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نیم نگاهی به بازار

ــش از  ــورس بی ــل، شــاخص کل ب ــین تحلی ــل از پرش ــه نق ــینِس ب ــزارش بورس ــه گ ب
71 واحــد افزایــش یافــت و بــه رقــم 73,743 واحــد رســید. کــه نمادهــای خســاپا بــا 30 
واحــد ، پتــرول بــا 29 واحــد و خــودرو بــا 26 واحــد بیشــترین تاثیــر  مثبــت و همچنیــن 
نمــاد وبملــت بــا 47 واحــد بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر شــاخص بــورس گذاشــتند.  ارزش 
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 218 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد فــاذر بــا رقمــی 

ــود . حــدود 21 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه ب

ــید.   ــد رس ــم 773 واح ــه رق ــدی ب ــش 3 واح ــا افزای ــاخص کل ب ــورس ش ــازار فراب در ب
ــورس  ــاخص فراب ــر ش ــت را ب ــر مثب ــترین تاثی ــپاس بیش ــارون، ذوب و ش ــای  م نماده
ــارد تومــان رســید کــه نمــاد  ــم 73 میلی ــه رق ــازار ب ــن ب گذاشــتند. ارزش معامــات در ای

ــود .    ــه ب ــترین ارزش معامل ــان دارای بیش ــارد توم ــدود 8 میلی ــی ح ــا رقم ذوب ب

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3493 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
63 هــزار تومــان رســید.  

مهمترین اخبار اقتصادی

ــه  ــود ب ــین خ ــه پیش ــی، توصی ــادالت مال ــوزه مب ــش در ح ــاد اطمینان بخ ــن نه مهم تری
کشــورها مبنی بــر قطــع روابــط بانکــی بــا ایــران را بــه حالــت تعلیــق درآورد. گــروه ویــژه 
اقــدام مالــی کــه یکــی از فراگیرتریــن نهادهــای مالــی در جهــان اســت، بــا صــدور بیانیه ای 
ــام ایــران را از فهرســت کشــورهای اقــدام  اعــام کــرد به دلیــل اقدامــات اخیــر ایــران، ن
متقابــل حــذف کــرد. یکــی از تبعــات حضــور در فهرســت اقــدام متقابــل ریســک بــاالی 



   تحلیل امروز یکشنبه 6 تیر 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

2

2

ــل، در فهرســت کشــورها و مناطــق پرخطــر  ــران از 8 ســال قب ــاط بانکــی اســت. ای ارتب
ــزد بانک هــا و  ــن گــروه ن ــه ای ــی کــه توصی ــه مقبولیت ــا توجــه ب ــرار گرفــت. ب همــکار ق
ــی در جهــان دارد، پیش بینــی می شــود تعلیــق توصیــه پیشــین ایــن گــروه  نهادهــای مال
ــه گذشــته تســهیل  ــی را نســبت ب ــا نظــام بانکــداری جهان ــران ب ــی ای ــط مال مســیر رواب
ــه ســنوات گذشــته صــادر  ــا ســه تفــاوت نســبت ب ــن گــروه کــه ب ــر ای ــه اخی ــد. بیانی کن
و تاکیــد شــده اســت: اگــر ایــران در یــک ســال آینــده کاســتی های قانونــی خــود در دو 
حــوزه پولشــویی و تامین مالــی تروریســم را مرتفــع کنــد، گام بعــدی بــرای خــروج ایــران 
از فهرســت منطقــه پرخطــر مالــی برداشــته خواهــد شــد. کارشناســان بیانیــه اخیــر را یــک 
گام بــه جلــو محســوب می کننــد؛ زیــرا در حــال حاضــر بخــش بانکــی کشــور از منطقــه 
ــای  ــت و بانک ه ــده اس ــارج ش ــود، خ ــکاری ب ــف هم ــه توق ــه ب ــه توصی ــی ک ــز مال قرم
جهانــی می تواننــد بــا رعایــت سلســله ای از مقــررات احتیاطــی بــه ارتباط گیــری مالــی بــا 

ایــران بپردازنــد .

آخریــن آمارهــای بانــک مرکــزی نشــان می دهــد کــه نــرخ تــورم متوســط )تغییــرات 24 
ماهــه شــاخص( پــس از 68 مــاه بــه زیــر 10 درصــد رســید و در خردادمــاه ســال جــاری 
ــه  ــرخ تــورم نقطــه ب تک رقمــی شــد. دیگــر آمــار بانــک مرکــزی نشــان می دهــد کــه ن
نقطــه )تغییــر شــاخص نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل( بــا ثبــت رقــم 8/ 6 درصــد در 
ســومین مــاه ســال جــاری بــه کمتریــن میــزان طــی یــک دهــه اخیــر رســیده اســت. ایــن 
ــه مهم تریــن  ــت یازدهــم در ســال ســوم فعالیــت خــود ب ــد کــه دول ــد می کن آمارهــا تایی
ــرای پایدارســازی تــورم تک رقمــی  شــعار اقتصــادی خــود دســت یافتــه اســت، اگرچــه ب
نیــاز بــه بهره گیــری از ابزارهــا و سیاســت های مناســب اســت . آخریــن آمارهــای بانــک 
مرکــزی نشــان می دهــد کــه شــاخص بهــای مصرف کننــده در خــرداد 1395 بــه عــدد 9/ 
240 رســیده اســت. ایــن آمارهــا نشــان می دهــد کــه نــرخ تــورم متوســط یــا 12 ماهــه پس 
از 68 مــاه بــه 7/ 9 درصــد رســید و در اصطــاح »تک رقمــی« شــد. تــورم متوســط، دارای 
حافظــه 24 ماهــه اســت و مــاک اصلــی تغییــرات قیمتــی نــزد سیاســت گذاران و عامــه 
ــده  ــرات شــاخص بهــای مصرف کنن ــه تغیی ــد ک ــوان می کن ــر عن ــن متغی ــردم اســت. ای م
در 12 ماهــه منتهــی بــه خردادمــاه ســال جــاری نســبت بــه 12 مــاه منتهــی بــه خــرداد 
ســال قبــل کمتــر از 10 درصــد رشــد کــرده اســت. دولــت ســه ســال قبــل از ایــن و در 
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ــن شــعار اقتصــادی خــود  ــوان مهم تری ــورم تک رقمــی را به عن خــرداد ســال 92، وعــده ت
عنــوان کــرد. مســووالن بانــک مرکــزی نیــز در ســال های گذشــته همــواره تاکیــد کردنــد 
ــرخ تــورم در ســال 95 هســتند، هــر چنــد کــه برخــی  کــه به دنبــال تک رقمــی کــردن ن
ــی  ــاری تک رقم ــال ج ــه دوم س ــورم در نیم ــرخ ت ــه ن ــود ک ــی از آن ب ــا حاک پیش بینی ه

شــود، امــا ایــن هــدف چنــد مــاه زودتــر میســر شــد.

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

ــه کار  ــا معامــات مثبتــی ب ــرا ب در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات نمادهــا اکث
ــون  ــن نمــاد امــروز بیــش از 109 میلی ــود ای ــد . ســایپالیدر گــروه ب ــان دادن خودشــان پای
ــت  ــش را پش ــی معامات ــت پایان ــدی در قیم ــش 2 درص ــا افزای ــد و ب ــه ش ــهم معامل س
سرگذاشــت خســاپا بــه قیمــت 1204 ریالــی رســید و بــا صــف خریــد 65 میلیونــی همــراه 
شــد . خزامیــا مثبــت بــود ایــن نمــاد بــا تقاضــا همــراه شــد و پــس از آنکــه بیــش از 96 
میلیــون ســهم معاملــه شــد بــا قیمــت پایانــی 1057 ریالــی و ســف خریــد 3 میلیونــی بــه 
ــی  ــی 1191 ریال ــا قیمــت پایان ــان داد . خــاور در محــدوده صفــر مثبــت و ب کا رخــود پای
ــا صــف خریــد  ــه قیمــت 1468 ریــال رســید و ب معاماتــش را ســپری کــرد . خپــارس ب
ــران  ــان داد ای ــه کار خــود پای ــا افزایــش 2 درصــدی ب ــی بســته شــد . خــودرو ب 2 میلیون
خــودرو امــروز قیمــت پایانــی 3428 ریالــی را تجربــه و روز مثبتــی را بــرای خــود رقــم زد 
. نمادهــای ورنــا ، خاذیــن ، خرینــگ از مثبــت هــای گــروه بودنــد کــه بــا صــف خریــد بــه 
معاماتشــان خاتمــه دادنــد . ختــراک صــف فــروش شــد ایــن نمــاد امــروز را هــم بــا افــت 
قیمتــی پشــت سرگذاشــت و بــا کاهــش 4 درصــدی بــه قیمــت 3786 ریالــی رســید و بــا 
صــف فــروش 1 میلیونــی بســته شــد . در دقایــق آغازیــن بــازار شــاهد متوقــف شــدن نمــاد 
خبهمــن بودیــم ایــن نمــاد بــه دلیــل ابهــام درارائــه اطاعــات بســته شــد .خگســتر امــروز 
بــا قیمــت پایانــی 3677 ریالــی بیــش از 3 میلیــون ســهم معاملــه شــد . خوســاز امــروز را 
هــم منفــی پشــت سرگذاشــت ایــن نمادامــروز بــا افــت 3 درصــدی بــه قیمــت 4004 ریــال 
رســید . نمادهــای خشــرق ، خدیــزل، خچرخــش از دیگــر نمادهــای مثبــت گــروه بودنــد 

کــه بــا صــف خریــد بــه معاماتشــان خاتمــه دادنــد .
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بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، در جریــان معامــات امــروز  نمــاد نمــاد گــروه 
بهمــن بــه دلیــل ابهــام در ارائــه اطاعــات متوقــف شد.براســاس ایــن گــزارش، پیگیــری 
ــه 62 درصــد ســهام ســه  ــه معامل ــن توقــف ب ــرس نشــان مــی دهــد ای ــورس پ هــای ب
ــمن  ــط »ویس ــان توس ــارد توم ــزار میلی ــه ارزش 1,6 ه ــه ب ــن« ک ــی »خبهم ــک اصل مال
موتــور« و از زیرمجموعــه هــای شــرکت قطعــه ســاز کــروز خریــداری شــده ، مربــوط بــوده 
و قــرار اســت ایــن شــرکت در ایــن رابطــه توضیحاتــی بــه ســازمان بــورس و ســهامداران 

ارایــه دهــد تــا موضــوع روشــن شــود.

رئیــس مجلــس بــا حمایــت از مدیرعامــل ســایپا، از ایــن شــرکت بــه عنــوان اولین شــرکت 
صنعتــی اقــدام کننــده در اصــاح ســاختار دارایی هــا یــاد کــرد.

ــد . ذوب  ــراه بودن ــت هم ــا معامــات مثب ــی بیشــتر نمادهاب ــزات اساس ــروه فل در گ
صــف خریــد شــد ایــن نمــاد برخــاف روز معاماتــی گذشــته بــا تقاضــا همــراه شــد ذوب 
امــروز بیــش از 2 درصــد باافزایــش قیمــت مواجــه شــد پــس از آنکــه بیــش از 31 میلیــون 
ســهم معاملــه شــد بــا صــف خریــد 17 میلیونــی بــه معاماتــش خاتمــه داد ذوب پــر حجــم 
تریــن نمــاد گــروه بــود . فــوالد در محــدوده صفــر مثبــت و بــا قیمــت پایانــی 1212 ریالــی 
ــا صــف  ــا ب ــر ، کیمی ــرآور ، فباهن ــه شــد . نمادهــای ف ــون ســهم معامل ــش از 28 میلی بی
خریــد بــه معاماتشــان خاتمــه دادنــد . نمادهــای فاســمین و فلولــه بــا معامــات مثبــت و 
رشــد 2 درصــدی بســته شــدند . فــوالی کــه جهــت ارائــه اطاعــات واقعــي متوقــف شــده 
بــو در جریــان معامــات امــروز و بــا قیمــت 1870 ریــال بازگشــایی شــد کــه بــا تقاضــا 
همــراه شــد ایــن نمادامــروز بــا رشــد 4 درصــدی بــه قیمــت 291 تومــان رســید . نمادهــای 

فملــی ، فســرب در محــدوده صفــر منفــی بــه کارخودشــان خاتمــه دادنــد .

ــه راه  ــت: نقش ــوم گف ــت آلومینی ــاالن صنع ــع فع ــدرو در جم ــل ایمی ــات عام ــس هی ریی
دســتیابی بــه هــدف 1,5 میلیــون تنــی ظرفیــت تولیــد آلومینیــوم در حــال اجــرا اســت. بــه 
گــزارش مایــن نیــوز، مهــدی کرباســیان کــه شــامگاه شــنبه در نشســت مدیــران و فعــاالن 
صنعــت آلومینیــوم ســخن مــی گفــت، بــه تشــریح بخــش هایــی از جزئیــات دســتیابی بــه 
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هــدف ســال 1404 در صنعــت آلومینیــوم پرداخــت.

مرحلــه نخســت شــرکت صبــا فــوالد خلیــج فــارس بــا 92 درصــد پیشــرفت فیزیکــی در 
ــا فــوالد خلیــج  ــه گــزارش مایــن نیــوز، مدیرعامــل شــرکت صب حــال ســاخت اســت . ب
ــن  ــون و 500 هــزار ت ــد ســاالنه یــک میلی ــا ظرفیــت تولی ــه ب ــن مرحل ــارس گفــت: ای ف

ــرداری مــی رســد . ــه بهــره ب ــز امســال ب ــان پایی ــا پای آهــن اســفنجی ت

فــاز اول شــرکت فــوالد ســرمد در شهرســتان ابرکــوه در تکمیــل زنجیــره صنایــع فــوالد 
ــدازی می شــود. ــه زودی راه  ان ــزد ب اســتان ی

در گــروه محصــوالت شــیمیایی شــاهد معامــات متعادلــی بودیــم.در نمــاد پتــرول 
کــه دیــروز مدبــران اقتصــاد 5 میلیــون ســهم بــه پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده بــود امــروز 
در محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرد و بــا 69 درصــد خریــدار حقیقــی بیــش از 
66 میلیــون ســهم معاملــه شــد و در نهایــت بــا رشــد 5 درصــدی ، در قیمــت 140 تومــان 
ــومین  ــت س ــد مثب ــا 29 واح ــت و ب ــرار گرف ــروه ق ــان داد ، در صــدر گ ــود پای ــه کار خ ب
ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص بــورس شــد.در نمــاد فــارس2، 3,885,000ســهم در قیمــت 
252 تومــان در بــازار خــرده فروشــی بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد.نمادهای شپاکســا و 
شــکربن صــف خریــدی هــای گــروه بودنــد.در نمــاد وپتــرو کــه پرحجــم ظاهرشــد دیــروز 
مدبــران اقتصــاد 3 میلیــون ســهم از پرتفــوی خــود خــارج کــرده اســت و گویــی بــه خریــد 
پتــرول اختصــاص داده اســت ایــن نمــاد بــدون فروشــنده حقوقــی بیــش از 3 میلیــارد ریــال 
دادوســتد شــد و در نهایــت در محــدوده صفــر منفــی ، در قیمــت 204 تومــان بــه روز خــود 
خاتمــه داد.شــفارا پــس از برگــزاري مجمــع عمومــي عــادي ســالیانه بــدون تقســیم ســود 
نقدي،آمــاده انجــام معاملــه شــد امــا در نهایــت بــدون کشــف قیمــت ، در حالــت مجــاز – 

محفــوظ باقــی مانــد.

مــارون جهــت برگــزاري مجامــع عمومــي عــادي ســالیانه و فــوق العــاده صاحبــان ســهام 
در روز چهارشــنبه مــورخ 09/04/1395 متوقــف شد.شــفن تنهــا نمــاد صــف فروشــی گــروه 

. د بو
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ــی اســتقبال ســرمایه گــذاران، اوراق ســلف مــوازی اوره شــرکت پتروشــیمی شــیراز  در پ
کــه بــه ارزش 2000میلیــارد ریــال در بــورس کاال و بــه منظــور تامیــن ســرمایه در گــردش 
ــروش رفــت .هــدف از  ــه ف ــه نخســت ب ــود، در همــان ثانی ــن شــرکت منتشــر شــده ب ای
عرضــه اوراق ســلف اســتاندارد اوره گرانــول شــرکت پتروشــیمی شــیراز، تامیــن ســرمایه در 

گــردش ایــن مجتمــع پتروشــیمی اعــام شــده اســت.

گــروه پاالیشــی معــادالت متعادلــی را شــاهد بودیم.شــبندر بیــش از 4 میلیــون ســهم 
ــازار بلــوک  معاملــه شــد کــه 2 میلیــون آن در قیمــت 465 تومــان در ســاعات ابتدایــی ب
ــه معامــات  ــا رشــد 1 درصــدی ، در قیمــت 460 تومــان ب زده شــداین نمــاد در پایــان ب
خــود خاتمــه داد ، پــرارزش تریــن ســهم گــروه شــد و بــا 15 واحــد مثبــت بــر شــاخص 
ــو شــروع کــرد  ــر تابل ــی کــه روز خــود را در محــدوده صف ــر گــذار بود.ونفــت در حال تاثی
بــدون فروشــنده حقوقــی در حــدود 17 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد و در اخــر بــا رشــد 3 
درصــدی ، درقیمــت 247 تومــان بــا صــف 9 میلیونــی تنهــا نمــاد صــف خریــدی گــروه 
شد.شــتران بــدون تحــرک ســهامداران حقوقــی بیــش از 3 میلیــون ســهم جــا بــه جــا شــد 
ودر پایــان در محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 253 تومــان خــود را بــرای معامــات فــردا 

آمــاده کــرد.

ــت در  ــه ســبب شــد قیمــت نف ــود ک ــی ب ــن عامل ــه مهمتری ــی انگلســتان از اتحادی جدای
هفتــه گذشــته کاهــش یابــد، زیــرا ایــن رویــداد مــی توانــد موجــب بازگشــت رکــود بــه 
ــد .ســه نظرســنجی  ــام را کاهــش ده ــت خ ــا شــود و تقاضــای نف ــه اروپ اقتصــاد اتحادی
ــا،  ــه اروپ ــدن در اتحادی ــی مان ــداران باق ــه طرف ــان داد ک ــتان نش ــده در انگلس ــر ش منتش
ــداران خــروج از  ــه ســود طرف ــان ب ــی، همچن ــا دورنمــای کل ــد ام پیشــرفتهایی داشــته ان
اتحادیــه اروپــا بــود. بــه گفتــه معاملــه گــران، خــروج انگلســتان از اتحادیــه اروپــا ممکــن 
اســت موجــب بحــران اقتصــادی در اروپــا و دیگــر مناطــق جهــان شــود .ایــن گمانــه زنیها، 
ســبب شــد ارزش پونــد انگلســتان در برابــر دالر آمریــکا افزایــش یابــد. بــا توجــه بــه قیمت 
گــذاری نفــت بــه دالر، کاهــش ارزش ایــن ارز مطلوبیــت نفــت را بــرای دارنــدگان ارزهــای 
ــا  ــه اروپ ــر انگلســتان از اتحادی ــد اگ ــش مــی دهــد .تحلیلگــران اعــام کردن دیگــر افزای
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خــارج نشــود، قیمــت نفــت مــی توانــد همچنــان بــاال باقــی بمانــد، هرچنــد بــدون اختــال 
جدیــد در تولیــد، رونــد افزایشــی قیمــت بــا چالــش رو بــه رو خواهــد شــد .روز پنجشــنبه 
ــا وجــود بهبــود آمــار اشــتغال در آمریــکا،  ارزش دالر نیــز اندکــی کاهــش یافــت، زیــرا ب

رشــد ارزش پونــد انگلســتان ســبب شــد دالر آمریــکا تضیــف شــد .

براســاس آمــار منتشــر شــده، در میــان صادرکننــدگان نفــت خــام بــه هنــد، عربســتان بــا 
صــادرات روزانــه حــدود 850 هــزار بشــکه نفــت خــام در مــاه مــارس در جایــگاه نخســت 
ــا  ــن کشــور ب ــه ای ــراق ب ــام ع ــه صــادرات نفت خ ــی اســت ک ــن در حال ــت. ای ــرار گرف ق
250 هــزار بشــکه در روز کاهــش نســبت بــه مــاه قبــل بــه 658 هزاربشــکه در روز رســید. 
در ایــن میــان، حجــم واردات نفــت خــام هنــد از ایــران در مــاه مــارس بــه متوســط 505 
هــزار بشــکه در روز رســید کــه در مقایســه بــا مــاه پیــش از آن حــدود 290 هــزار بشــکه 

در روز افزایــش یافتــه اســت .

در لیزینگــی هــا ولصنــم بــا تقاضــا همــراه بــود و در شــروع بــازار بــا حمایــت حقوقــی 
بــه صــف خریــد رســید. ولســاپا امــروز نیــز بــا رنــج هــای مثبــت حقوقــی همــراه شــد و 
ــه کــرد. ســایر نمادهــای گــروه نیــز بجــز ولغــدر اغلــب در  ــا 2,5 درصــد رشــد را تجرب ت
نمادهــای منفــی معاملــه شــدند. ولســاپا بــا جابجایــی 23 میلیــون ســهم بیشــترین حجــم 

معامــات گــروه را داشــت.

ــد. در  ــا رشــد قیمتــی همــراه بودن ــر نمادهــا مثبــت و ب در ســرمایه گــذاری هــا اکث
ــه حــدود  ــد آن پــس از معامل دقایــق آغازیــن معامــات واتــی شــاهد عرضــه صــف خری
40 میلیــون ســهم بودیــم امــا بافاصلــه مجــددا صــف خریــد در ایــن نمــاد تشــکیل شــد 
و ححــم معاماتــش بــه 55 میلیــون ســهم رســید. گوهــران معامــات امــروز خــود را در 
محــدوده منفــی آغــاز کــرد از میانــه بــازار همــراه بــا مثبــت شــدن ســایر گــروه هــا شــاهد 

رشــد قیمتــی ایــن ســهم تــا قیمــت هــای حداکثــری بودیــم.

در حمــل ونقلــی هــا اغلــب نمــاد معامــات مثبــت و متعادلــی را پشــت ســر گذاشــتند. 
حخــزر و حتایــد بیشــترین رشــد قیمتــی را در ایــن گــروه تجربــه کردنــد. مدیرعامــل تایــد 
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ــن  ــی ای ــذاری ســهام مدیریت ــدال در خصــوص واگ ــه ای در ک ــروز طــی اطاعی ــر ام وات
ــه در راســتاي آگهــي 4 خــرداد  ــرد ک ــرد و طــی آن اعــام ک شــرکت شــفاف ســازی ک
95 روزنامــه دنیــاي اقتصــاد مبنــي بــر آگهــي مزایــده ســهام فــراز انــرژي دنــا کــه مالــک 
ــرداد 95  ــده در  17 خ ــد، مزای ــه میباش ــر خاورمیان ــرکت تایدوات ــهام ش 63,9 درصــد از س
برگــزار گردیــد و موسســه اعتبــاري کوثــر بــه عنــوان برنــده مزایــده تعییــن گردیــده اســت.

در ســاختمانی هــا شــاهد اقبــال بــازار بــه نمادهــای گــروه بودیــم، بطوریکــه اکثــر نمادهای 
گــروه بــا صــف خریــد بــه کار خــود پایــان دادنــد. امــا در ایــن میــان ثــاژن تنهــا نمــادی 

بــود کــه بــه صــف فــروش رســید.

ماجرای کاهش سرمایه خپارس را بخوانید! 

آیا پارس خودرو می تواند کاهش سرمایه دهد؟

ــون تجــارت  ــارس خــودرو قصــد دارد ازبندکاهــش ســرمایه در قان ــا پــس از ســالها پ گوی
بهــره ببــرد.

امــروز در اخبــار غیررســمی خبــری شــنیده می شــود مبنــی بــر اینکــه پارس خــودرو قصــد 
ــان  ــته نش ــال های گذش ــی س ــورس در ط ــت ب ــه فعالی ــرمایه دارد، درحالی ک ــش س کاه
ــد از  ــتفاده کرده ان ــارت اس ــون تج ــد قان ــن بن ــون از ای ــه تاکن ــرکت هایی ک ــد ش می ده
ــا کاهــش  ــه آی ــن ســؤال وجــود دارد ک ــه ای ــد، درحالی ک انگشــتان یکدســت هــم کمترن

ســرمایه اصــًا امــکان دارد؟

ــت اوراق  ــر انتشــار و ثب ــس اداره نظــارت ب ــی، ریی ــن اســاس، غامرضــا ابوتراب ــر همی ب
بهــادار در گفتگــو بــا همفکــران در پاســخ بــه ایــن ســؤال می گویــد: بلــه چنیــن بنــدی در 

قانــون تجــارت وجــود دارد.

ــتیم و  ــرمایه نداش ــش س ــدی کاه ــورت ج ــورس به ص ــون در ب ــه تاکن ــزود: اگرچ وی اف
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ــرد. ــی نک ــه عملیات ــم ک ــوز دادی ــم مج ــار ه یک ب

ــه  ــت ک ــود اس ــارت موج ــون تج ــرمایه در قان ــش س ــوع کاه ــا درمجم ــد: ام وی می افزای
ــود. ــوب می ش ــرط هایش محس ــن پیش ش ــهامداران از مهم تری ــه س ــوق هم ــت حق رعای

ــدام  ــاری کــه هرک ــاری و اختی ــوع کاهــش ســرمایه وجــود دارد، اجب ــه وی، دو ن ــه گفت ب
ــده اســت. ــون تجــارت آم شــرایط خاصــی دارد کــه در قان

او دربــاره کاهــش ســرمایه شــرکت خپــارس نیــز گفــت: تاکنــون از ســوی ایــن شــرکت 
درخواســتی دریافــت نشــده، امــا صــدور مجــوز منــوط بــه بررســی شــرایط اســت.

پترول و معامالت مثبت

  تحلیلگران خرید سهم را در محدوده 135-130 تومان مناسب می دانند

https://efanos.com/Search?Tab=Signal&SecurityId=3335

کم ریسک ترین سیگنال صادر شده از سهم را در لینک زیر مشاهده کنید:

https://efanos.com/Signal/23928

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=3335
http://www.bourseiness.com/tahlil/category/technical-analysis
https://efanos.com/Signal/23928
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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

