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نیم نگاهی به بازار

ــورس 48 واحــد  ــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل ب ــه گــزارش بورســینِس ب ب
افزایــش یافــت و بــه رقــم 73.764 واحــد رســید. کــه نمادهــای جــم بــا 47 واحــد ، فــوالد 
بــا 33 واحــد و تاپیکــو بــا 26 واحــد بیشــترین تاثیــر را بــر رشــد شــاخص گذاشــتند. نمــاد 
فــارس نیــز بــا 22 واحــد بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر شــاخص بــورس گذاشــت.  ارزش 
ــا 22  ــور ب ــان رســید کــه نمــاد آکنت ــارد توم ــم 216 میلی ــه رق ــازار ب ــن ب معامــات در ای

میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود .

در بــازار فرابــورس شــاخص کل بــا افــت 2 واحــدی بــه رقــم 778 واحد رســید.  نمــاد ذوب 
ــازار بــه  بیشــترین تاثیــر را بــر کاهــش ایــن شــاخص داشــت. ارزش معامــات در ایــن ب
رقــم 127 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد ذوب بــا 4.5 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین 

ارزش معاملــه بــود .  

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3490 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
117 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

اولیــن روز اجــرای مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار درخصــوص کاهش نرخ ســود تســهیات 
ــار  ــر »انتظ ــی نظی ــا بهانه های ــا ب ــن نهاده ــود. ای ــراه ب ــا هم ــورد بانک ه ــوع برخ ــا 4 ن ب
بــرای بخشــنامه«، »انتظــار بــرای نصــب نرم افــزار«، »مشــروط بــودن وام 18 درصــدی« 
و »اطــاع نداشــتن از مصوبــه جدیــد« بــه طریقــی، مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار را دور 
می زدنــد. در حالــی کــه به دنبــال کاهــش نــرخ ســود در بــازار بدهــی، نــرخ ســود در بــازار 
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ــا ســقف گذاری  ــد ب ــن رون ــداوم ای ــیده اســت، ت ــه 5/ 16 درصــد رس ــز ب ــن بانکــی نی بی
مجــدد نــرخ ســود، بــا امــا و اگرهایــی همــراه خواهــد بــود .پنــج روز پــس از زمــان اعــام 
ــرخ ســود تســهیات بانکــی، بررســی های میدانــی بیانگــر  ــرای کاهــش ســقف ن شــده ب
حداقــل چهــار نــوع برخــورد مختلــف از ســوی موسســات مالــی بــا این دســتورالعمل اســت. 
بــا وجــود اینکــه شــورای پــول و اعتبــار در یــک هــزار و دویســت و بیســتمین جلســه خــود 
کــه در تاریــخ 8 تیــر 95 برگــزار شــد، کاهــش نــرخ عقــود مشــارکتی و غیرمشــارکتی بــه 
ســطح 18 درصــد را تصویــب و تاکیــد کــرد کــه »ایــن مصوبــه از تاریــخ 16 تیرمــاه ســال 
ــا برخــی  ــود« ام ــد ب ــرا خواه ــاری، الزم االج ــا و موسســات اعتب ــاری از ســوی بانک ه ج
ــوی  ــعب از س ــه ش ــرا ب ــرای اج ــنامه ای ب ــوز بخش ــه هن ــد ک ــا می گوین ــعب بانک ه از ش
ســتاد ارســال نشــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ســایت رســمی بانــک مرکــزی 14 
تیــر مــاه اعــام کرد:بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای مصوبــه جدیــد شــورای پــول و اعتبــار 
ــا  ــه بانک ه ــارکتی را ب ــارکتی و غیرمش ــود مش ــهیات عق ــود تس ــن س ــوص تعیی درخص
ــا گذشــت 5 روز از ایــن ابــاغ رســمی هنــوز ســتاد برخــی از  ابــاغ کــرده اســت. امــا ب
ــه  ــعب در مواجه ــا ش ــد، ت ــاغ نکرده ان ــود اب ــعب خ ــه ش ــد را ب ــنامه  جدی ــا بخش بانک ه
بــا مشــتریان درخصــوص نــرخ ســود جدیــد تســهیات همــه چیــز را منــوط بــه ارســال 

بخشــنامه جدیــد کننــد .

بــه گــزارش ایســنا محمــد کشــتی آرای در پاســخ بــه علــت افزایــش مجــدد قیمــت ســکه 
نســبت بــه هفتــه گذشــته اظهــار کــرد: قیمــت ســکه و طــا بــه نســبت قیمــت جهانــی 
آن و نیــز قیمــت ارز مشــخص می شــود. از روز گذشــته مجــددا قیمــت ارز افزایــش یافتــه 
کــه تاثیــر خــود را بــر قیمــت ســکه و طــا گذاشــته اســت .وی ادامــه داد: عــاوه بــر ایــن 
مجــددا تقاضــا در بــازار افزایــش یافتــه و قیمت هــای جهانــی نیــز در حــال نوســان اســت 
.رییــس اتحادیــه طــا و جواهــر همچنیــن در مــورد رونــد ادامــه دار تاثیــر خــروج انگلیــس 
از اتحادیــه اروپــا بــر قیمــت طــا خاطــر نشــان کــرد: هنــوز تاثیــرات رفرانــدوم پابرجاســت 
ــاره پیش بینــی  ــر ایــن موضــوع هســتند .کشــتی آرای درب ــی تحــت تاثی و بازارهــای جهان
خــود از بــازار طــا و ســکه گفــت: ایــن موضــوع هنــوز قابــل پیش بینــی نیســت و بایــد تــا 
ــم .ســکه  ــر بمانی ــود، منتظ ــام می ش ــکا اع ــه شــاخص های اقتصــادی آمری ــنبه ک پنج ش
تمــام طــرح جدیــد بــا افزایــش 20 هــزار تومانــی در بــازار امــروز - یکشــنبه - نســبت بــه 
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روز گذشــته بــه یــک میلیــون و 120 هــزار تومــان رســیده اســت. همچنیــن دالر آمریــکا 
بــا حرکــت صعــودی بــار دیگــر بــه مــرز 3500 تومــان نزدیــک شــد و هــر گــرم طــای 
18 عیــار بــا افزایــش حــدود هــزار تومانــی نســبت بــه دیــروز، بیــش از 114 هــزار تومــان 

ــود . ــتد می ش داد و س

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات، بــا انتشــار زمــان برگــزاری مجمــع بــه منظــور 
تصمیــم گیــری در خصــوص افزایــش ســرمایه 100 درصــدی از محــل تجدیــد ارزیابــی 
دارایــی هــا شــاهد تشــکیل صــف خریــد در نمــاد خــاور بودیــم؛ نمــاد خــکار نیــز پــس 
ــل  ــدی از مح ــرمایه 111 درص ــش س ــب افزای ــاده و تصوی ــوق الع ــع ف ــزاری مجم از برگ
مــازاد تجدیــد ارزیابــی دارایــی هــا بــا رشــد 1.5 درصــدی بــه تابلــوی معامــات بازگشــت 
و پــس از رشــد تــا محــدوده 7 درصــد در قیمــت 1395 ریــال صــف خریــد شــد. خوســاز 
ــه  ــود تجرب ــروز خ ــات ام ــد را در معام ــف خری ــه ص ــود ک ــروه ب ــت گ ــاد مثب ــر نم دیگ
کــرد؛ همچنیــن، افزایــش ســرمایه 67 درصــدی ایــن نمــاد از محــل مطالبــات و آورده روز 
گذشــته بــه ثبــت رســید و ســرمایه آن بــه مبلــغ 250.000 میلیــون ریــال افزایــش یافــت. 
خســاپا کــه بــا رنــج هــای مثبــت حقوقــی در ســاعت اولیــه بــازار وارد فــاز مثبــت شــده 
ــا  ــان ب ــه محــدوده منفــی بازگشــت و در پای ــج ب ــه تدری ــا افزایــش عرضــه هــا ب ــود، ب ب

معاملــه 107 میلیــون ســهم در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت.

ــن  ــد؛ ای ــام نش ــم انج ــدی ولصن ــوک 5.14 درص ــه بل ــروز عرض ــا، ام ــی ه در لیزینگ
عرضــه شــامل 102.814.402 ســهم ولصنــم مــی باشــد کــه قــرار اســت از ســوی شــرکت 
ــروش برســد؛  ــه ف ــان ب ــر ســهم 205 توم ــه ه ــه قیمــت پای ــت ســبا و ب ــوآوران مدیری ن
معامــات امــروز ایــن نمــاد تــا آســتانه صــف خریــد پیــش رفــت و در نهایــت بــا معاملــه 6 
میلیــون ســهم خاتمــه یافــت. در ولغــدر و ولبهمــن نیــز نوســانات مثبتــی را شــاهد بودیــم. 

امــا ســایر نمادهــای گــروه در محــدوده منفــی معامــات متعادلــی را دنبــال کردنــد.



 تحلیل امروز یکشنبه 20 تیر 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

4

4

در گــروه بیمــه شــاهد تشــکیل صــف خریــد در دو نمــاد بســاما و کوثــر بودیــم. رونــد 
صعــودی در معامــات بیمــه البــرز همچنــان ادامــه داشــت و امــروز نیز بــا رنج هــای مثبت 
حقوقــی بــه قیمــت هــای حداکثــری رســید؛صندوق ســرمایه گــذاری گنجینــه آرمــان شــهر 
طــی دو روز اخیــر در ایــن نمــاد خریــدار بود؛امــروز نیــز بیــش از 80 درصــد خریدهــای ایــن 
ــی انجــام شــد. ســایر نمادهــای گــروه معامــات منفــی  نمــاد توســط ســهامداران حقوق
ــه حداقــل آســتانه  را پشــت ســر گذاشــتند. بیمــه ملــت کــه در معامــات امــروز خــود ب
قیمتــی روزانــه رســید، بعنــوان یکــی از اعضــای کنسرســیومی کــه شــرکت بوعلــی ســینا 
را تــا ســقف 485 میلیــون یــورو تحــت پوشــش قــرار داده، اعــام کــرد مجمــوع ســهم این 
ــغ از محــل  ــن مبل ــه ای ــه از کل ریســک و خســارت وارده حــدود 5 درصــد اســت ک بیم
ذخایــر فنــی شــرکت قابــل پرداخــت مــی باشــد و لــذا تاثیــری در ســود و زیــان ســال 95 
نخواهــد داشــت. آســیا دیگــر نمــاد ایــن گــروه پــس از معاملــه 1.7 میلیــون در محــدوده 

منفــی بــه منظــور برگــزاری مجمــع عــادی ســالیانه در پایــان بــازار متوقــف شــد.

در گــروه پتروشــیمی، شــاهد معامــات کــم حجــم و قرمــز رنــگ در اکثــر نمادهــای 
ــا 3.5  ــود و ب ــه ب ــن گــروه دارای بیشــترین حجــم معامل ــم تاپیکــو در ای ــن گــروه بودی ای

میلیــون معاملــه ســهم بــه قیمــت 193 تومــان رســید.

ــزاری  ــرژی از برگ ــیون ان ــخنگوی کمیس ــی س ــیمی بوعل ــوزی پتروش ــش س ــورد آت در م
نشســت اضطــراری ایــن کمیســیون در روز ســه شــنبه همیــن هفتــه بــا حضــور مدیرعامــل 
ــاه(  ــروز )یکشــنبه، 20 تیرم ــی، ام ــره خان ــر داد . اســداهلل ق ــی پتروشــیمی خب شــرکت مل
ــرژی در روز  ــیون ان ــراری کمیس ــت اضط ــکیل نشس ــانا از تش ــگار ش ــا خبرن ــو ب در گفتگ
ــینا  ــی س ــیمی بوعل ــق پتروش ــی حری ــت : بررس ــر داد و گف ــاه( خب ــنبه )22 تیرم ــه ش س
دســتور ایــن جلســه خواهــد بــود .ســخنگوی کمیســیون انــرژی افــزود: ایــن نشســت بــا 
حضــور مدیرعامــل پتروشــیمی ایــران، مدیرعامــل هلدینــگ خلیــج فــارس و مدیرعامــل 
پتروشــیمی بوعلــی ســینا و معــاون امــور حقوقــی و مجلــس وزارت نفــت بــرای بررســی 
ابعــاد ایــن حادثــه برگــزار خواهــد شــد .عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون انــرژی تصریــح 
کــرد: دالیــل و عوامــل بــروز ایــن حادثــه و چرایــی شــعله ور شــدن دوبــاره حریــق و رونــد 

اطفــای آن از جملــه مــواردی اســت کــه در ایــن جلســه بررســی مــی شــوند .
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 قــره خانــی گفــت: پــس بررســیهای اولیــه ایــن کمیســیون، کارگروهــی متشــکل از اعضــا، 
ــیمی  ــوزی در پتروش ــت .آتش س ــد رف ــهر خواهن ــه ماهش ــود ب ــع موج ــد وض ــرای بازدی ب
بوعلــی ســینا کــه از روز چهارشــنبه )16 تیرمــاه( در مخــزن 2001C واحــد پارازایلیــن ایــن 
مجتمــع آغــاز شــده بــود، بامــداد دیــروز )شــنبه، 19 تیرمــاه( بــه طــور کامــل مهــار شــد.

افزایش قیمت روغن از دو هفته دیگر 

قیمت روغن نباتی تا سقف 10 درصد افزایش می یابد 

درحالــی مدیــران کارخانجــات روغــن خبــر از افزایــش 10 درصــدی قیمــت روغــن از اول 
مردادمــاه مــی دهنــد، کــه دبیــر انجمــن صنایــع روغــن نباتــی در ایــن بــاره مــی گویــد: 
محصــول روغــن ماننــد محصــوالت دیگــری نظیــر شــکر و گنــدم از کاالهــای اســتراتژیک 
ــادی در  ــارت زی ــت نظ ــی و دول ــازمانهای نظارت ــرف س ــه از ط ــد ک ــاب می آی ــه حس ب

ــود دارد. ــا وج ــذاری آنه ــوص نرخ گ خص

داریــوش محمــودی اضافــه مــی کنــد: در نــرخ روغن نباتــی یــک شــکاف قیمتــی میــان 
ــه ســطح  ــد ب ــن محصــول بای ــروش وجــود دارد و قیمــت ای هزینه هــای تمــام شــده و ف

اقتصــادی خــود برســد تــا صنعــت بتوانــد بــه کار خــود ادامــه دهــد.

وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر بخــش عمــده ای از صنعــت روغــن نباتــی بــا ظرفیــت 
ــن  ــی ای ــن وضعیــت الزم اســت شــرایط صادرات ــود ای ــرای بهب ــد کــه ب ــی کار می کن خال

محصــول را تســهیل کــرد.

ــوق  و  ــر حق ــی نظی ــد کــه عوامل ــی معتقدن ــاالن صنعــت روغــن نبات ازســویی دیگــر، فع
دســتمزد، قیمــت ارز، افزایــش تعرفــه واردات روغــن خــام، قیمــت حامــل هــای انــرژی از 
ســوی دولــت افزایــش یافتــه امــا قیمــت روغــن همچنــان ثابــت مانــده اســت و همیــن 
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ــود  ــا وج ــه ب ــه طــوری ک ــود ب ــار مشــکل ش ــام دچ ــن خ ــث شــده واردات روغ ــر باع ام
ــه اقتصــادی ترخیــص آن صــورت  ــود توجی ــل نب ــه دلی ــادی ورودی ب روغــن خــام در مب

نمــی گیــرد.

گفتنــی اســت ایــن مباحــث در حالــی مطــرح مــی شــود کــه تخفیفــات بــی پایــان برخــی 
برندهــای روغــن نباتــی تــا 30 درصــد همچنــان در فروشــگاه هــای زنجیــره ای و برخــی 

مراکــز عرضــه پابرجاســت.

نفت سپاهانی ها درجریان باشند! 

مذاکرات شرکت با ایتالیایی ها به کجا رسید؟ 

ــوده ، امــا مذاکــرات  ــه تازگــی شــاهد تغییــر مدیرعامــل خــود ب نفــت ســپاهان اگرچــه ب
ــا خارجــی هــا بــرای عقــد قــرارداد خارجــی ادامــه مــی دهــد . خــود را ب

روانکارهــا پــس از برجــام ، تمــام تــاش خــود را مــی کننــد تــا بــا یــک شــریک خارجــی 
و تحــت لیســانس برنــدی خارجــی محصــوالت خــود را تولیــد کننــد، نفــت ســپاهان نیــزاز 

ایــن امــر مســتتثنی نیســت.

آنچنانکــه بــه گــوش رســیده ایــن شــرکت بــا ایتالیایــی هــا مذاکراتــی را انجــام داده اســت 
درهمیــن راســتا ، کــه ســهامدار عمــده نفــت ســپاهان ایــن شــنیده هــا را تاییــد مــی کنــد 
و مــی گویــد: بلــه نفــت ســپاهان هــم اکنــون عــاوه بــا ایتالیــا بــا یــک شــرکت دیگــر 

اروپایــی نیــز درحــال مذاکــره اســت.

وی اضافــه مــی کنــد: البتــه ایــن گفتگوهــا هنــوز بــه هیــچ نتیجــه ایــی نرســیده اســت 
امــا بــه طــور حتــم مــا تــاش مــی کنیــم محصــوالت خــود راتحــت برنــد یــک شــرکت 
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خارجــی معتبــر بــه فــروش برســانیم.

ــپاهان  ــت س ــرفت نف ــتای پیش ــی در راس ــرکت را گام ــن ش ــر مدیرای ــن تغیی وی همچنی
دانســت و افــزود: بــه تازگــی فریــدون فدایــی دولــت  مدیرعامــل عامــل ســابق ســرمایه 

ــه زده اســت. ــن شــرکت تکی ــت ای ــی مدیری گــذاری پتروشــیمی برصندل

خاور و صف خرید 8 میلیونی

تحلیلگران خرید سهم را در 112-116 تومان پیشنهاد داده اند:

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=795

»داود عراقی« خرید سهم را با دید میانمدت مناسب می داند:

https://efanos.com/Analyze/40006

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=795
https://efanos.com/Analyze/40006
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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 بورســینِس 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

