم را در بازه 209 تا 228 تومان مناسب می دانند:

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=516

 سهم اهداف 250 و 300 تومان را پیش رو خواهد داشت.

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.

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

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=516
http://www.bourseiness.com/tahlil/category/technical-analysis
http://www.bourseiness.com/tahlil

