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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس 326 واحــد 
ــا 82 واحــد ،  افزایــش یافــت و بــه رقــم 74,194 واحــد رســید. کــه نمادهــای پارســان ب
شــبندر بــا 72 واحــد و شــپنا بــا 54 واحــد بیشــترین تاثیــر  مثبــت  و نمــاد رمپنــا بــا بیــش 
ــر  شــاخص گذاشــتند.  ارزش معامــات در ایــن  ــر منفــی را ب از 39 واحــد بیشــترین تاثی
ــا رقــم 14 میلیــارد تومــان  ــه رقــم 350 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد فــاذر ب ــازار ب ب

ــود . دارای بیشــترین ارزش معاملــه ب

ــید.   ــد رس ــم 772 واح ــه رق ــدی ب ــش 1 واح ــا افزای ــاخص کل ب ــورس ش ــازار فراب در ب
ــر ایــن شــاخص گذاشــتند.  ــد و توریــل بیشــترین تاثیــر مثبــت را ب نمادهــای  دی، دماون
ــا  ــان رســید کــه نمــاد وهــور ب ــارد توم ــم 79 میلی ــه رق ــازار ب ــن ب ارزش معامــات در ای

ــود .   ــه ب ــترین ارزش معامل ــان دارای بیش ــارد توم ــش از 4 میلی ــی بی رقم

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3503 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
86 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

دنیــای اقتصــاد : شکســت کودتاچیــان در ترکیــه، خبــر بــدی بــرای همــه نیروهــای گریــز 
ــه در  ــن اســت؛ چراک ــش مغموم تری ــان داع ــن می ــا در ای ــود؛ ام ــه ب ــز در خاورمیان از مرک
ــت از  ــه می توانس ــکننده در ترکی ــت ش ــک حکوم ــتقرار ی ــا و اس ــروزی کودت ــورت پی ص
حصــار منطقــه شــامات بیــرون بیایــد و خــود را بــه آناتولــی و بــه طــرز گســترده تری بــه 
اروپــا برســاند؛ امــا بــا شکســت کودتــا، داعش در قفــس شــامات باقی مانــد. چنیــن پیامدی 
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ــرت بخش  ــایند و مس ــه خوش ــراف ترکی ــوص در اط ــی به خص ــران مل ــه بازیگ ــرای هم ب
اســت؛ چراکــه می توانــد ثبــات اســتراتژیک و ژئوپلیتیــک را در همیــن وضعیــت شــکننده 
کنونــی حفــظ کنــد و از بدتــر شــدن اوضــاع جلوگیــری کنــد؛ امــا در ایــن میــان احتمــاال 
ــا  ــه کودت ــوط ب ــوالت مرب ــال تح ــه اش در قب ــری منفعان ــل موضع گی ــتان به دلی عربس
زیــان خواهــد دیــد. عربســتان به طــور رســمی کودتــا و مخالفت هــا بــا آن را یــک مســاله 
ــچ گاه  ــری را هی ــن موضع گی ــش چنی ــه هواداران ــان و هم ــد. اردوغ ــه خوان ــی ترکی داخل
ــای  ــش گرم ــاهد کاه ــد ش ــده بای ــای آین ــاال در ماه ه ــرد و احتم ــد ک ــوش نخواهن فرام
روابــط ریــاض و آنــکارا باشــیم. »دنیای اقتصــاد« در کنــار پیامدهــای سیاســی، اثــرات آنــی 
کودتــا بــر بازارهــای جهــان و اقتصــاد ایــران را بررســی کــرده اســت. آثــار اقتصــادی ایــن 
اتفــاق بــر ایــران و تحوالتــی کــه بــرای ســاعاتی بازارهــای داخلــی را تحــت تاثیــر قــرار 

داد بــه صــورت مبســوط رصــد شــده اســت .

در همبــن رابطــه در پــی ناآرامی هــای جمعــه شــب در ترکیــه و کودتــای نافرجــام علیــه 
ــر حمل ونقــل کاال  ــت ایــن کشــور، خبرهــای رســیده حاکــی از تبعــات ایــن پیامــد ب دول
ــن  ــی ای ــوز فضــای داخل ــه هن ــرا ک ــه و برعکــس اســت. چ ــه ترکی ــران ب و مســافر از ای
کشــور آرام نشــده و عبــور و مــرور افــراد و انتقــال کاالهــا بیــن مرزهــای دو کشــور موقتــا 
ــاعت مجــددا  ــد س ــس از چن ــی پ ــد ول ــام ش ــوع اع ــته ممن ــه روز گذش ــاعات اولی در س
ــی  ــم آمادگ ــه به رغ ــران و ترکی ــی ای ــوط هوای ــا خط ــد. ام ــاز ش ــور ب ــای دو کش مرزه
ــه  ــران و ترکی ــور ای ــد دو کش ــت .هرچن ــال اس ــان غیرفع ــه، همچن ــای ترکی فرودگاه ه
ــت یازدهــم  ــا در دول ــی داشــته اند، ام همــواره در مــوارد و ادوار مختلــف اختــاف نظرهای
ــود، دو طــرف خواســتار توســعه  ــا ریاســت جمهوری اردوغــان در ترکیــه همزمــان ب کــه ب
ــات  ــای مقام ــتر دیداره ــه در بیش ــه ای ک ــد. به گون ــر بوده ان ــا یکدیگ ــادی ب ــط اقتص رواب
سیاســی دو کشــور، ایــن موضــوع مــورد تاکیــد دو طــرف قــرار گرفتــه اســت. ســفر حســن 
روحانــی، رئیس جمهــوری ایــران بــه ترکیــه بــه همــراه فعــاالن اقتصــادی و رئیــس بانــک 
ــای  ــران و امض ــه ای ــه ب ــوری ترکی ــان رئیس جمه ــب اردوغ ــب طی ــفر رج ــزی و س مرک
حــدود 10 ســند همــکاری اقتصــادی بیــن دو کشــور را می تــوان گــواه ایــن امــر دانســت. 
در ایــن ارتبــاط بایــد اشــاره کــرد کــه حتــی دو کشــور برنامه ریــزی کرده انــد کــه حجــم 
ــای  ــوان کمک ه ــارد دالر برســد .از ســوی دیگــر نمی ت ــه 30 میلی ــادالت اقتصــادی ب مب
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ترکیــه را در دوره تحریم هــا بــه ایــران نادیــده گرفــت. از آنجــا کــه بانک هــای اصلــی در 
اروپــا، دبــی و آســیا از انتقــال پــول بــه داخــل و خــارج از ایــران در آن دوره اجتنــاب کردنــد، 
برخــی موسســات مالــی ترکیــه بــرای رهایــی از ایــن وضعیــت بــه یــاری ایــران آمدنــد. 
ــت  ــه حکوم ــق ب ــد آن متعل ــه 75 درص ــک« ک ــک بان ــال، در 2011، »هال ــوان مث به عن
ترکیــه اســت، بــه پرداخت هــای شــرکت نفــت هنــد بــرای خریــد نفــت از ایــران کمــک 
کــرد. در واقــع حکومــت ترکیــه تاکنــون از اجــرای تحریم هــای یکجانبــه کــه آمریــکا و 
ــد  ــد، اجتنــاب کــرده اســت. همچنیــن، بای ــران تحمیــل کــرده بودن ــر ای ــا ب ــه اروپ اتحادی
ــه ترکیــه  اشــاره کــرد تحریم هــا جهت گیــری ســرمایه گذاری خارجــی ایــران را از دبــی ب
تغییــر داده اســت. به طــوری کــه تعــداد شــرکت های ایرانــی در ترکیــه از 319 شــرکت در 

2002 بــه 2072 شــرکت در 2011 افزایــش یافتــه اســت.

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

ــه کا  ــت ب ــات مثب ــا معام ــا ب ــر نماده ــات اکث ــاخت قطع ــودرو و س ــروه خ در گ
رخودشــان پایــان دادنــد . خســاپا امــروز بــا رشــد قیمتــی همــراه شــد ســایپا بــا افزایــش 4 
درصــدی بــه قیمــت پایانــی 1277 ریــال رســید و بیــش از 94 میلیــون ســهم معاملــه شــد 
کــه در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت . در طــول بــازار شــاهد تشــکیل صــف خریــد 
ــا افزایــش 2 درصــدی بــه قیمــت  در ایــن نمــاد بودیــم . خــاور مثبــت بــود ایــن نمــاد ب
پایانــی 1174 ریالــی رســید و بیــش از 24 میلیــون ســهم معاملــه شــد . خــودرو کــه جهــت 
ــزاری  ــدم برگ ــل ع ــود بدلی ــده ب ــف ش ــالیانه متوق ــادی س ــی ع ــع عموم ــزاری مجم برگ
ــا تقاضــا همــراه  ــا قیمــت 3162 ریالــی بازگشــایی شــد ایــران خــودرو ب مجمــع امــروز ب
شــد کــه در آخــر بــا افزایــش 1 درصــدی بــه قیمــت پایانــی 3135 ریالــی رســید و بیــش 
از 21 میلیــون ســهم حجــم خــورد . خپــارس بــا افزایــش 3 درصــدی بــه کار خــود پایــان 
داد ایــن نمــاد بــا قیمــت پایانــی 1393 ریالــی بیــش از 21 میلیــون ســهم معاملــه شــد . 
نمادهــای خــکاوه ، ختــراک از مثبــت هــای همــراه بــا صــف خریــد گــروه بودنــد . نمادهای 
خاهــن و خریخــت بــا صــف فــروش بــه کار خودشــان پایــان دادنــد . همچنیــن نمادهــای 
خاهــن ، ختــور جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه در پایــان معامــات امروز 
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متوقــف شــدند . شــرکت زامیــاد پــس از برگــزاري مجمــع عمومــي عــادي ســالیانه )عــدم 
تقســیم ســود نقــدي( بــا قیمــت 102 تومــان بازگشــایی شــد زامیــاد امــروز بــا افزایــش 3 
درصــدی همــراه شــد و بیــش از 17 میلیــون ســهم معاملــه شــد زامیــاد بــه قیمــت 102 
تومانــی بســته شــد . خگســتر نیــز از نمادهــای متوقــف شــده بــود کــه پــس از برگــزاری 
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانع امــروز بازگشــایی شــد امــا بدلیــل عــدم کشــف قیمــت در 
حالــت مجــاز محفــوظ باقــی مانــد . نمادهــای خبهمــن و خمهــر پــس از آنکــه روز مثبتــی 

را پشــت سرگذاشــتند بــا افزایــش1 درصــدی همــراه شــدند .

 بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، تراکتورســازی ایــران کــه اولیــن ســود ســال 
مالــی اســفند 95 را 239 ریــال پیــش بینــی کــرده دربــاره ایــن متغیــر و همچنیــن وضعیــت 

تولیــد ســه مــاه محصــوالت توضیــح داد.

ــه کار خودشــان  ــی ب ــی منف ــا قیمــت پایان ــر نمادهاب ــی اکث ــزات اساس ــروه فل در گ
ــی  ــا افزایــش 2 درصــدی در قیمــت پایان ــود ایــن نمــاد ب ــد . فــوالد مثبــت ب ــان دادن پای
بــه محــدوده 1262 ریالــی رســید و بیــش از 55 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه بیــش از 
73 درصــد خریــد امــروز توســط حقوقــی هــا صــورت گرفــت همچنیــن فــوالد در پایــان 
معامــات امــروز جهــت برگــزاري مجمــع عمومــي عــادي ســالیانه بــه منظــور تصویــب 
صورتهــاي مالــي متوقــف شــد . ذوب منفــی بودایــن نمــاد در محــدوده صفــر منفــی بــه 
کار خــود پایــان داد و قیمــت پایانــی 2504 ریالــی را تجربــه کــرد . فاســمین منفــی شــد 
ایــن نمــاد پــس از آنکــه بیــش از 9 میلیــون ســهم معاملــه شــد بــا قیمــت پایانــی 2396 
ریالــی بــه کار خــود خاتمــه داد . فخــاس صــف خریــد بــود . فزریــن کــه جهــت برگــزاري 
مجمــع عمومــي عــادي ســالیانه صاحبــان ســهام و تقســیم ســود نقــدي هــر ســهم متوقــف 
ــا  ــی بازگشــایی شــد کــه ب ــا قیمــت 3601 ریال ــان معامــات امــروز ب ــود در جری شــده ب
ــی را  ــی 3601 ریال ــا رشــد 8 درصــدی قیمــت پایان ــروز ب ــن ام ــراه شــد فزری ــا هم تقاظ
تجربــه کــرد و بــا اقیــال همــراه شــد.  فســرب بــا کاهــش 3 درصــدی بــه قیمــت 2489 

ریــال رســید .

ــور  ــوالد کش ــت ف ــرد: صنع ــار ک ــان اظه ــن اصفه ــی ذوب آه ــروش و بازاریاب ــاون ف مع
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ــوالد،  ــق ف ــود عمی ــر رک ــال اخی ــت؛ در 2 س ــته اس ــش رو داش ــختی را پی ــال های س س
ــت  ــا صنع ــده ت ــث ش ــور باع ــادی در کش ــای اقتص ــود تحریم ه ــا و وج ــش قیمت ه کاه

ــرد. ــرار گی ــود ق ــی از رک ــار ناش ــر فش ــور تحت تاثی ــوالد کش ف

ــر  ــن خب ــی در ذوب آه ــل مل ــد ری ــت: تولی ــدن وتجــارت گف ــت ، مع ــر صنع ــاون وزی مع
مهمــی بــرای اقتصــاد کشــور خواهــد بود.بــه گــزارش مایــن نیــوز، در آســتانه تکمیــل خــط 
تولیــد ریــل ملــی در ذوب آهــن اصفهــان، جعفــر ســرقینی معــاون امــور معــادن وصنایــع 
معدنــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت عصــر شــنبه ضمــن بازدیــد از کارگاه نــورد 650 

و خــط تولیــد ریــل ملــی بــا مســئوالن ایــن شــرکت دیــدار وگفتگــو نمــود.

ــوالد اســتان از فوالدهــای  ــای ف ــن واحــد احی ــت: اولی اســتاندار چهارمحــال و بختیاریگف
ــرداری مــی رســد. ــه بهــره ب ــا اواخــر تابســتان امســال ب ــه کشــور ت هفــت گان

ــیان  ــیا و پارس ــرز، آس ــای الب ــد در نماده ــف خری ــکیل ص ــاهد تش ــه، ش ــروه بیم در گ
بودیــم؛ در البــرز کــه بــا داد و ســتد بیــش از 10 میلیــون ســهم بیشــترین حجــم معامــات 
گــروه را داشــت، گنجینــه آرمــان شــهر همچنــان خریــدار بــود. امــا بیمــه کوثــر کــه طــی 
چنــد روز اخیــر بــا خبــر افزایــش ســرمایه بــا رونــدی صعــودی همــراه بــود امــروز صــف 

فــروش شــد.

مشروح مجمع گل گهر 

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه ی شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــرای ســال مالــی 
منتهــی بــه 29/12/1394 بــا حضــور 85,23 درصــد ســهامداران طــی روز جــاری برگــزار 

شــد. مهتریــن مباحــث مطــرح شــده و تصمیمــات مجمــع بــه شــرح زیــر اســت:
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عملکرد شرکت در سال 94

ــا دو  ــات تقــی زاده مدیــر عامــل گل گهــر، در ســال گذشــته صنعــت فــوالد ب طبــق بیان
ــود؛ یکــی کاهــش چشــمگیر قیمــت هــای جهانــی و دیگــری کاهــش  بحــران مواجــه ب
مصــرف و تقاضــا در بــازار داخلــی کــه بــر جریــان نقدینگــی و فــروش شــرکت هــا تأثیــر 
منفــی گذاشــت. امــا در ایــن میــان گل گهــر موفــق شــد تــا بــا افزایــش تولیــد و افزایــش 
ــر  ــوالت )تغیی ــروش محص ــب ف ــر ترکی ــی، تغیی ــروش صادرات ــد ف ــروش، رش ــدار ف مق
ــه بنــدی شــده کــه از صرفــه ی  ــا کاهــش تولیــد ســنگ آهــن دان اســتراتژی شــرکت ب
اقتصــادی کمتــری برخــوردار اســت و از آن طــرف تولیــد گندلــه و کنســانتره ســنگ آهــن 
بیشــتر(، کاهــش هزینــه ی ســربار و بهــره ی مالکانــه و در نهایــت کاهــش بهــای تمــام 
شــده، اثــر افــت قیمــت هــای جهانــی را تــا حــدودی کاهــش دهــد. گفتنــی اســت کــه در 
ســال 94، گل گهــر موفــق شــد تــا رتبــه ی نخســت تولیــد کنســانتره ســنگ آهــن را در 
کشــور کســب نمایــد و ســهم از بــازار گندلــه از 62 درصــد در ســال 93 بــه 65 درصــد در 

ســال 94 افزایــش یافــت. 

پروژه های راه اندازی شده و در دست احداث گل گهر 

در ســال گذشــته، خطــوط 5 و 6 کنســانتره بــا ظرفیــت 4 میلیــون تــن راه انــدازی شــد. 
ــدود 95  ــن ح ــون ت ــت 5 میلی ــا ظرفی ــرکت ب ــماره ی 2 ش ــازی ش ــه س ــروژه ی گندل پ
درصــد پیشــرفت داشــته کــه حداکثــر تــا اواخــر مــرداد مــاه ســال جــاری بــه بهــره بــرداری 
مــی رســد. شــرکت احــداث خــط 7 تولیــد کنســانتره بــا ظرفیــت تولیــد 2 میلیــون تــن را 
در دســتور کار دارد کــه طبــق برنامــه ریــزی شــرکت تــا پایــان امســال یــا اوایــل ســال 

آینــده راه انــدازی خواهــد شــد. 

دو خــط تولیــد کنســانتره در شــرکت گوهــر زمیــن بــا ظرفیــت 4 میلیــون تــن بــه بهــره 
بــرداری رســیده کــه خــط 3 آن نیــز در دســت احــداث اســت. 

ــره  ــه به ــن ب ــون ت ــک میلی ــت ی ــا ظرفی ــوالد ب ــان ف ــه ی جه ــته کارخان ــال گذش در س
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بــرداری رســید. طــرح 500 هــزار تنــی نــورد جهــان فــوالد مــرداد مــاه ســال جــاری بــه 
ــرداری مــی رســد. بهــره ب

 عــاوه بــر ایــن کــه معــدن شــماره 3 گوهــر زمیــن بــه مــدت 25 ســال در اختیــار شــرکت 
گوهــر زمیــن قــرار گرفتــه، در هفتــه ی گذشــته وزیــر صنایــع بــا واگــذاری معــدن شــماره 
ی 2 گل گهــر بــه شــرکت گل گهــر موافقــت کــرده اســت. گفتنــی اســت کــه در معــدن 
شــماره ی 2 گل گهــر معــادل 50 تــا 60 میلیــون تــن ذخیــره ی شــناخته شــده وجــود دارد.

بهــره بــرداری از دو واحــد نیــروگاه 500 مگاواتــی صــورت گرفتــه کــه حــدود 320 مگاوات 
وارد مــدار تولیــد شــده اســت. گفتنــی اســت ایــن پــروژه حــدود 90 درصــد پیشــرف داشــته 
کــه تــا اواخــر تیرمــاه بــه بهــره بــرداری کامــل مــی رســد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 85 

درصــد تجهیــزات مربــوط بــه نیــروگاه بخــار نیــز خریــداری شــده اســت. 

بــا توجــه بــه اینکــه در شــرکت 3,6 میلیــون تــن آهــن اســفنجی تولیــد مــی شــود شــرکت 
برنامــه ی تولیــد 1,5 میلیــون تــن ذوب و 3 میلیــون تــن ورق را در دســتور کار خــود قــرار 
داده اســت کــه برنامــه ی تولیــد ذوب تــا پایــان ســال 96 بــه ســبد محصــوالت شــرکت 

اضافــه خواهــد شــد. 

ســه شــرکت چادرملــو، گل گهــر و مــس سرچشــمه بــر اســاس نیــاز خــود ســرمایه گــذاری 
کــرده و شــرکتی را بــرای انجــام طــرح  انتقــال آب از بنــدر عبــاس تأســیس کــرده انــد. 

همچنیــن گل گهــر در حــال عقــد قــرارداد بــرای طــرح انتقــال گاز اســت.

افزایش سرمایه و سود تقسیمی

ــه 30000  ــال ب ــارد ری ــری )از 24000 میلی ــرمایه ی دیگ ــش س ــوز افزای ــرکت از مج ش
میلیــارد ریــال( از محــل ســود انباشــته و مطالبــات حــال شــده خبــر داد. گفتنی اســت ســود 

تقســیمی بــه ازای هــر ســهم  مبلــغ 220 ریــال مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
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بهره برداری از فاز 3 پتروشیمی شیراز ؛

روز سه شنبه

کاظمــی درگفتگــو بــا خبرنــگار همفکــران گفــت: ایــن فــاز ظرفیتــی بالــغ بــر 2050 تــن 
در روز دارد و مهمتریــن هــدف از راه انــدازی ایــن فــاز نیــز صــادرات اســت.

بــه گفتــه وی، اهــداف صــادرات محصــوالت تولیــدی ایــن مجتمــع  کشــورهای همســایه، 
ــا  ــیم ت ــوده و در تاش ــا ب ــن اروپ ــی و همچنی ــای جنوب ــل، آفریق ــتان، بزری ــد، پاکس هن
ــه  ــتریان اضاف ــع مش ــه جم ــن را ب ــکای التی ــورهای آمری ــد کش ــری مانن ــای دیگ بازاره

کنیــم.

بــه گفتــه او، بیــش از 80 درصــد اوره صادراتــی مجتمــع پتروشــیمی شــهدای مرودشــت 
شــیراز بــه کشــور هنــد صــادر مــی شــود .

مدیرعامــل پتروشــیمی شــیرازدر خصــوص میــزان صــادرات شــرکت نیــز گفــت: تــا قبــل از 
وارد مــدار شــدن طــرح 3، حــدود 400 هــزار تــن صــادرات داشــتیم امــا بــا بهــره بــرداری 
از ایــن طــرح ظرفیــت صــادرات پتروشــیمی شــیراز بــه حــدود یــک میلیــون تــن رســیده 

. ست ا

وی افــزود:از آنجــا کــه محصــول تولیــد شــده در واحــد ســوم اوره گرانــول اســت درنتیجــه 
بــه دنبــال بازارهایــی ماننــد ، اروپــا، امریــکای التیــن و افریقــا بــرای صــادرات هســتیم.
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این دو بورسی اوراقی جدید در راه بازار دارند! 

این دو شرکت بورسی از بازار بدهی تامین مالی می شوند. 

ــه  ــد: اوراق ســلف دوشــرکت بورســی ب ــول و ســرمایه مــی گوی رییــس کمیســیون بازارپ
ــه فــروش مــی رســد. زودی ب

ــس در  ــه دوم ســلف شــرکت پتروشــیمی پردی ــد: مرحل ــی کن ــه م ــی ســنگینیان اضاف عل
ــرخ 19 درصــد منتشــر مــی شــود . ــا ن ــه زودی ب دســتور کار اســت کــه ب

ــرخ 24  ــا ن ــفندماه ب ــس، دراس ــد : بخــش اول از اوراق  پردی ــی کن ــه م ــاره اضاف وی درب
درصــد منتشــر شــده اســت.

ــه انتشــار اوراق  ــت : مرحل ــز گف ــاره اوراق ســلف ذوب آهــن نی ــن درب ســنگینیان همچنی
ــه  ــارد تومــان در دســت اجراســت کــه ب ــه ارزش 150 میلی ســلف ذوب آهــن اصفهــان ب

ــروش مــی رســد. ــه ف ــازار ب زودی درب

او انتشــار ایــن اوراق را در راســتای تامیــن مالــی مــی دانــد و مــی افزایــد: شــرکت هــای 
ــری  ــیار کمت ــه بس ــا هزین ــرای آنه ــی ب ــازار بده ــی از ب ــن مال ــد تامی ــد بدانن ــی بای بورس

ــه بانکهــا دارد. نســبت ب
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تحلیلگران خرید خپارس را در 130-136 تومان مناسب می دانند؛

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=572

»شفایی«  هدف 150 تومانی را در کوتاه مدت برای سهم متصور است.

https://efanos.com/Signal/25090

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=572
https://efanos.com/Signal/25090
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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

