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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس 354 واحــد 
افزایــش یافــت و بــه رقــم 76.579 واحــد رســید. کــه نمادهــای ومعــادن بــا 90 واحــد ، 
کچــاد بــا 55 واحــد و کگل بــا 44 واحــد بیشــترین تاثیــر  مثبــت  را بــر  شــاخص گذاشــتند.  
ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 267 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد وخــارزم بــا 
رقمــی بیــش از 12 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود . در بــازار فرابــورس 
شــاخص کل بــا 2 واحــد افزایــش بــه رقــم 802 واحــد رســید  کــه نمــاد میدکــو بــا 0.8 
واحــد و شــراز بــا 0.51 واحــد بیشــترین تاثیــر را بــر ایــن رشــد داشــتند. ارزش معامــات 
در ایــن بــازار بــه رقمــی بالــغ بــر  140 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد شــتران بــا رقمــی 

حــدود 3 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود.

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3535 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 116 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

شــاخص تــورم تولیدکننــده در دوازده مــاه منتهــی بــه تیرمــاه 95 نســبت بــه دوازده مــاه 
منتهــی بــه تیرمــاه 94 )تــورم میانگیــن تولیــد( معــادل 3.5 درصــد افزایــش یافتــه اســت 
.بــه گــزارش اقتصادنیــوز بانــک مرکــزی گــزارش شــاخص تــورم تولیدکننــده در تیرمــاه 
را منتشــر کــرده اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش تــورم تولیدکننــده نســبت بــه مــاه قبــل 
0.9 درصــد و نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل 2.7 درصــد افزایــش یافتــه اســت . امــا 
ــروه  ــورم 6 گ ــزارش ت ــن گ ــاس ای ــته اند؟بر اس ــورم را داش ــترین ت ــا بیش ــدام گروه ه ک
همچنــان دو رقمــی و تنهــا تــورم ســه گــروه تک رقمــی شــده اســت. آمــوزش و بهداشــت 
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و درمــان دارای باالتریــن نــرخ تــورم در میــان گروه هــای مختلــف هســتند. تــورم آمــوزش 
ــورم بهداشــت 16.6 درصــد اســت . ســایر  ــه مــاه مشــابه ســال قبــل 21.1 و ت نســبت ب
فعالیت هــای خدمــات عمومــی، هتــل و رســتوران، اطاعــات و ارتباطــات و خدمــات دیگــر 
ــب  ــه ترتی ــا ب ــن گروه ه ــورم ای ــته اند. ت ــی داش ــورم دو رقم ــه ت ــتند ک ــی هس ــروه های گ

ــوده اســت .  12.8؛ 11.9؛ 10.8 و 10.2 درصــد ب

مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در پــی بازگشــت هیــأت اقتصــادی و گمرکــی 
ــه  ــران ب ــوری اســامی ای ــه ای از الحــاق جمه ــا صــدور بیانی ــران ب ــا از ته ــه اروپ اتحادی
ــا  ــه اروپ ــه گــزارش خبرآنایــن هیــات اتحادی ســازمان جهانــی تجــارت حمایــت کــرد .ب
کــه بــه منظــور بررســي راه هــاي توســعه همــکاري اقتصــادي و گمرکــي بــه ایــران ســفر 
ــه  ــأت ب ــن هی ــرد .ای ــو ک ــدار و گفت وگ ــا مســئوالن گمــرك کشــورمان دی ــود ب کــرده ب
سرپرســتي »اریــک مامــر«، مدیــر اداره رقابت پذیــري اتحادیــه اروپــا و 9 تــن از مدیــران 
اقتصــادي اتحادیــه مزبــور ازجملــه خــوزه لوئیــس فرنانــدز رانــز مدیــر گمــرك و مالیــات 
ــا مســئوالن ســازمان توســعه تجــارت،  ــدار ب ــا )TAXUD( پیــش از ایــن دی ــه اروپ اتحادی

ــود . ــرده ب ــات ک ــز ماق ــک مرکــزي کشــورمان نی ســازمان ســرمایه گذاري و بان
براســاس ایــن گــزارش در ایــن دیــدار ســید محمــود بهشــتیان مشــاور عالــي رئیــس کل 
ــف و فعالیت هــاي گمــرك  ــه معرفــي ســاختار، ویژگي هــا و شــرح وظای ــران ب گمــرك ای
ایــران و عضویــت آن در ســازمان ها و کنوانســیون هاي بین المللــي گمرکــي نظیــر 
سیســتم هماهنــگ شــده )HS( ، کنوانســیون تجدیدنظــر شــده کیوتــو )RKC( ، پرداخــت و 
درخصــوص قوانیــن و مقــررات گمرکــي کشــورمان کــه منطبــق بــر مقــررات بین المللــي 
ــا ضمــن  ــه اروپ ــري اتحادی ــر اداره رقابت پذی ــي داد .ســپس مدی گمرکــي اســت توضیحات
ــام  ــا در تم ــه اروپ ــران و اتحادی ــن ای ــا بی ــترش همکاري ه ــراي گس ــي ب ــام آمادگ اع
ــه امــور گمرکــي، از طــرف ایرانــي خواســت اولویت هــاي خــود را جهــت  زمینه هــا ازجمل

همــکاري بیــان کنــد.
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در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در گــروه خودرویــی کــه اغلــب نمادهــا معامــات خــود را در محــدوده مثبــت آغــاز 
کــرده بودنــد بــا بازگشــایی خســاپا شــاهد افزایــش عرضــه در اکثــر نمادهــای گــروه بودیم. 
خســاپا کــه در خصــوص نهایــی شــدن قــرارداد ســیتروئن و فــروش ســهام ســایپا کاشــان 
و ســایپا دیــزل در ســایت کــدال شــفاف ســازی کــرده بــود بــا رشــد 5 درصــدی در قیمــت 
133 تومــان بازگشــایی شــد و بــه تدریــج بــا کاهــش قیمــت همــراه شــد و بــه محــدوده 
ــه تابلــوی معامــات بازگشــت  ــا 1.5 درصــد رشــد ب ــز ب ــو رســید . خپــارس نی صفــر تابل
ــد و  ــی رســید. خــودرو عملکــرد تولی ــه محــدوده منف ــا عرضــه ســهامدارن ب ــج ب و بتدری
فــروش تیرمــاه خــود را منتشــر کــرد و طبــق آن در ایــن مــاه توانســت 51.856 دســتگاه 
تولیــد و 60.964 دســتگاه فــروش داشــته باشــد کــه در مقایســه بــا فــروش مــاه قبــل بــا 
رشــد 21 درصــدی همــراه اســت. خــودرو در معامــات امــروز خــود رشــد 4 درصــدی را 
تجربــه کــرد. در میــان قطعــه ســازها نیــز شــاهد بازگشــایی نمــاد خاذیــن در قیمــت 99 

تومــان بودیــم. خمحرکــه و خچرخــش از نمادهــای صــف خریــد ایــن گــروه بودنــد.

در اســتخراج کانــه هــای فلــزی کــه بــا رشــد قیمــت کمودیتــی هــا و ســنگ آهــن  
ناشــی از عــدم رشــد نــرخ بهــره فــدرال رزرو و در پــی آن کاهــش شــاخص دالر بــا اقبــال 
بــازار همــراه بــود شــاهد تشــکیل صــف خریــد در نمادهــای کگل، کچــاد و کنــور بودیــم؛ 
ــه ثبــت  ــی را ب ــور از محــدوده مقاومتــی خــود معامــات خوب هــر ســه نمــاد پــس از عب
رســاندند. امــروز همچنیــن، نمــاد ومعــادن بــا رشــد 13 درصــدی و در قیمــت 1216 ریــال 
بــه تابلــوی معامــات بازگشــت و پــس از معاملــه 50 میلیــون ســهم در قیمــت 1208ریــال 
بــه کار خــود پایــان داد. بیشــترین حجــم معامــات گــروه نیــز بــا 23.4 میلیــون ســهم بــه 

نمــاد کگل اختصــاص یافــت.

گــروه حمــل و  نقــل مــورد توجــه بــازار بــود و اکثــر نمادهــا معامــات مثبتــی را در 
ــه  ــد ب ــا صــف خری ــل و حپارســا ب ــل، حری ــد. توری ــال کردن ــری دنب قیمــت هــای حداکث
ــپاهان  ــون س ــان و هام ــا، پارس ــته حپارس ــات روز گذش ــد. در معام ــان دادن ــود پای کار خ
ــه  ــا را ب ــوك 69 درصــدی حپارس ــان بل ــه، پارس ــنیدیم ک ــا ش ــد؛ در خبره ــنده بودن فروش
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ارزش 103 میلیــارد تومــان آمــاده عرضــه کــرده تــا در صــورت انجــام معاملــه از ترکیــب 
ــاه، 69  ــنبه 20 مردادم ــاس، چهارش ــن اس ــر ای ــود. ب ــارج ش ــرکت خ ــن ش ــهامداری ای س
میلیــون ســهم »حپارســا« بــه قیمــت پایــه هــر ســهم 1500 تومــان و بــه ارزش 103.5 
میلیــارد تومــان بــه صــورت نقــد در بــازار دوم فرابــورس روانــه میــز فــروش خواهــد شــد.

در گــروه معدنــی ، امــروز شــاهد بازگشــایی خــوب نمــاد ومعــادن بودیــم . ایــن ســهم 
بعــد از تقســیم ســود 150 ریــال در مجمــع عمومــی و افزایــش ســرمایه، 13 درصــد مثبــت 
و در محــدوده قیمتــی 121 تومــان بازگشــایی شــد. اکثــر زیــر مجموعــه هــای ومعــادن 
ازجملــه کچــاد ، کگل و کنــور بــا گــزارش هــای مناســب 3 ماهــه و تعدیــل مثبــت ســبب 
ــه  ــا توجــه ب ــز ب ــی روی نی ــی شــدند . نمادهــای گــروه معدن ــن هلدینگــی معدن رشــد ای
بتعویــق افتــادن افزایــش نــرخ بهــره ی امریــکا و در نتیجــه رشــد کمودیتیهــا بــا افزایــش 
ــال 95 در محــدوده  ــود س ــازی س ــفاف س ــد از ش ــز بع ــدند .فســرب نی ــراه ش تقاضــا هم
ــا  ــه ب ــران در رابط ــرب وروی ای ــی س ــرکت مل ــد . ش ــایی ش ــان بازگش ــی 265 توم قیمت
تغییــرات پیــش بینــی ســال 95 نســبت بــه اولیــن پیــش بینــی مــواردی بــه شــرح ذیــل 

اعــام نمــوده اســت:

ــه مقــدار 1.810 تــن )معــادل 42 درصــد( در تولیــد  ــد افزایشــی ب - در پیــش بینــی جدی
شــمش روی و در نتیجــه افزایــش 1.343 تــن) معــادل 25 درصــد( در مقــدار شــمش روی 

اعمــال گردیــده اســت.

ــروش شــمش روی از 1.600  ــرخ ف ــودی نرخهــای LME ، ن ــد صع ــه رون ــت ب ــا عنای - ب
دالر ) پیــش بینــی قبلــی( بــه 1.800 دالر پیــش بینــی جدیــد تعدیــل نــرخ انجــام پذیرفتــه 

اســت.) بــدون تغییــر در تســعیر نــرخ ارز(

- باتوجــه بــه توضیحــات فــوق مبلــغ فــروش بــه میــزان 128.320 میلیــون ریــال) معــادل 
43 درصــد( نســبت بــه پیــش بینــی قبلــی افزایــش داشــته و قیمــت تمــام شــده مربوطــه 

نیــز بــه میــزان 129.049 میلیــون ریــال ) معــادل 40 درصــد( افزایــش یافتــه اســت.
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- طبــق اطــاع رســانی قبلــی مبنــی بــر راه انــدازی واحــد تولیــد شــمش ســرب شــرکت، 
تولیــدی معــادل 4.000 تــن بــرای 8 ماهــه باقــی مانــده ســال بــا نــرخ فــروش هــر تن 63 
میلیــون ریــال در پیــش بینــی جدیــد منظــور گردیــده اســت کــه در نتیجــه مبلــغ فــروش 
معــادل 252.000 میلیــون ریــال و قیمــت تمــام شــده بــه میــزان 173.029 میالیــون ریــال 

در پیــش بینــی جدیــد منظــور گردیــده اســت.

- در نهایــت بــا توجــه بــه تعدیــات فــوق الذکــر زیــان )102.230( میلیــون ریــال ســالیانه 
شــرکت بــه مبــاغ 16.288 میلیــون ریــال ســود تغییــر یافتــه و در نتیجــه  EPS  ســالیانه از 

)317 ریــال( زیــان بــه 51 ریــال ســود تغییــر یافتــه اســت.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا بــا معامــات منفــی همــراه بودنــد.
ــاد در  ــران اقتص ــیمی و مدب ــی پتروش ــن روز کاری بازرگان ــه در آخری ــرول ک ــاد پت در نم
ــدوده  ــروز را در مح ــد ام ــوده بودن ــارج نم ــود خ ــوی خ ــهم از پرتف ــون س ــدود 29 میلی ح
صفــر تابلــو آغــاز کــرد و بــدون خریــدار حقوقــی بیــش از 7 میلیــارد ریــال معاملــه شــد 
و در نهایــت در محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 147 تومــان بــه کار خــود پایــان داد ، 
در صــدر گــروه قــرار گرفــت و بــا 4 واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیــر گــذار بــود. در نمــاد 
ــه  ــه پرتفــوی خــود اضاف ــوکا ب شــتوکا کــه در روز چهارشــنبه 550.050 ســهم توســعه ت
نمــوده بــود در مثبــت قیمــت خــورد و بــا 96 درصــد فروشــنده حقیقــی در حــدود 5 میلیــارد 
ریــال دادوســتد شــد و در انتهــا بــا صــف خریــد کوچــک خــود در رتبــه ســوم گــروه قــرار 
گرفت.پارســان در ادامــه رونــد صعــودی خــود امــروز را هــم مثبــت شــروع کــرد و دربیــن 
ــان در  ــد و در پای ــتد ش ــهم دادوس ــون س ــدود 3 میلی ــی در ح ــهامداران حقیق ــتقبال س اس
ــا 20 واحــد  ــان داد و ب ــه روز خــود پای ــان ب ــت ، در قیمــت 213 توم ــر مثب محــدوده صف
مثبــت بــر شــاخص اثــر گذاشــت ، در رتبــه بعــد از پتــرول قــرار گرفــت. پارســان بلــوك 
69 درصــدی حمــل ونقــل ریلــی پارســیان را بــه ارزش 103 میلیــارد تومــان آمــاده عرضــه 
کــرده تــا در صــورت انجــام معاملــه از ترکیــب ســهامداری ایــن شــرکت خــارج شــود. بــه 
ایــن ترتیــب چهارشــنبه آینــده 69 میلیــون ســهم »حپارســا« بــه قیمــت پایــه هــر ســهم 
1500 تومــان و بــه ارزش 103.5 میلیــارد تومــان بــه صــورت نقــد در بــازار دوم فرابــورس 
روانــه میــز فــروش مــی شــود. شــفارا بــدون فروشــنده حقوقــی  و حجــم معاماتــی کــم 
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بــا صــف فــروش کوچکــی بــه معامــات خــود خاتمــه داد. شــیراز در حالــی بــا توجــه بــه 
تعدیــل پیــش بینــي درآمــد هــر ســهم ســال مالــي منتهــي بــه 30/12/1395 امــاده انجــام 
معاملــه شــد کــه اوضــاع نامســاعد ایــن شــرکت در ســال جــاری هــم تکــرار شــد و ایــن 
شــرکت 510 میلیــارد تومانــی مجبــور بــه کاهــش 66 درصــدی ســود شــد و مدیرعامــل آن 
توضیحاتــی داد و نمــاد آن آمــاده بازگشــایی شــد .پتروشــیمی شــیراز درحالــی مجبــور بــه 
کاهــش 22 درصــدی ســود هــر ســهم ســال مالــی قبــل شــده ) از 177 بــه 138 ریــال( 
کــه در عملکــرد ســه مــاه اول ســال جــاری هــم بــا شــرایط ســخت تــری روبــرو شــد و 
ــه تعدیــل منفــی 66 درصــدی ســود هــر ســهم ســال جــاری کــرد و ســود هــر  اقــدام ب
ســهم را از 229 بــه 78 ریــال کاهــش داد و 36 ریــال را پوشــش داد .ایــن شــرکت 6 تیــر 
مــاه اوراق ســلف مــوازی 200 میلیــارد تومانــی در بــورس کاال عرضــه کــرده بــود کــه در 

کســری از ثانیــه بــه فــروش رســیده بــود .

بــه گــزارش شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی، معــاون وزیــر نفــت اظهــار کــرد: شــرکت 
ــزام هــا، قوانیــن و دســتورالعمل هــای ایمنــی را رعایــت  هــای بخــش خصوصــی کــه ال
ــد  ــد ش ــه خواهن ــوراك مواج ــع خ ــه قط ــت از جمل ــع وزارت نف ــورد قاط ــا برخ ــد، ب نکنن
ــی  ــت، تمام ــه وزیرنف ــتور و اباغی ــاس دس ــزود: براس ــاهدایی اف ــه ش ــدس مرضی .مهن
هلدینــگ هــا و مجتمــع هــای پتروشــیمی بایــد بطــور کامــل اصــول HSE را رعایــت کننــد 

ــف برخــورد هــای الزم انجــام مــی شــود . ــا شــرکت هــای متخل و ب

ــع  ــی صنای ــرکت مل ــره ش ــات مدی ــت در هی ــابقه عضوی ــه س ــدی ک ــن پیون محمدحس
پتروشــیمی و دبیرکلــی انجمــن کارفرمایــان صنعــت پتروشــیمی را در کارنامــه خــود دارد، از 
ســوی هیــات مدیــره شســتا بــه عنــوان مدیرعامــل هلدینــگ نفــت و گاز تاپیکــو منصــوب 

شــد .

در گــروه پاالیشــی اکثــر نمادهــا در حاشــیه مثبــت داد وســتد شدند.شــبریز در ادامــه 
ــد صعــودی خــود امــروز را هــم مثبــت شــروع کــرد و در بیــن اســتقبال ســهامداران  رون
ــز  ــد را نی ــازار صــف خری ــول ب ــد و در ط ــه ش ــال معامل ــارد ری ــش از 95 میلی ــی بی حقیق
ــود  ــه روز خ ــان ب ــت 456 توم ــدی ، در قیم ــد 4 درص ــا رش ــت ب ــرد و در نهای ــه ک تجرب



 تحلیل امروز یک شنبه 10 مرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

7

7

پایــان داد و در راس گــروه قــرار گرفــت و بــا 18 واحــد مثبــت بــر شــاخص تاثیرگــذار بــود.
شــبندر در محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را اغــاز کــرد و بــا 80 درصــد فروشــنده حقیقی در 
حــدود 16 میلیــون ســهم جابــه جــا شــد و در انتهــا بــا رشــد 1 درصــدی ، در قیمــت 506 
تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه داد و بــا 17 واحــد مثبــت در گــروه خــود دوم شد.شــتران 
بــا 0.35 واحــد مثبــت یــه عنــوان چهارمیــن ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص فرابــورس،در 
منفــی قیمــت خــورد و در بیــن ســهامداران حقیقــی بیــش از 11 میلیــون ســهم دادوســتد 
شــد و در پایــان در محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 266 تومــان خــود را بــرای معامــات 

فــردا آمــاده کــرد.

مدیــر شــرکت بازرگانــی نفــت ســوکار )شــرکت نفــت دولتــی آذربایجــان( معتقــد اســت 
کــه بازگشــت ایــران بــه بــازار نفــت، هنــوز آرایــش قــوا در بــازار جهانــی نفــت را تحــت 
تاثیــر قــرار نــداده اســت .براســاس ایــن گــزارش، بــازار نفــت حجــم بیشــتر نفــت از ســوی 
ــون  ــدگان، همچ ــر تولیدکنن ــوی دیگ ــت از س ــه نف ــش عرض ــا کاه ــان ب ــران را همزم ای
لیبــی، ونزوئــا و نیجریــه هضــم کــرده اســت. مدیــر بازرگانــی ســوکار همچنیــن بــه ایــن 
ــه زیــر 40 دالر ســقوط  ــا اواخــر ســال 2016 ب موضــوع اشــاره کــرد کــه قیمــت نفــت ت
ــان بســته  ــکا همچن ــدان معنــی اســت کــه چــاه هــای نفــت امری ــن ب نخواهــد کــرد. ای
خواهنــد مانــد، کــه حجــم کلــی عرضــه در بــازار جهانــی نفــت را محــدود خواهــد کــرد. 
از ســوی دیگــر بــه عقیــده ایــن مقــام آدربایجانــی، رشــد قیمــت نفــت بــه ســطوح بــاالی 

50 دالر نیــز تــا اواخــر 2016 قابــل تصــور نیســت.
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برنامه واگذاری ۵ زیرمجموعه سرمایه گذاری صندوق نفت در بازار سهام

ــورس 5  ــورس و فراب ــرش در ب ــه پذی ــت از برنام ــت نف ــدوق صنع ــذاری صن ــرمایه گ س
ــر داد. ــه خب ــی تابع ــرکت نفت ش

ــر عرضــه 15 درصــد از  ــی ب ــدوق بازنشســتگی کشــوری مبن ــاون صن ــی اعــام مع در پ
ســهام پتروشــیمی جــم در بــورس اســتانبول و عرضــه اولیــه ســهام شــرکت هــای ملــی 
ــتگی  ــدوق بازنشس ــذاری صن ــرمایه گ ــران س ــورس ته ــم در ب ــن ج ــش و پروپیلی نفتک

ــر داد. ــرکت خب ــذاری 5 ش ــه واگ ــز از برنام ــت )OPIC( نی ــت نف ــان صنع کارکن

ایــن شــرکت اعــام کــرده اقدامــات الزم بــرای پذیــرش شــرکت هــای توربــو کمپرســور 
نفــت )OTC( ، پاالیــش نفــت جــی، مهندســی و ســاختمان صنایــع نفــت )OIEC(، صنایــع 

تجهیــزات نفــت و شــرکت ســاختمانی صبــا نفــت در حــال انجــام اســت.

ســهام ایــن پنــج شــرکت بــا هــدف ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر، بهبــود و ارتقــای خالــص 
ارزش دارایــی هــا )NAV( صنــدوق همزمــان بــا رشــد تعهــدات آتــی و نیــز بهبــود کیفیــت 
ــا در  ــرکت ه ــرش ش ــرد و پذی ــفافیت عملک ــش ش ــق افزای ــا از طری ــی ه ــی دارای بازده

فرابــورس و بــورس عرضــه مــی شــود.
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اوضاع نامساعد یک پتروشیمی تکرار شد

توضیحاتی درباره با کاهش ۶۶ درصدی سود

اوضــاع نامســاعد پتروشــیمی شــیراز در ســال جــاری هــم تکــرار شــد و ایــن شــرکت 510 
میلیــارد تومانــی مجبــور بــه کاهــش 66 درصــدی ســود شــد و مدیرعامــل آن توضیحاتــی 

داد و نمــاد آن آمــاده بازگشــایی شــد.

درپــی توقــف نمــاد معاماتــی پتروشــیمی شــیراز در 18 آذر ســال گذشــته مشــخص شــد 
ــا 62 درصــد  ــه اول ســال ب ــن شــرکت در عملکــرد نیم ــر ســهم ای ــی ه ســود 653 ریال

ســقوط بــه 245 ریــال کاهــش یافتــه اســت.

ــش 22  ــه کاه ــور ب ــی مجب ــی درحال ــارد تومان ــرکت 510 میلی ــن ش ــر ای ــوی دیگ از س
درصــدی ســود هــر ســهم ســال مالــی قبــل شــده ) از 177 بــه 138 ریــال( کــه در عملکرد 
ســه مــاه اول ســال جــاری هــم بــا شــرایط ســخت تــری روبــرو شــد و اقــدام بــه تعدیــل 
منفــی 66 درصــدی ســود هــر ســهم ســال جــاری کــرد و ســود هــر ســهم را از 229 بــه 

78 ریــال کاهــش داد و 36 ریــال را پوشــش داد.

ایــن شــرکت 6 تیــر مــاه اوراق ســلف مــوازی 200 میلیــارد تومانــی در بــورس کاال عرضــه 
کــرده بــود کــه در کســری از ثانیــه بــه فــروش رســیده بــود.

در ایــن رابطــه کیانــوش کاظمــی مدیرعامــل »شــیراز« بــا ارســال نامــه ای بــه ســازمان 
بــورس توضیحاتــی داد تــا ایــن شــرکت امــروز آمــاده بازگشــایی شــود.
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پیشنهاد خرید غپاک

ــه  ــد کــه ســهم درســت از محــدوده مقاومــت معرفــی شــده شــروع ب مشــاهده مــی کنی
افــت کــرده و پــس از تروبــک بــه ســقف تاریخــی شکســته شــده بــار دیگــر تشــکیل رونــد 

صعــودی داده و شــروع بــه رشــد کــرده اســت.

در تاریــخ یازدهــم اردیبهشــت مــاه گزارشــی در مــورد غپــاك در قیمــت 208 تومــان ارائــه 
ــک  ــال تروب ــه و احتم ــرار گرفت ــت MOB ق ــه ســهم در محــدوده مقاوم ــم ک شــد و گفتی
آن بــه محــدوده 157 تومــان بســیار زیــاد اســت کــه ایــن امــر فرصــت خریــد محســوب 

خواهــد شــد. گــزارش ســهم را میتوانیــد در اینجــا مشــاهده نماییــد.

ــه  ــد کــه ســهم درســت از محــدوده مقاومــت معرفــی شــده شــروع ب مشــاهده مــی کنی
افــت کــرده و پــس از تروبــک بــه ســقف تاریخــی شکســته شــده بــار دیگــر تشــکیل رونــد 

صعــودی داده و شــروع بــه رشــد کــرده اســت.

ایــن بــار بــا اطمینــان نســبتا باالیــی مــی تــوان منتظــر صعــود ســهم و رســیدن قیمــت بــه 
محــدوده تارگــت الگــوی کــف گــرد تشــکیل شــده یعنــی  300 تومــان بــود و مهمتریــن 

مقاومــت قیمــت در حــال حاضــر 237 تومــان یعنــی ســقف قبلــی قیمــت مــی باشــد.

خریــد ســهم در محــدوده هــای فعلــی بــا دیــد بلنــد مــدت و حدضــرر 157 تومــان مناســب 
ــی می شــود. ارزیاب
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خساپا نگهداری یا فروش؟

ســهم امــروز در قیمــت 130 تومــان بازگشــایی شــد و هــم اکنــون در قیمــت 129 تومــان 
در حــال معاملــه اســت، متاســفانه تــا ایــن لحظــه مــورد حمایــت حقوقــی قــرار نگرفتــه و 

تــرس از افــت تــا محــدوده حمایتــی وجــود دارد.

تحلیگــران معتقدنــد عبــور و تثبیــت بــاالی مقاومــت 130 تومــان بــرای ســهم از اهمیــت 
زیــادی برخــوردار اســت.

https://efanos.com/Search?Tab=analyze&SecurityId=657

ــان  ــور از محــدوده 133 توم ــورت عب ــهم در ص ــت س ــرد« معتقدس ــی ف ــواد میرزای »م.ج
ــت. ــد داش ــش رو خواه ــی را پی ــدف 160 تومان ه

https://efanos.com/Analyze/40842

ایــن در حالیســت کــه »تحلیلگــر آوای آگاه« معتقدســت تــا زمانــی کــه قیمــت موفــق بــه 
عبــور از ســقف 141 تومانــی نشــده، بایــد در انتظــار محــدوده 115 تومانــی بــود!

https://efanos.com/Analyze/40847

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=analyze&SecurityId=657
https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=148
https://efanos.com/Analyze/40842
https://efanos.com/Analyze/40847
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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

