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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس 200 واحــد 
افزایــش یافــت و بــه رقــم 74,514 واحــد رســید. کــه نمادهــای کچــاد بــا 51 واحــد ، کگل 
بــا 41 واحــد و مبیــن بــا 33 واحــد بیشــترین تاثیــر مثبــت و نمــاد پارســان بــا بیــش از 17 
ــازار  ــر  شــاخص گذاشــتند.  ارزش معامــات در ایــن ب ــر منفــی را ب واحــد بیشــترین تاثی
بــه رقــم 128 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد واتــی بــا رقــم 15 میلیــارد تومــان دارای 

بیشــترین ارزش معاملــه بــود.

ــید.  ــد رس ــم 787 واح ــه رق ــدی ب ــش 7 واح ــا افزای ــاخص کل ب ــورس ش ــازار فراب در ب
نمادهــای هرمــز، دماونــد و زاگــرس بیشــترین تاثیــر مثبــت را بــر ایــن شــاخص گذاشــتند. 
ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 190 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد وهــور بــا 

ــود.    ــه ب ــان دارای بیشــترین ارزش معامل ــارد توم رقمــی بیــش از 4 میلی

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3502 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
85 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

ــت انتظــار دارد در  ــرگ گف ــا بلومب ــه ب ــران در مصاحب ــر اقتصــاد ای ــا، وزی ــب نی ــی طی عل
»آینــده نزدیــک« یــک رتبــه اعتبــاری بــرای ایــران تعریــف شــود، گامــی کــه مــی توانــد 
بــه جــذب ســرمایه گــذاران بــه خریــد اوراق قرضــه ایــن کشــور کمــک نمایــد. وی افــزود، 
ــه  ــای اعتبارســنجی هســتند . ب ــس ه ــه آژان ــا هم ــره ب ــال مذاک ــی »در ح ــات ایران مقام
گــزارش اقتصــاد آنایــن در حالــی کــه تنهــا 10 مــاه تــا پایــان دور اول ریاســت جمهــوری 
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حســن روحانــی زمــان باقــی مانــده، وی بــه دنبــال تبدیــل موفقیــت دیپلماتیــک هســته 
ــرای  ــی ب ــت روحان ــع ملمــوس اقتصــادی اســت. تــاش هــای دول ــه مناف ای دولتــش ب
جــذب میلیاردهــا دالر ســرمایه گــذاری خارجــی جهــت بازســازی زیرســاخت هــا بــه دلیــل 
ــا  ــکا ب ــت آمری ــای دول ــان پابرج ــای همچن ــم ه ــی از تحری ــای جهان ــک ه ــی بان نگران
مشــکل مواجــه شــده اســت .تهــران همچنیــن از اعضــای جمهــوری خــواه کنگــره آمریــکا 
ــه شــدت انتقــاد کــرده  ــرای اختــال در اجــرای توافــق هســته ای ب ــه دلیــل تــاش ب ب
ــزرگ، مــا  ــژه بانــک هــای ب ــه وی ــط بانکــی، ب ــا گفــت: »در حــوزه رواب اســت .طیــب نی
همچنــان بــا برخــی مشــکات مواجــه هســتیم… امــا برخــی از ایــن مشــکات بــه تدریــج 
و در طــول زمــان حــل خواهنــد شــد .«طیــب نیــا در ادامــه گفــت: »هــم اکنــون زمینــه 
ــی  ــن الملل ــای بی ــی در بازاره ــف ایران ــه مختل ــه و اوراق قرض ــار اوراق قرض ــرای انتش ب

فراهــم اســت.« وی اشــاره ای بــه حجــم و زمــان احتمالــی انتشــار ایــن اوراق نکــرد .

وزیــر اقتصــاد ایــران گفــت، از زمــان اجــرای توافــق هســته ای در مــاه ژانویــه، حــدود 45 
میلیــارد دالر قراردادهــای تامیــن مالــی »بــا کشــورهای مختلــف« منعقــد شــده اســت. وی 

افــزود، چنــد ماهــی طــول مــی کشــد کــه ایــن قراردادهــا »بــه مرحلــه اجــرا برســند .«

“ایــن طبیعــی اســت کــه زمانــی کــه ماشــینی متوقــف شــده و مــی خواهــد دوبــاره شــروع 
بــه حرکــت کنــد، ابتــدا تحــت فشــار قــرار مــی گیــرد و نیــاز بــه نیــروی رانــش بیشــتری 
ــه  ــول داد ک ــد”. وی ق ــی کن ــا ســهولت بیشــتری حرکــت م ــس از آن ماشــین ب دارد . پ
رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران در 12 ماهــه منتهــی بــه مــارس 2017 بــه 5 درصــد 
برســد کــه باالتــر از 4,5 درصــد پیــش بینــی شــده قبلــی توســط مقامــات ایرانــی خواهــد 
بــود .طیــب نیــا گفــت، وام هــای بازپرداخــت نشــده نیــز از 14 درصــد ســال 2013 یعنــی 
ــا  ــه اســت .م ــه حــدود 10 درصــد کاهــش یافت ــی ب ــت روحان ــان روی کار آمــدن دول زم
شــاهد تاثیــرات مثبــت لغــو تحریــم هــا بــر اقتصــاد کشــور هســتیم.« وی گفــت، همانطــور 
کــه اعمــال تحریــم هــا بــر ایــران زمــان بــرده، ترمیــم کامــل اقتصــادی نیــز تدریجــی 
خواهــد بــود .بــرای مثــال، در ارتبــاط بــا صــادرات و تولیــد نفــت، مــا در حــال حاضــر بــا 
هیــچ محدودیــت خاصــی مواجــه نیســتیم. در برخــی حــوزه هــا مــا هنــوز نتوانســته ایــم 
بــه طــور کامــل از نتایــج لغــو تحریــم هــا بهــره منــد شــویم .«طیــب نیــا دربــاره قــرارداد 
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ــق  ــن تواف ــدر روی ای ــا آنق ــا واقع ــت: »م ــگ گف ــرکت بوئین ــا ش ــارد دالری ب 17,6 میلی
ــرای مــا  ــرای آمریکایــی هــا مهــم اســت، ب حســاس نیســتیم…این توافــق آنقــدر کــه ب
ــا را  ــد نیازهــای م ــا هســتند کــه مــی توانن مهــم نیســت. شــرکت هــای دیگــری در دنی

تامیــن کننــد.« 

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
ــی کــه تعــدادی از نمادهــای  ــان معامــات امــروز در حال ــد در جری ــان دادن خودشــان پای
ــاد  ــم . زامی ــت بودی ــات مثب ــاهد معام ــود ش ــف ب ــروه متوق ــدر گ ــه لی ــی از جمل خودروی
ــی رســید .  ــه قیمــت 1047 ریال ــا افزایــش 3 درصــدی ب ــود ایــن نمــاد امــروز ب مثبــت ب
خزامیــا بــا بیــش از 73 میلیــون ســهم پــر حجــم تریــن نمــاد گــروه بــود کــه بیــش از 50 
درصــد حجــم معامــات توســط حقوقــی هــا صــورت گرفــت . ورنــا باافزایــش 1 درصــدی 
ــای  ــد . نماده ــه ش ــهم معامل ــون س ــش از 10 میلی ــید و بی ــی رس ــت 2437 ریال ــه قیم ب
ختــراک ، خمهــر ، خمحــور ، خگســتر بــا صــف خریــد و حداکثــر قیمتــی بــه معاماتــش 
خاتمــه داد . خریخــت منفــی بــود ایــن نمــاد در محــدوده صفــر منفــی معاماتــش را پشــت 
سرگذاشــت و بــا قیمــت 1951 ریالــی بســته شــد . خدیــزل مثبــت بــود بهمــن دیــزل بــا 
ــا  ــم ب ــروز را ه ــا ام ــی رســید . ختوق ــی 4447 ریال ــه قیمــت پایان ــش 1 درصــدی ب افزای
رونــد افزایشــی همــراه شــد ختوقــا بــا افزایــش 2 درصــدی بــه قیمــت 1669 ریالــی رســید 

و بیــش از 2 میلیــون ســهم معاملــه شــد .

ــا 6  ــره ب ــورس را نواخــت و از مذاک ــروز ب ــات ام ــگ معام ــودرو زن ــران خ ــل ای مدیرعام
ــزارش  ــه گ ــر داد. ب ــژو 207 در بهمــن ســال جــاری خب ــد پ ــی و تولی خودروســاز غیرچین
پایــگاه خبــری بــورس پــرس، هاشــم یکــه زارع کــه بــه بهانــه بیســت و یکمیــن ســالگرد 
عرضــه اولیــه ســهام ایــران خــودرو در تــاالر حافــظ حاضــر شــد و زنــگ امــروز معامــات 
را نواخــت ، بــه خبرنــگاران گفــت: درحالــی  مذاکــره بــا پــژو نهایــی و بــه امضــای قــرارداد 
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منجــر شــده کــه بــا 6 خودروســاز بیــن المللــی کــه غیرچینــی هســتند ، در حــال مذاکــره 
هســتیم.

در اســتخراج کانــه هــای فلــزی، کگل بــا ارائــه گــزارش ســه ماهــه صــف خریــد 
شــد و حجــم معاملــه آن بــه بیــش از 9میلیــون ســهم رســید. کگل در ایــن گــزارش ســود 
ــال افزایــش داد   ــه 220 ری ــال ب ــی جــاری از 166 ری ــرای ســال مال هــر ســهم خــود را ب
ــرای  ــی شــرکت اســت. ب ــل از محــل ســایر درآمدهــای غیرعملیات ــن تعدی کــه عمــده ای
ایــن شــرکت بایــد منتظــر تعدیــل مثبــت دیگــری از محــل افزایــش نــرخ فــروش شــمش 
ــایر  ــد. س ــان دادن ــود پای ــه کار خ ــد ب ــا صــف خری ــز ب ــاد نی ــور و کچ ــیم. کن فخــوز باش
نمادهــای گــروه اغلــب در محــدوده صفــر تابلــو معامــات خــود را دنبــال کردنــد. مجمــع 
ــد؛ در  ــزار ش ــروز برگ ــز ام ــروه نی ــن گ ــف ای ــاد متوق ــادن، نم ــاده ومع ــوق الع ــادی و ف ع
مجمــع عــادی ایــن شــرکت تقســیم ســود 15 تومانــی بــه ازای هــر ســهم تصویــب شــد و 
بــا افزایــش ســرمایه 27 درصــدی شــرکت از محــل مطالبــات و آورده نقــدی نیــز موافقــت 

شــد. ومعــادن روز گذشــته در دو نمــاد کگل و کنــور خریــدار بــود.

در گــروه فلــزات اساســی اکثــر نمادهــا بــا قیمــت پایانــی مثبــت بــه کا رخودشــان 
پایــان دادنــد وتــوکا بــا بیــش از 8 میلیــون ســهم پــر حجــم تریــن نمــاد گــروه بــود ایــن 
نمادامــروز بــا افزایــش 4 درصــدی بــه کار خــودش پایــان داد وتــوکا بــه حداکثــر قیمتــی 
نیــز رســید و در آخــر بــا قیمــت پایانــی 1666 ریالــی بســته شــد . هرمــز پــر تقاضــا ظاهــر 
شــد ایــن نمــاد امــروز بــا افزایــش 3 درصــدی بــه قیمــت 2186 ریالــی رســیدو بــا صــف 
خریــد 1 میلیونــی بــه معاماتــش خاتمــه داد . فاســمین منفــی بــود ایــن نمــاد در محــدوده 
صفــر منفــی بــه کار خــود پایــان داد و بــه قیمــت 2427 ریالــی رســید . ارفــع بــا صــف 
خریــد 3 میلیونــی همــراه شــد ارفــع کــه بــا معامــات مثبــت معامــات ایــن هفتهخــود 
ــا افزایــش  ــا افزایــش تقاضــا همــراه شــد و ب ــود در آخریــن روز کاری ب را آغــاز نمــوده ب
ــه جهــت   ــوالژ ک ــان داد . ف ــه کار خــود پای ــی ب ــی 3865 ریال 5 درصــدی و قیمــت پایان
برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مبنــی بــر تقســیم ســود نقــدی متوقــف شــده د 
رجریــان معامــات دیــروز بازگشــایی شــد امــا بدلیــل عــدم کشــف قیمــت معاملــه صــورت 
نگرفــت فــوالژ امــروز و بــا قیمــت 1719 ریــال بازگشــایی شــد و پــس از آنکــه بــا رشــد 
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9 درصــدی همــراه شــد بــا قیمــت پایانــی 1743 ریالــی بــه کار خــود پایــان داد .

روز گذشــته بــازار ســرمایه پذیــرای اوراق مرابحــه فــوالد مبارکــه اصفهــان بــه مبلــغ 100 
ــل توجــه ســرمایه  ــا اســتقبال قاب ــن اوراق ب ــره نویســی ای ــه پذی ــود ک ــان ب ــارد توم میلی
گــذاران مواجــه شــد بــه نحــوی کــه یــک هــزار و 500 میلیــارد تومــان تقاضــای خریــد 

در ســامانه ثبــت شــد.

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و رییــس هیــات عامل ســازمان توســعه و نوســازی 
معــادن و صنایــع معدنــی ایــران گفــت: طــرح شــمس آلومینیــوم جاجــرم تــا نیمــه اول 96 

بــه صــورت کامــل بــه پایــان مــی رســد و بهــره بــرداری از آن آغــاز خواهــد شــد.

ــوز، بهــرام ســبحانی در مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه  ــن نی ــگار مای ــه گــزارش خبرن ب
ــا  ــاره مباحــث مطــرح شــده درخصــوص تحقیقــات ضددامپینــگ اروپ فــوالد مبارکــه درب
مطالــب مهمــی را مطــرح کــرد کــه خاصــه ایــن مطالــب بــه شــرح زیرنــد : هــدف اصلــی 
اروپــا از تحقیقــات ضددامپینــگ فــوالد فقــط چیــن اســت. نــام چنــد کشــور دیگــر ماننــد 
ایــران را هــم مطــرح کــرده انــد کــه از ایــن تحقیقــات برداشــت سیاســی نشــود. صــادرات 

فــوالد چیــن بــا ســایر کشــورها قابــل مقایســه نیســت .

مســیر ایــن تحقیــق حداقــل 7 تــا 8 ماهــه اســت. فعــا فقــط پرسشــنامه بــرای شــرکتهایی 
ــا  ــرای اروپ ــل و ب ــا تکمی ــد ارســال شــده ت ــا دامپینــگ کــرده ان ــا شــده در اروپ کــه ادع

ارســال کننــد .

دفعــه اول نیســت ادعــای دامپینــگ علیــه فــوالد مبارکــه مطــرح شــده اســت کــه دفعــات 
قبــل هــم ادعاهــا برطــرف شــده و ایــن بــار هــم برطــرف مــی شــود .

اگر هم اروپا فوالد مبارکه را تحریم کند بازارهای جایگزین برای صادرات داریم.

انشاهلل بتوانیم محصوالت فوالد مبارکه را به بازار قاره آمریکا صادر کنیم .
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در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا بــا معامــات مثبــت همــراه بودنــد.
پتــرول در محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرد و در بیــن ســهامداران حقیقــی بیش 
ــد  ــا صــف خری ــه شــد و در نهایــت در قیمــت 141 تومــان ، ب ــال معامل ــارد ری از 13 میلی
ــر  ــا 18 واحــد مثبــت پنجمیــن ســهم تاثی ــان داد و ب ــه کار خــود پای ــی ب حــدود 3 میلیون
گــذار در شــاخص بــورس شــد ، در صــدر گــروه قــرار گرفت.نمادهــای شــدوص و شــفارا 
در ســقف قیمتــی خــود بســته شــدند. زاگــرس در ادامــه رونــد معامــات صعــودی خــود  در 
مثبــت قیمــت خــورد و در بیــن ســهامداران حقیقــی بــا حجــم کــم معاملــه شــد و در پایــان 
ــات  ــه معام ــد کوچکــی ب ــا صــف خری ــان ب ــا رشــد 5 درصــدی ، در قیمــت 979 توم ب
ــورس  ــاخص فراب ــر در ش ــهم تاثی ــن س ــت چهارمی ــد مثب ــا 1 واح ــه داد و ب ــود خاتم خ
شــد.نمادهای شــتوکا و شســینا بــا صــف فــروش بســته شدند.پارســان بــا 17 واحــد منفــی 
بــه عنــوان ششــمین ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص بــورس، بــدون خریــدار حقوقــی بیــش 
ــه جــا شــد و در نهایــت در محــدوده صفــر منفــی ، در قیمــت  از 5 میلیــون ســهم جــا ب
205 تومــان خــود را بــرای معامــات فــردا آمــاده کرد.زاگــرس بعــد از دو روز کاری مثبــت 
بــودن امــروز را هــم مثبــت شــوع کــرد و در بیــن اســتقبال ســهامداران حقیقــی بیــش از 4 
میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در پایــان در قیمــت 979 تومــان ، بــا صــف خریــد کوچکــی 
روز خــود را بــه اتمــام رســاند.این نمــاد در دوره 3 ماهــه منتهــی بــه 31/3/95 )حسابرســی 
نشــده( بــه ازای هــر ســهم 613 ریــال ســود محقــق کــرده اســت کــه نســبت بــه مــدت 
ــل  ــدت مشــابه ســال قب ــا م ــته اســت. در مقایســه ب ــت داش ــل 43% اف مشــابه ســال قب
ــص  ــی خال ــی 60% کاهــش ، از طرف ــه هــای عملیات ــروش 17% کاهــش ،. ســایر هزین ف
ــا  ــی هــم ب ســایر درآمدهــای غیرعملیاتــی 71% کاهــش داشــته اســت. هزینــه هــای مال

افزایــش 283% بــه مبلــغ 38 میلیــارد ریــال رســیده اســت .

ایــن شــرکت براســاس عملکــرد 3 ماهــه پیــش بینــی اولیــه خــود را  51% پوشــش داده 
اســت.

ــروه در  ــت صــدر نشــین گ ــی بودیم.ونف ــات متعادل ــاهد معام ــی ش ــروه پاالیش در گ
ــد و در  ــه ش ــارد معامل ــش از 13 میلی ــی بی ــدار حقوق ــدون خری ــورد و ب ــت خ ــت قیم مثب
پایــان در محــدوده صفــر مثبــت و در قیمــت 228 تومــان بــه روز خــود پایــان داد.شــتران 
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ــش از 7  ــی بی ــدار حقیق ــا 100 درصــد خری ــرد و ب ــاز ک ــی کار خــود را آغ ــا قیمــت منف ب
میلیــون ســهم معاملــه شــد ودر انتهــا در قیمــت پایانــی 250 تومــان و رشــد 1,5 درصــدی 
روز خــود را بــه اتمــام رســاند ودر رتبــه بعــد از ونفــت قــرار گرفت.شــبهرن بــدون تحــرک 
ــان  ــه 869 توم ــن معامل ــت آخری ــم و در قیم ــی ک ــی و حجــم معامات ــهامداران حقوق س

خــودرا بــرای معامــات فــردا آمــاده کــرد و ســوم گــروه شــد.

قــرارداد مهــم پاالیشــگاه اصفهــان در آســتانه برگــزاری مجمــع ســاالنه بــا شــرکت کــره 
ایــی بــرای افزایــش دو برابــری نولیــد بنزیــن یــورو 4 بســته شــد تــا ایــن شــرکت بورســی 
دوبــاره پاالیشــگاه طایــی ایــران شــناخته شــود .حمیــد شــریف رازی مدیرعامــل شــرکت 
ــن  ــی از بزرگتری ــوره یک ــذف نفت ک ــت: ح ــران گف ــت ای ــاختمان نف ــی و س ــی مهندس مل
پروژه هــای پاالیشــگاه اصفهــان بــوده و هســت کــه بــه دالیلــی چــون هزینه هــای بــاال، 
مدتــی متوقــف شــد امــا بــا رفــع تحریــم هــا، شــرکت کــره ایــی پیشــنهاد اجــرای ایــن 
پــروژه بصــورت فاینانــس از طریــق خطــوط مالــی بانــک هــای کــره ای داد. مســووالن 
پاالیشــگاه اصفهــان هــم ایــن پیشــنهاد را پذیرفتنــد و مقــرر شــد منابــع را پــس از تکمیــل 

پــروژه بازپرداخــت کننــد.

در حمــل و نقــل هــا، معامــات مثبتــی را در نمادهــای گــروه شــاهد بودیــم؛ در حتــوکا 
کــه روز گذشــته ســرمایه گــذاری صنــدوق بازنشســتگی خریــد اندکــی داشــت در قیمــت 
2265 ریــال صــف خریــد شــد. در خبرهــا امــروز ایــن گــروه، معــاون امــور دریایی ســازمان 
بنــادر از برگــزاری فراخــوان مزایــده بنــدر شــهید رجایــی خبــر داد و گفــت: یــک مــاه پیــش 
فراخــوان مزایــده انتخــاب اپراتــور پایانــه شــماره یــک بنــدر شــهید رجایــی انجــام و اســناد 
فروختــه شــده و در حــال حاضــر در مهلتــی هســتیم کــه شــرکت ها بایــد اســناد تکمیلــی 
تحویــل دهنــد و تــا یــک مــاه بــرای تحویــل و ارائــه اســناد مهلــت دارنــد .  وی در ادامــه 
ــن دو شــرکت  ــال هســتند و ای ــا فع ــور ســینا و بت ــان دو اپرات ــاز یــک همچن ــزود: در ف اف
هــم در فراخــوان مزایــده شــرکت کردنــد و طبیعــی اســت کــه ایــن شــرکت ها در مزایــده 
ــرای فــاز ســوم ایــن بنــدر در حــال انجــام مطالعــه  حضــور داشــته باشــند . همچنیــن، ب
هســتیم بــا توجــه بــه حجــم و عــدد ایــن پــروژه،  مطالعاتــی بــرای رونــد واگــذاری ایــن 
ــر  ــم هــای شــرکت تایدوات ــه واســطه تحری ــی اســت، ب ــاز شــده اســت . گفتن ــروژه آغ پ



 تحلیل امروز چهارشنبه 30 تیر 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

8

8

ــی ســپاه  ــان از موسســات مال ــه شــرکت ســرمایه گــذاری مهــر اقتصــاد ایرانی )وابســته ب
ــد،  ــی ش ــوب م ــی محس ــهید رجای ــدر ش ــی بن ــور اصل ــه اپرات ــال 90 ک ــداران(  از س پاس
فعالیــت هــای ایــن بنــدر بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرد. بــا کنــار گذاشــتن ایــن شــرکت 
ــی از مــرداد ســال 93، فعالیت هــای  ــدر شــهید رجای ــه بن ــا ب ــور ســینا و بت و ورود دو اپرات
تخلیــه و بارگیــری در ایــن بنــدر از ســر گرفتــه شــد. البتــه ایــن دو شــرکت بــه عنــوان 
اپراتورهــای موقــت بنــدر شــهید رجایــی معرفــی شــدند و  وزارت راه و شهرســازی دولــت 
یازدهــم از ابتــدای شــروع بــه کار وعــده واگــذاری ایــن فــاز از بنــدر بــه بخــش خصوصــی 
از طریــق برگــزاری مزایــده در شــرایط رقابتــی را داده بــود کــه ایــن وعــده پــس از نزدیــک 

بــه ســه ســال گویــا مــاه گذشــته محقــق شــده اســت.

آخرین خبراز عرضه بلوکی »فارس« و » ذوب«

ســازمان خصوصــی دو برنامــه بــزرگ بــرای عرضــه بلوکــی دو نمــاد ذوب آهــن و هلدینگ 
خلیــج فــارس را در برنامــه خــود داشــته کــه ســخنگوی ســازمان خصوصــی درایــن بــاره 

ایــن طــور خبــر مــی دهــد!

جعفــر ســبحانی دربــاره عرضــه بلــوک 3 درصــدی هلدینــگ خلیــج فــارس بابــت بدهــی 
ــودرا  ــام بدهــی خ ــن شــرکت تم ــد: ای ــی گوی ــن اجتماعــی م ــرای تامی ــگ ب ــن هلدین ای
بــه ســازمان خصوصــی ســازی پرداخــت کــرد، بــه همیــن دلیــل ســازمان دربــاره عرضــه 

بلــوک ایــن شــرکت برنامــه ایــی فعــا نــدارد.

وی اضافــه مــی کنــد: امــا دربــاره بلــوک 60 درصــدی ذوب آهــن، ســازمان همچنــان بــه 
دنبــال فرصتــی مناســب اســت تــا بتوانــد بدهــی خــود از شســتا بدیــن گونــه نقــد کنــد.

ــه خصوصی ســازی  ــا اآلن هیچ کــدام از قســط های خــود را ب ســازمان تأمیــن اجتماعــی ت
پرداخــت نکــرده اســت.
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ــرد  ــت می ک ــی را پرداخ ــارد تومان ــط 260 میلی ــت 6 قس ــتا می بایس ــه وی ، شس ــه گفت ب
ــدام وصــول نشــده اســت.  ــه هیچ ک ک

ــوک 73 درصــدي از ســهام ذوب آهــن  ــک بل ــل ، ی ــدی قب ســازمان خصوصي ســازي  چن
اصفهــان را بــا قیمــت پایــه هــر ســهم 4116 ریــال دردر فرابــورس عرضــه کــرد. امــا بلوک 
ــرمایه گذار  ــک س ــد ی ــه مي ش ــت. گفت ــروش نرف ــن مشــتري نداشــت و ف ــهام ذوب آه س
ترکیــه اي کــه قبــًا مذاکراتــي را بــراي خریــد ســهام ذوب آهــن انجــام داده بــود، قبــل از 

عرضــه از خریــد ایــن ســهام انصــراف داده اســت.

فرصتی که ناشران در فصل مجامع از آن غافلند! 

مصاحبه با یک مقام مسئول 

فصــل مجامــع اســت و پراکندگــی برگــزاری مجامــع بــا شــدت بیشــتری وجــود دارد، تقریبا 
بخــش اعظمــی از شــرکت هــای بورســی طــی ایــن روزهــا مجمــع خــود را برگــزار مــی 
کننــد تــا عــاوه بــر ماقــات ســاالنه بــا ســهامداران خــود ، گزارشــات مالــی را ارایــه داد 

و از تصمیمــات آینــده خــود بــرای ســهامداران بگوینــد.

ایــن درحالــی اســت کــه براســاس قانــون تجــارت شــرکت هــای بورســی مــی تواننــد تــا 
4 مــاه پــس از تاریــخ مقــرر، نســبت بــه برگــزاری مجمــع اقــدام کنندکــه بدیــن ترتیــب 

چنیــن تراکمــی ایجــاد نمــی شــود.

درهمیــن بــاره حســینی مقــدم ، مدیرنظــارت برناشــران بــورس تهــران مــی گویــد: اختیــار 
برگــزاری مجامــع و مــکان و تاریخــش برعهــده مدیــران شــرکت و اعضــای هیــات مدیــره 

آن اســت و شــرکت بــورس نمــی توانــد درایــن بــاره دخــل و تصرفــی داشــته باشــد.
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وی مــی افزایــد: ازســویی دیگــر، مــن بــا حــرف شــما کامــا موافــق هســتم کــه شــرکت 
هــا مــی تواننــد از فرصــت 4 ماهــه خــود بــرای برگــزاری مجمــع اســتفاده کننــد تــا ایــن 

چنیــن بــا تجمــع برگــزاری مجامــع در چنــد روز مواجــه نباشــیم .

ــا  ــع ب ــل مجام ــد در فص ــی توانن ــی م ــای بورس ــرکت ه ــر روی ش ــه ه ــه او ، ب ــه گفت ب
ــا چنیــن تراکــم هایــی  ماحظــات بیشــتری تاریــخ تشــکیل جلســه را مشــخص کننــد ت

ایجــاد نشــود.

خودنمایی دوقلوهای سنگ آهنی 

بازار بورس

شــاخص بــورس تهــران امــروز را بــا صعــود 200,50 واحــدی بــه پایــان بــرد. نمادهــای  
کچــاد، کگل، مبیــن، بترانــس، پتــرول بیشــترین تاثیــر مثبــت و پارســان و وغدیر بیشــترین 
ــورس 318  ــورس و فراب ــات ب ــت. ارزش کل معام ــورس داش ــاخص ب ــی برش ــر منف تاثی
میلیــارد تومــان بــه ثبــت رســید . خزامیــا بــا معاملــه 73 میلیــون ســهم بیشــترین حجــم 
معامــات را بــه خــود اختصــاص داد. ســرمایه گــذاری، خــودرو، ابــزار پزشــکی  بــه ترتیــب، 
برتریــن گروههــای صنعــت شــده و بیشــترین ارزش معامــات را داشــتند. کگل، کچــادو 

چــکاوه برتریــن تقاضــا را داشــتند.
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بازار فرابورس

 شاخص کل فرابورس با کاهش 7,5 واحدی در رقم 787,6 واحد رسید.  معامله گران
 فرابورس 150 میلیون برگ سهم  به ارزش 190 میلیارد تومان داد و ستد کردند. هرمز،

دماوند، زاگرس، ارفع، شتران، بمپنا بیشترین تاثیر مثبت و میدکو بیشترین تاثیر منفی را بر
شاخص فرابورس داشت.

کلیت بازار

ــادل و در برخــی  ــت و متع ــدودا 90 شــرکت ، مثب ــا مشــارکت ح ــه ب ــروز ک ــات ام معام
گروههــا بــا صــف هــای خریــد صــورت پذیرفــت. غالــب مجامــع بانکــی در طــی امــروز و  
روزهــای آتــی برگــزار خواهــد شــد. مجمــع بانــک ملــت بــه منظــور افزایــش ســرمایه 25 
درصــدی از محــل ســود انباشــته تشــکیل و تصویــب شــد. ولــی مجمــع عــادی آن  بــه 

علــت عــدم حسابرســی صــورت هــای مالــی تشــکیل نشــد.

گروه معدنی، با صف های طویل کچاد و کگل درخشش خوبی داشت.

ــر عامــل  ــه همــراه داشــت. هاشــم یکــه زارع، مدی ــی ب ــار خوب گــروه خودرویــی نیــز اخب
ایــران خــودرو اظهــار کــرد کــه بــا 6 خودروســاز بیــن المللــی غیرچینــی در حــال مذاکــره 
اســت و قــرار اســت 30 درصــد محصــوالت ایــن شــرکت در عرصــه بیــن الملــل عرضــه 
ــارس  ــه شــرکت پ ــز موضــوع افزایــش ســرمایه مطــرح و ب ــارس نی شــود. در مجمــع خپ
ــد  ــل تجدی ــا از مح ــده ت ــازه داده ش ــت اج ــات دول ــوی هی ــزل از س ــایپا دی ــودرو و س خ
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ارزیابــی طــی ســال 1395 افزایــش ســرمایه دهنــد.

ــال  ــا اقب ــتندو ب ــدی داش ــه رش ــد رو ب ــته رون ــای گذش ــی در ماهه ــای جهان ــت ه قیم
گروههــای پاالیشــی و فلــزی مواجــه بودیــم. کــه احتمــاال تعدیــات مثبــت و نتایــج خــوب 

ــود. ــم ب ــی شــاهد خواهی ــزارش هــای آت را در گ

ــا  ــدان درخشــش نداشــتند ب ــه چن ــه در موعــد عرضــه اولی ــت ک نمادهــای وهــور و ولمل
اقبــال و صــف خریــد مواجــه شــدند. مــی تــوان بــا دیــد میــان مــدت وهــور را مــورد توجــه 

قــرار داد.

مجامــع متعــدد، بــازار را خلــوت و حجــم معامــات را بــا کاهــش همــراه کــرد. در مجمــع 
ومعــادن عــاوه بــر تصویــب افزایــش ســرمایه  27 درصــدی از محــل مطالبــات حال شــده 

و آورده نقــدی، 150 ریــال ســود نقــدی تقســیم شــد. 

شرکت مورد بررسی امروز 

در حالــی کــه بــا پــی عقــب افتــادن مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه و باتکلیفــی افزایــش 
ســرمایه کنتــور ســازی، معامــات بــا ناامیــدی دنبــال مــی شــد، امــروز گــزارش مطلــوب 
ســه ماهــه اکنتــور، باعــث درخشــش آن در ســاعت پایانــی بــازار و تشــکیل صــف خریــد 
ــی،  ــزارش قبل ــه گ ــر نســبت ب ــدون تغیی ــه ســود هــر ســهم ب ــزارش، ک ــن گ شــد. در ای
ــده  ــاره ش ــه اش ــه ماه ــدی در دوره س ــش 26 درص ــه پوش ــد، ب ــام ش ــال اع 25070 ری

اســت. بــه عبارتــی 6530 ریــال را محقــق کــرده اســت. 

ــع   ــاعت 08:00  و مجم ــرکت س ــن ش ــاده ای ــوق الع ــی ف ــع عموم ــت  مجم ــی اس گفتن
عمومــی عــادی بــه طــور فــوق العــاده ســاعت 09:00 روز پنــج شــنبه مــورخ 1395,05,21 
درمحــل تهــران بلــوار دهکــده ، ضلــع غربــي ورزشــگاه آزادي ، ورودي هتــل المپیــک ، 

ســالن آمفــي تئاتــر هتــل آکادمــي المپیــک برگــزار مــی گــردد. 
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وتوکا و محدوده خرید

تحلیگران خرید سهم را در محدوده 152-162 تومان مناسب می دانند.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=770

»مهــدی رباطــی« تحلیلگــر برتــر بــازار معتقدســت ســهم در میانمــدت هــدف 200 تومــان 
را خواهــد دیــد.

https://efanos.com/Signal/25343

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=770
https://efanos.com/Signal/25343
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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

