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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس 249 واحــد 
ــا 93 واحــد ،  ــوالد ب ــای ف ــه نماده ــم 75,183 واحــد رســید. ک ــه رق ــت و ب ــش یاف افزای
ــا  ــارس ب ــر  مثبــت  و نمــاد ف ــا 31 واحــد بیشــترین تاثی ــا 86 واحــد و شــبندر ب ــی ب فمل
بیــش از 49 واحــد بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر  شــاخص گذاشــتند.  ارزش معامــات در 
ــارد  ــا رقــم 18 میلی ــا ب ــارد تومــان رســید کــه نمــاد خزامی ــه رقــم 251 میلی ــازار ب ایــن ب
تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود . در بــازار فرابــورس شــاخص کل بــدون تغییــر 
در همــان رقــم 792 واحــد رســید . نمادهــای دماونــد ،  زاگــرس و شــتران بیشــترین تاثیــر 
منفــی را بــر شــاخص فرابــورس گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 161 
میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد چکاپــا بــا رقمــی حــدود 3 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین 

ارزش معاملــه بــود. 

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3518 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 88 هــزار تومــان رســید. 

مهمترین اخبار اقتصادی

روز گذشــته رئیــس مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت، تاجــر خوبــی نیســت از نهادینــه 
نشــدن حضــور بخــش خصوصــی در عرصــه کســب وکار ابــراز تاســف کــرد. علــی الریجانی 
از رســانه ها خواســت در زمینــه غیردولتــی شــدن فضــای کســب وکار اطاع رســانی کننــد. 
ــی شــدن فضــای  ــد رقابت ــس معتقدن ــس مجل ــه درخواســت رئی ــا اشــاره ب کارشناســان ب
کســب و کار ســنگ بنای حضــور بخــش خصوصــی اســت. بــه بــاور آنهــا جدایــی تجــارت از 
سیاســت ســنگ بنــای حضــور بخــش خصوصــی و شــکل گیری رقابــت منصفانــه اســت و 
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تحقــق ایــن هــدف از دو مســیر می گــذرد: مســیر نخســت بازگشــت بــه روح اباغیــه اصــل 
44 اســت کــه مــرز بیــن فعالیــت دولــت به عنــوان شــخص حقوقــی بــا عرصــه کســب و کار 
ــی  ــوان اشــخاص حقیق ــردان به عن ــع دولتم ــر من ــز ب ــد. مســیر دوم نی را مشــخص می کن
بــا کســب و کار شــخصی تاکیــد دارد. ایــن تاکیــد در قالــب امتیاززدایــی از مناصــب دولتــی و 
مقابلــه بــا رانــت  اطاعــات و قــدرت اداری تفســیر می شــود. بــرای تحقــق ایــن مهــم، در 
جهــان نهادهــای مســتقلی ایجــاد شــده و افــراد خواهــان حضــور در دولــت مکلفنــد تمــام 
ــه ایــن نهادهــا  کســب و کارها و ثروت هــای اندوختــه شــده قبــل از قبــول مســوولیت را ب
واگــذار کننــد. آنهــا طــی دوران مســوولیت خــود هیــچ حــق دخالتــی در اداره ایــن امــوال 
ندارنــد و نهــاد اداره کننــده هــم نبایــد نســبت خانوادگــی و اداری بــا مقــام مســوول داشــته 

. شد با

بــا ابــاغ معــاون اول رئیــس جمهــور مطالبــات و بدهــی هــای شــرکت هــا بــه ســازمان 
امــور مالیاتــی و ســازمان خصوصــی ســازی تهاتــر مــی شــود. بــا تصمیــم هیــات وزیــران 
و ابــاغ اســحاق جهانگیــری، مطالبــات و بدهــی شــرکت هــای مدیریــت تولیــد، توانیــر، 
افــق توســعه انــرژی خلیــج فــارس، تولیــد نیــروی آذرخــش، مولــد بــرق یــزد، صنعتــی گام 
اراک و گــروه صنعتــی ســپاهان بــه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور و ســازمان خصوصــی 

ســازی تهاتــر مــی شــود .

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات شــاهد معامــات مثبتــی در بیشــتر نمادهــا 
ــدی  ــش 3 درص ــا افزای ــاد ب ــد زامی ــراه ش ــا هم ــا تقاض ــم ب ــروز ه ــا ام ــم . خزامی بودی
ــروز  ــه ام ــاد ک ــید زامی ــی رس ــت 1141 ریال ــه قیم ــت و ب ــت سرگذاش ــش را پش معامات
معاملــه در  حداکثــر قیمتــی را نیــز تجربــه کــرد بیــش از 166 میلیــون ســهم معاملــه شــد 
کــه در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت . خــاور کــه جهــت برگــزاری مجمــع متوقــف 
شــده بــود امــروز بــا قیمــت 1252 ریالــی بازگشــایی شــد . مجامــع عمومــی عادی ســالیانه 



  تحلیل امروز یکشنبه 3 مرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

3

3

بــدون تقســیم ســود نقــدی و مجمــع عمومــی فــوق العــاده کــه جهــت تصمیــم گیــری در 
خصــوص افزایــش ســرمایه برگــزار شــده بــود  بــه مجمــع دیگــری موکــول شــد. خــاور 
ــهم  ــون س ــش از 19 میلی ــید و بی ــی رس ــت 1238 ریال ــه قیم ــدی ب ــش 5 درص ــا افزای ب
معاملــه شــد . ورنــا بــا قیمــت پایانــی مثبــت بــه کار خــود پایــان داد ایــن نمــاد پــس از 
آنکــه بارشــد 1 درصــدی همــراه شــد بــه قیمــت پایانــی 2589 ریالــی رســید و بیــش از 17 
میلیــون ســهم حجــم خــورد . خــکاوه پــس از برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه 
کــه بــودن تقســیم ســود نقــدی همــراه بــود امــروز بــا قیمــت 145 تومــان بازگشــایی و 
بیــش از 6 درصــد بــا رشــد قیمتــی همــراه شــد خکاوهبــه قیمــت 1448 ریــال رســید و روز 
مثبتــی را پشــت سرگذاشــت . خگســتر صــف خریــد شــد ایــن نمــاد همچنــان بــه رونــد 
صعــودی خــود ادامــه بطوریکــه بــا افزایــش 4 درصــدی معاماتــش را خاتمــه داد . خــزر 
ــا قیمــت 115  ــود پــس از برگــزاری مجامــع امــروز ب از دیگــر نمادهــای متوقــف شــده ب
ــه کار خــود پایــان داد خــزر قیمــت پایانــی  ــا رشــد 22 درصــدی ب تومــان بازگشــایی و ب
1138ریالــی را تجربــه و روز پــر تقاضایــی را ســپری کــرد . نمادهــای خلنــت ، ختــور هــم 
کــه متوقــف بودنــد در جریــان معامــات امــروز آمــاده بازگشــایی شــدند امــا بدلیــل عــدم 
کشــف قیمــت شــاهد معاملــه ای در ایــن نمادهــا نبودیــم . نمادهــای ختــراک ، خشــرق ، 

خعتبــار از منفــی هــای همــراه بــا صــف فــروش گــروه بودنــد .

رضــا شــیوا در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم، بــر لــزوم همــکاری 
ــزرگ خودروســازی جهــان اشــاره کــرد و اظهــار  ــا شــرکت های ب ــی ب خودروســازان ایران
داشــت: در حــال حاضــر دو شــرکت بــزرگ خودروســازی کشــور اقــدام بــه انعقــاد قــرارداد 
ــد خــود  ــن رابطــه نبای ــه نظــر می رســد در ای ــد کــه ب ــا خودروســازان فرانســوی کرده ان ب
را بــه محــدود بــه فرانســوی هــا می کردیــم .وی بــا بیــان اینکــه همــکاری بــا فرانســوی 
نبایــد بــه ایجــاد انحصــار در بــازار منجــر شــود، افــزود: دو شــرکت خودروســاز بایــد در ایــن 
همــکاری تنــوع محصــول را مــاک قــرار دهنــد تــا رقابــت در ســطح بــازار ایجــاد شــود 
ــه تولیــد منجــر نشــده و  ــوز ایــن قراردادهــا  ب .رئیــس شــورای رقابــت اضافــه کــرد: هن
ــه چــه شــکل  ــت ب ــازار وضعی ــه ب ــا ورود خودروهــای فرانســوی ب ــده ب ــد در آین ــد دی بای

اســت. اگــر بــازار بــه ســمت انحصــار بــرود حتمــا شــورا ورود پیــدا خواهــد کــرد.
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در گــروه فلــزات اساســی اکثــر نمادهــا بــا رونــد صعــودی بــه معاماتشــان خاتمــه 
دادنــد . فــوالد پــر تقاضــا ظاهــر شــد ایــن نمــاد بــا افزایــش 4 درصــدی بــه قیمــت 1316 
ریالــی رســید و بیــش از 96 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه در صــدر معامــات گــروه قرار 
گرفــت . فــوالد در آخــر بــا صــف خریــد 64 میلیونــی بــه معاماتــش خاتمــه داد . فملــی 
دومیــن روز معاماتــی خــود را نیــز بــا افزایــش تقاضــا همــراه شــد فملــی بــا افزایــش 4 
درصــدی قیمــت پایانــی 1515 ریالــی را پشــت سرگذاشــت و بــا صــف خریــد 65 میلیونــی 
ــا  ــا از مثبــت هــای همــراه ب ــوالژ ، کیمی ــر ، ف ــان داد . نمادهــای فباهن ــه کار خــود پای ب
صــف خریــد گــروه بودنــد . هرمــز بــا افزایــش 1درصــدی بــه قیمــت پایانــی 2334 رســید 
و بیــش از 9 میلیــون ســهم معاملــه شــد . نمادهــای فنــوال ، ارفــع بــا افزایــش 2 درصــدی 
ــزاری مجمــع  ــد . فمــراد کــه جهــت برگ ــان دادن ــه معاماتشــان پای ــی ب در قیمــت پایان
عمومــی عــادی ســالیانه متوقــف شــده بــود پــس از برگــزاری مجمــع کــه تقســیم ســودی 
در آن صــورت نگرفــت در جریــان معامــات امــروز آمــاده بازگشــایی شــد امــا بدلیــل عــدم 

کشــف قیمــت در حالــت مجــاز محفــوظ باقــی مانــد .

مدیــر روابــط عمومــی شــرکت ســهامی ذوب آهــن اصفهــان معتقــد اســت: بــا توجــه بــه 
اینکــه رقابــت در شــرایط فعلــی نقشــی اساســی را در بــازار فــوالد ایفــا می کنــد، ناگزیــر بــه 
تنــوع تولیــد و حفــظ کیفیــت محصــوالت تولیــدی ذوب آهــن هســتیم تــا بتوانیــم حضــور 

ــم. خــود را در بازار هــای رقابتــی حفــظ کنی

مجــری طــرح فــوالد ســبزوار گفــت: واحــد احیــای مســتقیم فــوالد ســبزوار بــه پیشــرفت 
ــی  ــام م ــه اتم ــات نصــب آن ب ــاه عملی ــان آذر م ــا پای ــیده و ت ــش از 78 درصــدی رس بی
رســد. بــه گــزارش مایــن نیــوز، ســعید نظــام دوســت در جریــان بازدیــد ســرزده مهــدی 
کرباســیان معــاون وزیــر و رییــس هیــات عامــل ایمیــدرو از طــرح فــوالد ســبزوار ضمــن 
بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت: در حــال حاضــر، 80 درصــد فعالیــت هــای ســاختمانی 
ــه  ــا ب ــه کشــی( واحــد احی ــگ )لول )ســیویل(، 90 درصــد نســوزکاری و 75 درصــد پایپین
اتمــام رســیده اســت. همچنیــن، 70 درصــد تجهیــزات و اســکلت فلــزی ایــن واحــد نصــب 

شــده و تــا پایــان آذرمــاه عملیــات نصــب بــه پایــان مــی رســد.



  تحلیل امروز یکشنبه 3 مرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

5

5

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان در تاریخ 
1395,04,29 در ســالن اجتماعــات تعاونــی کارکنــان فــوالد برگــزار شــد و ســهامداران بــه 

تقســیم 50 ریــال ســود بــه ازای هــر ســهم رأی مثبــت دادنــد.

ــد در معامــات  ــزی، کگل پــس از دو روز صــف خری ــه هــای فل در اســتخراج کان
امــروز خــود بــا افــت قیمــت همــراه بــود و معامــات خــود را در محــدوده 2 درصــد مثبــت 
و بــا معاملــه 27 میلیــون ســهم بــه پایــان رســاند.  کچــاد همچنــان در محــدوده مقاومتــی 
180 در حــال نوســان بــود و بــرای شــروع رونــد صعــودی آن همچنــان بایــد منتظــر عبــور 
از ایــن محــدوده بــود. کنــور نیــز در بــازار امــروز صــف فــروش را تجربــه کــرد. در ادامــه 
ــا تعدیــل مثبــت 230 درصــدی  گزارشــات ایــن گــروه کبافــق بودجــه 3 ماهــه خــود را ب
ــل  ــزات دلی ــی فل ــش قیمــت جهان ــه جهــت افزای ــروش ب ــرخ ف ــش ن ــه افزای ــه داد ک ارائ
ــه نخســت  ــه ماه ــن در س ــق همچنی ــد؛ کباف ــی باش ــودآوری شــرکت م ــد س ــده رش عم

امســال 16 ریــال زیــان بــه ازای هــر ســهم شناســایی کــرده اســت.

ــق  ــج هــای مثبــت ســهامداران حقیقــی در دقای ــا، شــاهد رن ــذاری ه در ســرمایه گ
پایانــی بــازار و تشــکیل صــف خریــد در نمــاد وخــارزم بودیــم. واتــی کــه روز گذشــته بــا 
شــایعه فــروش بلوکــی شــیران بــه صــف خریــد رســیده بــود گــزارش شــفاف ســازی خــود 
را منتشــر کــرد؛ طبــق ایــن اطاعیــه وآتــی مــی توانــد 3% از ســهام تحــت تملــک خــود 
در شــیران را در ســال 95 بــه منظــور تنــوع ســازی پورتفــوی بورســی خــود بــه فــروش 
رســاند امــا بــا توجــه بــه اینکــه قطعــی شــدن فــروش مســتلزم بازاریابی و مشــخص شــدن 
خریــدار مــی باشــد لــذا فــروش ســهام مذکــور در پیــش بینــی ســود و زیــان ســال مالــی 
جــاری شــرکت منظــور نگردیــده اســت. همچنیــن، شــرکت فــروش قدرالســهم خــود در 
لکمــا را درســال مالــی جــاری در دســتور کار قــرار داده کــه بــا وجــود مذاکــرات و پیگیــری 

هــای متعــدد انجــام شــده هنــوز بــه نتیجــه نرســیده اســت.

ــی  ــی بودیم.وپتــرو در حال در گــروه محصــوالت شــیمیایی شــاهد معامــات متعادل
کــه در محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرد بــدون خریــدار حقوقــی بیــش از 14 
میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در نهایــت بــا رشــد 1 درصــدی ، در قیمــت 199 تومــان بــه 
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روز خــود پایــان داد ، لیــدر گــروه شــد و بــا 1 واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیــر گــذار بــود. 
ــا 97  ــی خــود بســته شدند.شــکربن ب نمادهــای شفارا،شــتوکا و شــکربن در آســتانه قیمت
درصــد خریــدار حقیقــی در حــدود 12 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد و در انتهــا بــا رشــد 4 
درصــدی ، در قیمــت 339 تومــان بــا صــف خریــد کوچکــی بــه کار خــود پایــان داد و در 
رتبــه بعــد از وپتــرو قــرار گرفت.نمادهــای شسینا،شــمواد و شپاکســا بــا صــف فــروش بســته 
شــدند. جــم پــس از برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه و تقســیم ســود نقــدی 150 
تومانــی ، در حاشــیه صفــر تابلــو و در محــدوده قیمتــی 793 تومــان بازگشــایی شــد و بــا 
93 درصــد فروشــنده حقوقــی در حــدود 1 میلیــون ســهم جــا بــه جــا شــد ، در نهایــت در 
محــدوده صفــر مثبــت و در قیمــت 797 تومــان بــه معامــات خود خاتمــه داد و ســوم گروه 
شــد. شــکبیر پــس از برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام و تقســیم 
ســود نقــدی 700 ریالــی ، در قیمــت 695 تومــان و بــا رشــد 13 درصــدی بازگشــایی شــد 
و بــدون تحــرک ســهامداران حقوقــی بیــش از 10 میلیــون ریــال معاملــه شــد ودر انتهــا 

هــم در محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 611 تومــان روز خــود را بــه اتمــام رســاند.

در حالــی بــازار پتروشــیمی امــروز در انتظــار اعــام قیمــت هــای پایه اســت کــه محدودیت 
ایجــاد شــده بــرای کدهــای معــاف از مالیــات توســط بــورس کاالی ایــران ســبب شــده تــا 
اکثــر مصــرف کننــدگان خــرد بــه ایــن بــازار برگردنــد .میثــم باقــری کوپایــی، در ایــن بــاره 
بــه خبرنــگار »پتروتحلیــل« گفــت :قیمــت اکثــر کاالهــا در بــورس کاالی ایــران پاییــن تر 
از بــازار داخــل اســت و ایــن موضــوع ســبب شــده تــا خریــداران بــرای معامــات رغبــت 
ــیمی  ــی پتروش ــرکت مل ــرد ش ــام ک ــه ای اع ــاهدایی در مصاحب ــندمرضیه ش ــته باش داش
ایــران قصــد دارد ظرفیــت تولیــد را تــا ســال 2026 بــه 150 میلیــون تــن برســاند. ایــن 
بــه معنــای تکمیــل 55 پــروژه ناتمــام و 28 تاسیســات جدیــد تولیــدی اســت .اگــر ایــن 
شــرکت در ایــن ماموریــت موفــق باشــد، ایــران دو برابــر تولیــد کنونــی غــول پتروشــیمی 
عربســتان )ســابیک( تولیــد محصــوالت پتروشــیمی خواهــد داشــت کــه دومیــن فروشــنده 
محصــوالت پتروشــیمی در جهــان اســت.درآمد ایــران از صــادرات محصــوالت پتروشــیمی 
تولیــد شــده در ســال گذشــته معــادل 9,4 میلیــارد دالر بــوده اســت کــه بخــش عمــده ایــن 
صــادرات بــه چیــن و اروپــا بــوده اســت .ایــن درحالــی اســت کــه یــک خــط اعتبــاری 10 
میلیــارد دالری از ســوی ژاپــن بــرای ایــران گشــوده شــده اســت کــه مــی توانــد در بخــش 
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پتروشــیمی نیــز کمــک قابــل توجهــی محســوب شــود. شــرکت پتروشــیمی ایــران عــاوه 
ــا برخــی شــرکت هــای آلمانــی، ایتالیایــی و  ــر میتســویی و توتــال، مذاکراتــی را هــم ب ب

اســپانیایی داشــته اســت.

گــروه پاالیشــی بــا معامــات متعادلــی همــراه بودنــد.  شــبندر آمــار تولیــد ســه مــاه 
اول ســال و فــروش دو ماهــه را بــدون گــزارش مالــی ارایــه کــرد تــا مقدمــات بازگشــایی 
خــود را فراهــم کنــد. ایــن نمــاد گــزارش عملکــرد ســه مــاه اول ســال را بــه دلیــل عــدم 
دریافــت نــرخ فــروش خــوراک و فــروش فــراورده هــا اعــام نکــرد. پاالیــش نفــت بنــدر 
عبــاس پــس از برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام و تقســیم ســود 
نقــدی 20 تومانــی ، بــا رشــد 2 درصــدی و بــا قیمــت 468 تومــان بازگشــایی شــد ایــن 
نمــاد بــا 80 درصــد فروشــنده حقیقــی بیــش از 29 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در انتهــا در 
قیمــت آخریــن معاملــه 460 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد و بــا 31 واحــد مثبــت 
بــه عنــوان چهارمیــن ســهم تاثیــر گــذار بــر شــاخص شــناخته شــد.ونفت کــه دیــروز صــف 
خریــد بــود امــروز را هــم مثبــت شــروع کــرد و در بیــن اســتقبال ســهامداران حقیقــی در 
ــان در محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت  ــه شــد و در پای ــال معامل ــارد ری حــدود 14 میلی
238 تومــان روز خــود را بــه اتمــام رســاندو در رتبــه بعــد از شــبندر قــرار گرفــت. شــراز پس 
از برگــزاری مجامــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبــان ســهام و تقســیم ســود نقــدی 30 
ــا قیمــت 689 تومــان بازگشــایی شــد ایــن نمــاد  ریالــی، در حاشــیه مثبــت 2 درصــد و ب
ــا در  ــتد شــد و در انته ــال دادوس ــارد ری ــدود 6 میلی ــی در ح ــدار حقیق ــا 99 درصــد خری ب
قیمــت 662تومــان خــودرا بــرای معامــات فــردا آمــاده کرد.شــبریزهم بعــد از پاالیشــگاه 
بندرعبــاس امــروز ضمــن اعــام آمــار تولیــد و فــروش ســه ماهــه، از عــدم تغییــر پیــش 
بینــی ســود 557 ریالــی هــر ســهم ســال مالــی جــاری خبــر داد و آمــاده بازگشــایی نمــاد 

شــد .

ــیدن  ــرا رس ــود ف ــا وج ــکا ب ــی در آمری ــای نفت ــرآورده ه ــد ف ــش از ح ــازی بی ــره س ذخی
فصــل اوج رانندگــی، ســبب شــد قیمــت نفــت بــه پاییــن تریــن حــد خــود در بیــش از دو 
مــاه اخیــر برســد .بــه گــزارش شــانا، تولیــد بیــش از حــد فــرآورده هــای نفتــی از ســوی 
پاالیشــگران ســبب شــده اســت حجــم ذخیــره ســازی فــرآورده هــای نفتــی در آمریــکا 
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ــه قیمــت طــای ســیاه  ــن مســئله، فشــاری ســنگین ب ــد و ای ــاال باقــی بمان ــان ب همچن
ــال 2017  ــه س ــه در میان ــد ک ــی کن ــی م ــش بین ــتنلی پی ــرگان اس ــک م ــرد .بان وارد ک
میــادی تــوازن میــان عرضــه و تقاضــای نفــت برقــرار خواهــد شــد امــا هشــدار داد کــه 
ــازار همچنــان بــا چالشــهایی بنیادیــن رو بــه رو اســت .تــاش بــرای کودتــا در ترکیــه  ب
و تعطیلــی و بازگشــایی تنگــه بســفر کــه آبــراه انتقــال بخشــی از نفــت تولیــدی روســیه 
و دیگــر کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر اســت، نتوانســت بــرای مدتــی طوالنــی قیمــت 
نفــت را بــاال نگــه دارد .بــا ایــن همــه، هشــدار دربــاره تأثیــر اعتصــاب کارگــران یکــی از 
ســکوهای نفتــی شــرکت شــل در دریــای شــمال ســبب شــد بخشــی از افــت قیمــت نفــت 

جبــران شــود .

بــه گفتــه برخــی منابــع، عرضــه نفــت خــام نــوع کــوا ایبوئــه نیجریــه تــا یــک مــاه آینــده 
ــت بیشــتر قیمــت  ــوی اف ــد جل ــی توان ــن مســئله، م ــود و ای ــد ب ــل خواه ــان مخت همچن
ــه اول  ــه گذشــته )جمع ــن روز هفت ــد افزایــش قیمــت نفــت در آخری ــرد .رون نفــت را بگی
مــرداد مــاه( نیــز ادامــه یافــت زیــرا گزارشــهای صنعتــی نشــان داد شــمار دکلهــای حفــاری 
آمریــکا بــرای چهارمیــن هفتــه پیاپــی افزایــش یافتــه اســت . برخــی از کارشناســان ضمــن 
اشــاره بــا احتمــال اســتمرار رونــد کاهشــی قیمــت نفــت، از احتمــال رســیدن قیمــت برنــت 

بــه 42 دالر بــرای هــر بشــکه خبــر دادنــد.

تاثیر افزایش قیمت روغن بر صورت های مالی روغنی ها 

درحالیکــه درچنــد روز گذشــته قیمــت روغــن بــا افزایــش 9 درصــدی مواجــه بــود وپــس 
ــار نشســت، حــال مهمتریــن ســوال  ــه ب از مدتهــا تــاش مدیــران کارخانجــات روغــن ب
ایــن اســت کــه ایــن افزایــش چــه تاثیــری بــر صــورت مالــی صنایــع روغــن مــی گــذارد.

علیرضــا محمــودی یکــی از مدیــران کارخانجــات روغــن درایــن بــاره مــی گویــد: بــا توجه 
بــه اینکــه درایــن ســالها کــه دولــت اجــازه افزایــش قیمــت روغــن را بــه کارخانجــات نمی 



  تحلیل امروز یکشنبه 3 مرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

9

9

داد ، درنتیجــه ایــن افزایــش نمــی توانــد تاثیــر چندانــی بــر صــورت هــای مالــی صنایــع 
روغنــی داشــته باشــد.

وی اضافــه مــی کنــد: افزایــش حقــوق  ودســتمزد، رشــد قیمــت انــرژی و بــاال رفتــن تعرفه 
واردات روغــن خــام از مهمتریــن دالیــل تقاضــای مــا بــرای افزایــش قیمــت تولیداتمــان 

بــود درحالیکــه تــا کنــون نیــز بــا کســری هــای بســیاری مواجــه بــوده ایــم .

او تصریــح مــی کنــد: رشــد قیمــت روغــن شــامل همــه کارخانجــات روغنــی مــی شــود و 
از همــه شــرکت هــای تولیــد کننــده درخواســت کــرده ایــم قیمــت خــود را افزایــش دهنــد.

بــه دنبــال ســخنان محمودی،یــک تحلیلگربورســی  مــی گویــد : تاثیــر ایــن اباغیــه بــر 
روی شــرکت هــای روغــن نباتــی موثــر اســت زیــرا باعــث افزایــش درآمــد فــروش آنهــا 
ــر  ــد ایــن شــرکتها اث ــد دی ــر ســودآوری آنهــا تاثیرگــذار اســت .بای شــده کــه مســتقیما ب
ســودآوری ایــن رویــداد را بــر روی صورتهــای مالــی چگونــه بــه بــازار انعــکاس مــی کننــد 
امــا همیــن خبــر براســاس روانشناســی بــازار مــی توانــد باعــث افزایــش تقاضــا و اقبــال 

ســهامداران بــه ایــن ســهم هــا در بــازار ســرمایه گــردد.

وضعیت ۲۳ شرکت بعد از بازگشایی نماد

افزایش امیدواری ها به آینده بازار 

در روزی کــه شــاخص بــورس کانــال 75 هــزار تایــی شــد و امیــدواری هــا بــه آینــده بــازار 
افزایــش یافــت، نمــاد 23 شــرکت آمــاده بازگشــایی بــود امــا ســهام 6 شــرکت بــا رشــد و 

یــک شــرکت هــم کاهــش قیمــت داد و ســتد شــدند.

رونــد صعــودی امــا آرام شــاخص بــورس در دومیــن روز هفتــه جــاری و در ادامــه غیبــت 
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اکثــر بــزرگان بــازار تکــرار شــد تــا شــاخص بــورس بــا رشــد 249 واحــدی ، خــط مقاومــت 
75 هــزار واحــدی را بشــکند و در عــدد 75 هــزار و 183 واحــدی ثبــت شــود.

براســاس ایــن گــزارش، رشــد امــروز شــاخص عمدتــا« ناشــی از افزایــش امیــدواری هــا 
بــه آینــده بــازار و اقبــال بــازار بــه ســهام شــرکت هــای فــوالدی، معدنــی و خــودرو بــود. 
بــه طــوری کــه شــرکت هــای فــوالد مبارکــه، ملــی مــس ، گل گهــر بــا اثــر 93 ، 86 و 
ــه همــراه نقــش مثبــت 31 و 19 واحــدی پاالیشــگاه بندرعبــاس و همــراه  22 واحــدی ب
اول ، بیشــترین اثــر در افزایــش امــروز دماســنج بــازار بــه عهــده داشــتند. همچنیــن اکثــر 

شــرکت هــای خودرویــی حاضــر در تابلــو بــا رشــد قیمــت معاملــه شــدند.

در کنــار ایــن رشــد شــاخص بــورس، حجــم معامــات نیــز نســبت بــه روزهــای گذشــته 
بهتــر شــد و ارزش معامــات از 251 میلیــارد تومــان فراتــر رفــت.

در ایــن میــان و در حالــی امیــدواری هــا بــه رونــق روزهــای آتــی بــورس بیشــتر شــده 
کــه امــروز نمــاد 23 شــرکت بعــد از برگــزاری مجمــع ســاالنه و گاه فــوق العــاده و عــادی 

بــه طــور فــوق العــاده و یــا اعــام گــزارش ســه ماهــه ، بــاز شــد.

ایــن شــرکتها شــامل پاالیشــگاه بندرعبــاس، ایــران خــودرو دیــزل، ســایپا دیــزل، رادیاتــور 
ــارس  ــر، کالبــر، کارت اعتبــاری ایــران کیــش ، توســعه صنایــع بهشــهر، پ ایــران، تایدوات
الکتریــک، ســیمان کارون، ســرامیک هــای صنعتــی اردکان، کاشــی تکســرام، شــکر ، قنــد 
اصفهــان، ســایپا شیشــه، ســیمان فــارس، صنعتــی بهشــهر، پــگاه اصفهــان ، آلومــراد، لنــت 
ترمــز ایــران، آهنگــری تراکتورســازی ،فنرســازی زر و حمــل و نقــل بیــن المللــی خلیــج 

فــارس بودنــد.

از ایــن تعــداد امــا ســهام 7 شــرکت داد و ســتد شــد کــه شــامل پاالیشــگاه بندرعبــاس، 
ســایپا دیــزل، ایــران خــودرو دیــزل، کارت اعتبــاری ایــران کیــش، آهنگــری تراکتورســازی 
ــی  ــهام باق ــود.  س ــارس ب ــج ف ــی خلی ــن الملل ــل بی ــل و نق ــازی زر و حم ــران، فنرس ای

شــرکت هــا هــم در روزهــای آینــده قیمــت گــذاری خواهــد شــد. 
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در ایــن میــان بــه جــز حمــل و نقــل بیــن المللــی خلیــج فــارس کــه بــا کاهــش قیمــت و 
صــف فــروش مواجــه شــد، 6 شــرکت دیگــر بــا رشــد قیمــت داد وســتد شــدند. بیشــترین 

افزایــش قیمــت هــم مربــوط بــه فنرســازی زر بــا 22 درصــد بــود.

تحلیل یک کارگزار از علت رشد شاخص

 پیش بینی بازار + ۲ صنعت مقبول روزهای اخیر

یــک کارگــزار بــا تحلیــل معامــات هفتــه هــای اخیــر، مهمتریــن عامــل رشــد شــاخص 
بــورس و ورود بــه کانــال 75 هــزار واحــدی و شــرط تــداوم ایــن رونــد را همــراه بــا پیــش 

بینــی بــازار و دو صنعــت مقبــول روزهــای اخیــر را اعــام کــرد.  

همایــون دارابــی مدیــر صنــدوق کارگــزاری بانــک آینــده بــا اشــاره بــه تاثیــر قابــل توجــه 
قیمــت بازارهــای جهانــی بــر رونــد معامــات بــازار ســهام داخلــی بــه ملــت بــازار گفــت: 
ــزات  ــوالدی و فل ــروه ف ــز روی گ ــا تمرک ــته ب ــد روز گذش ــاری همانن ــورس در روز ج ب
اساســی همــراه بــود و نمادهــای ایــن گــروه همچــون ملــی مــس، فــوالد مبارکــه و گل 
گهــر تاثیــر قابــل توجهــی بــر شــاخص کل و ورود آن بــه کانــال 75 هــزار واحــد داشــتند.

ــی شــاهد تعدیــل  ــال رشــد قیمــت کامودیتــی هــا در بازارهــای جهان ــه دنب وی افــزود: ب
مثبــت ســودآوری در شــرکت هــای گــروه فــوالد و فلــزات داخلــی هســتیم کــه در صــورت 
تــداوم ایــن رونــد مــی تــوان شــاهد رشــد شــاخص در روزهــای آتــی بــود. توقــف نمادهای 
ــل خــوب از ســوی  ــد تعدی ــن چن ــه جــاری و همچنی ــده ســرب و روی در هفت ــد کنن تولی
ــن  ــه ای ــه را ب ــا توج ــی ه ــوالد خوزســتان و ســنگ آهن ــع و ف ــر ارف ــوالد ســازانی نظی ف

ســمت برگردانــده اســت.

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه ورود مجــدد 



  تحلیل امروز یکشنبه 3 مرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

12

12

ــود،  ــدوار ب ــن مســیر امی ــه ای ــه ادام ــوان ب ــال 75 هــزار واحــدی مــی ت ــه کان شــاخص ب
گفــت: خوشــبختانه امــروز شــاخص بــا رشــد 249 واحــدی توانســت مجــددا کــف 75 هــزار 

تایــی را بــه دســت آورد و بــه بــاالی آن صعــود کنــد.

ــد  ــه رش ــد رو ب ــب رون ــی از امش ــای جهان ــایی بازاره ــا بازگش ــه ب ــزود: چنانچ ــی اف داراب
ــر  ــر ب ــای موث ــد و متغیره ــته باش ــه داش ــت ادام ــت نف ــی و قیم ــای اساس ــت کااله قیم
وضعیــت کان اقتصــاد جهانــی بــا تغییــر قابــل ماحظــه ای مواجــه نشــود، پیــش بینــی 
مــی شــود جریــان مثبــت فعلــی در گــروه فــوالدی و فلــزات حفــظ شــود و تاتیــر مثبــت 

ــر شــاخص کل شــاهد باشــیم. ــه ب ــان هفت ــا پای آن را ت

ــور  ــه منظ ــرمایه ب ــازار س ــاخص ب ــزرگ و ش ــای ب ــرکت ه ــت ش ــه غیب ــاره ب ــا اش وی ب
برگــزاری مجمــع ســاالنه و تاثیــر ایــن شــرکت هــا بــر نماگــر بــازار بــا برگشــت بــه تــاالر 
ــاز و  ــول خودروس ــن دو غ ــی، همچنی ــرکت بانک ــاد 14 ش ــار داشــت: نم شیشــه ای، اظه
شــرکت هــای پاالیشــگاهی بــا توقــف نمــاد روبــرو اســت و تــا مادامــی کــه ایــن شــرکت 
هــا بــه بــازار برنگردنــد و بــا توجــه بــه ابهامــات موجــود در هــر یــک از ایــن صنایــع نمــی 

تــوان پیــش بینــی از رونــد معامــات آنهــا ارایــه کــرد.

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در پاســخ بــه ســوال دیگــر مبنی بــر اینکــه چــه راهکارهایی 
ــذاری در  ــرمایه گ ــه س ــت ب ــاد و رغب ــت اعتم ــات و برگش ــت معام ــود وضعی ــرای بهب ب
بــورس پیشــنهاد مــی دهیــد؟ گفــت: در مرحلــه نخســت بــازار نیازمنــد ســازماندهی مجــدد 
در حــوزه قوانیــن و مقــررات بــه ویــژه در بخــش اعتبــاری و دامنــه نوســان اســت. چراکــه 
پدیــده صــف نشــینی و صــف هــای خریــد و فــروش بــه بــازار مــا آســیب جــدی زده اســت. 
همچنیــن افزایــش محــرک هــای مثبــت در بــازار بــه ویــژه از ســر گیــری عرضــه شــرکت 

هــای جدیــد در بــازار دارای اهمیــت اســت.

وی گفــت: بــا توجــه بــه نــام گــذاری ســال جــاری بــه نــام »اقتصــاد مقاومتــی اقــدام و 
عمــل« جــا دارد تقویــت تولیــد، مردمــی ســازی اقتصــاد از طریــق بــازار ســرمایه و تامیــن 
ســرمایه شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه عنــوان اصــول اساســی اقتصــاد مقاومتــی مــورد 
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توجــه قــرار گیــرد و بــازار در ایــن مســیر هدایــت شــود.

دارابــی افــزود: بــه دنبــال اصــاح قوانیــن، بــورس تهــران نیازمنــد توســعه ابزارهاســت. از 
ایــن نظــر بــورس تهــران یــک بــورس کمتــر توســعه یافتــه اســت کــه در آن ابزارهایــی 
ماننــد قراردادهــای آتــی و اختیــار معاملــه وجــود نــدارد. عــاوه بــر ایــن بســتر نــرم افــزاری 
بــورس نیــز ضعــف هــای عمــده ای دارد. بــا اصــاح ایــن مــوارد و همچنیــن در صورتــی 
کــه اقتصــاد واقعــی مــا نیــز از رکــود خــارج شــود مــی توانیــم بــه یــک رشــد پیوســته و 
مناســب در بــازار امیــدوار باشــیم. در ایــن فضــا توســعه بــازار بدهــی و هدایــت منابــع بــازار 
بــه ســمت شــرکت هــای بورســی در جهــت کاهــش هزینــه تامیــن مالــی بنــگاه هــای 

عمــده بورســی از اهمیــت برخــوردار اســت.

وی گفــت: خوشــبختانه اســتقبال فعــاالن بــازار از بــازار بدهــی نویــد دهنــده ظهــور یــک 
بــازار قابــل توجــه در ایــن بخــش از بــازار ســرمایه اســت. در بــورس هــای عمــده دنیــا نیــز 
حجــم ابــزار بدهــی ده هــا برابــر حجــم ســهام اســت و از ایــن رو هدایــت مناســب ایــن 

بــازار مــی توانــد ظرفیــت هــای خوبــی را پیــش روی بــازار ســرمایه قــرار دهــد.

ایــن فعــال بــازار ســرمایه گفــت: افزایــش ســهم تامیــن مالــی شــرکت ها از بــازار ســرمایه، 
ــای  ــن فاکتوره ــزار بدهــی مهمتری ــاالی اب ــت ب ــذاری و امنی ــای ســرمایه گ ــوع ابزاره تن

قابــل توجــه بــازار ســرمایه اســت.

ــه آن را  ــق ب ــت رون ــات و برگش ــت معام ــود وضعی ــرای بهب ــکار ب ــن راه ــی آخری داراب
اینگونــه تشــریح کــرد: همچنیــن جــذب ســرمایه گــذاران خارجــی و توســعه حضــور بلنــد 
مــدت ایــن گــروه از طریــق صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری نیــز بــه عنــوان یــک راهــکار 
ــز  ــرای تجهی ــووالن ب ــا دارد مس ــال ج ــن ح ــرد. در همی ــرار گی ــر ق ــد مدنظ ــب بای مناس
ســرمایه گــذاران خــرد، افزایــش ابزارهــای ســرمایه گــذار کــم ریســک نظیــر صنــدوق هــا 

را مــورد توجــه قــرار دهنــد.
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فوالژ در چه محدوده ای ارزنده است؟

تحلیگران سیگنال خرید سهم را در محدوده 81-87 تومان صادر کرده اند.

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

»نیما آزادی« هدف 265 تومانی را برای سهم متصور است.

https://efanos.com/Signal/25520

ــان محتمــل  ــا 160، 150 و 147 توم ــن در حالیســت کــه »حلمــا« اصــاح ســهم را ت ای
ــد . میدان

https://efanos.com/Signal/25536

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=148
https://efanos.com/Signal/25520
https://efanos.com/Signal/25536
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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

