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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس  379  واحــد 
ــد  ــا 90 واح ــو ب ــای تاپیک ــه نماده ــید. ک ــد رس ــم 78,704 واح ــه رق ــت و ب ــش یاف افزای
ــر  شــاخص  ــت  را ب ــر  مثب ــد بیشــترین تاثی ــا 32 واح ــک ب ــد و وبان ــا 53 واح ــد ب ، وامی
گذاشــتند.  ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 307 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد 
مرقــام بــا رقمــی بیــش از 14 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود . در بــازار 
فرابــورس شــاخص کل بــا 1 واحــد افزایــش بــه رقــم 817 واحــد رســید  کــه نمــاد شــتران 
بــا 2 واحــد بیشــترین تاثیــر را بــر ایــن رشــد داشــت. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه 
رقمــی بالــغ بــر  130 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد شــتران بــا رقمــی حــدود 15 میلیارد 

تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود.

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3536 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 106 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

آمــار بهــاری اعــام شــده از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بیانگــر آن اســت کــه 
از میــان 32 قلــم کاالی منتخــب صنعتــی در مجمــوع 19 محصــول رشــد و 13 کاال افــت 
ــود  ــی نشــان دهنده بهب ــد. رشــد 60 درصــدی ســبد کاالی صنعت ــه کرده ان ــد را تجرب تولی
ــر  ــه رصــد عمیق ت ــل اســت؛ البت ــدت مشــابه ســال قب ــا م ــت در مقایســه ب بخــش صنع
آمــار در ســه بهــار گذشــته نیــز تاییــدی بــر ایــن بهبــود اســت. مقایســه 5 قلــم کاالیــی 
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کــه در بهــار ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بیشــترین میــزان رشــد 
ــا  ــد تنه ــان می ده ــال های 93 و 94 نش ــابه در س ــای مش ــا دوره ه ــد ب ــه کرده ان را تجرب
ســه محصولــی کــه در دوره هــای گذشــته رشــد منفــی داشــته اند در بهــار 95 بــا افزایــش 
ــد را  ــت تولی ــترین اف ــه بیش ــی ک ــز کاالهای ــل نی ــرف مقاب ــد. در ط ــه بودن ــد مواج تولی
ــوان  ــت را می ت ــن وضعی ــد. ای ــت کرده ان ــت ثب ــد مثب ــول رش ــط دو محص ــته اند فق داش
ــر کاهــش درجــه رکــود در بخــش صنعــت تفســیر کــرد. اینهــا عامت هــای  نشــانه ای ب
ــش  ــل کاه ــل به دلی ــال های قب ــه در س ــی ک ــت از افت ــه صنع ــت ک ــده ای اس امیدوارکنن
ــوده  ــا آن مواجــه ب ــازار ب ــود تقاضــا در ب ــت و کمب قیمــت نفــت، کاهــش درآمدهــای دول
خــارج شــود کــه ایــن امــر نشــان دهنده مثبــت شــدن دمــای صنعــت در صــورت اصــاح 
ــت  ــود و در نهای ــی از رک ــروج غیرتورم ــع در کســب وکار، خ ــی موان ــع برخ ــاختارها، رف س

خــروج از وضعیــت منفــی خواهــد بــود. 

در گروه ها چه خبر بود؟

ــراه  ــی هم ــات منف ــا معام ــا ب ــر نماده ــات اکث ــاخت قطع ــودرو و س ــروه خ در گ
ــی اســت  ــن در حال ــان داد ای ــه کار خــود پای ــت ب ــر مثب ــد . خســاپا در محــدوده صف بودن
کــه آخریــن معاملــه خــود را بــا قیمــت 1179 ریــال و در محــدوده صفــر منفــی بــه پایــان 
ــروه  ــات گ ــدر معام ــه در ص ــد ک ــه ش ــهم معامل ــون س ــش از 85 میلی ــایپا بی ــاند س رس
ــان قیمــت  ــا هم ــود و ب ــی نب ــد قیمت ــا رش ــت ی ــاهد اف ــروز ش ــا ام ــت . خزامی ــرار گرف ق
پایانــی1027 ریالــی بــه معاماتــش خاتمــه داد زامیــاد بیــش از 54 میلیــون ســهم معاملــه 
ــن  ــد . خاذی ــی هــا بودن ــن نمــاد حقوق ــروز ای شــد کــه بیــش از 69 درصــد فروشــنده ام
ــش از 41  ــود بی ــاز نم ــش را آغ ــی معامات ــر قیمت ــا حداکث ــه ب ــاد ک ــن نم ــود ای ــت ب مثب
میلیــون ســهم معاملــه شــد خاذیــن بــا قیمــت پایانــی 1094 ریالــی بــه معاماتــش پایــان 
ــش را  ــت معامات ــر مثب ــی و در محــدوده صف ــی 3317 ریال ــا قیمــت پایان داد . خــودرو ب
ــود  ــی ب ــاو منف ــد . خ ــه ش ــون ســهم معامل ــش از 21 میلی ــودرو بی پشــت سرگذاشــت خ
ــون  ــال رســید و پــس از آنکــه بیــش از 14 میلی ــن 1208 ری ــه قیمــت پایای ــن نمــاد ب ای
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ســهم معاملــه شــد بــه روز منفــی خــود خاتمــه داد . نمادهــای خاهــن ، خگســتر ، خمحــور 
، خچرخــش از نمادهــای مثبــت گــروه بودنــد کــه بــا حداکثــر قیمتــی و صــف خریــد بــه 
معاماتشــان پایــان دادنــد . نمادهــای ختــراک ، خعتبــار ، خپــوش از منفــی هــای همــراه 
ــه طــور  ــادی ب ــی ع ــزاری مجمــع عموم ــش  جهــت برگ ــد خپوی ــروش بودن ــا صــف ف ب
فــوق العــاده بــه منظــور انتخــاب اعضــای هیــات مدیــره در پایــان معامــات متوقــف شــد 
. خــکاوه مثبــت بــود ایــن نمــاد بــا افزایــش 1 درصــدی بــه قیمــت 1404 ریالــی رســید 
و بــا بیــش از 12 میلیــون ســهم روز مثبتــی را بــرای خــود رقــم زد . نمادهــای خبهمــن ، 

ــزل در محــدوده صفــر منفــی معاماتشــان را پشــت سرگذاشــتند . خدی

طــی مراســمی بــا حضــور محمدرضــا نعمــت زاده، وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت و شــاهین 
مصطفایــف، وزیــر اقتصــاد جمهــوری آذربایجــان، قــرارداد آغــاز عملیــات ســاخت کارخانــه 
ــه نقــل از مهــر،  ــه گــزارش اقتصــاد آنایــن ب ــه امضــا رســید .ب خــودرو در آذربایجــان ب
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، خواســتار اســتفاده هرچــه بیشــتر از ظرفیت هــای موجــود 
ــکاری  ــر هم ــال های اخی ــت: در س ــد و گف ــان ش ــران و آذربایج ــور ای ــط دو کش در رواب
ــت و  ــا درای ــز ب ــم ج ــن مه ــته و ای ــی داش ــعه خوب ــان توس ــوری آذربایج ــران و جمه ای
ــزود:  ــت .وی اف ــوده اس ــر نب ــکان پذی ــور ام ــور دو کش ــای جمه ــاعد روس ــتورات مس دس
ــرای  ــه، ســرمایه الزم ب آمادگــی کامــل داریــم تــا ضمــن آمــوزش کارکنــان ایــن کارخان
راه انــدازی کارخانــه تولیــد محصــوالت ایرانــی را هــم تامیــن کنیــم. بــر ایــن اســاس، خــط 
ــن  ــرداری می رســد .همچنی ــه بهره ب ــده ب ــاه آین ــه م ــه ظــرف ن ــد خــودرو در نفت چال تولی
ــان دو  ــه ســوابق مثبــت تعامــل می ــا اشــاره ب ــز ب ــر اقتصــاد جمهــوری آذربایجــان نی وزی
کشــور، بــر ضــرورت تــداوم ایــن همــکاری تاکیــد و از ایجــاد خــط تولیــد خــودرو ســواری 

در کشــورش ابــراز رضایــت کــرد.

ــود  ــه کار خ ــت ب ــی مثب ــا قیمــت پایان ــا ب ــی بیشــتر نماده ــزات اساس ــروه فل در گ
پایــان دادنــد . فــوالد بــا قیمــت پایانــی 136 تومانــی کــه تغییــری نســبت روز معاماتــی 
قبــل نداشــت بــه معاماتــش پایــان داد فــوالد بــا بیــش از 52 میلیــون ســهم پــر حجــم 
تریننمــاد گــروه بــود کــه بیــش از 62 درصــد از معامــات امــروز توســط حقوقی هــا صورت 
گرفــت . فملــی بــا قیمــت پایانــی 1779ریالــی در محــدوده صفــر مثبــت بــه معاماتــش 
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خاتمــه داد بیــش از 86 درصــد خریدامــروز فملــی توســط حقوقــی هــا انجــام شــد ایــن 
نمــاد امــروز بیــش از 20میلیــون ســهم معاملــه شــد . نمادهــای فســرب ، وتــوکا ، زنــگان 
از منفــی هــای همــراه بــا صــف فــروش بودنــد .  فخــوز مثبــت بــود ایــن نمــاد امــروز را 
هــم بــا رشــد قیمتــی بــه پایــان رســاند فخــوز بــا قیمــت پایانــی 2816 ریالــی بیــش از 6 
میلیــون ســهم معاملــه شــد . نمادهــای فلولــه ، فخــاس از مثبــت هــای همــراه بــا صــف 
خریــد بودنــد . نمادهــای ارفــع ، فباهنــر در محــدوده صفــر مثبــت بــه کار خودشــان پایــان 
ــا قیمــت پایانــی 2453 ریــال بیــش از 12  دادنــد . هرمــز قرمــز پــوش بــود ایــن نمــاد ب

میلیــون ســهم معاملــه شــد و در محــدوده صفــر منفــی بــه کار خــود پایــان داد .

بــه گــزارش مایــن نیــوز، اولیــن نشســت خبــری ســال 95 در حــوزه معــدن را ســندیکای 
لولــه و پروفیــل برگــزار کــرد تــا اعــام کنــد وضعیــت ایــن حــوزه بــه ســبب بــاال رفتــن 
تعرفــه واردات بحرانــی اســت و تولیــد داخلــی نمــی توانــد نیــاز اعضــای ایــن ســندیکا را 

تامیــن کنــد.

بــه گــزارش مایــن نیــوز، در گــزارش ســه ماهــه وزارت صنعــت، معــدن و تجارت، گزارشــی 
از میــزان تولیــد محصــوالت معدنــی عنــوان شــده اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش میــزان 
تولیــد فــوالد خــام در ســه ماهــه اول ســال 95 معــادل 4 میلیــون و 701 هــزار تــن بــوده 
ــون و 317 هــزار تنــی ســه ماهــه اول ســال 94 حــدود 9  ــد 4 میلی ــه تولی کــه نســبت ب

درصــد افزایــش یافتــه اســت.

نخســتین محمولــه محصــوالت شــرکت فــوالد اکســین در خوزســتان اواخــر هفتــه گذشــته 
ــروش و  ــر ف ــه مدی ــوز، رضــوان زنگن ــن نی ــزارش مای ــه گ ــا صــادر شــد. ب ــاره اروپ ــه ق ب
ــرای  ــه صادراتــی ورق هــای فــوالدی ب ــی ایــن شــرکت گفــت: نخســتین محمول بازاریاب

ــه کشــورهای آلمــان و ایتالیــا صــادر شــد. مصــارف صنعتــی، ب

امیرحســین نــادری در گفــت وگــو بــا پایــگاه خبــری بورس پــرس، دربــاره آخریــن وضعیت 
ــن  ــی بزرگتری ــارد تومان ــزار میلی ــرمایه اســمی 7,5 ه ــا س ــه ب ــه ک ــوالد مبارک ــرکت ف ش
ــا توجــه ســرمایه  ــر ب ــران بشــمار مــی رود و طــی روزهــای اخی ــازار ســهام ای شــرکت ب
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گــذاران و رشــد قیمــت ســهام مواجــه شــده ، اظهــار داشــت: عــاوه بــر بهبــود وضعیــت 
فــروش محصــوالت شــرکت در مــاه هــای اخیــر، قیمــت هــای جهانــی نیــز نســبت بــه 

ســال گذشــته بســیار بهتــر شــده اســت.

ــای  ــات نماده ــی معام ــت حقوق ــم حمای ــزی علیرغ ــای فل ــه ه ــتخراج کان در اس
ســنگ آهنــی بــا هیجــان کمتــری همــراه بــود. ومعــادن نیــز بــا بازگشــایی حــق تقــدم 
ســهم در قیمــت 38 تومــان وارد فــاز منفــی شــد و افــت 1,5 درصــدی تجربــه کــرد؛ در 
نمــاد حــق تقــدم ایــن ســهم بیــش از 80 میلیــون ســهم معاملــه شــد. امــا نمــاد کنــور بــا 
رشــد 3,5 درصــدی همــراه بــود. کــروی امــروز نیــز در محــدوده مثبــت معامــات پرحجمی 
را پشــت ســر گذاشــت؛ 65 درصــد از حجــم معاملــه 28 میلیونــی ایــن نمــاد توســط حقوقی 
هــا خریــداری شــد. امــروز همچنیــن شــاهد جابجایــی بلــوک 12,4 میلیونــی ومعــادن در 
بــازار خــرده فروشــی و در قیمــت 1356 ریــال بودیــم. در صــورت ادامــه تحــرکات مثبت در 
بازارهــای جهانــی همچنــان بــه رشــد قیمتــی نمادهــای ایــن گــروه میتــوان امیــدوار بــود.

امــا در خبرهــای امــروز، طبــق برآوردهــای بلومبــرگ در خصــوص قیمــت ســنگ آهــن 
در بازارهــای جهانــی، بــه اعتقــاد کارشناســان اگرچــه در مــاه گذشــته و هفتــه هــای اخیــر 
ــد  ــداری آن امی ــه پای ــوان ب ــا نمــی ت ــه ام ــی افزایــش یافت ــاده مهــم معدن ــن م بهــای ای
چندانــی بســت و ایــن رونــد در نیمــه دوم ســال 2016 دوبــاره کاهشــی خواهــد شــد. در 
ایــن بیــن نگاهــی بــه بــازار آتــی ســنگ آهــن نیــز حکایــت از آن دارد کــه بهــای ایــن 
محصــول در همیــن دوره مــورد مطالعــه تــا 43 دالر در هــر تــن نیــز افــت خواهــد کــرد؛ 
ــر دالیلــی همچــون  ــه ب ــا تکی ــی اســت کــه رئیــس انجمــن ســنگ آهــن ب ایــن در حال
ــز امــکان  ــه قیمــت 71 دالر و نی ــد ســنگ آهــن ب ــرای خری ــرارداد 3ماهــه ســنگاپور ب ق
افزایــش تعرفــه هــا توســط دولــت چیــن بعیــد اســت قیمــت ایــن مــاده معدنــی کمتــر از 

50 دالر شــود.

ــر داد و از  ــود را تغیی ــیران خ ــروش ش ــه ف ــی برنام ــذاری، وات ــرمایه گ ــروه س در گ
صفــر تابلــو بــه صــف فــروش رســید. واتــی کــه پیــش از ایــن شــنیده شــده بــود قصــد 
ــه  ــود روز س ــد خ ــه جدی ــق اطاعی ــود را دارد، طب ــیران خ ــهام ش عرضــه 3 درصــد از س
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شــنبه 19 مــرداد مــاه حــدود 69 میلیــون ســهم معــادل 1,5 درصــد از ســهام مذکــور را بــه 
قیمــت پایــه هــر ســهم 390 تومــان روانــه میــز فــروش خواهــد کــرد. ولصنــم و وصنعــت، 
ســهامداران فعــال ایــن نمــاد، روز گذشــته فروشــنده ایــن ســهم بودنــد. وســاپا معامــات 
خــود را اغلــب در محــدوده صفــر مثبــت دنبــال کــرد و بــا داد و ســتد 36 میلیــون ســهم در 
صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت. وســپه کــه روز گذشــته بــا صــف خریــد بــه کار خــود 
پایــان داده بــود، امــروز نیــز خــوب معاملــه شــد کــه نشــان از ادامــه رونــد صعــودی ایــن 
ــود.  ــان در محــدوده حمایتــی 113 تومــان در حــال نوســان ب ســهم دارد. وخــارزم همچن

اغلــب نمادهــای ایــن گــروه در محــدوده مثبــت بــه معامــات خــود خاتمــه دادنــد.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی شــاهد معامــات متعادلــی بودیــم.در نمــاد پتــرول 
کــه دیــروز مهرآینــدگان 2 میلیــون ســهم بــه پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده بــود امــروز در 
بیــن اســتقبال ســهامداران حقیقــی بیــش از 27 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در نهایــت بــا 
افــت 1 درصــدی ، در قیمــت 135 تومــان بــه کار خــود پایــان داد ، صــدر نشــین گــروه 
شــد و بــا 11 واحــد منفــی بــر شــاخص تاثیــر گــذار بــود.در نمــاد جــم 2، در بــازار خــرده 
فروشــی 43 میلیــون ســهم در قیمــت 795 تومــان بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد.نمادهای 
شــکلر ، شــفارس و تاپیکــو نمادهــای صــف خریــدی گــروه بودند.فــارس بــا قیمــت منفــی 
ــه خــود اختصــاص  ــی را ب ــون حجــم معامات کار خــود را شــروع کــرد و بیــش از 4 میلی
داد کــه در حــدود 3 میلیــون آن در قیمــت 492 تومــان در دقایــق پایانــی بــازار بلــوک زده 
شــد ایــن نمــاد در نهایــت در محــدوده صفــر منفــی ، در قیمــت 492 تومــان بــه روز خــود 
ــتوکا در  ــای شــفن ، شســینا و ش ــرار گرفت.نماده ــرول ق ــد از پت ــه بع ــان داد و در رتب پای
کــف قیمتــی خــود بســته شــدند.تاپیکو بــا 90 واحــد مثبــت بــه عنــوان اولیــن ســهم تاثیــر 
گــذار در شــاخص بورس،بــا 90 درصــد فروشــنده حقیقــی در حــدود 14 میلیــارد ریــال داد 
و ســتد شــد و در انتهــا بــا رشــد 5 درصــدی ، در قیمــت آخریــن معاملــه 207 تومــان بــا 

صــف خریــد بیــش از 2 میلیــون بــه معامــات خــود پایــان داد.

ــام،  ــیمی بندرام ــع پتروش ــه مجتم ــل حادث ــه مح ــانا ب ــی ش ــگار اعزام ــزارش خبرن ــه گ ب
ــل  ــگاران در مح ــع خبرن ــاه( در جم ــنبه )17 مردادم ــداد روز یکش ــاهدایی بام ــه ش مرضی
آتــش ســوزی انبــار محصــول الســتیک مصنوعــی )BDSR( در مجتمــع پتروشــیمی بنــدر 
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ــه  ــی حاضــر در محــل حادث ــای عملیات ــانان و نیروه ــش نش ــی از آت ــن قدردان ــام ضم ام
گفــت: حادثــه آتــش ســوزی پتروشــیمی بندرامــام در انبــار مــواد اولیــه الســتیک رخ داد و 
اکنــون مراحــل پایانــی اطفــای حریــق را پشــت ســر مــی گذاریــم .وی بــا اشــاره بــه آغــاز 
ــواد  ــار م ــت: داخــل انب ــاه( گف ــروز )شــنبه، 16 مردادم ــش ســوزی از عصــر دی ــه آت حادث
ــات وجــود  ــواد و ضایع ــن م ــزار و 700 ت ــار ه ــام، چه ــه الســتیک پتروشــیمی بندرام اولی
داشــت کــه بخشــی از آن در ســاعت هــای اولیــه خــارج شــد . شــاهدایی یــادآور شــد: بــا 
درک ضــرورت توجــه بــه مباحــث HSE از ســوی شــرکت هــای پتروشــیمی، برنامــه هــای 
جامــع و وســیعی بــا همــکاری بخــش خصوصــی در صنعــت پتروشــیمی در ایــن حــوزه در 

دســتور کار قــرار گرفتــه اســت .

ــا 2  ــتران ب ــتد شدند.ش ــی دادو س ــیه منف ــا در حاش ــتر نماده ــی بیش ــروه پاالیش در گ
واحــد مثبــت بــه عنــوان اولیــن ســهم تاثیــر گــذار بــر شــاخص فرابــورس،در بیــن اســتقبال 
ــد 4  ــا رش ــا ب ــد و در انته ــه ش ــال معامل ــارد ری ــش از 152 میلی ــی بی ــهامداران حقیق س
ــرای معامــات فــردا آمــاده کرد.شــراز تنهــا  درصــدی ، در قیمــت 309 تومــان خــود را ب
ــه آرمــان شــهر 7  ــروز گنجین ــد.در نمــاد شــبندر کــه دی نمــاد صــف فروشــی گــروه بودن
میلیــون ســهم بــه پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده بــود روز خــود را مثبــت شــروع کــرد و در 
پایــان در محــدوده صفــر منفــی ، در قیمــت 535 تومــان بــه معامــات خــود پایــان داد و 
بــا 5 واحــد منفــی بــر شــاخص تاثیــر گــذار بود.شــبریز در ادامــه رونــد صعــودی خــود امروز 
را هــم مثبــت شــروع کــرد و بــا 96 درصــد خریــدار حقیقــی در حــدود 7 میلیــون ســهم جــا 
بــه جــا شــد و در پایــان در محــدوده صفــر مثبــت، در قیمــت 512 تومــان روز خــود را بــه 

اتمــام رســاند و ســوم گــروه شــد.
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افزایش 30 هزارتومانی قیمت سیمان درمردادماه !

ــگ  ــل هلدین ــیمان ، مدیرعام ــت س ــش قیم ــر افزای ــی ب ــاری مبن ــار اخب ــال انتش ــه دنب ب
ــح داد. ــاره توضی ــن ب ــر درای ــیمانی غدی س

ــر توجــه  ــی ب ــه ســهامداران مبن ــازار ب ــاالن ب ــی از ســوی فع طــی انتشــار ســیگنال های
ــد  ــد ب ــی محم ــیمان، عل ــش قیمــت س ــال افزای ــت اعم ــه عل ــا ب ــیمانی ه ــه ســهام س ب
درگفتگــو بــا همفکــران مــی گویــد: اگرچــه بــا افزایــش قیمــت ســیمان مخالفــت شــد امــا 

ــد. ــه ان ــرای افزایــش قیمــت ســیمان در پیــش گرفت کارخانجــات روشــی دیگــر را ب

مدیرعامــل هلدینــگ ســیمانی غدیــر مــی افزایــد: بــه عبارتــی دیگــر، کارخانجــات و تولیــد 
ــان  ــا پای ــد، ت ــی دادن ــه تولیداتشــان م ــه ب ــی را ک ــف های ــام تخفی ــدگان ســیمان تم کنن

مردادمــاه حــذف مــی کننــد و بــه قیمــت تثبیتــی ســال 93مــی رســانند.

او اضافــه مــی کنــد: درطــی ایــن ســالها کارخانجــات بــه منظــور فــروش محصــوالت خــود 
تــا 30 هزارتومــان تخفیــف بــرای محصــوالت خــود درنظرگرفتــه بودنــد کــه 10 هزارتومان 
آن چنــدی قبــل حــذف شــد و 20 هزارتومــان نیــز در 24 مردادمــاه بــه طــور کامــل حــذف 
مــی شــود و ســیمان بــه نــرخ مصــوب ســال 93یعنــی 110 هزارتومــان افزایــش مــی یابــد.

او تاکیــد مــی کنــد: نمــی دانــم ایــن افزایــش قیمــت اســت یــا تخفیــف ، امــا تصمیمــی 
اســت کــه کارخانجــات ســیمان دســته جمعــی بــر اجــرای آن اجمــاع کــرده انــد.
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ورود صندوق طال و ارز به بورس 

مدیرعامــل شــرکت لوتــوس پارســیان امــروز دریــک نشســت خبــری بابیــان این کــه اولیــن 
صنــدوق طــا توســط ایــن شــرکت راه انــدازی می شــود، تصریــح می کنــد: ایــن شــرکت 
ــای  ــه ایجــاد صندوق ه ــازار نســبت ب ــه ب ــد ب ــای جدی ــه به ضــرورت ورود ابزاره ــا توج ب

جدیــدی ماننــد طــا، ارز و وی ســی می کنــد.

بــه گفتــه تیمــوری ، مجــوز ایجــاد صنــدوق طــا پــس از یــک مــاه و نیــم تقاضــا باالخــره 
ــی  ــات فیزیک ــه معام ــدوق ب ــن صن ــیس آن ورود ای ــدف از تأس ــود و ه ــاد می ش ایج

طاســت.

او ادامــه می دهــد : بــا توجــه بــه راه انــدازی گواهــی ســپرده طــا ، صندوق هــا در گواهــی 
ســپرده آتــی فعالیــت خــود را آغــاز خواهنــد کــرد.

ــرخ ارز در  ــاوت ن ــون تف ــح داد: تاکن ــز این طــور توضی ــدوق ارز نی ــاره صن ــن درب او همچنی
کشــور و چندگانــه بــودن آن مانعــی بــزرگ بــرای راه انــدازی ایــن صنــدوق بــود .

ــدن  ــی ش ــا تک نرخ ــال ب ــای س ــا انته ــود ت ــی می ش ــح می کند:پیش بین ــوری تصری تیم
ارز بتــوان صنــدوق ارز را نیــز راه انــدازی کــرد تــا بدیــن ترتیــب فضــای اقتصــادی کشــور 

فعــال شــود و رقابــت بهتــری شــکل بگیــرد.

او ادامــه می دهــد :رییــس جدیــد ســازمان بــورس بایــد در حــوزه شــفافیت ، حــذف مقررات 
دســت و پاگیــر و حــذف مقــررات بســیار امــا متضــاد هــم گام بردارد.زیــرا هم اکنــون بــازار 

مــا بــا مشــکات بســیاری در ایــن زمینه هــا مواجــه اســت.

او ابزارســازی را مهم تریــن خواســته بــازار از رییــس جدیــد ســازمان عنــوان کــرد و افــزود: 
تســهیل در ابزارســازی و گســترش ایــن ابزارهــا بســیار بــرای بــازار مهــم اســت.
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پایان تقالی مرقام؛ بیداری سیمان 

بازار بورس

ــان رســانید. نمادهــای   ــه پای ــا رشــد 379 واحــدی ب ــورس تهــران امــروز  را ب شــاخص ب
ــت را  ــر مثب ــترین تاثی ــم بیش ــادن و ج ــو ومع ــان، فخاس ــک، پارس ــد، وبان ــو، وامی تاپیک
ــارد  ــه 437 میلی ــورس  ب ــورس و فراب ــات ب ــتند. ارزش کل معام ــورس داش ــاخص ب برش
تومــان رســید. کــه از ایــن میــزان، 118 میلیــارد تومــان آن را معامــات خــرد تشــکیل مــی 
داد. خســاپا بــا معاملــه 85 میلیــون ســهم بیشــترین حجــم معامــات را بــه خــود اختصــاص 
داد. خــودرو، کانــه هــای فلــزی و فلــزات اساســی بــه ترتیــب، برتریــن گروههــای صنعــت 
ــو و وپســت برتریــن تقاضــا و   ــام، تکن شــده و بیشــترین ارزش معامــات را داشــتند. مرق

نمادهــای واتــی،  ثــاژن و فســرب برتریــن عرضــه را داشــتند.

بازار فرابورس

ــران  ــت.  معامله گ ــاع 817 آرام گرف ــدی در ارتف ــد 2  واح ــا رش ــورس ب ــاخص کل فراب ش
فرابــورس  291میلیــون بــرگ ســهم  بــه ارزش 130 میلیــارد تومــان داد و ســتد کردنــد. 
ــراز و  ــر، ش ــرس و وکوث ــای  زاگ ــت و نماده ــر مثب ــترین تاثی ــاوان، بیش ــتران،ذوب، ش ش

ــورس داشــتند. ــر شــاخص فراب هرمــز بیشــترین تاثیــر منفــی را ب
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کلیت بازار

معامات امروز همانند روزهای گذشته مثبت و پر شتاب آغاز شد.

در گــروه رایانــه و انفورماتیــک، صــف خریــد مرقــام پــس از انتشــار شــفاف ســازی شــرکت 
ــن  ــد، ای ــه نمان ــراردادش، عرضــه شــد. ناگفت ــودن ق ــت انحصــاری ب کنتورســازی از ماهی

ســهم، امــروز بــه هــدف تکنیکالــی خــود در محــدود 460 تومــان، رســید.

دیــروز شــایعه ای مبنــی بــر واگــذاری قــرارداد صنــدوق هــای فروشــگاهی بــه ایــران ارقام 
منتشــر شــد و بــه معامــات ایــن نمــاد هیجــان بخشــید.  در گــزارش شــفاف ســازی کنتور 
ســازی کــه شــب  گذشــته منتشــر شــد، بیــان شــده کــه 125 هــزار دســتگاه  صنــدوق 
فروشــگاهی در گــزارش عملکــرد ســه ماهــه  تحویــل داده شــده و تعهــد مابقی دســتگاهها 
نیــز بــه قــوت خــود باقیســت.  و شــایعاتی کــه پیرامــون  انعقــاد قــرارداد بــا ســایر شــرکت 
هــا منتشــر شــده صحــت نــدارد و ایــن قــرارداد ماهیــت انحصــاری خــود را دارد. همچنیــن  
677 میلیــون ریــال از بدهــی هــای شــرکت در ســال جــاری پرداخــت شــده کــه بــه زودی 
در کــدال اطــاع رســانی خواهــد شــد. ایــن اطاعیــه موجــب اقبــال بــازار  بــه کنتــور در 
تایــم پیــش گشــایش شــد  و معامــات آن نیــز در دامنــه مثبــت ســه درصــدی صــورت 

پذیرفــت. بــه نظــر مــی رســد، آکنتــور روزهــای واپســین اصــاح خــود را مــی گذرانــد.

ســاختمانی هــا ابتــدا پــر متقاضــی بودنــد . بــا بازگشــایی ثمســکن و افــت 6 درصــدی آن، 
و افــت قیمتــی ثفــارس معامــات رنــگ قرمــز بــه خــود گرفــت.
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ــی بخشــیده  ــه  معامــات گــروه  ســاختمانی جان افزایــش قیمــت اوراق تســه مســکن، ب
کــه بــه گفتــه کارشناســان صرفــا هیجانــی اســت کــه بواســطه  خریــد ایــن اوراق توســط 

بانکهــای دولتــی ایجــاد شــده اســت. 

بانکــی هــا بجــز وپســت، معامــات متعادلــی داشــت. گفتــه مــی شــود شــرکت مخابــرات 
ــرات  ــز مخاب ــوع بانکــی در مراک ــات متن ــه خدم ــرای ارای ــران ب ــک ای ــران و پســت بان ای
ــا و  ــت ه ــتفاده از ظرفی ــرای اس ــه ب ــای دوجانب ــکاری ه ــترش هم ــز گس ــتایی و نی روس
ــه  ــی تفاهمنام ــی ارزی _ ریال ــات بانک ــه خدم ــق ارای ــر ازطری ــای یکدیگ ــدی ه توانمن
همــکاری امضــاء کردنــد.  بــه گفتــه ی ولــی اهلل ســیف، رئیــس بانــک مرکزی، تســهیات 
بانکــی طــی ســه ماهــه اول ســال جــاری نســبت بــه دوره مشــابه ســال گذشــته، بیــش از 
44 درصــد افزایــش داشــته اســت و بــا وجــود ایــن افزایــش بانکهــا هنــوز مشــکل کمبــود 
منابــع دارنــد. مشــکل پاییــن بــودن کفایــت ســرمایه بانکهــا، از جملــه مســائلی اســت کــه 
بــه بحــران نظــام بانکــی دامــن زده اســت. و تــا برنامــه مدونــی جهــت اعطــای تســهیات 
ــه نظــر مــی رســد، رشــد شــارپی را  ــد ب ــرار نشــود، بعی ــن نظــام برق ــی در ای و نظــم مال

بتــوان متصــور بــود.

گــروه معدنــی، مــورد توجــه بــود و ومعــادن در صــدر تقاضــا بــود. و  بیــش از 12 میلیــون 
ســهم بــه ارزش بیــش از 1,5 میلیــارد تومــان  روی  ومعــادن2 کــد بــه کــد شــد.  کگل از 
ایــن جــز نمادهایــی اســت کــه همــراه بــا ُقــل خــودت )کچــاد( مــورد توجــه ســهامداران 
واقــع شــده اســت. بــر اســاس ترازنامــه 3 ماهــه منتهــی بــه خــرداد ســال 95، ایــن شــرکت 
در مقابــل 25هزارمیلیــارد ریــال دارایــی جــاری، 39هــزار میلیــارد ریــال بدهــی جــاری دارد. 
گفتنــی اســت ایــن شــرکت، نیــروگاه بــرق، آهــن اســفنجی، واحــد تولیــد کنســانتره، گندله، 

و شــمش فــوالد راه انــدازی کــرده، و انتظــار بازدهــی مناســبی مــی تــوان از آن داشــت. 

هلدینــگ هــای ســرمایه گــذاری گــوی ســبقت را از ســایر گروههــا ربــوده بودنــد. وســپه 
چندیــن بــار صــف خریــد تشــکیل داد.
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خبرافزایــش نــرخ 30 درصــدی ســیمان هــم جــز اخبــار حاشــیه ای بــود کــه امروز  منتشــر 
شــد. هرچنــد رکــود عمیــق صنعــت ســیمان ، همچنــان نتوانســته ســهامداران را مجــاب 

بــه توجــه بــه ایــن گــروه کنــد.

ــا و  ــزی ه ــته و فل ــی  برداش ــی اندک ــدری از دوش خودروی ــنگین لی ــار س ــا، ب ــن روزه ای
ــد.  ــازار نشــان دادن ــه ب ــا روی خــوش ب ــی ه معدن

صنایع و شرکت های مورد بررسی امروز

اطالعات و ارتباطات

هفتــه ی گذشــته شــاهد عرضــه 9 درصــد ســهام شــرکت آتیــه داده پــرداز از ایــن گــروه 
بودیــم.  معامــات امــروز نیــز بــا صــف خریــد  33 میلیونــی و معاملــه  167 هــزار ســهم 

پایــان یافــت. بــد نیســت مختصــر نگاهــی بــه ایــن شــرکت داشــته باشــیم.

ــه  ــود را در زمین ــت خ ــال 1382 فعالی ــرداز  ، از س ــاد اپ ــا نم ــرداز  ب ــه داده پ ــرکت آتی ش
ارائــه راه حــل و راهکارهــای مبتنــی بــر پیــام کوتــاه قــرار داده و در حــال حاضــر یکــی 
ازقدرتمندتریــن  شــرکتهای ســرویس دهنــده ارســال و دریافــت پیــام کوتــاه و همچنیــن 
ــژه سرویســهای بانکــی در  ــه وی ــا پیــش شــماره 2000 ) ب ــزوده (ب سرویســهای ارزش اف
ــه  ــال 94، دو مرحل ــوده و در س ــال ب ــارد ری ــی آن 300 میلی ــرمایه فعل ــت. س ــور اس کش
افزایــش ســرمایه 50 و 66 درصــدی از محــل مطالبــات حــال شــده داشــته اســت. غالــب 
ســهامداران شــرکت حقیقــی بــوده و تنهــا 7 درصــد ســهام شــرکت تحــت اختیــار شــرکت 
رســا ســامان آریــا مــی باشــد. گفتنــی اســت، ایــن  شــرکت ســود هــر ســهم بــرای ســال 
مالــی 95 را بــر اســاس صــورت هــای مالــی 3 ماهــه 708 ریــال پیــش بینــی کــرده اســت. 

کــه در دوره ســه ماهــه 35 درصــد آن را محقــق کــرده اســت.



 تحلیل امروز یکشنبه 17 مرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

14

14

عرضه برق، گاز، بخار و اب گرم

شــاهد کــد بــه کــد 9 میلیــون ســهم توســط ســهامدار حقوقــی روی مبیــن2 بودیــم. بفجــر 
ــود را  ــت خ ــی حرک ــه تازگ ــز ب ــور نی ــدند. وه ــی ش ــه م ــت معامل ــه مثب ــن در دامن و مبی
آغــاز کــرده اســت و توصیــه بــه نگهــداری میــان مــدت مــی شــود. فجــر و مبیــن چنــدی 
اســت مــورد توجــه قــرار گرفتنــد . بــه گفتــه ی عــادل نــژاد ســلیم مدیرعامــل هلدینــگ 
ــن  ــن و فجــر اســت ، ای ــت 87 و 60 درصــدی مبی ــه مالکی ــارس ک ــج ف پتروشــیمی خلی
دو شــرکت بــه واســطه واقــع شــدن در مناطــق فعــال پتروشــیمی، از ســودآوری مناســبی 
ــد  ــت تولی ــرکت جه ــن دو ش ــت ای ــه ظرفی ــود ک ــی ش ــه م ــن گفت ــد.  همچنی برخوردارن
محصــول، بــاال مــی باشــد. برنامــه افزایــش ســرمایه تــا حــدود 200 درصــد، پتروشــیمی 
فجــر نیــز جــز نــکات مثبتــی اســت بــه آن اشــاره مــی شــود. و دیگــر آنکــه ،  پتروشــیمی 

فجــر پیگیــر افزایــش صــادرات بــرق اســت.
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شراز از دیدگاه تحلیلگران

تحلیگران خرید سهم را در 830 تا 850 تومان مناسب می دانند.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=1246

ــد و معتقدســت  ــی دان ــان م ــهم را 1030 توم ــش روی س ــت پی ــو« مقاوم ــین ارجل »حس
ــد. ــد دی ــان را خواه ــداف  1160 و 1367 توم ــت اه ــور از مقاوم ــد از عب ــهم بع س

https://efanos.com/Signal/26492

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=1246
https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=148
https://efanos.com/Signal/26492
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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

