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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
845 واحــد افزایــش یافــت و بــه رقــم 73,644 واحــد رســید. کــه نمادهــای فــوالد بــا 83 
واحــد ، حکشــتی بــا 54 واحــد و شــبندر بــا 53 واحــد بیشــترین تاثیــر  مثبــت و همچنیــن 
نمــاد وبشــهر بــا 12 واحــد بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر شــاخص بــورس گذاشــتند.  ارزش 
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 177 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد فــاذر بــا رقمــی 

حــدود 15 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

ــید.  ــد رس ــم 777 واح ــه رق ــدی ب ــش 12 واح ــا افزای ــاخص کل ب ــورس ش ــازار فراب در ب
ــورس  ــاخص فراب ــر ش ــت را ب ــر مثب ــترین تاثی ــا بیش ــتران و بمپن ــو، ش ــای  میدک نماده
ــارد تومــان رســید کــه نمــاد  ــم 86 میلی ــه رق ــازار ب ــن ب گذاشــتند. ارزش معامــات در ای

ــود .  ــه ب ــترین ارزش معامل ــان دارای بیش ــارد توم ــدود 4 میلی ــی ح ــا رقم ــز ب هرم

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3470 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
28 هــزار تومــان رســید. 

مهمترین اخبار اقتصادی

ــاوت از  ــکلی متف ــا ش ــول ب ــازار پ ــت در ب ــوت رقاب ــته س ــاد: روز گذش ــای اقتص دنی
گذشــته نواختــه شــد. رد پــای ایــن تغییــر را می تــوان در رفتــار سیاســت گذار و عملکــرد 
ــه تفاهــم  ــی برخــاف ســنوات گذشــته ب ــرد. سیاســت گذار پول ــزاران جســت و جو ک کارگ
ــی  ــزی در گفت و گوی ــک مرک ــس  کل بان ــه رئی ــرد؛ به طوری ک ــمی نک ــا ورود رس بانک ه
ــار  ــول و اعتب ــورای پ ــوی ش ــده از س ــد تعیین ش ــقف 18 درص ــر س ــا زی ــر نرخ ه از تغیی
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حمایــت کــرد. ایــن ســخن رئیــس کل کاهــش نــرخ ســود بــه ســطح 15 درصــد را از یــک 
ــه رســمیت شــناختن رقابــت  ــه بارقه هــای ب ــا این گون ــه »اختیــار« تغییــر داد ت ــزام« ب »ال
از ســوی داور پولــی آشــکار شــود. مشــاهدات میدانــی از شــبکه بانکــی در روز اجــرای اول 
طــرح نیــز آثــار ایــن شناســایی رقابــت را پررنــگ  کــرد. براســاس بررســی های نمونــه روز 
گذشــته، شــبکه بانکــی کشــور اقــدام بــه ارائــه نرخ هــای متنــوع در بــازه 15 تــا 18 درصــد 
کــرده بودنــد. اتفاقــی کــه می تــوان آن را بــه معنــای رقابــت شــبکه بانکــی در یــک دامنــه 
شناخته شــده توصیــف کــرد. بــه بــاور برخــی کارشناســان، ایجــاد رقابــت کنونــی در اولیــن 
ــار  ــن ب ــار سیاســت گذار اســت . سیاســت گذار ای ــان رفت ــرای طــرح نتیجــه و ارمغ روز اج
بــه جــای بازیگــری اقــدام بــه داوری کــرد و پیش بینــی می شــود اگــر ایــن رونــد ادامــه 
ــدی کــه  ــول کــرد. فرآین ــازار پ ــدی در ب ــه فرآین ــل ب ــاق را تبدی ــن اتف ــوان ای ــد، می ت یاب
ــتری در  ــب مش ــدف جل ــا ه ــکار ب ــت و ابت ــوی خاقی ــا به س ــت بانک ه ــه آن حرک نتیج

بــازار پــول باشــد .

ایرنــا : صــادرات نفــت خــام ایــران بــه چیــن در مــاه مــه ســال جــاری میــادی 
ــن در  ــرد. چی ــد ک ــته رش ــال گذش ــابه در س ــه دوره مش ــبت ب ــد نس ــش از 5/ 19درص بی
ــران بزرگ تریــن مشــتری  ــه40 درصــد نفــت خــام ای ــد نزدیــک ب ــا خری ــم ب دوران تحری
ایــن محصــول کشــور مــا بــه شــمار می رفــت و در دوران تحریــم نیــز همچنــان عنــوان 
ــی پــس از اجــرای  ــران را حفــظ کــرد. پاالیشــگاه های چین ــدار نفــت ای ــن خری بزرگ تری
برجــام خریــد نفــت از کشــور مــا را افزایــش دادنــد؛ به گونــه ای کــه هم اکنــون قراردادهــای 
ــا ایــران  خریــد نفــت از ایــران را تمدیــد کرده انــد و بــه دنبــال افزایــش تجــارت نفتــی ب

هســتند .

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات بجــز نمــاد خپویــش کــه بــا قیمــت پایانــی 
منفــی بســته شــد شــاهد معامــات یکدســت ســبز رنگــی در ایــن گــروه بودیــم زامیــاد 
بــا بیــش از 71 میلیــون حجــم معاملــه در صــدر معامــات قــرار گرفــت زامیــاد امــروز بــا 
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ــا  ــز ب ــا تقاضــا همــراه شــد و در آخــر نی معامــات مثبــت کار خــود را آغــاز نمــود کــه ب
ــه خــود را  ــن هفت ــی معامــات ای ــی 1025 ریال ــی و قیمــت پایان ــد 10 میلیون صــف خری
بــه پایــان رســاند . خســاپا بــا اقبــال ظاهــر شــد ســایپا امــروز بــا افزایــش 4 درصــدی بــه 
ــا  ــه شــد ب ــون ســهم معامل ــش از 53 میلی ــس از آنکــه بی ــی رســید و پ قیمــت 152 ریال
صــف خریــد ســنگین 36 میلیونــی بــه کار خــود پایــان داد . نمادهــای خــاور ، ورنــا نیــز 
بــا صــف خریــد 4 میلیونــی بــه کار خودشــان پایــان دادنــد . خودروامــروز را هــم بــا رونــد 
ــی را پشــت  ــی 3381 ریال ــروز قیمــت پایان ــران خــودرو ام ــان رســاند ای ــه پای ــش ب افزای
سرگذاشــت و بــا افزایــش 4 درصــدی و صــف خریــد 5 میلیونــی بســته شــد . خپــارس هــم 
از صــف خریدهــای گــروه بــود کــه بــا افزایــش تقاضــا همــراه شــد و بــا قیمــت پایانــی 
1434 ریالــی بیــش از 11 میلیــون ســهم معاملــه شــد و بــا صــف خریــد 5 میلیونــی بــه 
معاماتــش خاتمــه داد . نمادهــای خــکاوه ، خگســتر ، خمهــر از دیگــر نمادهــای همــراه 
ــد .  ــان دادن ــه کار خودشــان پای ــی ب ــر قیمت ــد کــه در حداکث ــد گــروه بودن ــا صــف خری ب
ــا رونــد صعــودی و افزایــش 4 درصــدی خاتمــه داد  خبهمــن اخریــن روز کاری خــود را ب
ــی  ــا تقاضــای 25 میلیون ــه کــرد و ب ــی را تجرب ــی 2862ریال ــروز قیمــت پایان خبهمــن ام
بــرای هفتــه معاماتــی بعــد خــود را آمــاده نمــود . نمادهــای ختــراک ، ختوقــا ، خرینــگ 

از قطعــه ســارهای همــراه بــا صــف خریــد گــروه بودنــد .

شــایعات مربــوط بــه مزایــده 62 درصــد ســهام ســه مالــک گــروه بهمــن و خریــدار ایــن 
بلــوک همچنــان ادامــه دارد و موجــب شــد تــا ســهام “خبهمــن” دیــروز و امــروز بــا رشــد 
قیمــت و صــف خریــد همــراه شــود. بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، در پــی 
اعــام مزایــده 62 درصــد ســهام ســه مالــک گــروه بهمــن و بازگشــایی پاکــت هــای ایــن 
مزایــده در ســه شــنبه گذشــته 25 خــرداد، از قــرار معلــوم ایــن معاملــه انجــام شــده امــا 
تاکنــون نــام خریــدار یــا خریــداران قطعــی و اعــام نشــده تــا تنــور شــایعات ایــن موضــوع 

همچنــان گــرم بمانــد.

وزیــر صنعــت بــا اعــام نکاتــی دربــاره شــرکت مشــترک ایــران خــودرو و پــژو از امضــاء 
قــرارداد ایــران خــودرو دیــزل بــا طــرف آلمانــی تــا آمــاه آینــده خبــر داد. مدیرعامــل ایــران 

خــودرو هــم از تولیــد 3 محصــول جدیــد تــا اســفند خبــر داد.
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در گــروه فلــزات اساســی اکثــر نمادهــا بــا معامــات مثبــت و صــف خریــد بــه کار 
ــه  ــش 2 درصــدی ب ــا افزای ــروز ب ــاد ام ــن نم ــود ای ــت ب ــز مثب ــد . هرم ــان دادن ــود پای خ
ــرای برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه خــود را  ــی رســید و ب قیمــت 1804 ریال
آمــاد کــرد و در پایــان معامــات متوقــف شــد . همچنیــن شــاهد معاملــه بلوکــی بــه حجــم 
13 میلیــون ســهم در ایــن نمــاد بودیــم ایــن معاملــه در محــدوده صفــر منفــی و بــا قیمــت 
176 تومــان در بــازار خــرده فروشــی و در نمــاد هرمــز 2 صــورت گرفــت . هرمــز بــا بیــش 
از 23 میلیــون ســهم پــر حجــم تریــن نمــاد گــروه بــود . فــوالد بــا افزایــش 4 درصــدی 
بــه کار خــود پایــان داد فــوالد بــه قیمــت 1199 ریالــی رســید و بــا تقاضــا همــراه شــد ابــن 
نمــاد پــس از آنکــه بیــش از 10 میلیــون ســهم معاملــه شــد بــا صــف خریــد 7 میلیونــی بــه 
کار خــود پایــان داد . نمادهــای ذوب ، فســرب ، وتــوکا ، فــوالژ از نمادهــای مثبــت گــروه 
بودنــد کــه بــا صــف خریــد و بــا حداکثــر قیمتــی بــه کار خودشــان پایــان دادنــد . فاســمین 
امــروز بــا افزایــش 2 درصــدی بــه قیمــت 2106 ریالــی رســید . فباهنــر بــا افزایــش تقاضــا 
همــراه شــد و بــا صــف خریــد 1 میلیونــی و افزایــش 4 درصــدی بــه قیمــت 1434 ریالــی 

رســید و بــه معاماتــش خاتمــه داد . 

ــه نخســت امســال، 5,6 درصــد رشــد  ــوالد کشــور طــی 2 ماه ــد شــمش ف ــزان تولی می
ــت. یاف

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، زهــرا ســعیدی بــا بیــان اینکــه رشــد و توســعه 
ــت  ــا کمی ــت ت ــته اس ــوالدی وابس ــوالت ف ــت محص ــه کیفی ــتر ب ــور بیش ــی کش صنعت
آن هــا بــه خانــه ملــت گفت:بــه همیــن دلیــل فوالدمبارکــه بــه منظــور افزایــش کیفیــت 
ــره  ــا هــدف کاهــش چالــش هــای موجــود در فعالســازی زنجی محصــوالت فــوالدی و ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــد .وی ب ــی کنن ــد م ــوم تولی ــت و بل ــود بیل ــوالدی خ ــوالت ف ــد محص تولی
ــرای  ــه ب ــن کارخان ــای ای ــاش ه ــت و ت ــش کیفی ــت افزای ــه جه ــوالد مبارک ــت ف ظرفی
ــی  ــدی در برخ ــتر محصــوالت تولی ــزود:در حال حاضــر بیش ــزات، اف ــازی تجهی ــدرن س م
کارخانــه هــای فوالدســازی از فنــاوری 40 ســال قبــل اســتفاده می کننــد، در حالــی کــه 
بایــد تولید کننــدگان فــوالد بــه ســمت اســتفاده از فناوری هــای جدیــد ســوق داده شــوند 



  تحلیل امروز چهارشنبه 2 تیر 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

5

5

ــم  ــی ه ــت خوب ــدی  از کیفی ــای تولی ــود، کااله ــای موج ــش ظرفیت ه ــار افزای ــا در کن ت
برخــوردار باشــند.

در ســرمایه گــذاری هــا شــاهد تشــکیل صــف خریــد ســنگین در نمــاد گوهــران پــس 
از انتشــار گــزارش مثبــت آن بودیــم. گوهــران کــه طــی دو روز معاماتــی پــس از عرضــه 
ــه  ــی ب ــی 9 میلیون ــه بلوک ــا معامل ــروز ب ــات ام ــروع معام ــدی نداشــت، در ش ــه رش اولی
صــف خریــد رســید. گوهــران در گــزارش 6 ماهــه خــود مبلــغ 18 میلیــارد تومــان ســود 
حاصــل از ســرمایه گــذاری شناســایی کــرده،در حالیکــه در گــزارش 3 ماهــه ایــن مبلــغ 
معــادل 3 میلیــارد تومــان بــود؛ بــا ایــن اوصــاف، احتمــال تعدیــل مثبــت بــرای ایــن ســهم 
وجــود دارد. در نمــاد واتــی همچنــان شــاهد افزایــش قیمــت ســهم بودیــم؛ بــا توجــه بــه 
معامــات ایــن نمــاد احتمــال افزایــش قیمــت تــا محــدوده 300 تومــان نیــز وجــود دارد. 
ســایر نمادهــای گــروه نیــز مثبــت معاملــه شــدند و اغلــب بــا صــف خریــد بــه کار خــود 

پایــان دادنــد و در ایــن بیــن ســدبیر تنهــای نمــاد منفــی گــروه بــود.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا بــا معامــات مثبــت همــراه بودنــد. 
در نمــاد پتــرول کــه دیــروز مدبــران اقتصــاد 2 میلیــون ســهم بــه پرتفــوی خــود اضافــه 
نمــوده بود،امــروز در محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرد وبــا 94 درصــد فروشــنده 
حقیقــی بیــش از 6 میلیــون ســهم معاملــه شــد و در نهایــت بــا افــت 3 درصــدی ،در قیمــت 
129 تومــان بــه کار خــود پایــان داد و در صــدر گــروه قــرار گرفــت و بــا 17 واحــد مثبــت بر 
شــاخص تاثیــر گــذار بــود.در نمــاد شپاکســا 2، در بــازار خــرده فروشــی 11,200,000ســهم 
ــیران  ــد.نمادهای شپترو،شاما،ش ــام ش ــی انج ــورت بلوک ــه ص ــان ب ــت 363 توم در قیم
ــا نمادصــف  ــن تنه ــا حجــم پائی ــفن ب ــود بســته شدند.ش ــی خ ــتانه قیمت ــتوکا در آس و ش
فزروشــی گــروه بود.شــیران بــدون خریــدار حقوقــی بیــش از 8 میلیــارد ریــال دادو ســتد 
شــد ودر نهایــت بــا رشــد 4 درصــدی ، در قیمــت 396 تومــان بــا صــف خریــد کوچکــی 
بــه روز خــود پایــان داد ، بــا 16 واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیــر گــذار بــود و در رتبــه بعــد 

از پتــرول قــرار گرفــت.

علــی بیــگ زاده دربــاره آخریــن وضعیــت بازگشــایی نمــاد پلــی اکریــل کــه از 28 فرودیــن 
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ســال و بعــد ازبرگــزاری مجامــع ســاالنه و فــوق العــاده تاکنــون متوقــف اســت، توضیــح 
ــم  ــاد آن فراه ــکان بازگشــایی نم ــا ام ــد ت ــه ده ــی ارای ــد توضیحات ــن شــرکت بای داد: ای
شــود .وی ادامــه داد: طبــق هماهنگــی هــای بــه عمــل آمــده و بــه احتمــال زیــاد، هفتــه 
آینــده مدیــران پلــی اکریــل بــه ســئواالت مطــرح شــده ســازمان بــورس پاســخ خواهنــد 
ــاره  داد. بنابرایــن در ایــن صــورت نمــاد “شــپلی” هفتــه آینــده بــاز خواهــد شــد .وی درب
ــه  ــا ب ــت: ت ــن شــرکت هــم گف ــا 1200 درصــدی ای ــش ســرمایه 1000 ت موضــوع افزای
امــروز کمیتــه مربوطــه، جلســه ایــی بــرای ایــن موضــوع برگــزار نکــرده ولــی نمــاد پلــی 

اکریــل بــدون مشــخص شــدن یــا نشــدن افزایــش ســرمایه ، بــاز خواهــد شــد.

ــا  ــو ب ــارون در گفتگ ــیمی م ــع پتروش ــل مجتم ــوی، مدیرعام ــریف موس ــم ش ــید رحی س
ــا  ــره ب ــه مذاک ــده در دوره پســابرجام ب ــرات ایجــاد ش ــه تغیی ــاره ب ــا اش ــانا ب ــگار ش خبرن
ــاره  ــرکت اش ــن ش ــعه ای ای ــای توس ــام طرحه ــرای انج ــی ب ــف اروپای ــورهای مختل کش
کــرد و گفــت: رایزنــی بــا آنهــا بــرای توســعه طرحهــای باالدســتی، پاییــن دســتی و میــان 

ــداوم دارد . ــاز شــده اســت، ت ــه از پارســال آغ دســتی ک

ــات  ــیمی از مطالب ــوالت پتروش ــدت محص ــای بلندم ــاد قرارداده ــی، انعق ــه هیبت ــه گفت ب
تولیدکننــدگان بــوده و از ایــن رو بــه نظــر مــی رســد اینگونــه قراردادهــا در بــورس کاال بــا 
اســتقبال مجتمــع هــای پتروشــیمی روبــه رو شــود؛ همچنیــن بــه طــور طبیعــی صنایــع 
پاییــن دســتی از قراردادهــای بلندمــدت محصــوالت پتروشــیمی در بــورس اســتقبال ویــژه 

ای خواهنــد کــرد .

در گــروه پاالیشــی بــه تبعیــت از کلیــت بــازار معامــات مثبتــی را پشــت سرگذاشــتند 
ــوان  ــه عن ــت ب ــا 53 واحــد مثب ــه جــز نمادهــای شپاس،شــبهرن و شــنفت .شــبندر ب البت
ســومین ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص، در حالــی کــه روز خــود را مثبــت آغــاز کــرد در 
ــارد ریــال دادوســتد شــد ودر پایــان  بیــن اســتقبال ســهامداران حقیقــی بیــش از 13 میلی
بــا رشــد 3,5 درصــدی ، در قیمــت 474 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد و پــرارزش 
ــه  ــه ب ــت روزان ــقف قیم ــتران در س ــراز و ش ــد.نمادهای شاوان،ش ــروه ش ــهم گ ــن س تری
معامــات خــود خاتمــه دادند.ونفــت بــدون فروشــنده حقوقــی بیــش از 3 میلیــون ســهم 
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ــا رشــد 2 درصــدی ، در قیمــت 26 تومــان بــه معامــات  جــا بــه جــا شــد ودر نهایــت ب
ــه  ــت ب ــا 2 واحــد مثب ــرار گرفت.شــتران ب ــذد از شــبندر ق ــه بع خــود خاتمــه داد و در رتب
ــهامداران  ــرک س ــدون تح ــورس ،ب ــاخص فراب ــذار در ش ــر گ ــهم تاثی ــن س ــوان دومی عن
ــدی و در  ــد 4 درص ــا رش ــان ب ــد و در پای ــه ش ــهم معامل ــون س ــش از 2 میلی ــی بی حقوق
قیمــت 265 تومــان خــود را بــرای معامــات فــردا آمــاده کــرد و نمــاد ســوم گــروه شــد.

ــران در  ــهم ای ــای س ــرد احی ــاره راهب ــانا، درب ــگار ش ــا خبرن ــو ب ــتمیان در گفتگ ــی رس عل
بازارهــای جهانــی نفــت خــام اظهــار کــرد: متاســفانه اقتصــاد کشــور وابســته بــه صــادرات 
نفــت و تــک محصولــی اســت، از ایــن رو، کشــور بــا اعمــال تحریمهــای ظالمانــه، دچــار 
محدودیــت شــد .وی گفــت: بــه طــور حتــم، اگــر درآمدهــای نفتــی بــرای زیرســاختهای 
عمرانــی و زیربنــای اقتصــادی صــرف شــود عوایــد مطلوبــی نصیــب کشــور خواهــد داشــت 
زیــرا بــه هــر میــزان کــه درآمــد نفــت بــرای امــور جــاری صــرف شــود بــه همــان میــزان 
ســرمایه  کشــور هــدر مــی رود . عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون اجتماعــی افــزود: بهترین 
ــرای زیرســاختهای  راهــکار ایــن اســت کــه از اعتبــارات نفتــی کــه محقــق مــی شــود ب

کشــور بهــره جویــی کــرد.

گــروه بانکــی معامــات مثبتــی را پشــت ســر گذاشــت بطوریکــه نمادهایــی همچــون 
ــا جمــع شــدن  ــد شــدند. همانطــور کــه انتظــار داشــتیم ب وپســت و حکمــت صــف خری
صــف فــروش و گــردش در دقایــق پایانــی بــازار روز گذشــته، معامــات امــروز ایــن نمــاد 
ــا  ــت ب ــد رســید و در نهای ــه صــف خری ــازار ب ــه ب ــی در میان ــت حقوق ــج هــای مثب ــا رن ب
صــف خریــد ســنگین 8 میلیونــی بــه کار خــود پایــان داد؛ صنــدوق ســرمایه گــذاری یکــم 
کارگــزاری بانــک کشــاورزی نیــز همچنــان در ایــن ســهم خریــدار اســت. وبصــادر علیرغــم 
ــات  ــن دور روز نداشــت و در معام ــات ای ــی در معام ــود رشــد چندان ــت خ ــزارش مثب گ
امــروز نیــز بــا جابجایــی بلــوک 25 میلیونــی رشــد 1,5 درصــدی را تجربــه کــرد و در پایــان 
ــن پیــش از  ــرار گرفــت. امــروز همچنی ــی در صــدر گــروه ق ــه 61 میلیون ــا حجــم معامل ب
شــروع بــازار شــاهد توقــف نمــاد وکار بــا توجــه بــه تعدیــل پیــش بینــی درآمــد هــر ســهم 
ــه ازای هــر ســهم 342 ریــال ســود  بودیــم؛ وکار در دوره 12 ماهــه ســال 94 توانســت ب
محقــق کنــد، ایــن در حالیســت کــه ایــن شــرکت در آخریــن پیــش بینــی خــود مبلــغ 263 
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ریــال EPS اعــام کــرده بــود.

ــای  ــد در نماده ــف خری ــکیل ص ــاهد تش ــا ش ــی ه ــل ونقل ــت حم ــات مثب در معام
توریــل، حتــوکا و حریــل بودیــم و نمــاد حخــزر تنهــا نمــاد منفــی گــروه بــود. در حکشــتی 
امــروز نیــز شــاهد جابجایــی بلوکــی در رنــج هــای مثبــت و تاثیــر آن بــر رشــد شــاخص 
کل بودیــم. حپارســا تــا محــدوده 3 درصــد رشــد داشــت؛ راهبــرد مبیــن کوثــر روز گذشــته 
نیــز در ایــن نمــاد خریــدار بــود. در حتایــد نیــز خریدهــای صنــدوق گنجینــه آرمــان شــهر 

همچنــان ادامــه دارد.

کانتینرهای لبنی کدام شرکت ها به روسیه رفتند

بــا فراهــم شــدن شــرایط صــادرات بــه روســیه ســه کامیــون شــیر خشــک و یــک کامیــون 
پنیــر از دو شــرکت ایرانــی بــه ایــن کشــور صــادر شــد.

دبیــر انجمــن صنایــع لبنــی ایــران درگفتگــو بــا همفکــران درپاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــح داد:  ــور توضی ــن ط ــد، ای ــوده ان ــدی ب ــات تولی ــدام کارخانج ــرای ک ــا ب ــن کانتینره ای
دوکانتینــر شیرخشــک از شــرکت پــگاه و یــک کانتینرپنیــر و یــک شیرخشــک از شــرکت 

کالــه راهــی روســیه شــدند.

ــن کشــور  ــه ای ــرای صــادرات محصــول ب ــاره مجوزهــای اخــذ شــده ب رضــا باکــری درب
گفــت: صــادرات بــه ایــن کشــور منــوط بــه بازاریابــی قــوی اســت، زیــرا کمــی قوانیــن 

ــاره ســخت اســت. ایــن کشــوردراین ب

او پیــش بینــی کــرد : درســال 95 حــدود 500 میلیــون دالر صــادرات بــه روســیه صــورت 
ــود اختصــاص  ــه خ ــم را ب ــن رق ــی از ای ــن دوشــرکت بخــش اعظم ــا ای ــه فع ــرد ک گی

ــدداد. خواهن
باکری پنیر را ازبهترین محصوالت برای ورود مستمر به بازار روسیه عنوان کرد.
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تابلوی بورس چرا و تا چه موقع سبز است؟ 

ــی ســبزو تابســتانی را  ــه ای ــت ، آخــر هفت ــدی مثب ــن رون ــش گرفت ــا درپی ــازار ب ــروز ب ام
بــرای فعــاالن بورســی ســاخت ، آنچنانکــه در دادوســتدهای امــروز، شــاخص بــازار بــورس 

تهــران بــا 800 واحــد مثبــت بســته شــد.

ایــن درحالــی اســت کــه همچنــان چند ســوال اساســی در ذهــن بورســی هــا وجوددارداینکه 
ــازار مثبــت اســت و چقــدر بایــد  ایــن رونــد مثبــت چقــدر ادامــه دار خواهــد بــود؟ چــرا ب

امیــدوار بــود؟

یاسرشــریعت ازتحلیلگــران بــازار درایــن بــاره معتقــد اســت: ایــن رونــد رو بــه رشــد دلیــل 
خاصــی نــدارد و بــه نظــر مــن کمــی هیجــان هــای منفــی در بــازار تعدیــل شــده اســت.

به گفته او، اگرچه کاهش سود بانکی نیز به این روند کمک کرده است.

شــریعت درپاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه میــزان رونــد صعــودی ادامــه دار خواهــد بــود؛ 
ایــن طــور توضیــح مــی دهــد: بایــد در انتظــار وضعیــت بــازار دردوســه روز آینــده بــود، امــا 
بــه نظــر مــی رســد فعــا بــازار درمقابــل رونــد منفــی مقاومــت کنــد و خــود را بــه بــاال 

بکشــد.

ــازار پیــش بینــی مــی کنــد: کــه  ازســویی دیگــر محمــود کانتــری ، از دیگــر فعالیــن ب
ــودن خســته شــده اســت و درحــال اصــاح خــود اســت. ــازار از منفــی ب ب

ــم  ــه حج ــی ب ــا نگاه ــد: ب ــی کن ــه م ــازار اضاف ــدی ب ــد 800 درص ــه رش ــاره ب ــا اش او ب
ــازار نشــده اســت و حجــم معامــات چنــدان  ــی وارد ب معامــات درمــی یابیــم فعــا پول

ــرده اســت. رشــدی نک

ــه  ــودن فروشــنده اســت امــا ب ــه دلیــل کــم ب ــازار ب ــی ب ــه گفتــه کانتــری رشــد کنون ب
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ــازار مــی شــود . ــول بیشــتری وارد ب ــازار، پ ــد صعــودی ب ــا ادامــه رون ــج ب تدری

او گفت: بازار فعا درحال جبران روند کاهشی خود است .

رامیــن عباســی نیــز منطقــی تریــن دلیــل رشــد بــازار را ریــزش هــای چنــد وقــت اخیــر 
مــی دانــد و ادامــه مــی دهــد: فعــا نــرخ ســود بانکــی جذابیتــی بــرای بازاربــورس ایجــاد 

نکــرده اســت .

ــخص         ــنبه مش ــنبه و ش ــای یکش ــاخص درروز ه ــبزی ش ــودن س ــه دار ب ــت: ادام او گف
ــود. ــی ش م

معاون مالی داروسازی البرز;

ورود سرمایه های خارجی به صنعت داروسازی 

معــاون مالــی البــرز دارو مــی گویــد: شــرکت هــای دارویــی بــا ورود ســرمایه هــای جدیــد 
مواجــه خواهنــد بــود .

الیــاس کهــزادی مــی گویــد: اگرچــه دارویــی هیــچ گاه بــا محدودیــت هــای خاصــی مواجه 
نبــوده انــد امــا از ایــن بــه بعــد شــاهد ورود ســرمایه هــای جدیــد خارجــی بــه ایــن صنعــت 

ــم بود. خواهی

وی بــا بیــان اینکــه دارو از صنایعــی اســت کــه همیشــه بــازار مخصــوص بــه خــود را داد 
و امــروز ایــن بــازار پتانســیل ورود محصــوالت جدیــد در همــکاری بــا خارجــی هــا را دارد، 
مــی افزاید:امــروز اکثــر کارخانجــات داروســازی درحــال مذاکــره بــا شــرکت هــای خارجــی 

بــرای راه انــدازی خطــوط جدیــد تولیــد دارو هســتند.
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بــه گفتــه او ،  طــی چنــد مــاه آینــده شــاهد ورود محصــوالت جدیــد ازســوی کارخانجــات 
دارو ســازی خواهیــم بــود کــه درهمــکاری مشــترک بــا شــرکت هــای داروســازی مطــرح 

دنیــا تولیــد شــده اســت.

او دربــاره وضعیــت کنونــی داروســازی البــرز نیــز ایــن گونــه گفــت : ایــن شــرکت درحــال 
بــه روز کــردن ماشــین آالت خــود اســت و پیــش بینــی مــی شــود تــا پایــان ســال حــدود 

400 میلیــارد تومــان فــروش محصــول داشــته باشــد .

وی درپایــان خبــر از نوســازی خطــوط تولیــد ایــن کارخانــه و آزمایشــگاه جدیــد بــا آخریــن 
تکنولــوژی هــای روز دنیــا در داروســازی البــرز داد.

ودی در محدوده 105-112 تومان ارزنده است

محســن مومنــی، تحلیلگــر برتــر بــازار ســیگنال خریــد ســهم را در 110 تومــان بــا هــدف 
140-144 تومــان صــادر کــرده اســت :

https://efanos.com/Signal/23786

بــرای مشــاهده ســیگنال هــای صــادر شــده از ایــن نمــاد توســط ســایر تحلیلگــران بــه 
لینــک زیــر مراجعــه فرماییــد:

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=1101

https://efanos.com/Signal/23786
https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=1101
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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

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

