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نیم نگاهی به بازار

بــه گــزارش بورســینِس بــه نقــل از پرشــین تحلیــل، شــاخص کل بــورس بیــش از 26 
واحــد افزایــش یافــت و بــه رقــم 73,763 واحــد رســید. کــه نمادهــای کگل بــا 45 واحــد ، 
کچــاد بــا 27 واحــد و وامیــد بــا 26 واحــد بیشــترین تاثیــر  مثبــت و همچنیــن نمــاد خســاپا 
ــورس گذاشــتند.  ارزش معامــات  ــر شــاخص ب ــر منفــی را ب ــا 55 واحــد بیشــترین تاثی ب
در ایــن بــازار بــه رقــم 619 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد فــاذر بــا رقمــی حــدود 25 
میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه بــود . در بــازار فرابــورس شــاخص کل بیــش 

از 3 واحــد کاهــش یافــت و بــه رقــم 767 واحــد رســید .

ــورس  ــر شــاخص فراب ــر منفــی را ب ــارون و زاگــرس  بیشــترین تاثی ــد، م نمادهــای دماون
گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 101 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد 

ــود . ــه ب ــان دارای بیشــترین ارزش معامل ــارد توم ــا بیــش از  7میلی ــا ب چکاپ

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3501 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
103 هــزار تومــان رســید.

مهمترین اخبار اقتصادی

ــا بانک هــای متوســط  ــی ب ــرد: ســطح همــکاری مال ــک مرکــزی اعــام ک ــام بان قائم مق
اروپایــی به ســمت بانک هــای بــزرگ ایــن قــاره گســترش یافتــه اســت. ایــن ســخن نفــر 
دوم بانــک مرکــزی در یک ســالگی انعقــاد برجــام در صــورت تحقــق کامــل می توانــد یکــی 
از موانــع توســعه تجــارت در پســابرجام را برطــرف کنــد. خبــر قائم مقــام بانــک مرکــزی 
ــای  ــل چالش ه ــرای ح ــی ب ــی و غرب ــای ایران ــان مقام ه ــتی می ــدن نشس ــان ش و همزم
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ارتبــاط کارگــزاری ایــران بــا بانک هــای بــزرگ اروپایــی دو نشــانه جــدا بــرای ورود روابــط 
مالــی ایــران بــه فصــل جدیــد اســت . کارشناســان معتقدنــد بــا توجــه بــه آنکــه بانک هــا 
الیــه زیریــن تجــارت به حســاب می آینــد، توســعه و عمــق بخــش روابــط بانکــی گام اول 
ــت از  ــا حکای ــت. گمانه  زنی ه ــابرجام اس ــده در پس ــایش های ایجادش ــی از گش میوه چین
ــام بانــک مرکــزی تابعیــت  ــزرگ مــورد اشــاره  ازســوی قائم مق آن دارد کــه بانک هــای ب
ــرای  ــا ب ــن بانک ه ــی از ای ــود برخ ــه می ش ــد. گفت ــی دارن ــی و بلژیک ــی، سوئیس ایتالیای
بانــک مرکــزی و چنــد بانــک ایرانــی اقــدام بــه گشــایش حســاب بــا هــدف ارائــه خدمــات 
مالــی کرده انــد. صاحب نظــران معتقدنــد اگــر برخــی بانک هــای بــزرگ در ایجــاد روابــط 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــده علی ــی ایجادش ــای روان ــوند، فض ــدم ش ــران پیش ق ــا ای ــزاری ب کارگ
ــران  ــب ای ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــد شکس ــده، خواه ــا مان ــا به ج ــه از دوره تحریم ه ــران ک ای
می توانــد از مســیر گســترش روابــط بانکــی و تســهیل نقل و انتقــال مالــی حجــم تجــارت 
ــام بانــک مرکــزی اعــام کــرد کــه ســطح  ــم مق ــا جهــان را افزایــش دهــد .قائ خــود ب
ــا از بانک هــای  ــا آنه ــزاری ب ــط کارگ ــا و ایجــاد رواب ــا دنی ــران ب همــکاری بانک هــای ای
کوچــک و متوســط بــه ســمت بانک هــای بــزرگ گســترش یافتــه اســت. اکبــر کمیجانــی، 
قائم مقــام بانــک مرکــزی ایــن خبــر را صبــح دیــروز در کنفرانــس بانکــی کــه در حاشــیه 

نهمیــن نمایشــگاه بــورس، بانــک و بیمــه تشــکیل شــده بــود، اعــام کــرد

ــر اطاعــات در جمــع فعــاالن بخــش  ــا حضــور وزی بحــث داغ ســرمایه گذاری خارجــی ب
ــوی،  ــیدمحمود عل ــلمین س ــام والمس ــاد حجت االس ــه اعتق ــد. ب ــری ش ــی پیگی خصوص
ســرمایه گذاری خارجــی بــه نوعــی امنیــت ســفید ایجــاد می کنــد. مــا بایــد ســرمایه گذاری 
را تقویــت کنیــم چرا کــه تقویــت ســرمایه گذاری، تقویــت زیربنایــی امنیــت اســت. همچنین 
وی دو بــال رشــد و شــکوفایی کشــور را ســامت اقتصــادی و امنیــت اقتصــادی دانســت. 
از ســویی 4 مطالبــه بخــش خصوصــی از وزارت اطاعــات در شــانزدهمین نشســت هیــات 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران مطــرح شــد. مســعود خوانســاری، رئیــس اتــاق بازرگانی 
تهــران از ایــن وزارتخانــه خواســت تــا مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی را در دســتور کار قــرار 
ــه  ــتار ارائ ــویی وی خواس ــد. از س ــاد کنن ــرای کســب وکار ایج ــی را ب داده و فضــای رقابت
ــه  گزارش هــای مســتمر تحلیلــی درخصــوص عملکــرد بنگاه هــای دولتــی و شــبه دولتی ب
ــه بخــش  ــوان مطالب ــز به عن ــردن اوضــاع اقتصــادی کشــور را نی ــد و رصــد ک ــت ش دول
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خصوصــی از وزارت اطاعــات مطــرح کــرد .

در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات شــاهد معامــات منفــی ای در بیشــتر نمادهــا 
بودیــم .خســاپا منفــی بــود ایــن نمــاد در محــدوده کــف قیمتــی معاماتــش را آغــاز نمــود 
و در آخــر نیــز بــا قیمــت پایانــی 1275 ریالــی بــه کار خــود پایــان داد خســاپا امــروز پــر 
عرضــه ظاهــر شــد بطوریکــه شــاهد صــف فــروش در ایــن نمــاد نیــز بودیــم ســایپا بیش از 
169 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه در صــدر معامــات گــروه قــرار گرفــت . خــاور منفــی 
بــود ایــن نمادامــروز بــا کاهــش 1 درصــدی همــراه شــد و بــه قیمــت 1189 ریالــی رســید 
. خاذیــن منفــی بــود ایــن نمــاد امــروز بــا کاهــش 4 درصــدی بــه معاماتــش خاتمــه داد 
و بــا قیمــت پایانــی 971 ریالــی بــرای برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه جهــت 
تصویــب صــورت هــای مالــی متوقــف شــد . خبهمــن در محــدوده صفــر مثبــت بــه کار 
ــون ســهم  ــش از 8 میلی ــی بی ــی 2838 ریال ــت پایان ــا قیم ــن ب ــان داد خبهم ــودش پای خ
معاملــه شــد کــه حــدود 82 درصــد خریــد امــروز ایــن نمــاد توســط حقوقــی هــا صــورت 
گرفــت . نمادهــای خریخــت ، خاهــن ، خمهــر ، خمحــور از مثبــت هــای همــراه بــا صــف 
خریــد گــروه بودنــد . ورنــا بــا کاهــش 1 درصــدی هفتــه ای منفــی را پشــت سرگذاشــت 
ورنــا بــا قیمــت پایانــی 2377 ریالــی بیــش از 8 میلیــون ســهم معاملــه شــد . خوســاز قرمــز 

پــوش بــود ایــن نمــاد بــا کاهــش 1 درصــدی بــه قیمــت 3543 ریــال رســید .

در حالــی نــرخ ســود تســهیات بانکــی بــه 18 درصــد کاهــش یافتــه کــه رئیــس شــورای 
ــا نــرخ هــای  ــه اینکــه شــرکت خودروســازی خــود مختــار هســتند ت ــا اشــاره ب رقابــت ب
ســود مشــارکتی قراردادهــای خــود را تعییــن کننــد ،گفــت: شــورای رقابــت در ایــن رابطــه 
ــرخ ســود تســهیات  ــار، ن ورود پیــدا نمــی کنــد .براســاس تصمیــم شــورای پــول و اعتب
عقــود غیرمشــارکتی بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری و همچنیــن نــرخ ســود مــورد انتظــار 
عقــود مشــارکتی قابــل درج در قــرارداد میــان بانــک یــا مؤسســات اعتبــاری و مشــتری، 
حداکثــر معــادل 18 درصــد تعییــن شــد. همچنیــن نــرخ ســود تســهیات بانــک کشــاورزی 
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ــادل  ــهیات مع ــایر تس ــرای س ــد و ب ــادل 15 درص ــرمایه گذاری مع ــهیات س ــرای تس ب
18 درصــد هــم تعییــن شــده و از 19 تیرمــاه در بانک هــای کشــور اجرایــی  شــده اســت 
.مطابــق ایــن تصمیــم بــه نظــر می رســد شــرکت های خودروســاز هــم بایــد در پرداخــت 
ســودهای مشــارکتی خــود بــه مشــتریان ایــن کاهــش نــرخ را اعمــال کننــد امــا در حــال 
حاضــر شــرکت های خودروســازی هماننــد روال گذشــته فعالیــت می کننــد و تصمیمــی در 

ایــن رابطــه نگرفتــه انــد.

در گــروه فلــزات اساســی شــاهد معامــات مثبتــی در بیشــتر نمادهــا بودیــم . فــوالد 
منفــی بــود ایــن نمــاد در محــدوده صفــر منفــی بــه کار خــود پایــان داد بــه قیمــت 1223 
ریــال رســید فــوالد امــروز بــا بیــش از 30 میلیــون ســهم پــر حجــم تریــن نمــاد گــروه 
بــود . همچنیــن در ایــن نمــاد شــاهد معاملــه بلوکــی بــه حجــم 78 میلیــون ســهم بودیــم 
کــه ایــن معاملــه بــه ارزش پایــه هــر ســهم 121 تومــان بــود و در نمــاد فــوالد2 در بــازار 
ــن  ــود ای ــت ب ــت . فاســمین مثب ــی صــورت گرف ــهامدار حقوق ــرده فروشــی توســط س خ
نمــاد بــا افزایــش 2 درصــدی همــراه شــد و بــا قیمــت پایانــی 2312 ریالــی بیــش از 11 
میلیــون ســهم معاملــه شــد . فســرب پرتقاضــا ظاهــر شــد ایــن نمــاد امــروز بــا افزایــش 
4 درصــدی قیمــت پایانــی 2454 ریالــی را تجربــه کــرد و در آخــر نیــز بــا صــف خریــد 3 
میلیونــی بســته شــد . نمادهــای فباهنــر ، زنــگان ، فــرآور از دیگــر نمادهــای مثبــت همــراه 
بــا صــف خریــد گــروه بودنــد . ذوب مثبــت بــود و در محــدوده صفــر مثبــت بــه کار خــود 
ــا افزایــش 2 درصــدی بــه قیمــت 1624 ریــال رســید و بیــش از 2  خاتمــه داد . وتــوکا ب
میلیــون ســهم معاملــه شــد . فخــوز مثبــت شــد و بــا افزایــش 1 درصــدی معاماتــش را 

پشــت سرگذاشــت فخــوز امــروز قیمــت پایانــی 2393 ریالــی را تجربــه کــرد .

ــب  ــس، نای ــوالد، رئی ــدگان ف ــن تولیدکنن ــره انجم ــات مدی ــس از انتخــاب اعضــای هی پ
رئیــس و نیــز دبیــر انجمــن، بــه صــورت اجماعــی بــرای ســه ســال آتــی انتخــاب شــدند. 
ــا حضــور  ــره انجمــن کــه روز دوشــنبه ب ــه گــزارش مایــن نیــوز، در جلســه هیــات مدی ب
تمامــی اعضــای هیــات مدیــره برگــزار شــد، دکتــر محمــود اســامیان بــه عنــوان رئیــس، 
ــه  ــلطانی ب ــه س ــید رســول خلیف ــس و س ــب رئی ــوان نای ــه عن ــری زاده ب حمیدرضــا طاه

عنــوان دبیــر انجمــن انتخــاب شــدند.
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ــی 60  ــرفت فیزیک ــه پیش ــاره ب ــا اش ــلیمان ب ــوم مسجدس ــه آلومینی ــل کارخان ــر عام مدی
درصــدی ایــن کارخانــه گفــت : روندســاخت ایــن کارخانــه بســیار مناســب اســت و اگــر 
ــرداری  ــه بهــره ب ــه ب ــاز اول کارخان ــان ســال ف ــا پای ــم ت ــم امیدواری ــا کار کنی ــد م بگذارن

برســد.

رییــس هیــات عامــل ایمیــدرو، گفــت: ســازمان ایمیــدرو پــس از توافــق انجــام شــده بیــن 
ایــران و قدرت هــای جهانــی، توانســت بــا شــرکت های بــزرگ 9 کشــور از جملــه ایتالیــا، 
ــد، ترکمنســتان و افغانســتان  ــی، هن ــای جنوب ــی، افریق ــن، کره جنوب فرانســه، اتریــش، چی
ــات  ــر اقدام ــزود: از دیگ ــیان اف ــدی کرباس ــاند . مه ــه امضــا برس ــکاری ب ــه هم تفاهمنام
انجــام شــده در دوران پســابرجام می تــوان بــه امضــای تفاهمنامــه همــکاری بــا شــرکت 
ــوالد و  ــرد ف ــرم و س ــورد گ ــدون درز، ن ــای ب ــاخت لوله ه ــه س ــا در زمین ــی ایتالی دانیل

ــرد. ــه کنســانتره ســنگ آهن اشــاره ک ــک کارخان ــن ســاخت ی همچنی

در گــروه بیمــه، بیمه کوثــر با خبــر افزایش ســرمایه 79 درصــدی همچنــان پرتقاضاترین 
ــه  ــز ادامــه داشــت و صنــدوق گنجین ــرز امــروز نی ــود. معامــات مثبــت الب نمــاد گــروه ب
ــی آتــش ســوزی پتروشــیمی  ــدار اســت. در پ ــن نمــاد خری ــان در ای ــان شــهر همچن آرم
ــن شــرکت در  ــل ســهم 1.2 درصــدی ای ــه دلی ــرد ب ــام ک ــز اع ــامان نی ــه س بوعلی،بیم
ــی ســینا، پرداخــت خســارت، تاثیرمحسوســی  ــده پتروشــیمی بوعل کنسرســیوم بیمــه کنن
روی ســود ســال 95 ایــن شــرکت نــدارد؛ در معامــات امــروز بســاما، هیــچ ســهمی داد و 

ســتد نشــد.

ــس از  ــاد کچــاد پ ــاهد بازگشــایی نم ــروز ش ــزی، ام ــای فل ــه ه ــتخراج کان در اس
ــم  ــرکت علیرغ ــن ش ــم؛ ای ــی بودی ــود 35 تومان ــیم س ــادی و تقس ــع ع ــزاری مجم برگ
تعدیــل مثبــت 50 درصــدی تنهــا بــا رشــد 3 درصــدی در قیمــت 1599ریــال بــه تابلــوی 
معامــات بازگشــت؛ بدنبــال بازگشــایی ایــن نمــاد رشــد قیمتــی نمادهــای کگل و ومعــادن 
را تــا تشــکیل صــف خریــد نظــاره گــر بودیــم. نمــاد کگل نیــز در پایــان بــازار بــا معاملــه 
ــا صــف خریــد 5 میلیونــی جهــت برگــزاری مجمــع عــادی ســالیانه  25 میلیــون ســهم ب
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ــه  ــت ارائ ــل مثب ــا تعدی ــود را ب ــه خ ــه ماه ــزارش س ــز گ ــرکت نی ــن ش ــد؛ ای ــف ش متوق
خواهــد داد. کــروی و کامــا نیــز در ادامــه رشــد قیمــت جهانــی روی امــروز نیــز پرتقاضــا 
بودنــد؛ طبــق پیــش بینــی جدیــد بانــک گولدمــن ســاکس، قیمــت روی تــا 3 مــاه آینــده 

ــه قیمــت 2300 دالر خواهــد رســید. ــا رشــد 15 درصــدی ب ب

ــد.  ــا معامــات منفــی همــراه بودن در گــروه محصــوالت شــیمیایی اکثــر نمادهــا ب
تاپیکــو لیــدر گــروه در حــدود 10 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه 5 میلیــون آن در قیمــت 
ــاد در  ــن نم ــد ای ــام ش ــی انج ــورت بلوک ــه ص ــازازر ب ــی ب ــاعات پایان ــان در س 198 توم
محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 195 تومــان بــه روز خــود پایــان داد و بــا 9 واحــد مثبــت 
بــر شــاخص تاثیــر گــذار بود.نمادهــای شپاکســا و شــتوکا صــف خریدهایــی گــروه بودنــد.
در نمــاد جــم 2، در بــازار خــرده فروشــی 2,700,000ســه  در قیمــت 927 تومــان بلــوک 
زده شــد.نمادهای شــفارا و شــپدیس در حداقــل قیمــت روزانــه خــود بســته شــدند.مارون 
بــدون فروشــنده حقوقــی بیــش از 12 میلیــارد ریــال معاملــه شــد و در انتهــا در محــدوده 
ــه معامــات خــود خاتمــه داد و دومیــن ســهم  صفــر منفــی ، در قیمــت 3,048 تومــان ب
ــروز کار خــود را  ــورس شــد.جم کــه در محــدوده قیمــت دی ــر گــذار در شــاخص فراب تاثی
آغــاز کــرده بــود در بیــن ســهامداران حقوقــی بیــش از 10 میلیــارد ریــال دادوســتد شــد و 
در آخــر در قیمــت 944 تومــان خــود را بــرای معامــات فــردا آمــاده کــرد.در ایــن نمــاد 
قــرار اســت بــه زودی 15درصــد از ســهام شــرکت به عنــوان چهارمیــن واحــد بــزرگ الفیــن 

جهــان، در بــورس اســتانبول عرضــه شــود .

بــه گــزارش خبرنــگار شــانا، معاونــت برنامــه ریــزی وزارت نفــت قیمــت هــر مترمکعــب 
ــت ماه  ــال، اردیبهش ــزار و 313 ری ــال 2 ه ــاه امس ــی را در فروردین م ــتاندارد گاز طبیع اس
ــال  ــرد .اعم ــام ک ــن و اع ــال تعیی ــزار و 702 ری ــاه 2 ه ــال و خردادم ــزار و 464 ری 2 ه
تعرفــه هــا، عــوارض، مالیــات و حقــوق قانونــی دولــت و همچنیــن مفــاد مــاده )3( اباغیــه 

یادشــده در قبــض هــای گاز مصرفــی صــورت مــی پذیــرد.

در گــروه پاالیشــی بــا اســتثناء نمادهــای شرانل،شــپنا و شــنفت بقیــه نمادها در حاشــیه 
منفــی دادوســتد شدند.شــبندر در حالــی کــه بــا منفــی شــروع کــرده بــود بیــش از 5 میلیون 



 تحلیل امروز چهارشنبه 23 تیر 95

www.Bourseiness.com  بورسینسداتکام

7

7

ســهم جابــه جــا شــد کــه در حــدود 2 میلیــون آن در قیمــت 447 تومــان در ســاعت آخــر 
بــازار بــه صــورت بلوکــی صــورت پذیرفت.ایــن نمــاد در نهایــت در محــدوده صفــر منفــی 
، در قیمــت 441 تومــان بــه کار خــود پایــان داد ، صــدر نشــین گــروه شــد و بــا 4 واحــد 
منفــی بــر شــاخص تاثیــر گــذار بود.درنمــاد شــپنا2، 47,215,172 میلیــون ســهم در قیمــت 
245 تومــان در بــازار خــرده فروشــی بــه صــورت بلوکــی انجــام شد.شــبریز بــا 96 درصــد 
فروشــنده حقوقــی بیــش از 23 میلیــارد ریــال معاملــه شــد ودر نهایــت در محــدوده صفــر 
منفــی ، در قیمــت 344 تومــان بــه روز خــود خاتمــه داد و دومیــن ســهم گــروه شد.شــپنا در 
ادامــه رونــد نزولــی خــود امــروز را هــم منفــی شــروع کــرد و در بیــن ســهامداران حقوقــی 
ــان در  ــت 263 توم ــون آن در قیم ــه 3 میلی ــد ک ــتد ش ــهم دادوس ــون س ــش از 5 میلی بی
دقایــق پایانــی بــازرا بلــوک زده شــد.این نمــاد در محــدوده صفــر مثبــت ، در قیمــت 260 

تومــان بــرای معامــات فــردا آمــاده شــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز از نیویــورک، قیمــت نفــت در معامــات روز ســه شــنبه 
ــود در  ــتقراضی خ ــات اس ــودبری از معام ــرای س ــران ب ــه گ ــرا معامل ــت زی ــش یاف افزای
ــد  ــه بازگشــت رون ــی، ب ــی معامات ــل فن ــد و برخــی دالی روزهــای گذشــته تــاش کردن
افزایشــی بــه بــازار کمــک کــرد .در معامــات اســتقراضی، معاملــه گــران بــا پیــش بینــی 
کاهــش قیمــت نفــت وارد قراردادهایــی مــی شــوند کــه بــه آنهــا کمــک مــی کنــد از افــت 

قیمتهــا ســود ببرنــد .

مدیــر عامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه تشــریح فرصتهــا و چالشــهای ایــن شــرکت در 
دوران پســابرجام پرداخــت و گفــت: بــر اســاس برنامــه ریزیهــا، مقــرر شــده اســت تولیــد 

روزانــه نفــت خــام در نیمــه نخســت امســال بــه چهــار میلیــون بشــکه برســد .

از میــان 9 پاالیشــگاه موجــود کشــور ســهام  6 پاالیشــگاه بــه ســهام عدالــت تعلــق دارد، 
بــه طــوری کــه برخــی از ایــن پاالیشــگاه 40 درصــد و برخــی ماننــد پاالیشــگاه تهــران 
90 درصــد ســهامش متعلــق بــه ســهام عدالــت اســت. بــه همیــن دلیــل بــا مذاکراتــی کــه 
بیــن مســؤوالن صنعــت نفــت و مســؤوالن اقتصــادی کشــور صــورت گرفــت مقــرر شــده 
ــن پاالیشــگاه هــا توســط مجموعــه صنعــت نفــت  ــره ای ــات مدی ــا اعضــای هی اســت، ت
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انتخــاب شــوند .

ــون  ــه 33 میلی اوپــک پیــش بینــی کــرد تقاضــای نفــت ایــن ســازمان در ســال 2017 ب
ــک در  ــت کشــورهای غیرعضــو اوپ ــی رود نف ــار م ــن انتظ ــد. همچنی بشــکه در روز برس
ســال 2016 بــه میــزان 900 هــزار بشــکه در روز کاهــش یابــد کــه مهمتریــن عامــل آن، 
ــد نفــت  ــز تولی ــادا در ســه ماهــه دوم اســت .در ســال 2017 نی ــد نفــت کان کاهــش تولی
غیراوپــک بــا 100 هــزار بشــکه در روز کاهــش بــه 55,9 میلیــون بشــکه در روز خواهــد 

رســید .

یک مدیرمالی درخاهن برحرف و حدیث ها پایان داد!

خاهن 228 درصد افزایش سرمایه را ثبت کرد! 

یکــی از مدیــران خاهــن مــی گویــد: پــس ازحــدود یــک ســال تــاش ، باالخــره آهنگــری 
تراکتورســازی موفــق بــه افزایــش ســرمایه شــد.

ــران پــس از حــدود یــک ســال  ــور ســازی ای  افزایــش ســرمایه شــرکت آهنگــری تراکت
حــرف و حدیــث فــراوان ، درپایــان توانســت موفــق بــه دریافــت مجــوز و ثبــت آن شــود.

ایــن را یکــی از مدیــران ایــن شــرکت مــی گویــد و درپاســخ بــه ســوال خبرنــگار همفکران 
مبنــی براینکــه چطــور شــد عــدد افزایــش ســرمایه تغییــر کــرد، مــی افزایــد: درآغــاز قــرار 

بــود 150 درصــد بــه ســرمایه افــزوده شــود امــا ایــن عــدد بــه 228 درصــد تغییــر یافــت.

بــه گفتــه وی ، آهنگــری تراکتــور ســازی بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه هــم اکنــون دارد، 
راه یافتــن بــه بازارهــای خارجــی و صــادرات را مهمتریــن هــدف خــود مــی دانــد برهمیــن 
اســاس مهمتریــن هدفــش از ایــن افزایــش ســرمایه ازمحــل تجدیــد ارزیابــی هــا همیــن 

عامــل اســت.
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ــدی از  ــرمایه 100 درص ــش س ــه افزای ــته برنام ــال گذش ــن س ــر بهم ــان و اواخ ــل آب اوای
محــل مــازاد تجدیــد ارزیابــی دارایــی هــا را مطــرح کــرده بــود کــه بعــد از ارزیابــی مجــدد 
ــه  ــود آنچنانک ــه ش ــرمایه اضاف ــه س ــد ب ــد، 150 درص ــای 100 درص ــه ج ــد ب ــرار ش ، ق
هیــات  مدیــره شــرکت بعــد از مصوبــه 26 اســفند ســال گذشــته ، 31 فروردیــن درخواســت 
ــه بیــش از 80 میلیــارد تومــان را مطــرح کــرده و بعــد از ارایــه  افزایــش ســرمایه از 32 ب
مــدارک بــه ســازمان بــورس و رفــع برخــی اشــکاالت، منتظــر صــدور مجــوز اســت کــه 
بــا توجــه بــه درخواســت ایــن تامیــن مالــی در ســال گذشــته، مشــمول معافیــت مالیاتــی 

اســت.

صورت مالی پتروشیمی ها به شفافیت رسید

ــی را در  ــتاندارد گاز طبیع ــب اس ــر مترمکع ــت ه ــت قیم ــزی وزارت نف ــت برنامه ری معاون
فروردین مــاه امســال 2 هــزار و 313 ریــال، اردیبهشــت ماه 2 هــزار و 464 ریــال و 

ــرد. ــام ک ــن و اع ــال تعیی ــزار و 702 ری ــاه 2 ه خردادم

اعمــال تعرفه هــا، عــوارض، مالیــات و حقــوق قانونــی دولــت و همچنیــن مفــاد مــاده )3( 
ــرد. ــی صــورت می پذی ــای گاز مصرف ــده در قبض ه ــه یادش اباغی

ــه محاســبه  ــول پای ــاده 1- فرم ــه صادرشــده از ســوی وزارت نفــت، م ــر اســاس اباغی ب
قیمــت گاز ســبک و شــیرین تحویلــی از شــبکه سراســری گاز به عنــوان خــوراک واحدهــای 

پتروشــیمی بــه ترتیــب زیــر خواهــد بــود:

قیمــت گاز طبیعــی در بــازار تعیین شــده * 0,5 + معــدل وزنــی قیمــت داخلــی، صادراتــی 
و وارداتــی * 0,5= قیمــت گاز طبیعــی
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الــف- تبصــره- منظــور از معــدل وزنــی قیمــت داخلــی، صادراتــی و وارداتــی، حاصل ضرب 
کل گاز فروخته شــده منهــای مقــدار گاز وارداتــی در متوســط قیمــت فــروش ســایر مصــارف 
داخلی)خانگــی، تجــاری، دولتــی، عمومــی، حمل ونقــل و صنعــت بــدون احتســاب فــروش 
ــادرات گاز و  ــل از ص ــد حاص ــاوه کل درآم ــوراک( به ع ــوان خ ــیمی ها به عن ــه پتروش ب
ــایر  ــرای س ــده ب ــدار گاز فروخته ش ــیم بر مق ــرای واردات گاز، تقس ــی ب ــز کل پرداخت نی
مصــارف  داخلــی )خانگــی، تجــاری، دولتــی، عمومــی، حمل ونقــل و صنعــت غیــر خــوراک 
پتروشــیمی ها( به عــاوه مقــدار صــادرات گاز اســت )برابــر بــا فرمــول ذیــل(. ایــن معــدل 
در هــر نیمــه ســال شمســی بــر مبنــای عملکــرد نیمــه گذشــته ســال محاســبه و مــاک 

عمــل قــرار خواهــد گرفــت.

ــازار تعیین شــده عبــارت اســت از متوســط قیمــت  ب- منظــور از قیمــت گاز طبیعــی در ب
ــی  ــای عمده فروش ــانگر قیمت ه ــوان نش ــده به عن ــای تعیین ش ــاب ه ــاه در ه گاز در هرم
گاز طبیعــی در مناطــق رقیــب در توســعه صنعــت پتروشــیمی ایــران، شــامل هنــری هــاب 

آمریــکا، هــاب آلبرتــا کانــادا و هابهــای NBP انگلیــس و FFT هلنــد.

ــی  ــت گاز طبیع ــط قیم ــیمی متوس ــع پتروش ــری صنای ــظ رقابت پذی ــرای حف ــاده 2- ب م
خــوراک ایــن صنایــع در هیــچ حالتــی از نــود درصــد قیمتــی کــه بــر اســاس بنــد ب مــاده 

ــه محاســبه می شــود، بیشــتر نخواهــد شــد. ــن اباغی یــک ای

ــای  ــا انته ــن ت ــدای فروردی ــه از ابت ــن اباغی ــوع ای ــی موض ــت گاز طبیع ــاده 3- قیم م
ــاه  ــدای مهرم ــاده 1 و از ابت ــده در م ــای محاسبه ش ــر از قیمت ه ــهریور 10 درصــد کمت ش
ــاده 1 اســت. ــده در م ــای محاسبه ش ــتر از قیمت ه ــفندماه 10 درصــد بیش ــای اس ــا انته ت

ماده 4- این فرمول قیمت از ابتدای سال 1395 تا ابتدای سال 1405 معتبر است.

ــرا و  ــت اج ــای در دس ــز طرح ه ــرداری و نی ــت بهره ب ــای در دس ــرای واحده ــره – ب تبص
یــا جدیــد، اعمــال فرمــول قیمــت تعیین شــده، منــوط بــه عقــد قــرارداد بلندمــدت خریــد 

ــران و اجرایــی شــدن آن اســت. ــا شــرکت ملــی گاز ای خــوراک گاز ب
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ــود و در  ــد ب ــی خواه ــب مصرف ــت گاز، مترمکع ــام قیم ــبه و اع ــای محاس ــاده 5- مبن م
ــود در  ــام می ش ــون Btu اع ــه میلی ــی ب ــای جهان ــاب ه ــا در ه ــه قیمت ه ــواردی ک م

ــود. ــرض می ش ــون Btu ف ــادل یک میلی ــب گاز مع ــر 28,3 مترمکع ــبات ه محاس

ــا  ــارف واحده ــه مص ــیمی، هم ــای پتروش ــی واحده ــوراک مصرف ــور از خ ــاده 6- منظ م
پــس از کســر مصــارف ســوخت آن هاســت. در مجتمع هــای پتروشــیمی و مناطــق ویــژه 
ــدار گاز  ــه دلیــل ســامانه درونــی شــرکت های خری ــرژی و پتروشــیمی کــه ب اقتصــادی ان
ــه میــزان مصــارف خــوراک و ســوخت ممکــن نیســت، نســبت  طبیعــی، ســنجش جداگان
ــزی  ــت برنامه ری ــام معاون ــاس اع ــر اس ــورد ب ــر م ــی در ه ــوراک مصرف ــوخت و خ س
ــرکت های  ــه ش ــاب ب ــدور صورتحس ــبات و ص ــام محاس ــت انج ــن و جه ــه تعیی وزارتخان

ــود.  ــاغ می ش ــط اب ــه ذی رب تابع
 

ــه،  ــن اباغی ــت ای ــا رعای ــت ب ــف اس ــت مکل ــزی وزارت نف ــت برنامه ری ــاده 7- معاون م
ــی از شــبکه سراســری گاز کشــور  ــی ســبک و شــیرین تحویل ــه قیمــت گاز طبیع هرماه
به عنــوان خــوراک واحدهــای پتروشــیمی را به صــورت ریالــی محاســبه و جهــت اجــرا بــه 

ــد ــاغ کن ــط اب ــه ذی رب ــرکت های تابع ش

 تبصــره – مبنــای تســعیر نــرخ  ارز در هــر مــاه متوســط نــرخ تســعیر ارز رســمی بانــک 
مرکــزی خواهــد بــود.
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رویدادی که باعث اطمینان آلمان ها به بورس ایران شد

دعوت از ۴ میلیون مسلمان 

ــه  ــا ب ــی ه ــان آلمان ــث اطمین ــه باع ــی ک ــام رویدادی ــا اع ــخ ب ــورس مونی ــل ب مدیرعام
حضــور در بــورس ایــران شــده از 4 میلیــون مســلمان آلمانــی دعــوت کــرد از ابزارهــای 

ــد. ــران اســتفاده کنن ــی اســامی ای مال

جوچــن ســیل در حاشــیه برگــزاری نهمیــن نمایشــگاه بــورس، بانــک و بیمــه، گفــت: در 
آلمــان حــدود 4 میلیــون مســلمان زندگــی مــی کننــد کــه مــی تواننــد از ابزارهــای مالــی 
اســامی بــازار ســرمایه ایــران بهــره ببرنــد. ایــن موضــوع آغــازی بــرای ارتبــاط بورســی 

ایــران و آلمــان خواهــد بــود.

وی افــزود: بــورس کاالی ایــران بــه دلیــل شــفافیت بــاالی معامــات کاالهــا و دارا بــودن 
ابزارهــای مالــی مــی توانــد بــه ســرمایه گــذاران خارجــی اطمینــان خاطــر دهــد.

مدیرعامــل بــورس مونیــخ گفــت: ایــران تمــام بدهــی هــای خــود در بخــش بیمــه را بــه 
آلمــان پرداخــت کــرده کــه ایــن امــر اطمینــان ســرمایه گــذاران آلمانــی را بــرای حضــور 

در بــازار ســرمایه ایــران بیشــتر کــرده اســت.

وی بــه جایــگاه مناســب بــورس هــای کاالیــی در دنیــا اشــاره کــرد و گفــت: در ایــران نیــز 
ــازار از فرصــت هــای  ــورس کاالســت کــه ایــن ب ــران، ب ــازار ســرمایه ای یکــی از ارکان ب
جــذب ســرمایه گــذاران آلمانــی و ســایر ســرمایه گــذاران دنیــا بــه شــمار مــی رود چراکــه 
ایــن بــورس عــاوه بــر شــفافیت مطلــوب، از ابزارهــای جــذب نقدینگــی نیــز برخــوردار 

اســت.
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تکمبا را چند بخریم؟

تحلیگران خرید سهم را در محدوده 79-75 تومان مناسب می دانند.

سهم در حال حاضر در محدوده 81 تومان در حال معامله است.

https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=592

»تحلیلگــر بــورس 365« خریــد ســهم را در 76-80 تومــان بــا هــدف 90 تومــان مناســب 
مــی دانــد

https://efanos.com/Signal/24859

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=592
https://efanos.com/Signal/24859
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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

