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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس بیــش از 82 
واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 73،877 واحــد رســید. کــه نمادهــای فــوالد بــا 45 واحــد ، 
رمپنــا بــا 38 واحــد و بفجــر بــا 36 واحــد بیشــترین تاثیــر  منفــی و همچنیــن نمــاد خــودرو 
ــورس گذاشــتند.  ارزش معامــات  ــر شــاخص ب ــا 27 واحــد بیشــترین تاثیــر مثبــت را ب ب
در ایــن بــازار بــه رقــم 163 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد خســاپا بــا رقمــی حــدود 14 

میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

در بــازار فرابــورس شــاخص کل بیــش از 4 واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 777 واحــد 
ــاخص  ــر ش ــی را ب ــر منف ــترین تاثی ــتران بیش ــو و   ش ــز ، میدک ــای هرم ــید . نماده رس
ــان رســید  ــارد توم ــم 75 میلی ــه رق ــازار ب ــن ب ــورس گذاشــتند. ارزش معامــات در ای فراب
کــه نمــاد هرمــز بــا رقمــی حــدود 5 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3463 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 32 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت ایــران بــا بیــان اینکــه تســهیات در نظــر گرفتــه 
ــهیات  ــزان تس ــت: می ــت، گف ــاد نیس ــان زی ــا آنچن ــداد بنگاه ه ــه تع ــه ب ــا توج ــده ب ش
ــا  ــت 50 ت ــان و جمعی ــارد توم ــک میلی ــر ی ــت 50 نف ــا جمعی ــا ت ــرای بنگاه ه ــی ب پرداخت
ــزان ،  ــزارش می ــه گ ــت .ب ــده اس ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــارد توم ــا 3 میلی ــر، 1 ت 100 نف
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ــد  ــا تســهیات جدی ــه ب ــی  در رابط ــه تلویزیون ــک برنام ــادی در ی ــاب ســهل آب عبدالوه
ــه بنگاه هــای کوچــک متوســط گفــت: از شــرایط دریافــت تســهیات در  نظــام بانکــی ب
ایــن طــرح می تــوان بــه میــزان اشــتغال فعلــی بنگاه هــا، میــزان افزایــش اشــتغال و بــازار 
فــروش محصــول اشــاره کــرد . وی بیــان کــرد: حــدود 1000 واحــد در اســتان اصفهــان 
ــن رابطــه انجــام شــده و  ــد کــه بررســی های الزم در ای ــام کرده ان ــت ن ــروز ثب ــه ام ــا ب ت
پرونــده برخــی از بنگاه هــا بــه بانک هــا ارائــه شــده اســت .رئیــس خانــه صنعــت، معــدن 
و تجــارت ایــران میــزان وام پرداختــی بــه بنگاه هــا بــا جمعیــت 50 نفــر اشــتغال را یــک 
میلیــارد تومــان، 50 تــا 100 نفــر اشــتغال را یــک تــا ســه میلیــارد تومــان اعــام کــرد .وی 
همچنیــن در رابطــه بــا بنگاه هایــی کــه جمعیــت آن هــا بیــش از 100 نفــر اســت، گفــت : 
پرونــده ایــن بنگاه هــا در ســطح اســتان بررســی نخواهــد شــد و در ســطح کشــور و ملــی 
بــرای آن هــا تصمیــم گیری هــای الزم انجــام می شــود ســهل آبــادی خاطــر نشــان کــرد: 
میــزان بهــره و ســود در ایــن طــرح بــه صــورت مشــخص اعــام نشــده و نــرخ 22 درصــد 
ــدون  ــه ب ــی ک ــت در صورت ــه دول ــد ک ــر گرفته ان ــرای آن در نظ ــرارداد ب ــان ق ــا پای را ت

مشــکل بازپرداخــت تســهیات انجــام شــود، کمــک 5 تــا 6 درصــدی خواهــد داشــت .

محمــد جــواد ظریــف و جــان کــری وزرای امــور خارجــه ایــران و آمریــکا در نشســتی 
دوجانبــه رونــد اجــرای برجــام و عمــل بــه تعهــدات طــرف هــای مقابــل را بررســی کردنــد 
.بــه گــزارش ایرنــا ایــن مذاکــرات صبــح چهارشــنبه در هتــل رادیســون بلــو اســلو برگــزار 
شــد. ظریــف روز گذشــته نیــز در حاشــیه اســلوفروم2016با فدریــکا موگرینــی هماهنــگ 
کننــده سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا گفــت و گــو کــرد .همچنیــن ســید عبــاس عراقچی 
و مجیــد تخــت روانچــی معاونــان وزیــر امــور خارجــه در دو نوبــت صبــح و بعــد از ظهــر 
بــا هلــگا اشــمید معــاون موگرینــی مذاکــره کردنــد .عمــده تریــن محــور گفــت و گوهــای 
دیپلماتهــای کشــورمان در ایــن مذاکــرات اجــرای کامــل تعهــدات طــرف مقابــل دربــاره 
رفــع موانــع پیــش روی مبــادالت مالــی و بانکــی جمهــوری اســامی ایــران بــوده اســت. 
در حالــی کــه بــا اجرایــی شــدن برجــام تحریــم هــای هســته ای علیــه جمهــوری اســامی 
ایــران برچیــده شــده اســت بــه دلیــل تــداوم فضــای تحریــم نهادهــای مالــی و بانکهــای 
غربــی در مبــادالت بــا ایــران تردیدهایــی دارنــد .بــه گفتــه دیپلماتهــای کشــورمان اجــرای 
کامــل تعهــدات طــرف مقابــل در ایــن خصــوص نیازمنــد جدیــت بیشــتر و تــاش هــای 
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فشــرده تــری اســت .وزیــر امــور خارجــه کشــورمان روز گذشــته نیــز در نشســت خبــری 
ــر  ــده وزی ــه برن ــا و بورگ ــه اروپ ــی اتحادی ــده سیاســت خارج ــگ کنن ــا هماهن مشــترک ب
خارجــه نــروژ در حاشــیه اســلوفروم 2016بــر ضــرورت جدیــت آمریکایــی هــا در برچیــده 

شــده فضــای روانــی ناشــی از ســالها تحریــم ایــران تاکیــد کــرد .

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

ــه کار  ــت ب ــا معامــات مثب ــا ب ــر نماده ــات اکث ــاخت قطع ــودرو و س ــروه خ در گ
ــدوده  ــش را در مح ــه معامات ــاد ک ــداین نم ــت ش ــاپا مثب ــد . خس ــان دادن ــان پای خودش
منفــی آغــاز نمــود در آخــر شــاهد تقاضــا در ایــن نمــاد شــدیم و تــا مــرز ســقف قیمتــی 
ــه  ــی و رشــد 2 درصــدی ب ــی 1171 ریال ــا قیمــت پایان ــان ب ــز پیــش رفــت امــا در پای نی
کار خــود پایــان داد ســایپا امــروز بیــش از 126 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه پــر حجــم 
تریــن نمــاد گــروه بــود . خزامیــا صــف خریــد شــد ایــن نمــاد کــه بــا معامــات منفــی روز 
خــود را آغــاز کــرد شــاهد افرایــش تقاضــا شــد و ایــن افزایــش تقاضــا منجــر بــه رســید 
بــه حداکثــر قیمتــی و در آخــر صــف خریــد شــد زامیــاد امــروز بــه رشــد 2 درصــدی رســید 
ــه معاماتــش خاتمــه داد .  ــی ب ــد 2 میلیون ــی و صــف خری ــی 982 ریال ــا قیمــت پایان و ب
خــاور نیــز از منفــی هــای گــروه بــود کــه بــا رشــد قیمتــی همــر اه شــد و توانســت بــه 
قیمــت 1177 ریــال و محــدوده 2 درصــد مثبــت برســد خــاور امــروز بیــش از 46 میلیــون 
ــی امــروز باالخــره مثبــت شــد  ــد نزول ــد روز رون ــه شــد . خــودرو بعــد از چن ســهم معامل
ایــران خــودرو نیــز ماننــد دیگــر خودرویــی هــا معاماتــش را بــا رونــد نزولــی آغــاز نمــود 
امــا شــاهد افزایــش تقاضــا در ایــن نمــاد شــدیم کــه در آخــر بــا رشــد 2 درصــدی و قیمــت 
ــا  ــارس ، خــکاوه ، خمهــر ب ــان داد . نمادهــای خپ ــه کار خــود پای ــی ب ــی 3288 ریال پایان
ــه  ــا افزایــش 1 درصــدی ب ــد معاماتشــان را پشــت سرگذاشــتند . خبهمــن ب صــف خری
قیمــت پایانــی 270 تومانــی رســید و بیــش از 11 میلیــون ســهم معاملــه شــد . بــا توجــه 
بــه اینکــه در ابتــدای ســاعات شــروع معامــات بیشــتر نمادهــا قرمــز پــوش بودنــد امــا 
رفتــه رفتــه شــاهد صعــود قیمتــی در بیشــتر نمادهــا شــدیم خوســاز از منفــی هــای گــروه 
بــود امــا ایــن نمــاد نتوانســت بــه رشــد قیمتــی برســد و بــا عرضــه بــه کار خــود پایــان داد 
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خوســاز امــروز را بــا کاهــش 3 درصــدی و قیمــت پایانــی 4331 ریالــی بــه پایــان رســاند 
. نمادهــای ختوقــا ، خــکار ، خمحــور ، خعتبــار ، ختــراک ازنمادهــای مثبــت و همــراه بــا 

صــف خریــد قطعــه ســازها بودنــد .

ــوان نخســتین شــرکت بورســی در  ــه عن ــران  ب ــروز آهنگــری  تراکتورســازی  ای عصــر دی
ســال جــاری مجــوز افزایــش ســرمایه از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایــی هــا را دریافــت 

کــرد.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، درپــی ممنــوع شــدن نمــاد ایــران خــودرو در 
ــا  ــارد تومانــی ب ــان معامــات دیــروز، ایــن شــرکت 1.53 هــزار میلی لحظــات قبــل از پای
انتشــار صورت هــای مالــی ســال مالــی 29 اســفند گذشــته )حسابرســی نشــده( ســود هــر 
ســهم را بــا 22 درصــد افزایــش از 45 بــه 55 ریــال افزایــش داد .براســاس ایــن گــزارش، 
ــد هــر  ــن شــرکت، برخــی کارشناســان اعــام کردن ــوع شــدن وضعیــت نمــاد ای ــا ممن ب
ــق دســتورالعمل  ــا طب ــودرو 22 درصــد بیشــتر شــده ام ــران خ ــر ســهم ای ــد ســود ه چن
ــوع  ــد نمــاد ایــن شــرکت ممن ــی ســود، نبای ــه دلیــل عــدم افزایــش بیــش از 5 تومان و ب
ــن  ــاز و ای ــددا” مج ــد مج ــی بع ــودرو” دقایق ــاد “خ ــان نم ــن می ــود .درای ــف ش ــا متوق ی
ــه  ــی ب ــه ای ــا ارســال نام ــران خــودرو ب ــاون اقتصــادی ای ــا مع موضــوع برطــرف شــد ام
ســازمان بورس،مطالــب نامــه جعلــی منتشــره در فضــای مجــازی و مربــوط بــه واگــذاری 

زیرمجموعــه هــا را تکذیــب کــرد.

در گــروه فلــزات اساســی شــاهد معامــات متعادلــی در ایــن گــروه بودیــم . هرمــز 
کــه جهــت  ارائــه اطاعــات پیــش بینــی متوقــف شــده بــود در جریــان معامــات امــروز 
ــن نمــاد  ــا افــت قیمتــی همــراه شــد ای ــا قیمــت 195 تومــان بارگشــایی شــد هرمــز ب ب
امــروز بــا کاهــش 9 درصــدی بــه معاماتــش خاتمــه داد و بــه قیمــت 1907 ریــال رســید 
ــت  ــرار گرف ــروه ق ــه در صــدر معامــات گ ــه شــد ک ــون ســهم معامل ــش از 26 میلی و بی
.فملــی بــا قیمــت پایانــی مثبــت بــه کار خــود پایــان داد ایــن نمــاد بــا رشــد 1 درصــدی 
ــی در  ــک ســهامدار حقوق ــت ی ــی رســید کــه شــاهد حمای ــی 1639 ریال ــه قیمــت پایان ب
ایــن ســهم بودیــم کــه بیــش از 91 درصــد خریــد امــروز فملــی توســط ایــن حقوقــی بــه 
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ــی  ــه قیمــت پایان ــا کاهــش 2 درصــدی ب ــن نمــاد ب ــود ای ثبــت رســید . فــوالد منفــی ب
1174 ریالــی رســید و بیــش از 8 میلیــون ســهم معاملــه شــد . نمادهــای فــوالی ، فــروس 
، فســرب ، فلولــه بــا صــف خریــد همــراه بودنــد . میدکــو منفــی بــود و بــا صــف فــروش 
ــون  ــه حجــم 8 میلی ــی ب ــه بلوک ــک معامل ــاد شــاهد ی ــن نم ــن در ای بســته شــد همچنی
ســهم بودیــم کــه ایــن معاملــه بــا قیمــت پایــه هــر ســهم 2326 ریــال درمنفــی 4 درصــد 
و در نمــاد میدکــو2 در بــازار خــرده فروشــی صــورت گرفــت . ارفــع ســبز بــود و بــا رشــد 
قیمتــی همــراه شــد ارفــع امــروز بــه قیمــت 329 تومــان رســید و بیــش از 3 درصــد بــا 

افزایــش قیمتــی همــراه شــد .

اخبــار حکایــت از ایــن دارد کــه کارخانــه گـــروه ملــی صنعتــی فــوالد ایــران تعطیــل شــد. 
کارخانــه ای کــه بیشــترین مقــدار از میــزان مصرفــی فــوالد کشــور در آن تولیــد مــی شــد 
وهمچنیــن مهــم تریــن قطــب تولیــدی فــوالد در کشــور محســوب مــی شــد ایــن روزهــا 

در تعطیلــی بــه ســر مــی بــرد و کارگــران آن هــم بیکارنــد.

ذوب آهــن اصفهــان درحــال مذاکــره بــا شــرکت راه آهــن بــرای فــروش ریل هــای تولیــدی 
ــن  ــخنگوی ذوب آه ــیده س ــرکت رس ــن ش ــه از ای ــاری ک ــن اخب ــت. در تازه تری ــود اس خ
اصفهــان از انجــام تســت ســرد ریل هــا تــا پایــان خــرداد ســخن گفتــه و معتقــد اســت از 

اول تیــر تولیــد ریــل ملــی در ایــن شــرکت آغــاز می شــود.

زیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: دولــت از ابتــدای امســال دیگــر هیــچ دخالتــی در 
قیمت گــذاری زنجیــره فــوالد نــدارد. بــه گــزارش خبرنــگار مایــن نیــوز، محمدرضــا نعمــت 
ــای  ــه امســال طرح ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــه تلویزیون ــک برنام ــته در ی زاده شــب گذش
ــن  ــید و از ای ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــور ب ــازی در کش ــه  س ــوزه گندل ــددی در ح متع
نظــر دیگــر کمبــودی نخواهیــم داشــت، در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص دلیــل دخالــت 
ــر  ــال دیگ ــدای امس ــت از ابت ــرد: دول ــار ک ــوالد اظه ــره ف ــذاری زنجی ــت در قیمت گ دول

ــدارد. ــوالد ن ــره ف ــذاری زنجی ــی در قیمت گ ــچ دخالت هی

در معامــات امــروز حمــل ونقلــی هــا رنــج هــای مثبــت حقوقــی حپارســا را بــه صــف 



  تحلیل امروز چهارشنبه 26 خرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

6

6

ــدار اســت. و ســرمایه  ــان خری ــر همچن ــن کوث ــرد مبی ــاد راهب ــن نم ــد کشــاند؛ در ای خری
گــذاری تامیــن آتیــه مســکن نیــز بــه جمــع ســهامداران آن اضافه شــده اســت. در حکشــتی 
معاملــه بلوکــی 4.7 میلیونــی در دقایــق پایانــی بــازار قیمــت ســهم را بــه محــدوده مثبــت 

رســاند.

در ســرمایه گــذاری هــا معامــات متعادلــی را نظــاره گــر بودیــم. نمادهــای وبیمــه، 
ــا  ــارزم ب ــد.  وخ ــه کردن ــروه تجرب ــن گ ــی را در ای ــد قیمت ــتر رش ــدبیر بیش ــت و س ومل
ــات  ــت؛ در معام ــروه را داش ــات گ ــم معام ــترین حج ــهم بیش ــون س ــی 4 میلی جابجای
روز گذشــته ایــن نمــاد ســرمایه گــذاری تامیــن آتیــه مســکن فــروش ســنگینی داشــت. 
شــرکت گوهــران امیــد کــه قــرار اســت هفتــه آینــده عرضــه اولیــه 10 درصــد ســهام آن 
در فرابــورس عرضــه شــود در خصــوص واگــذار 1.5 درصــد ســهام فــوالد مبارکــه توضیــح 
داد. براســاس ایــن گــزارش، ایــن عرضــه شــامل یــک میلیــارد و 149 میلیــون و 667 هــزار 
و 97 ســهم “فــوالد” بــود کــه یکشــنبه 23 خردادبــه قیمــت پایــه هــر ســهم 156 تومــان 
واگــذار شــده اســت. طبــق اعــام شــرکت، تغییــرات فــوق در صــورت مالــی میانــدوره ای 

6 ماهــه شــرکت منتهــی بــه31 خــرداد مــاه افشــا خواهــد شــد.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا در حاشــیه منفــی دادوســتد شــدند.
ســاینا لیــدر گــروه امــروز، در بیــن ســهامداران حقوقــی بیــش از 4 میلیــارد ریــال معاملــه 
شــد و در نهایــت بــا رشــد 5 درصــدی ، در قیمــت 392 تومــان بــه روز خــود پایــان داد ، 
بــا صــف خریــد کوچکــی بــه کار خــود پایــان دادو تنهــا نمــاد صــف خریــدی گــروه شــد.در 
ــازار خــرده  ــان در ب ــه بلوکــی 6.397.346 ســهم در قیمــت 930 توم نمــاد جــم 2 ،معامل
فروشــی انجــام شــد.پترول کــه د رمحــدوده صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرده بــود بــا 
98 درصــد خریــدار حقیقــی بیــش از 2 میلیــون ســهم دادوســتد و پرحجــم ظاهرشــد و در 
پایــان هــم در محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 131 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه 
داد وبــا 2 واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیــر گــذار بود.شــیراز در بیــن ســهامدارن حقوقــی در 
حــدود 1 میلیــون ســهم دادوســتد شــد و در نهایــت بــا افــت 3 درصــدی ،در قیمــت 254 

تومــان بــا صــف فــروش بــه روز خــود پایــان داد.
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در گــروه پاالیشــی بــه جــز نمادهــای شاوان،شــبندر و شــپنا بقیــه نمادهــا در حاشــیه 
منفــی دادوســتد شدند.شــبندر بــا 26 واحــد مثبــت بــه عنــوان ششــمین ســهم تاثیــر گــذار 
در شــاخص بــورس ،در حالــی کــه روز خــود را در محــدوده صفــر تابلــو آغــاز کــرده بــود 
بیــش از 8 میلیــون ســهم در بیــن ســهامداران حقوقــی معاملــه شــد کــه 4.700.000ســهم 
درقیمــت 469 تومــان در ســاعت پایانــی بــازار بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد ایــن نمــاد 
در نهایــت بــا افــت 2 درصــدی ،در قیمــت 463 تومــان بــه کار خــود پایــان داد و پــرارزش 
تریــن ســهم گــروه شد.شــپنادر ادامــه رونــد نزولــی خــود امــروز را هــم منفــی شــروع کــرد 
و بــا ارزش معاماتــی بیــش از 27 میلیــارد ریــال ،در ســاعات پایانــی بــازار 5 میلیــون ســهم 
در قیمــت 276 تومــان بــه صــورت بلوکــی جابــه جــا شــد و در پایــان بــا رشــد 1 درصــدی 
، در قیمــت 271 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد ، پرحجــم تریــن ســهم گــروه شــد 
و بــا 15 واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیــر گــذار بــود. ونفــت بــدون فروشــنده حقوقــی بیــش 
از 9 میلیــون ســهم معاملــه شــد و در نهایــت بــا افــت 3 درصــدی و در قیمــت 257 تومــان 

خــودرا بــرای معامــات فــردا آمــاده کــرد.

بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز از نیویــورک، قیمــت نفــت در معامــات روز ســه شــنبه 
ــت در  ــازی نف ــره س ــطح ذخی ــان داد س ــا نش ــوی آماره ــک س ــرا از ی ــت زی ــش یاف کاه
ــه  ــبت ب ــان نس ــازار همچن ــاالن ب ــر، فع ــوی دیگ ــت و از س ــه اس ــش یافت ــکا افزای آمری
پیامدهــای خــروج احتمالــی انگلســتان از اتحادیــه اروپــا نگــران هســتند .کارل لــری، مدیــر 
ــره  ــد ســالیوان، گفــت: افزایــش ذخی توســعه تجــارت نفــت و گاز در مؤسســه فراســت ان
ســازی ســوخت آمریــکا در کنــار همــه ابهامهــای کنونــی دیگــر در بــازار، ســبب مــی شــود 

هیــچ چیــز قابــل پیــش بینــی نباشــد.

ــا  ــان ب ــال شــد و همچن ــادل دنب ــا متع ــا تقریب ــی ه ــروه بانک ــای گ ــات نماده معام
ــت،  ــون وپس ــی همچ ــود؛ نمادهای ــراه ب ــو هم ــر تابل ــدوده صف ــی در مح ــت حقوق حمای
وتجــارت و حکمــت بیشــترین رشــد را در ایــن بیــن داشــتند. در ســاعت شــروع بــازار نیــز 

ــت رســاند. ــر مثب ــه محــدوده صف ــن ســهم را ب ــوک وبصــادر ای ــی بل جابجای

در ســاختمانی هــا معامــات مثبتــی را شــاهد بودیــم و اغلب نمادهــا همچون وســاخت، 
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وتــوس و ثعمــرا صــف خریــد بودنــد. ثنوســا نیــز بــا رنــج هــای مثبــت ســهامداران حقیقــی 
در دقایــق پایانــی بــازار بــه مــرز صــف خریــد رســید. وســاخت بــا حجــم معاملــه 3 میلیونی 

در صــدر گــروه قــرار گرفت.

افزایش قیمت سیمان از تیر ماه سال جاری

صادرات به عراق بعداز رمضان 

دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت ســیمان بابیــان از ســال 1393 هیــچ افزایــش 
نرخــی بــرای ســیمان وجــود نداشــته اســت، اظهــار کــرد: هزینــه تمام شــده ســیمان بــاال 
رفتــه و حتمــًا بایــد قیمــت ســیمان افزایــش پیــدا کنــد، چراکــه افزایــش نرخــی از دو ســال 
ــز مواجــه  ــا کاهــش قیمــت نی ــی ب ــی در مقاطع ــرای محصــول نداشــتیم و حت گذشــته ب
ــش قیمــت را  ــًا افزای ــد حتم ــم بای ــرپا نگه داری ــت را س ــن صنع ــم ای ــر بخواهی ــم. اگ بودی

بــرای آن در نظــر بگیریــم.

ــیمان  ــای س ــده از کارخانه ه ــای تمام ش ــع آوری هزینه ه ــال جم ــزود: در ح ــیخان اف ش
ــاه  ــا 15 تیرم ــارت ت ــدن و تج ــت، مع ــی وزارت صنع ــی های تخصص ــا بررس ــتیم و ب هس

ــد... ــد ش ــام خواه ــیمان اع ــد س ــای جدی قیمت ه

او دربــاره صــادرات ســیمان همچنیــن بیــان کــرد: مذاکراتــی با مســئوالن عراقی داشــته ایم 
ولــی همچنــان بــه دلیــل مشــکات بودجــه ای، امنیتــی و پاســخگو بــودن تولیــد داخلــی 
ــوع اعام شــده اســت.  ــن کشــور به طــور کل ممن ــه ای ــراق، واردات ســیمان خارجــی ب ع
ــد و اســتنباط مــا ایــن  البتــه مســئوالن عراقــی ایــن ممنوعیــت را موقــت اعــام کرده ان
اســت کــه صــادرات ســیمان ایرانــی بــه عــراق بعــد از مــاه مبــارک رمضــان از ســر گرفتــه 

می شــود.
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او بابیــان اینکــه بــازار جایگزیــن بــرای عــراق وجــود دارد، ادامــه داد: بازارهــای 
ــورهای  ــتان و کش ــامل افغانس ــه ش ــود دارد ک ــیمان وج ــرای س ــبی ب ــی مناس صادرات
ــا ایــران  حــوزه مشــترک المنافع ) CIS ( می شــود کــه ایــن روزهــا وضعیــت تجارتشــان ب
ــا کشــورهای آفریقایــی صــورت گرفتــه  بهبودیافتــه اســت. همچنیــن رایزنی هایــی نیــز ب

ــترش داد. ــا گس ــا آنج ــی را ت ــازار صادرات ــوان ب ــا بت ــت ت اس

شاخص کل بورس در کوتاه مدت 

در تحلیــل هــای گذشــته در مــورد رســیدن شــاخص کل بــه حمایــت در محــدوده 74000 
ــتن در  ــرار داش ــه ق ــه ب ــا توج ــن محــدوده و ب ــه ای ــیدن ب ــا رس ــم. ب ــاره کردی ــد اش واح
محــدوده اشــباع فــروش و همچنیــن واگرایــی مثبــت، در کوتــاه مــدت انتظــار حمایــت و 
حرکــت صعــودی وجــود دارد. تــا زمانیکــه رونــد کــف هــا و ســقف هــای پاییــن تــر کــه در 
تصویــر نشــان داده شــده اســت از بیــن نرفتــه همچنــان در فــاز نزولــی و اصاحی هســتیم. 
محــدوده مقاومتــی مهــم شــاخص در 77000 واحــد قــرار دارد. در صــورت شکســته نشــدن 
ــه  ــورد اهــداف آن ب ــده در م ــوان در روزهــای آین ــی ت ــت 73800-74000 واحــد م حمای
صــورت دقیــق تــر صحبــت نمــود در غیــر اینصــورت حمایــت بعــدی در محــدوده 70000 

تــا 71000 خواهــد بــود.
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ــا ؛  ــف ه ــرات حــذف تخفی ــرای بررســی اث ــی کارگــزاران ب گردهمای
ــنبه روز ش

ــا  ــزاران دورهــم جمــع می شــوند ت ــف کارگ ــان حــذف تخفی ــان و موافق روز شــنبه مخالف
ــات موضــوع  ــار و تبع ــه بررســی آث ــزاران ب ــون کارگ ــر کان ــی ، دبی ــر صانع ــاروح اهلل می ب
ــان  ــاره بی ــود را دراین ب ــرات خ ــه نظ ــد و نقط ــت بپردازن ــن صنع ــا در ای ــذف تخفیف ه ح

ــاره برســند. ــق دراین ب ــک تواف ــه ی ــد ب ــا شــاید بتوانن ــد ت کنن

در18 خردادمــاه بــود کــه ممنوعیــت تخفیــف کارمــزد معامــات بــه شــرکت های کارگزاری 
ابــاغ شــد کــه بــر اســاس ایــن اباغیــه و ضوابــط جدیــد بازاریابــی و تخفیفــات، اعضــا 
کانــون کارگــزاران بــورس و اوراق بهــادر در بورس هــا و فرابــورس اجــازه ارائــه تخفیــف 
ــده بســیاری از  ــه عقی ــه ب ــا غیرمســتقیم را ندارند.درحالی ک ــزد به صــورت مســتقیم ی کارم

کارشناســان ایــن موضــوع خــود بــه نگرانی هــای فعــاالن ایــن صنعــت افــزوده اســت.

ایــن درحالی کــه اســت کــه چنــدی پیــش روح الــه میــر صانعــی، دبیــر کانــون کارگــزاران 
ــام  ــوق تم ــت از حق ــرای صیان ــا ب ــذف تخفیف ه ــت : ح ــه اس ــاره گفت ــورس دراین ب ب
کارگــزاران بــوده ، بــر همیــن اســاس کانــون در رایزنی هــای شــفاهی و مکاتباتــی کــه بــا 
ســازمان بــورس داشــته ایم، خواهــان کــف کارمــزد بــرای معامــات کارگزارشــده اســت.

ــت  ــرای رقاب ــی ب ــا مانع ــذف تخفیف ه ــن ح ــا ای ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــد  ــی هــم بای ــت فقــط قیمتــی نیســت خدمات نمی شــود این طــور توضیــح مــی هــد: رقاب

ــود. ــع می ش ــی را مان ــت خدمات ــش کیفی ــی ، افزای ــت قیمت ــد. رقاب باش

از ســویی دیگــر، مصطفــی صفــاری، مدیرعامــل شــرکت ســبد گردانــی ایرانیــان،  یکــی 
ــد:  ــاره می گوی ــود دراین ب ــت خ ــا مخالف ــل،  ب ــدی قب ــورس چن ــان ب ــر از کارشناس دیگ
ــرکت های  ــزد ش ــات کارم ــم معام ــش حج ــا افزای ــا ب ــرح دنی ــای مط ــه بورس ه در هم
ــا  ــرای کارگزاری ه ــد ب ــن درآم ــزد اصلی تری ــن کارم ــد و ای ــش می یاب ــزاری کاه کارگ
ــی  ــوده و توانای ــزاران محــدود ب ــداد کارگ ــن کشــورها تع ــه در ای محســوب می شــود، البت
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رقابــت باالیــی دارنــد و کارگــزاری یــک حرفــه محســوب می شــود و نهادهــای مختلفــی 
ــن  ــی ای ــران تمام ــه در ای ــد، درحالی ک ــر نمی کنن ــا اظهارنظ ــزد آن ه ــف کارم ــر تخفی ب

ــت. ــان اس ــس در جری ــائل به عک مس

ــا  ــق آن ه ــات از طری ــه 50 درصــد معام ــی ک ــداد کارگزاری های ــران تع ــت: در ای وی گف
انجــام می شــود بــه تعــداد انگشــتان دســت و یــا کمتــر می باشــد و بحــث اصلــی در رابطــه 
ــزاری  ــر شــرکت های کارگ ــزاران ب ــزد کارگ ــف کارم ــت تخفی ــن ممنوعی ــذاری ای ــا اثرگ ب
دیگــر اســت و دامــن آن هایــی را خواهــد گرفــت کــه مابقــی معامــات را انجــام می دهنــد 
ــت  ــا یکدیگــر رقاب ــات ب ــن تخفیف ــه ای ــق ارائ ــم نیســت و از طری ــز ک ــا نی ــداد آن ه و تع

می کننــد.

دولت خوش قولی کند؛ بهشهر روسفید می شود 

آیا دولت به قول خود درباره افزایش قیمت روغن عمل می کند؟

ــر اســاس افزایــش 10 درصــدی  ــی خــود را ب ــی بهشــهر صورت هــای مال شــرکت صنعت
قیمــت روغــن از اول خردادمــاه  بســته اســت.

ــا 20 روز آینــده  یــک عضــو هیئت مدیــره در ایــن شــرکت می گویــد: امیدواریــم دولــت ت
ــورت   ــن ص ــر ای ــرد در غی ــن بگی ــت روغ ــش قیم ــاره افزای ــود را درب ــی خ ــم قطع تصمی
ــر  ــار تغیی ــده، دچ ــت بسته ش ــش قیم ــن افزای ــاس ای ــر اس ــه ب ــا ک ــی م ــای مال صورت ه

می شــود.

وی اضافــه می کنــد: شــرکت های تولیدکننــده روغــن در وضعیــت چنــدان مناســبی قــرار 
ندارنــد، حاشــیه ســود آن هــا کاهش یافتــه اســت و در بعضــی از محصــوالت کامــًا منفــی 

. ست ا
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بــه گفتــه وی، در غبشــهر هم اکنــون حاشــیه ســود در محصــوالت جامــد کامــًا منفــی و 
در مایعــات نیــز سربه ســر اســت.

او بــا اشــاره بــه اینکــه تخفیفــات نیــز حذف شــده اســت، اضافــه می کنــد: از ســویی قیمــت 
جهانــی روغــن افزایش یافتــه، از ســویی دیگــر، مــا شــاهد رشــد قیمــت محصوالتمــان در 

ــم. داخــل کشــور نبوده ای

ــوده امــا اآلن در نقطــه  وی تصریــح می کنــد: حاشــیه ســود غبشــهر پارســال 7 درصــد ب
ــتیم. ــر هس سربه س

او اضافــه می کنــد: تعدیــل منفــی مــا در صورتــی عــدم افزایــش قیمــت امــکان دارد بــه 
دالیلــی کــه بیــان کــردم.

 بــه گــزارش خبرنــگار مــا، ایــن در حالــی اســت کــه غبشــهر از ســهامداران خودخواســته 
اســت روز 14 تیرمــاه، به منظــور اصــاح ســاختار مالــی از یــک هــزار و 23 میلیــارد ریــال 
ــک  ــدد ی ــه ع ــا ب ــایر اندوخته ه ــته و س ــود انباش ــال از محــل س ــارد ری ــزار میلی ــه 3 ه ب
هــزار و 971 میلیــارد ریــال، 192 درصــد از ســود انباشــته و 6 میلیــارد ریــال، معــادل یــک 

ــد. ــا، در مجمــع حضــور یابن درصدازســایر اندوخته ه
 همچنیــن گــزارش حسابرســی شــرکت دربــاره بهــای روغــن خــام مصرفــی در صــورت 
ســود و زیــان می گویــد: کــه شــرکت پرداخــت مبلــغ یــک هــزار و 500 ریــال را بــه ازای 
هــر کیلوگــرم واردات روغــن خــام بــه انجمــن صنایــع روغــن نباتــی درنظرگرفتــه اســت.

ــن  ــهم ای ــر س ــار دارد و ه ــران را در اختی ــازار ای ــون 35 درصــد از ب ــن شــرکت هم اکن ای
شــرکت در ســال مالــی 30 آذرمــاه 95 بــا ســرمایه یــک هــزار و 23 میلیــارد ریــال، یــک 

ــات اســت. ــس از کســر مالی ــص پ ــال به طــور خال هــزار و 704 ری
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پیشنهاد تحلیلگران درباره خرید کرازی

خرید کرازی از سوی تحلیلگران در قیمت 480 تا 565 تومان توصیه میگردد:

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=117

مقاومت های پیش روی این نماد 624 ، 690 و سپس 770 تومان است.

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=117
http://www.bourseiness.com/tahlil/category/technical-analysis
http://www.bourseiness.com/tahlil/category/technical-analysis

