
  تحلیل امروز چهارشنبه 9 تیر 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

1

1

نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس 250  واحــد 
ــا 50 واحــد  ــم 73,940 واحــد رســید. کــه نمادهــای پارســان  ب ــه رق ــت و ب کاهــش یاف
ــا 39 واحــد بیشــترین تاثیــر  منفــی و همچنیــن نمــاد  ــا 41 واحــد و کچــاد ب ، شــبندر  ب
ــتند.  ارزش  ــورس گذاش ــاخص ب ــر ش ــت را ب ــر مثب ــترین تاثی ــد بیش ــا 50 واح ــاپا ب خس
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 271 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد خســاپا بــا رقمــی 

ــود . ــه ب ــان دارای بیشــترین ارزش معامل ــارد توم بیــش از 56 میلی

در بــازار فرابــورس شــاخص کل بیــش از 3 واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 775 واحــد 
ــاخص  ــر ش ــی را ب ــر منف ــترین تاثی ــردش بیش ــا و وگ ــتران ، بمپن ــای ش ــید . نماده رس
فرابــورس گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 66 میلیــارد تومــان رســید کــه 

ــود .  ــه ب ــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معامل ــا بیــش از  9 میلی نمــاد ذوب ب

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3512 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمتــی حــدود 1 
میلیــون و 79 هــزار تومــان رســید. 

مهمترین اخبار اقتصادی

دنیــای اقتصــاد : شــورای پــول و اعتبــار نــرخ ســود تســهیات در قالــب عقــود مشــارکتی و 
غیرمشــارکتی را همســان کــرد. براســاس ایــن تصمیم نرخ ســود هــر دو نوع تســهیات 18 
درصــد تعییــن شــد. بدیــن ترتیــب نــرخ ســود تســهیات عقــود غیرمشــارکتی )مبادلــه ای( 
2درصــد کاهــش یافــت و ســقف نــرخ ســود تســهیات عقــود مشــارکتی 3درصــد تنــزل 
ــرای تســهیات  ــک کشــاورزی ب ــرخ ســود تســهیات بان ــن شــورا ن ــن ای ــرد. همچنی ک
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ســرمایه گذاری را معــادل 15 درصــد و بــرای ســایر تســهیات معــادل 18 درصــد تعییــن 
کــرد. ایــن مصوبــه از 16 تیرمــاه اجرایــی خواهــد شــد. شــورا ســقف نــرخ ســود ســپرده را 
نیــز 15 درصــد تصویــب کــرد .شــورای پــول و اعتبــار ضمــن تاییــد و تصویــب اقــدام اخیــر 
ــپرده  ــود علی الحســاب س ــای س ــل نرخ ه ــه تعدی ــاری در زمین ــا و موسســات اعتب بانک ه
بانکــی، نــرخ ســود عقــود مشــارکتی و غیرمشــارکتی را حداکثــر معــادل 18 درصــد تعییــن 
کرد.بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک مرکــزی، شــورای پــول و اعتبــار در یــک هــزار و 
دویســت و بیســتمین جلســه خــود پــس از ارائــه گــزارش ایــن بانــک از آخریــن تحــوالت 
ــت  ــه هدای ــزی در زمین ــک مرک ــت های بان ــت از سیاس ــن حمای ــور، ضم ــادی کش اقتص
ــازار  ــر ب ــای غیرمســتقیم نظی ــتفاده از ابزاره ــا اس ــود بانکــی ب ــای س ــول و نرخ ه ــازار پ ب
ــد  ــه تاکی ــن زمین ــزی در ای ــک مرک ــا و سیاســت های بان ــتمرار اقدام ه ــر اس ــی ب بین بانک
کــرد. شــورای پــول و اعتبــار اقــدام اخیــر بانک هــا و موسســات اعتبــاری در زمینــه تعدیــل 
ــرای ســپرده های  ــر 15 درصــد ب ــه حداکث نرخ هــای ســود علی الحســاب ســپرده بانکــی ب
ــهیات  ــود تس ــرخ س ــه، ن ــن جلس ــن در ای ــرد. همچنی ــب ک ــد و تصوی ــاله را تایی یک س

عقــود مشــارکتی و غیرمشــارکتی، حداکثــر معــادل 18 درصــد تعییــن شــد . 

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 . ســایپا امــروز رکــورد زد ایــن نمــاد امــروز بیــش از 429 میلیــون ســهم معاملــه 
ــازار معاماتــش رادر  ــدای ب ــاد همــراه شــد ســایپا کــه در ابت ــا تقاضــای زی شــد ســایپا ب
محــدوده مثبــت آغــار نمــود در طــول ســاعت بــازار چندیــن بــار بــا صــف خریــد همــراه 
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــه در آخ ــاد شــدیم ک ــن نم ــد در ای ــا شــاهد عرضــه صــف خری شــد ام
تقاضــای زیــاد بــا صــف خریــد 101 میلیونــی بــه معاماتــش خاتمــه داد . ســایپا بــه قیمــت 
1319 ریالــی رســید . و در در معامــات گــروه قــرار گرفــت همچنیــن تاثیــر گــذار تریــن 
نمــاد بــر شــاخص بــود شــاخص کل را بیــش از 50 واحــد مثبــت کــرد . خرامیــا منفــی بــود 
ایــن نمــاد در محــدوده صفــر منفــی بــه معاماتــش خاتمــه داد و بیــش از 138 میلیــون 
ســهم معاملــه شــد . خاذیــن بــا اقبــال ظاهــر شــد ایــن نمــاد پــس از آنکــه بیــش از 50 
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ــان داد خاذیــن  ــه کارخــود پای ــی ب ــد 6 میلیون ــا صــف خری ــه شــد ب میلیــون ســهم معامل
ــور از  ــی رســید . نمادهــای خریخــت ، خموت ــه قیمــت 1026 ریال ــا رشــد 4 درصــدی ب ب
مثبــت هــای همــراه بــا صــف خریــد بودنــد .خــودرو منفــی بــود ایــن نمــاد بــا معامــات 
ــازار شــاهد مثبــت شــدن ایــن ســهم شــدیم  منفــی کار خــود را آغــاز نمــود در ابتــدای ب
امــا در پایــان بــا کاهــش 1 درصــدی معاماتــش را پشــت سرگذاشــت ایــران خــودرو بــه 
قیمــت 3546 ریالــی رســید و بیــش از47 میلیــون ســهم معاملــه شــد . نمادهــای خعتبــار ، 
ختــراک ، خوســاز بــا صــف فــروش بــه کار خــود پایــان دادنــد . نمادهــای ورنــا ، خــکاوه 
امــروز بــا کاهــش 1 درصــدی بــه کار خودشــان پایــان دادنــد و بیــش از 24 میلیــون ســهم 
معاملــه شــدند . خبهمــن امــروز باالخــره منفــی شــد ایــن نمــاد پــس از جنــد روز رونــد 
صعــودی امــروز بیــش از 2 درصــد بــا افــت قیمتــی همــراه شــد خبهمــن بــه قیمــت 2968 
ریــال رســید . خــاور در محــدوده صفــر مبــت بیــش از 45 میلیــون ســهم معاملــه شــد و بــا 
قیمــت پابانــی 1247 ریالــی بســته شــد . خپــارس قرمــز پــوش بــود و بــه قیمــت پایانــی 

1528 ریــال رســید .

ســازمان بــورس مجــوز افزایــش ســرمایه 320 درصــدی از تجدیــد ارزیابــی دارایــی بــرای 
شــرکت مالیبــل ســایپا را صــادر کــرد.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، شــرکت مالیبــل ســایپا کــه بعــد از مصوبــه 21 
ــی  ــد ارزیاب ــر افزایــش ســرمایه از محــل تجدی ــره پیگی ــات مدی بهمــن ســال گذشــته هی
ــورس و آمــاده برگــزاری مجمــع  ــه دریافــت مجــوز ســازمان ب ــادر ب ــود ، ق دارایــی هــا ب

فــوق العــاده شــد.

رضــا رضایــی در گفتگــو بــا خبرنــگار خبــر خــودرو بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 
ــد در ســطح اســتانداردهای بیــن  ــه لحــاظ کیفیــت در تولی ــی ب ــر قطعــه ســازان داخل اکث
ــه  ــد ، قطع ــای جدی ــد خودروه ــا تولی ــت : ب ــار داش ــد، اظه ــرار دارن ــا ق ــی و روز دنی الملل
ســازان داخلــی  توانایــی داخلــی ســازی حداقــل 60 درصــد از قطعــات از تولیــدات جدیــد 

ــد داشــت. را خواهن
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در گــروه فلــزات اساســی شــاهد معامــات منفــی در بیشــتر نمادهــا بودیــم . فــوالد 
منفــی شــد ایــن نمــاد امــروز را بــا رونــد نــزول بــه پایــان رســاند فــوالد در محــدوده صفــر 
منفــی بیــش از 41 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت 
. فــوالد بــه قیمــت پایانــی 1242 ریــال رســید کــه بیــش از 70 درصــد معامــات امــروز 
ــش 1 درصــدی در قیمــت  ــا افزای ــت .  ذوب ب ــی هــا صــورت گرف ــوالد توســط  حقوق ف
پایانــی بــه کار خــود پایــان داد ذوب بــه قیمــت 2747 ریالــی رســید و بیــش از 35 میلیــون 
ســهم معاملــه شــد . نمادهــای فســرب ، زنــگان بــا صــف خریــد بــه معاماتشــان خاتمــه 
دادنــد . فباهنــر صــف فــروش شــد ایــن نمــاد پــس از چنــد روز معامــات مثبــت امــروز 
بــا عرضــه همــراه شــد فباهنــر بــا کاهــش 4 درصــدی بــه قیمــت 1523 ریالــی رســید و 
بیــش ا ز4 میلیــون ســهم معاملــه شــد .فــوالژ از نمادهــای منفــی گــروه بــود کــه بــا صــف 
فــروش معاماتــش را پشــت سرگذاشــت . فاســمین بــا تقاضــا همــراه شــد ایــن نمــاد در 
ــه کا ر خــود پایــان داد فاســمین امــروز بیــش از 4 درصــد  ــه ســقف قیمــت ب محــدوده ب

رشــد کــرد .

معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: براســاس پیــش بینــی هــا 
تــا پایــان ســال 96 تعــداد کل واحدهــای بهــره بــرداری شــده در تکمیــل زنجیــره فــوالد 

بــه 126 واحــد بــا ظرفیــت 150 میلیــون تــن خواهــد رســید.

اجــرای پــروژه تغییــر فرآینــد کنتــرل ســر والوهــای پینــچ رول هــای کشــنده واحــد ریختــه 
گــری مجتمــع فــوالد ســبا بــا موفقیــت انجــام شــد کــه عــاوه بــر جلوگیــری از خرابــی 
ــه حداقــل رســید و  ــه تجهیــزات ب هــا و توقفــات تولیــد در واحــد، خســارات وارد شــده ب

صرفــه جویــی 20 میلیــارد ریالــی بــرای مجتمــع فوالدســبا بــه همــراه داشــت.

در اســتخراج کانــه هــای فلــزی، بــا توجــه بــه رشــد قیمــت هــای جهانــی فلــزات 
از جملــه روی، شــاهد تشــکیل صــف خریــد در  نمادهــای کامــا، کبافــق و کــروی بودیــم. 
ــاد و کگل در  ــود. کچ ــراه ب ــد هم ــف خری ــا ص ــی ب ــومین روز متوال ــرای س ــز ب ــور نی کن
معامــات امــروز خــود بــه قیمــت هــای حداقلــی رســیدند؛ باتوجــه بــه رشــد قیمت شــمش 
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فخــوز طــی چنــد مــاه اخیــر انتظــار میــرود کــه شــاهد تعدیــل مثبــت در ایــن دو نمــاد 
باشــیم.

ــود و ســایر  ــد گــروه ب ــت و صــف خری ــوکا تنهــا نمــاد مثب ــا، حت ــی ه ــل ونقل در حم
نمادهــای گــروه اغلــب درمحــدوده منفــی معامــات خــود را دنبــال کردنــد. در خبرهــای 
امــروز، مدیرعامــل شــرکت توســعه تــوکا از برنامــه ورود شــرکت حمــل و نقــل تــوکا بــه 
حــوزه هــای فعالیتــی غیــر از  صنعــت فــوالد خبــر داد کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا وارد 
شــدن بــه صنایــع پاالیشــگاهی اســت. بــه نقــل از بــورس نیــوز، مظاهــری بــا اشــاره بــه 
اثــر مثبــت بردرآمدزایــی حتــوکا در صــورت عملیاتــی شــدن ایــن طــرح، گفــت:در دســتور 
کار قــرار گرفتــن ایــن طــرح بــه منزلــه قریــب الوقــوع بــودن آن نمــی باشــد، امــا احتمــال 
ــی  ــم شــدن شــرایط، اجرای ــاری در صــورت فراه ــی ج ــان ســال مال ــا پای ــاد ت بســیار زی
مــی گــردد. همچنیــن، در خصــوص برنامــه هــای شــرکت توکاریــل نیــز گفــت: توریــل 
تاکنــون قــراردادی مبنــی بــر خریــد 400 واگــن توســط یکــی از زیــر مجموعــه هایــش 
منعقــد کــرده و از ایــن پــس نیــز توســعه نــاوگان حمــل و نقــل خــود را در برنامــه داشــته و 
پیــرو آن قصــد خریــد واگــن هــای بیشــتری را دارد؛ تأمیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز جهــت 
انجــام برنامــه هــای فــوق نیــز افزایــش ســرمایه از محــل آورده نقــدی و مطالبــات حــال 
شــده ســهامداران بــه میــزان 54 میلیــارد تومــان توســط توکاریــل اعــام شــده کــه مهلــت 

انجــام ایــن افزایــش ســرمایه تــا پایــان آذرمــاه ســال جــاری مــی باشــد.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی اکثــر نمادهــا بــا معامــات منفــی همــراه بودنــد. در 
نمــاد پتــرول کــه دیــروز مهــر آینــدگان 1,800,000ســهم از پرتفــوی خــود خــارج نمــوده 
بــود امــروز را منفــی شــروع کــرد و در بیــن ســهامداران حقیقــی بیــش از 10 میلیــارد ریــال 
معاملــه شــد و در نهایــت بــا افــت 2 درصــدی ، در قیمــت 137 تومــان بــه روز خــود پایــان 
داد و در صــدر گــروه قــرار گرفــت و بــا 13 واحــد منفــی بــر شــاخص تاثیــر گــذار بــود.  در 
ایــن نمــاد شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی کــه یکــی از بازیگــران حقوقــی معــروف اســت 
ــه از ترکیــب  ــا در صــورت انجــام معامل ــه ت برنامــه عرضــه 6.7 درصــد را در پیــش گرفت
ســهامداری ایــن شــرکت 2 هــزار میلیــارد تومانــی خــارج شــود.  بــه ایــن ترتیــب شــنبه 
آینــده 15 تیــر ، 6,7 درصــد معــادل بیــش از یــک میلیــارد و 347 میلیــون ســهم “پتــرول” 
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بــه قیمــت پایــه هــر ســهم 143 تومــان و بــه صــورت 33 درصــد نقــد و باقــی اقســاط در 
بــازار دوم معامــات بــورس و از طریــق کارگــزاری حافــظ روانــه میــز فــروش مــی شــود.
نمادهــای ساینا،شســینا ،شفن،شــفارا و وپتــرو در کــف قیمتــی خــود بســته شدند.پارســان بــا 
50 واحــد منفــی بــه عنــوان دومیــن ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص بــورس، کــه دیــروز 
ــه  ــی ک ــود در حال ــوده ب ــه نم ــود اضاف ــوی خ ــه  پرتف ــان را ب ــهم پارس ــا 83,000 س صب
ــی حجــم  ــدار حقیق ــا 89 درصــد خری ــرد ب ــاز ک ــو آغ ــر تابل ــود را در محــدوده صف روز خ
معامــات بیــش از 3 میلیونــی را بــه خــود اختصــاص داد و در پایــان بــا افــت 2,5 درصــدی 
، در قیمــت 203 تومــان بــه روز خــود پایــان داد و در رتبــه بعــد از پتــرول قــرار گرفــت.
تاپیکــو در ادامــه رونــد صعــودی خــود امــروز را هــم مثبــت شــروع کــرد و بــا 99 درصــد 
فروشــنده حقیقــی بیــش از 6 میلیــارد ریــال دادو ســتد شــد و در نهایــت در محــدوده صفــر 
مثبــت ، در قیمــت 195 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد و ســومین ســهم گــروه شــد 

و بــا 16 واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیــر کــذار بــود.

در گــروه پاالیشــی بیشــتر نمادهــا در حاشــیه منفــی دادوســتد شــدند.ونفت بعــد از دو 
ــودن ،امــروز را هــم مثبــت شــروع کــرد و در بیــن ســهامداران  ــد ب روز کاری صــف خری
حقیقــی بیــش از 42 میلیــارد ریــال معاملــه شــد ودر پایــان در محــدوده صفــر مثبــت ودر 
ــدون  ــروه شد.شــراز ب ــدر گ ــه داد و لی ــات خــود خاتم ــه معام ــه ب ــان ب قیمــت 257 توم
ــرد ودر  ــه ک ــی را تجرب ــون ارزش معامات ــدود 1 میلی ــی در ح ــهامدارن حقوق ــرک س تح
انتهــا بــا رشــد 3 درصــدی ، در قیمــت 569 تومــان بــا صــف کوچکــی تنهــا نمــاد صــف 
ــر  ــی ب ــس از برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مبن ــدی گــروه شدشســپا پ خری
تقســیم ســود نقــدی آمــاده انجــام معاملــه شــد امــا بــدون کشــف قیمــت در حالــت مجــاز 
– محفــوظ باقــی ماند.شــبندر بــا 41 واحــد منفــی بــه عنــوان ســومین ســهم تاثیــر گــذار 
در شــاخص بورس،بــا 96 درصــد فروشــنده حقیقــی در حــدود 4 میلیــون ســهم جــا بــه جــا 
شــد و درآخــر در محــدوده 3 درصــدی منفــی ،  قیمــت 443 تومــان بــه روز خــود پایــان 
داد  ودر رتبــه بعــد از ونفــت قــرار گرفت.شــتران بــدون تحــرک ســهامداران حقوقــی ارزش 
ــا افــت 3 درصــدی ، در قیمــت  ــان ب ــم زد و در پای ــی را رق معامــات در حــدود 7 میلیون
253 تومــان خــود را بــرای معامــات فــردا امــاده کــرد وبــا 1 واحــد منفــی یــر شــاخص 

تاثیــر گذاشــت.
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ــال  ــو دنب ــی متعــادل را در محــدوده صفــر تابل ــر نمادهــا معامات در گــروه بانکــی اکث
کردنــد کــه در ایــن میــان وکوثــر بــا رســیدن بــه محــدوده مثبــت 2 درصد بیشــترین رشــد 
قیمتــی را در ایــن گــروه داشــت. وکوثــر کــه امــروز طــی اطاعیــه ای در کــدال ضمــن 
تاییــد فــروش 62 درصــد ســهام ســه مالــک اصلــی خبهمــن، از تملــک ســهامدار عمــده 
حتایــد خبــر داد و اعــام کــرد کــه هیچکــدام از معامــات فــوق تاثیــر قابــل ماحظــه ای 

در پیــش بینــی 95 شــرکت نخواهــد گذاشــت.

بررسی علل نایاب شدن شکر در بازار ؟ 

ــن  ــه دبیرانجم ــخنان ب ــال س ــکربه دنب ــد و ش ــای قن ــه ه ــی کارخان ــن صنف ــر انجم دبی
ــه  ــون ب ــته تاکن ــال گذش ــکر ازس ــت: واردات ش ــیرینی و شــکات گف ــع ش ــی صنای صنف

ــه اســت. شــدت کاهــش یافت

ــم  ــن تصمی ــت: ای ــکات گف ــیرینی و ش ــع ش ــی صنای ــن صنف ــر انجم ــاری،  دبی روز ج
ــت. ــرده اس ــل ک ــیرینی را تعطی ــکات و ش ــات ش ــیاری از کارخانج بس

ایــن درحالــی اســت کــه دبیرانجمــن صنفــی کارخانــه هــای قنــد و شــکر اعــام کــرده 
اســت کــه کل واردات شــکر ایــران درســال پیــش 521 هزارتــن بــوده کــه در مقایســه بــا 

ســالهای گذشــته کاهــش چشــم گیــری داشــته اســت.

ــد ســال  ــران درســالهایی مانن ــی اســت کــه ای ــن درحال ــر، ای ــی ف ــه بهمــن دانای ــه گفت ب
85، بیــش از 2,5  میلیــون تــن شــکر وارد کــرده اســت امــا در ســالهای اخیــر تولیــد شــکر 
درکشــور بــه خوبــی رشــد و طــی اتفاقــی بــی نظیــر درســال گذشــته تولیــد شــکر بــه یــک 

و نیــم میلیــون تــن رســید.
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ــون و 100  ــک میلی ــال 92 ، ی ــران در س ــکر ای ــد ش ــار تولی ــد: آم ــی کن ــح م وی تصری
ــد افزایــش  ــب رون ــن ترتی ــه ای ــوده اســت ب ــی ب ــاز داخل ــادل 75 درصــد ازنی ــن مع هزارت
تولیــد همچنــان ادامــه دارد و در ســال جــاری نیــز تولیــد قطعــا افزایــش خواهــد یافــت.

ــود  ــخنان خ ــه س ــکات درادام ــیرینی و ش ــن ش ــازه ای، دبیرانجم ــید مغ ــه ، جمش اگرچ
ــن کــه ممنوعیــت واردات شــکر کارخانجــات  ــه ای ــا اشــاره ب ــا یکــی از خبرگزاریهــا،  ب ب
متعــددی را در تأمیــن شــکر مــورد نیــاز خــود بــا مشــکل روبــه رو ســاخته و حتــی تعــدادی 
تعطیــل شــده اند اظهــار داشــته؛  امــروز عرضــه و تقاضــای شــکر در بــازار اصــًا مناســب 

ــاب شــده اســت.  ــازار نای ــه در ب ــاده اولی ــن م نیســت به نحــوی کــه ای

ــزود: در حــال  ــی نرســیده ایم«، اف ــه خودکفای ــد شــکر ب ــوز در تولی ــا هن ــان »م ــا بی وی ب
ــرز  ــه م ــد ب ــه شــکر دارن ــاز شــدیدی ب ــه نی حاضــر کارخانجــات شــکات و شــیرینی ک
تعطیلــی رســیده اند. بــرای حــل ایــن موضــوع نامه نگاری هــای متعــددی بــا وزارت جهــاد 
کشــاورزی انجــام داده ایــم امــا آنهــا تدبیــری بــرای حــل ایــن موضــوع بــه کار نبرده انــد.

ــاره ظرفیــت تولیــد شــکر درکشــور ایــن  برهمیــن اســاس دانایــی فــر، آمــار خــود را درب
ــران  ــد شــکر در ای ــت نصــب شــده تولی ــد: درحــال حاضــر ظرفی ــی کن ــه تشــریح م گون
دومیلــون تــن شــکر از چغندرونیشــکر اســت بــه عبارتــی دیگــر، اگــر مــواد اولیــه تامیــن 

شــودمی تونیــم دومیلیــون تــن شــکر تولیــد کنیــم .

او دربــاره علــل کمبــود شــکر در بــازار بــه ویــژه پــس از عرضــه در بــورس کاال توضیــح 
ــدادی از تجــار شــکر را  ــورس کاال ، متاســفانه تع ــس از عرضــه شــکر در ب مــی دهــد: پ
جمــع کردنــد و ایــن موضــوع رقابــت ایجــاد مــی کــرد برهمیــن اســاس بــه بــورس کاال 
اعــام شــد کــه شــکر را فقــط افــرادی خریــداری کننــد کــه مصــرف کننــده اصلــی باشــند 
ــه ایــن محدودیــت افــرادی کــه مــی خواســتند واســطه گــری کننــد حــذف  ــا توجــه ب ب

شــدند.

ــام  ــز اع ــورس نی ــرد: ب ــح ک ــیرینی  و شــکات تصری ــع ش ــی صنای ــن صنف ــر انجم دبی
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ــرار  ــار واحدهــای متقاضــی ق ــد در اختی ــن شــکر می توان ــزار ت ــه ای 2ه ــط هفت ــرده فق ک
ــاز کارخانجــات نیســت. ــوان جوابگــوی نی ــه هیــچ عن ــم ب ــن رق ــا ای دهــد ام

ــه  ــواد اولی ــن م ــکل در تأمی ــروز مش ــه ب ــن ک ــام ای ــا اع ــر،  ب ــی دیگ ــازه ای ازطرف مغ
کارخانجــات شــیرینی و شــکات باعــث شــده تــا بازارهــای صادراتــی آنهــا نیــز بــا مشــکل 
ــون دالر صــادرات  ــا 600 میلی ــن صنعــت حــدود 500 ت ــح کــرد: ای ــه رو شــوند تصری روب
ــا مشــکل مواجــه  ــز ب ــا در صــادرات نی ــن موضــوع باعــث شــده ت ــا ای انجــام مــی داد ام

شــویم. 

مدیرعامل چکاپا: سودمان را محقق می کنیم 

مدیرعامل چکاپا درباره آخرین وضعیت مالی این شرکت توضیح داد!

بــه دنبــال پیــش بینــی هــا دربــاره تعدیــل ســود چکاپــا، مدیرعامــل ایــن شــرکت دربــاره 
پیــش بینــی هــای شــرکت ایــن طــور گفــت.

مقــدم درپاســخ بــه ســوال همفکــران دربــاره تعدیــل مثبــت 26 درصــدی در ســود هرســهم 
شــرکت گفــت: بلــه ، بــا توجــه بــه وضعیــت شــرکت و بودجــه بدبینانــه ، پیــش بینــی مــی 

شــود ایــن عــدد محقــق شــود و مشــکلی وجــود نداشــته باشــد.

ــی  ــن محصــول شــرکت یعن ــی تری ــروش اصل ــرخ ف ــد ســال 95، ن ــی جدی ــش بین در پی
کاغــذ رول ســفید کــه 70 درصــد ســبد محصــوالت چکاپــا را تشــکیل مــی دهــد، افزایشــی 
در حــدود 5 درصــد یافتــه اســت. ایــن مســئله باعــث افزایــش ســود ناخالــص از 27 درصــد 
بــه 29 درصــد شــده است.ازســویی دیگــر فــروش منــازل مســکونی شــهرک هــای چکاپــا 
در هفــت تپــه خوزســتان باعــث ایجــاد درآمــد متفرقــه بــه مبلــغ 7 میلیــارد تومــن در ســال 

مالــی منتهــی بــه آبــان 95 شــده اســت.
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مقــدم ، مدیرعامــل چکاپــا بــا بیــان اینکــه ، ســاختن ســود عملیاتــی از مهمتریــن اهــداف 
شــرکت محســوب مــی شــود ، تاکیــد کــرد: در صنعــت ســلولزی چکاپــا از پتانســیل هــای 
ــا تــک نرخــی  ــرای رشــد برخــوردار اســت و ســودآوری ایــن شــرکت ب بالقــوه باالیــی ب

شــدن ارز چنــد برابــر مــی شــود .

سپاها در چه محدوده ای خریدنیست؟

تحلیلگران خرید سهم را بازه 114-105 تومان مناسب می دانند:

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=488

»نیمــا آزادی« معتقدســت شــرایط بــرای رشــد مجــدد ســهم تــا 2500 ریــال فراهــم مــی 
باشــد

https://efanos.com/Signal/24129

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.

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=488
http://www.bourseiness.com/tahlil/category/technical-analysis
https://efanos.com/Signal/24129
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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

