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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس بیــش از 13 
واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 78,205 واحــد رســید. کــه نمادهــای فملــی بــا 26 واحــد 
، وامیــد بــا 21 واحــد و فــوالد بــا 9 واحــد بیشــترین تاثیــر  منفــی و همچنیــن نمــاد شــبندر 
ــورس گذاشــتند.  ارزش معامــات  ــر شــاخص ب ــا 47 واحــد بیشــترین تاثیــر مثبــت را ب ب
در ایــن بــازار بــه رقــم 247 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد فــاراک بــا رقمــی حــدود 20 
میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود . فرابــورس شــاخص کل بــدون تغییــر 
در همــان رقــم 816 واحــد باقــی مانــد ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقمــی بالــغ بــر  
ــان دارای  ــارد توم ــا رقمــی حــدود 6 میلی ــاد شــتران ب ــه نم ــان رســید ک ــارد توم 94 میلی

بیشــترین ارزش معاملــه بــود.

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3541 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
و 110 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

در حالیکــه رئیــس کل بانــک مرکــزی بــه تازگــی مطــرح کــرد کــه نــرخ رشــد اقتصــادی 
ــرخ  ــن ن ــا 5 درصــد پیش بینــی می شــود کــه رئیــس جمهــور ای ــان ســال جــاری 4 ت پای
ــه گــزارش مهــر، رشــد  ــدای امســال 4.4 درصــد اعــام کــرد .ب ــرای ســه ماهــه ابت را ب
ــادی  ــات اقتص ــن موضوع ــث برانگیزتری ــی از بح ــه یک ــی ب ــت روحان ــادی در دول اقتص
ــدی صعــودی دارد،  ــرخ رشــد اقتصــادی مثبــت و رون ــی کــه ن ــل شــده اســت، زمان تبدی
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ــد دارد از  ــی و کن ــدی منف ــه رون ــی ک ــرخ رشــد اقتصــادی را اعــام و زمان ــردان ن دولتم
اعــام آمارهــا امتنــاع مــی کننــد و نــرخ هــا را محرمانــه نگــه مــی دارنــد. محرمانــه نگــه 
داشــتن آمارهــا در دولــت یازدهــم موضــوع تــازه ای نیســت و هــر بــار دولــت بــه بهانــه ای 
آمارهــا را اعــام نمــی کنــد .بانــک مرکــزی بــه تازگــی در اعــام نــرخ هــا و نماگرهــای 
اقتصــادی در برخــی مــوارد از اعــام نــرخ رشــد اقتصــادی خــودداری کــرده اســت؛ ایــن 
بانــک آخریــن آمارهــای خــود مربــوط بــه نماگرهــای اقتصــادی کــه البتــه بــرای پایــان 
ســال 94 اســت را در آخریــن روزهــای تیرمــاه امســال منتشــر کــرد امــا در آمارهــا خبــری 

از درج نــرخ رشــد اقتصــادی نبــود .  

آخریــن آمــار مربــوط بــه نــرخ رشــد اقتصــادی هــم کــه مرکــز آمــار ایــران اعــام کــرده، 
مربــوط بــه کل ســال 94 بــوده مبنــی بــر اینکــه ایــن نــرخ بــا احتســاب نفــت یــک  درصــد 
و بــدون آن 0.9 درصــد بــوده اســت. امــا حــال امــروز حســن روحانــی رئیــس جمهــوری در 
جمــع مــردم کهکیلویــه و بویراحمــد از رســیدن نــرخ رشــد اقتصــادی ســه مــاه اول امســال 
بــه 4.4 درصــد خبــرداد و گفــت: دیشــب مرکــز آمــار کشــور ایــن نــرخ را اعــام کــرده 
اســت .  روحانــی بــا بیــان اینکــه روزی کــه مــا دولــت را تشــکیل دادیــم رشــد اقتصــادی 
کشــور منفــی 6.8 درصــد بــود، امــا امــروز بــه 4.4 درصــد رســیدیم، افــزود: اگــر امــروز مــا 
توانســتیم در روزهــا و شــرایطی کــه دشــمنان انقــاب قیمــت نفــت را بــه یــک ســوم و 
یــک چهــارم رســاندند، رشــد اقتصــادی را بــه نزدیــک 5 درصــد برســانیم، ایــن بــه معنــای 

اعتمــاد مــردم بــه دولــت و اتحــاد ملــت و دولــت اســت.

درگروه های دیگر چه خبر بود ؟

ــه کار  ــی ب ــات منف ــا معام ــا ب ــر نماده ــات اکث ــاخت قطع ــودرو و س ــروه خ در گ
ــا افزایــش 2 درصــدی  ــروز ب ــن نمــاد ام ــود ای ــت ب ــد . خســاپا مثب ــان دادن خودشــان پای
ــد شــدن  ــرز صــف خری ــا م ــی رســید ســایپاامروز ت ــه قیمــت 1234 ریال همــراه شــد و ب
ــن نمــاد گــروه  ــر حجــم تری ــون ســهم پ ــز پیــش رفــت و در آخــر بابیــش از 65 میلی نی



 تحلیل امروز یکشنبه 24 مرداد 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

3

3

ــم کــه  ــون ســهم بودی ــه حجــم 460 میلی ــه بلوکــی ب ــن شــاهد یــک معامل شــد همچنی
ایــن معاملــه در نمــاد خســاپا2 و بــه ارزش پایــه هــر ســهم 1253 ریــال در بــازار خــرده 
فروشــی صــورت گرفــت . ضمنــا معاملــه بلوکــی دیــروز ســایپا کــه در ســاعت معامــات 
انجــام شــد درون گروهــی و توســط ســرمایه گــذاری رادیــن بــه گــروه صنعتــی رنــا منتقــل 
شــد . خزامیــا منفــی بــود ایــن نمــاد در محــدوده صفــر منفــی و بــا قیمــت پایانــی 104 
تومانــی بــه معاماتــش خاتمــه داد و بیــش از 35 میلیــون ســهم معاملــه شــد . خپــارس 
ــا افزایــش 1 درصــدی بــه قیمــت 1463 ریالــی رســید . نمادهــای خاهــن ، خچرخــش  ب
، خفنــر از مثبــت هــای همــراه بــا صــف خریــد گــروه بودنــد . خــکاوه قرمــز پــوش بــود 
ایــن نمــاد امــروز بــه قیمــت 1536 ریالــی رســید و بــا بیــش از 19 میلیــون حجــم معاملــه 
ــی  ــت پایان ــروز قیم ــودرو ام ــران خ ــود ای ــی ب ــودرو منف ــان داد . خ ــودش پای ــه کار خ ب
2114 ریالــی را پشــت سرگذاشــت و در محــدوده صفــر منفــی بــه معاماتــش خاتمــه داد 
ــه صــف  ــن نمــاد کــه امــروز ب ــان داد ای ــه کار خــود پای ــا معامــات منفــی ب ــن ب . خاذی
ــا  ــه پایــان رســاند .ورن فــروش نیــز رســید باقیمــت پایانــی 1082 ریالــی معاماتــش را ب
کــه جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی فــوق العــاده مبنــی بــر تصویــب افزایــش ســرمایه 
متوقــف شــده بــود در جریــان معامــات امــروز و بــا قیمــت 1578 ریالــی بازگشــایی شــد 
و در آخــر باقیمــت پایانــی 1582 ریالــی بــرای روز معاماتــی بعــد خــود را آمــاده کــرد . 
نمادهــای خبهمــن ، خریخــت از منفــی هــای گــروه بودنــد کــه در محــدوده صفــر منفــی 

بــه کار خودشــان خاتمــه دادنــد .

بــه گــزارش ســایپا نیــوز و بــه نقــل از خودرونویــس، محمدرضــا نعمــت زاده هنگامــی کــه 
بــا پرســش هــای خبرنــگاران در رابطــه بــا همــکاری هــای خودروســازان ایرانــی بــا دیگــر 
خودروســازان مطــرح جهــان مواجــه شــد، از قــرارداد ســایپا بــا ســیتروئن بــه عنــوان یــک 
قــرارداد مهــم و اســتراتژیک نــام بــرد .نعمــت زاده معتقــد بــود کــه در قــرارداد ســایپا بــا 
شــریک فرانســوی خــود، رویکردهــای مهمــی در پیــش گرفتــه شــده و انتظــار مــی رود در 
آینــده نزدیــک اثــرات مطلوبــی در صنعــت خــودرو و قطعــه ســازی کشــور بــه دنبال داشــته 

. شد با
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در گــروه فلــزات اساســی بیشــتر نمادهــا بــا قیمــت پایانــی منفــی بــه معاماتشــان 
پایــان دادنــد . ذوب منفــی بــود ایــن نمــاد در محــدوده صفــر منفــی و بــا قیمــت پایانــی 
2616 ریالــی بــه معاماتــش خاتمــه داد و بیــش از 8 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه از 
نظــر حجــم در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت . فنــوال مثبــت بودایــن نمــاد امــروز بــا 
رشــد 3 درصــدی قیمــت پایانــی 1167 ریالــی را پشــت سرگذاشــت و بیــش از 6 میلیــون 
ســهم معاملــه شــد .فاســمین منفــی بــود ایــن نمــاد کاهــش 1 درصــدی در قیمــت پایانــی 
خــود را شــاهد بــود و بــا قیمــت 2651 ریالــی بــه معاماتــش خاتمــه داد . نمادهــای فــوالد 
، فخــوز ، هرمــز از منفــی هــای گــروه بودنــد کــه در محــدوده صفــر منفــی معاماتشــان 
را بــه پایــان رســاندند . نمادهــای فــروس ، فســپا از مثبتهــای گــروه بودنــد کــه بــا صــف 
خریــد معاماتشــان را پشــت سرگذاشــتند . فســرب مثبــت شــد ایــن نمــاد پــس از کاهــش 
15 درصــدی در هفتــه معاماتــی گذشــته امــروز شــاهد رشــد 2 درصــدی شــد و بــا قیمــت 

پایانــی 2702 ریالــی بــه کار خــود پایــان داد .

فــوالد مخصــوص لولــه انتقــال گاز تــرش )API X 60( در شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان 
بــرای نخســتین بــار در کشــور تولیــد شــد. بــه گــزارش مایــن نیــوز، مدیــر تولیــد فــوالد 
ــوالد  ــه ف ــد ناحی ــا تــاش متخصصــان توانمن ــوالد مبارکــه اصفهــان گفــت: ب شــرکت ف
ــه محصــوالت شــرکت فــوالد  ــوع فــوالد ب ســازی و ریختــه گــری مــداوم تولیــد ایــن ن

مبارکــه افــزوده شــد.

ــا 15  ــاره فعالیــت گــروه ملــی فــوالد ب بــه گــزارش مایــن نیــوز، غامرضــا شــریعتی درب
درصــد ظرفیــت و بــه تعویــق افتــادن چنــد ماهــه حقــوق کارگــران ایــن شــرکت اظهــار 
ــران را  ــوالد ای ــی ف ــی صنعت ــروه مل ــف گ ــریع تر تکلی ــه س ــد هرچ ــتانی بای ــرد: دادس ک

تعییــن کنــد.

در گــروه محصــوالت شــیمیایی بیشــتر نمادهــا بــا معامــات منفــی همــراه بودنــد.
پارســان بــا 19 واحــد مثبــت بــه عنــوان پنجمیــن ســهم تاثیــر گــذار بــر شــاخص بــورس 
ــت  ــد و در نهای ــه ش ــال معامل ــارد ری ــش از 13 میلی ــی بی ــنده حقیق ــد فروش ــا 89 درص ب
ــدر  ــان داد و در ص ــود پای ــه کار خ ــان ب ــت 218 توم ــت ، در قیم ــر مثب ــدوده صف در مح
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ــرار گرفت.نمادهــای شــتوکا و شــفارا در کــف قیمتــی خــود بســته شــدند.پترول  گــروه ق
ــن اســتقبال ســهامداران حقیقــی  ــو کار خــود را آغــاز کــرد ودر بی ــر تابل در محــدوده صف
ــه جــا شــد و در نهایــت در محــدوده صفــر منفــی ، در  در حــدود 5 میلیــون ســهم جــا ب
ــه  ــتوکا ک ــاد ش ــد.در نم ــم ظاهرش ــان داد و پرحج ــود پای ــه روز خ ــان ب ــت 132 توم قیم
دیــروز فــوالد نقــش جهــان 431,313 ســهم از پرتفــوی خــود خــارج نمــوده بــود امــروز را 
منفــی شــروع کــرد و بــا 62 درصــد فروشــنده حقیقــی 9میلیــارد ریــال ارزش معاماتــی را 
بــه خــود اختصــاص داد و درپایــان بــا افــت 5 درصــدی ، در قیمــت 536 تومــان خــود را 

بــرای معامــات فــردا آمــاده کــرد.

ــزی وزارت  ــه ری ــت برنام ــیمی ، معاون ــت پتروش ــه صنع ــوط ب ــداد مرب ــن روی در جدیدتری
ــی ســبک و شــیرین خــوراک شــرکت  ــی قیمــت گاز طبیع ــه ای ــا صــدور اطاعی ــت ب نف

ــرد . ــن ک ــان تعیی ــاه را 279 توم ــیمی در تیرم ــای پتروش ه

ــا  ــیمی ه ــوراک پتروش ــع خ ــاره قط ــی درب ــار خبرهای ــه انتش ــش ب ــه در واکن ــژن زنگن بی
گفــت: موضــوع از ایــن قــرار اســت کــه اگــر یــک مجتمــع پتروشــیمی یــا پاالیشــگاهی 
بــه طــور عمــدی دســتور اباغــی ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت )HSE( را در زمــان 
هــای معقــول رعایــت نکنــد و خطــر امنیــت ملــی هماننــد آتــش ســوزی جبــران ناپذیــر 

ایجــاد کنــد، دســتور قطــع خــوراک را صــادر مــی کنیــم .

ــا در  ــه نماده ــت بقی ــرانل و ونف ــبهرن، ش ــای ش ــز نماده ــه ج ــی ب ــروه پاالیش در گ
حاشــیه مثبــت دادوســتد شدند.شــتران بــا 2 واحــد مثبــت بــه عنــوان اولیــن ســهم تاثیــر 
گــذار بــر شــاخص فرابــورس در بیــن اســتقبال ســهامداران حقیقــی بیــش از 63 میلیــارد 
ریــال معاملــه شــد و در پایــان بــا رشــد 3 درصــدی ، در قیمــت 326 تومــان بــه معامــات 
ــان  ــدوق ارم ــم صن ــروز ه ــه دی ــبندر ک ــاد ش ــد.در نم ــروه ش ــدر گ ــه داد و لی ــود خاتم خ
شــهر 582,807 ســهم همچــون روز هــای گذشــته بــه پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده بــود 
امــروز را مثبــت شــروع کــرد و بــا 92 درصــد خریــدار حقیقــی در حــدود 6 میلیــون ســهم 
دادوســتد شــد ودر انتهــا بــا رشــد 3 درصــدی ، در قیمــت 521 تومــان بــه کار خــود پایــان 
داد و بــا 47 واحــد مثبــت اولیــن ســهم تاثیــر گــذار بــر شــاخص بــورس شد.شــاوان کــه بــا 
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صــف خریــد روز خــود را آغــاز کــرد در بیــن ســهامداران حقیقــی 3 میلیــون ســهم جــا بــه 
جــا شــد و در نهایــت بــا قیمــت آخریــن معاملــه 1,101 تومــان بــه معامــات خــود خاتمــه 

داد و ســوم گــروه شــد.

مدیرعامــل شــرکت پایانه هــای نفتــی ایــران از افزایــش 2 برابــری صــادرات نفــت کشــور 
ــکله ها و  ــده و اس ــم ش ــت فراه ــادرات نف ــعه ص ــاخت های توس ــت: زیرس ــر داد و گف خب
مخــازن نوســازی شــده اســت .بــه گــزارش شــانا، ســید پیــروز موســوی در جلســه اقتصــاد 
مقاومتــی شــرکت پایانه هــای نفتــی ایــران اظهــار کــرد: دســت انــدرکاران صنعــت نفــت 
ــادرات  ــد و ص ــریع تولی ــش س ــای افزای ــات و زمینه ه ــام مقدم ــش از برج ــا پی از مدت ه
نفــت پــس از رفــع تحریم هــا را فراهــم کردنــد .شــنفت بــدون خریــدار حقوقــی بــا حجــم 
کــم معاملــه شــد ودر پایــان بــا رشــد 2 درصــدی ، در قیمــت 554 تومــان خــود را بــرای 
ــه مجمــع  ــره شــرکت ب ــت مدی ــن نمــاد پیشــنهاد هیئ ــاده کــرد.در ای ــردا آم معامــات ف
ــات  ــش ســرمایه 100 درصــدی از محــل مطالب ــاده در خصــوص افزای ــوق الع ــی ف عموم

حــال شــده ســهامداران و آورده نقــدی اعــام شــد.

در ســاخت محصــوالت فلــزی، امــروز معامــات عجیبــی را در فــاراک شــاهد بودیــم؛ 
فــاراک کــه بــا صــف خریــد معامــات خــود را آغــاز کــرده بــود در ســاعت اولیــه بــازار بــا 
ــا حمایــت ســهامداران حقیقــی  رنــج حقوقــی بــه صــف فــروش رســید. امــا در نهایــت ب
ــید.  ــان رس ــه پای ــو ب ــر تابل ــهم در صف ــات س ــد و معام ــع آوری ش ــروش جم ــف ف ص
ــدر  ــید و در ص ــهم رس ــون س ــش از 60 میلی ــه بی ــاد ب ــن نم ــروز ای ــات ام ــم معام حج
حجــم معامــات گــروه قــرار گرفــت. فامــا بــرای دومیــن روز متوالــی بــا صــف خریــد بــه 
معامــات خــود خاتمــه داد. در فــاذر معامــات پرحجمــی را طــی چنــد روز اخیــر نظــاره 
گــر بودیــم کــه تعــداد 8 میلیــون از ایــن حجــم در قیمــت صفــر تابلــو بیــن ســهامداران 
حقوقــی جابجــا شــد. بــه نظــر میرســد در صــورت تثبیــت معامــات ایــن نمــاد در محــدوده 

530 تومــان میتــوان منتظــر شــروع رشــد قیمتــی ســهم بــود.

ــی  ــای منف ــج ه ــا رن ــازار ب ــه ب ــروی در نیم ــزی، ک ــای فل ــه ه ــتخراج کان در اس
ســهامداران بــه صــف فــروش رســید کــه بــه گفتــه برخــی دلیــل ایــن امــر اعــام برنــده 
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ــته  ــات روز گذش ــهر در معام ــان ش ــه آرم ــت؛ گنجین ــاد اس ــدی آب ــدن مه ــه مع مناقص
ــن ســهم پیوســت؛  ــک درصــد ای ــاالی ی ــع ســهامداران ب ــه جم ــی ب ــد 4 میلیون ــا خری ب
ــد  ــد. رون در معامــات امــروز نیــز حــدود 60 درصــد خریــداران ســهامداران حقوقــی بودن
مثبــت معامــات کمنگنــز امــروز نیــز ادامــه یافــت و بــه صــف خریــد رســید. معامــات 
کچــاد و معــادن کــه همچنــان بــا حمایــت حقوقــی همــراه بــود کــم حجــم تــر از روزهــای 

اخیــر دنبــال شــد و در قیمــت صفــر تابلــو بــه پایــان رســید.

همانطــور کــه ذکــر شــد،طی فرآینــد واگــذاری معــدن ســرب و روی معــدن مهــدی آبــاد 
ــات مســئول در  ــددی از ســوی مقام ــای متع ــان ه ــه زم ــدرو در شــرایطی ک توســط ایمی
ایــن ســازمان جهــت بازگشــایی پاکــت هــای مناقصــه اعــام مــی شــد، ســرانجام ایــن امر 
انجــام گردیــد و طــی آن برنــده نهایــی مشــخص شــد. بــه طوریکــه کنسرســیوم مبیــن بــا 
ــدن ســرب و روی اعــام  ــذاری در مع ــل و ســرمایه گ ــده تحصی ــور برن ــکاری گلینک هم
شــدند.  ایــن موضــوع در حالــی طــی معامــات روز جــاری مطــرح گردیــد کــه در پــی آن 
ســهام شــرکت توســعه معــادن روی ایــران کــه بــه دلیــل انتشــار برخــی از شــایعات مبنــی 
بــر احتمــال برنــده شــدن در ایــن مناقصــه رشــد قیمتــی قابــل توجهــی را تجربــه کــرده 

بــود، بــا افزایــش فشــار ســهام و تشــکیل صــف فــروش مواجــه گردیــد!

ــی را پشــت ســر گذاشــتند.  ــات منف ــای معام ــی نماده ــا تمام ــا تقریب ــه ای ه در بیم
البــرز بــا معاملــه بیــش از 2 میلیــون ســهم بیشــترین حجــم معامــات گــروه را داشــت؛ در 
ایــن نمــاد گنجینــه آرمــان شــهر همچنــان نقــش خریــدار را بــازی مــی کنــد. طــی حــدود 
ــال شــد.  ــو یعنــی 158 تومــان دنب ــر تابل ــر معامــات ســهم در محــدوده صف 10 روز اخی
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن قیمــت باالتــر از یکــی از مقاومتهــای تاریخــی ایــن ســهم اســت 
در صــورت ادامــه ایــن حجــم معامــات در ایــن محــدوده مــی تــوان ایــن ســهم را بــرای 
خریــد مناســب ارزیابــی کــرد. بیمــه ملــت تنهــا نمــاد صــف خریــد گــروه بــود. آســیا پــس 
ــا افــت 2 درصــدی همــراه شــد و معامــات  از معامــات مثبــت چنــد روز اخیــر امــروز ب

متعادلــی را پشــت ســر گذاشــت.

در اخبــار امــروز ایــن گــروه، رئیــس هیــات مدیــره بیمــه دانــا بــا اشــاره بــه اینکــه انتظــار 
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و توقــع ســهامداران، وصــول بــه موقــع مطالبــات و ســودآوری مناســب اســت از رشــد 36 
ــود  ــت: بهب ــر داد و گف ــال خب ــاه اول س ــی در 4 م ــرکت بورس ــن ش ــروش ای درصــدی ف
سیاســت هــای فروش،تغییــر نگــرش پرتفــوی محــوری بــه پرتفــوی اقتصادی،تمرکــز بــر 
فــروش بیمــه هــای خــرد و در نهایــت اصــاح ســاختار و ترکیــب مناســب پرتفــوی را از 
ضــرورت هــای مهــم ایــن شــرکت برشــمرد و افــزود: هنــگام انعقــاد قراردادهــای بیمــه ای 
ضــرورت دارد توجــه بــه بیمــه هــای امــوال و تجمیــع امــور بیمــه ای همــواره مــد نظــر 
ــه پیگیــری از طریــق  شــعب و شــبکه فــروش قــرار گیــرد و مدیریــت حقوقــی مکلــف ب
ــن  ــروش ای ــات شــود. وی از رشــد 36 درصــدی ف ــرای وصــول مطالب ــی ب مراجــع قضای
شــرکت بورســی در 4 مــاه اول ســال خبــر داد و بــا تاکیــد بــر شــاخص هــای ســودمحور 
ــال  ــان س ــا پای ــکاران ت ــی هم ــاش و همــت همگان ــه ت ــا ادام ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی اب
جــاری شــاهد افزایــش رشــد فــروش و موفقیــت هــای بیمــه دانــا در صنعــت بیمــه باشــیم.

در معامــات امــروز گــروه زراعــت و خدمــات وابســته، تعــداد هفــت میلیــون ســهم 
ــه و در  ــورس عرض ــازار فراب ــه در ب ــداری تلیس ــرکت دام ــهام ش ــد از س ــادل 10 درص مع
ــرای  ــرآوردی ایــن شــرکت ب ــه EPS ب ــا توجــه ب 5300 ریــال کشــف قیمــت شــد؛ کــه ب
ــذا  ــه شــده اســت؛ ل ــه در نظــر گرفت ــادل 6,4 مرتب ــن ســهم مع ــی P/E ،95 ای ــال مال س
حداقــل رشــد 20 درصــدی را بــرای ایــن ســهم میتــوان انتظــار داشــت. همچنیــن، بــرای 
مشــاهده بــرآورد کارشناســی ســود هــر ســهم ســال مالــی 95 ایــن شــرکت مــی توانیــد 
بــه قســمت مطالــب تحلیلــی ســایت مراجعــه نماییــد. معامــات تنهــا هــم گروهــی ایــن 
نمــاد یعنــی زمگســا نیــز بــا خبــر عرضــه ایــن ســهم بــرای ســومین روز متوالــی بــا صــف 

خریــد همــراه بــود.
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بازار آهن و فوالد در رکود کامل 

علیرغــم اینکــه در خــارج از مرزهــای ایــران بــازار جهانــی کاال کمــی رونــق گرفتــه اســت، 
ــازار در  ــد کــه در داخــل کشــوراین ب ــوالد مــی گوی ــازار آهــن وف ــه ب ــا رییــس اتحادی ام

رکــودی عمیــق بــه ســر مــی بــرد.

ــن ظرفیــت خــود  ــا کمتری ــع کــه ب ــر از صنای ــه غی ــد: درحــال حاضــر ب ــه میکن آزاد اضاف
کار مــی کنند،مهمتریــن بخــش تقاضــا یعنــی مســکن بــه دلیــل رکــود مصــرف چندانــی 

نــدارد.

او تصریــح مــی کنــد: هــم اکنــون هرکیلــو آهــن و میلگــرد 1450 تومــان کــه ایــن قیمــت 
کامــا تولیــد کننــدگان را در ضــرر قــرار مــی دهــد.

بــه گفتــه وی ،دربخــش فــوالد هــم وضــع بــه همیــن گونــه اســت و هــم اکنــون قیمــت 
فــوالد از کیلویــی 3 هزارتومــان شــروع و تــا هرکیلــو 20 هزارتومــان ادامــه دارد.

 

او رونــق بــازار را منــوط بــه بازگشــت رونــق بــه بخــش مســکن مــی دانــد و مــی گویــد: 
بــا کاهــش نــرخ بهــره مــی تــوان شــاهد بازگشــت ســرمایه هــا بــه ســوی مســکن بــود، 

چــرا کــه صنعــت ســاختمان هــم اکنــون بازدهــی بیشــتر از 15 درصــد نمــی دهــد.
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برنده قطعی معدن مهدی آباد چه کسی است؟ 

برنده معدن مهدی آباد قطعی شد.

بــه دنبــال انتشــاراخباری مبنــی بــر بازشــدن پاکــت مناقصــه معــدن ســرب و روی مهــدی 
آبــاد، یــک مقــام آگاه خبــر از قطعــی شــدن نتیجــه ایــن مناقصــه داد.

بــه گــزارش خبرنــگار مــا، چنــدی پیــش بهــرام شــکوری مدیرعامــل راهســازی ومعدنــی 
مبیــن اگرچــه دربــاره برنــده شــدن ایــن شــرکت تلویحــا اخبــاری را اعــام کــرده بــود امــا 
بــه نظــر مــی رســد برنــده ایــن مناقصــه باالخــره پــس از مدتهــا تاخیــر توســط ایمیــدرو 

مشــخص شــده اســت.

ــت.به  ــی دانس ــرکت را قطع ــن ش ــدن ای ــده ش ــر برن ــز خب ــکوری نی ــرام ش ــه به آنچنانک
ــن،  ــدر تامی ــری ص ــه رهب ــیوم ب ــه کنسرس ــه س ــران درمجموع ــگار همفک ــزارش خبرن گ
ــدن  ــران در مناقصــه مع ــادن روی ای ــعه مع ــگ توس ــن و هلدین ــی مبی ــازی و معدن راهس
ســرب و روی مهــدی ابــاد شــرکت کــرده بودنــد کــه شــرکت گلنکــور بــا شــرکت مبیــن 
توافقنامــه کــرد کــه بدیــن ترتیــب گلنکــور اعــام کــرد کــه در زمینــه هــای دانــش فنــی، 

ــد. ــت مــی کن ــس ، صــادرات و .... ازکنسرســیوم حمای فاینان

قدیمی ترین شرکت بورس ایران ،

درخواست افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی دارد 

نفــت پــارس قدیمــی تریــن شــرکت بــورس ایــران کــه اخیــرا« اقدامــی کــم ســابقه کــرده، 
برنامــه افزایــش ســرمایه 100 درصــدی را اعــام کــرد.
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ــی در 8  ــاده ای ــوق الع ــا برگــزاری مجمــع ف ــارس کــه 8 اســفند ســال گذشــته ب نفــت پ
اســفند ســال گذشــته اقــدام بــه افزایــش ســرمایه 33 درصــدی کــرده ، در صــدد افزایــش 

ســرمایه دیگــری برآمــده اســت.

براســاس ایــن گــزارش، هیــات مدیره«شــنفت« طبــق مصوبــه 16 تیــر گــزارش توجیهــی 
ــد و  ــا در صــورت تایی ــه حســابرس ارســال کــرده ت افزایــش ســرمایه 100 درصــدی را ب
ســپس مجــوز ســازمان بــورس، ســرمایه اســمی 100 میلیــاردی را از محــل مطالبــات حــال 

شــده ســهامداران و آورده نقــدی بــه 200 میلیــارد تومــان برســاند.

ایــن شــرکت اولیــن شــرکت بــورس 49 ســاله ایــران اســت کــه از 15 بهمــن 1346 بــه 
همــراه بانــک صنعتــی و معدنــی وارد بــازار ســهام شــده و دو مــاه بعــد از مجمــع ســاالنه 
تیــر در اقدامــی کــم ســابقه بیــن شــرکت هــای بورســی، تصمیــم بــه کاهــش 400 میلیون 

تومانــی پــاداش هیــات مدیــره گرفتــه اســت.

با عرضه ۳.۵ میلیون از ۷ میلیون سهم:

»تلیسه« با ۵۳۰ تومان کشف قیمت شد ،

 فاصله زیاد دو طرف عرضه و تقاضا/ P/E هشتمین شرکت

بــا عرضــه 3.5 میلیــون از 7 میلیــون ســهم قابــل واگــذاری شــرکت کوچــک و فرابورســی 
دامــداری تلیســه نمونــه ، هــر ســهم هشــتمین شــرکت جدیــد بــازار ســهام 530 تومــان 

کشــف قیمــت شــد.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، دقایقــی قبــل فراینــد عرضــه اولیــه 10 درصــد 
ســهام شــرکت دامــداری تلیســه نمونــه در بــازار دوم معامــات فرابــورس انجــام و طــی 
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آن بــا عرضــه 3,5 میلیــون از 7 میلیــون ســهم قابــل واگــذاری، هــر ســهم آن 530 تومــان 
کشــف قیمــت شــد.

در ایــن عرضــه برخــی متقاصیــان خواهــان خریــد حــدود 200 تومــان تــا 260 و حداکثــر 
300 تومانــی هــر ســهم بودنــد امــا ســهامدار عمــده آن در نهایــت بــا 530 تومــان اقــدام 
 P/E بــه عرضــه کردنــد کــه بــا توجــه بــه پیــش بینــی 828 ریالــی هــر ســهم ، نســبت
ایــن شــرکت جدیــد حــدود 6,4 مرتبــه بــرآورد شــده کــه از نســبت P/E حــدود 8,9 مرتبــه 

گــروه پاییــن تــر اســت.

ــاعت 12:40  ــاال« از س ــا و احتم ــر عرضــه ه ــد دیگ ــم مانن ــر ه ــهم دیگ ــون س 3,5 میلی
ــن عرضــه م شــود. ــران آنای ــه گ ــرای معامل ب

در ایــن عرضــه ســهمیه هــر کارگــزار بــا همــه شــعب 35 هــزار ســهم بــوده و هیــچ یــک 
از صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری مشــترک نمــی تواننــد اقــدام بــه خریــد کننــد.

ایــن شــرکت بعــد از 6 شــرکت فرابورســی کاغــذ پــارس، ســرمایه مســکن الونــد، حمــل و 
نقــل پارســیان ، انــرژی امیــد تابــان هــور، ســرمایه گــذاری توســعه گوهــران امیــد، آتیــه 
داده پــرداز و شــرکت بورســی واســپاری ملــت، هشــتمین شــرکت جدیــد در ســال جــاری 

بشــمار مــی رود.

گســترش کشــاورزی و دامپــروری فــردوس پــارس و بنیــاد مســتضعفان بــا مالکیــت 51 و 
34 درصــدی بــه عنــوان ســهامداران اصلــی حضــور دارنــد.
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خساپا در چه محدوده ای خریدنیست؟

تحلیگران خرید سهم را در 116 تا 123 تومان مناسب می دانند:

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

ایــن در صورتیســت کــه »پرویــز خالقــی« معتقدســت در صــورت عبــور از مقاومــت 132 
تومــان خریــد ســهم مناســب خواهــد بــود:

https://efanos.com/Analyze/41428

کــم ریســک تریــن ســیگنال صــادر شــده از ســهم را مــی تــوان در لینــک زیــر مشــاهده 
کــرد:

https://efanos.com/Signal/26989

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=657
https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=148
https://efanos.com/Analyze/41428
https://efanos.com/Signal/26989
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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

