
ب�ا افزاي�ش قيم�ت نف�ت و عب�ور از م�رز 
40دالر در ه�ر بش�كه، ح�اال كش�ورهايي 
كه تعه�د داده بودن�د كاهش تولي�د دهند، 
يكديگ�ر را ب�ه ك�م كاري مته�م مي كنند. 
ماه گذش��ته بود كه در مجموع قرار شد، حدود 
20ميليون بش��كه نفت از بازار حذف شود. در 
اين ميان نقش اوپك پالس از همه س��ازمان ها 
مهم تر ب��ود. اوپك و متحدان��ش در واكنش به 
نابودي تقاضا بر اثر بحران ويروس كرونا و سقوط 
قيمت ها، اوايل آوريل با كاهش تاريخي توليد به 
ميزان 7/9 ميليون بشكه در روز موافقت كردند. 
قيمت نفت كه در آوريل به پايين 20 دالر سقوط 
كرده بود، با اجراي توافق كاهش توليد و بهبود 
تدريجي تقاضا بيش از دو برابر رش��د كرد، اما 
بالتكليفي اوپك پالس درب��اره تمديد كاهش 
توليد در س��طح فعلي باعث افزايش فشارهاي 
كاهشي روي قيمت هاي نفت در روزهاي اخير 

شده است. 
طبق توافق اوليه اوپك پالس كه 2۳كشور در آن 
حضور دارند، مقرر شد كه توليد نفت به ميزان 
7/9 ميليون بشكه در روز در طول ماه هاي مه و 
ژوئن كاهش داده  شود و سپس محدوديت عرضه 
تا پايان سال 2020 به 7/7 ميليون بشكه در روز 
و از سال 202۱ تا سه ماهه اول سال 2020 به 

8/5 ميليون بشكه در روز تسهيل  شود. 
بررسي ها نشان داده است كه اوپك در ماه مه 
در تالش براي برقراري مجدد توازن بازار نفت، 
به س��ه چهارم از كاهش تولي��دي كه متعهد 
شده بود، عمل كرده است. اين پايبندي تحت 

تأثير عملكرد ع��راق و نيجريه قرار گرفت كه 
كمتر از نيمي از سهميه كاهش توليد تعيين 

شده را انجام دادند. 
عربس��تان س��عودي و روس��يه ب��راي تمديد 
كاهش توليد گروه اوپك پ��الس به ميزان 7/9 
ميليون بش��كه در روز به مدت ي��ك ماه ديگر 
به توافق اوليه رس��يده اند، اما پيشنهاد الجزاير 
كه رياس��ت دوره اي اوپك را برعهده دارد براي 
ديدار توليدكنندگان در روز پنج شنبه به دليل 
مذاكرات بر سر عملكرد ضعيف برخي از اعضاي 

گروه به تأخير افتاد. 
   عراق، دردسرساز شد

هنوز مش��خص نيس��ت كه آيا عراق مي تواند 
كاماًل به قرارداد كاهش توليد عمل كند و توليد 
خود را طبق س��هميه اش از اين قرارداد پايين 
بياورد يا نه. اوپك و روسيه تمديد قرارداد فعلي 
كاهش توليد را تا پس از ماه ژوئن مستلزم رعايت 
سهميه هاي اعالم شده توسط تمام اعضاي آن 
مي دانند. مهلت ق��رارداد فعلي كاهش توليد تا 

پايان ژوئن است. 
 روس��يه و عراق هر دو توافق كرده اند كه سطح 
فعلي كاهش تولي��د حداقل يك ماه ديگر ادامه 
داشته باشد، به اين شرط كه تمام كشورها طبق 

سهميه هاي خود توليد كنند. 
 عراق تنها كش��وري نيس��ت كه به قرارداد 
كاهش توليد پايبند نبوده اس��ت؛ نيجريه، 
آنگوال و قزاقس��تان ه��م به تعه��دات خود 
عمل نكرده اند. اوپك س��عي دارد همه اين 
كشورها را وادار به تبعيت از قرارداد كند. به 

جز عراق، سه كشور ديگر اين اطمينان را به 
اوپك داده اند؛ عراق هيچ قولي براي كاهش 
توليدش در ماه ژوئن نداده است. اگر عراق با 
كاهش توليد موافقت نكند، نشست اوپك هم 

در اين هفته برگزار نمي شود. 
عراق چالش هاي منحصر به فردي براي كاهش 
توليد دارد كه يكي از اين داليل وابس��تگي به 
شركت هاي نفت بين المللي است كه بيشترشان 
در منطقه نيمه خودمختار كردس��تان فعاليت 
مي كنند. ع��راق از يك ط��رف نمي خواهد اين 
شركت هاي بزرگ بين المللي را از دست بدهد 
و از ط��رف ديگر س��عي دارد اتفاق��ات منطقه 
كردس��تان را مديري��ت كند. فضاي سياس��ي 
پرآش��وب عراق هم ب��ر اين مش��كالت افزوده 
است. سه منبع آگاه اوپك اظهار كردند، تمديد 
كاهش توليد فعلي به شرط پايبندي باال خواهد 
بود. كش��ورهايي كه در ماه م��ه و ژوئن باالتر از 
سهميه ش��ان توليد كرده اند بايد قول دهند كه 
به اهداف توليدشان پايبند بمانند و قبول كنند 
با كاهش بيش��تر در ژوئن، تولي��د باالتري كه 

داشته اند را جبران كنند. 
س��هيل المزروعي، وزير ان��رژي امارات متحده 
عربي در نامه اي كه به اوپك پالس ارسال كرده 
و توسط رويترز مشاهده ش��ده است، خواستار 

بهبود پايبندي به پيمان نفتي شده است. 
وي در اي��ن نامه نوش��ت: ب��ه عن��وان نماينده 
امارات متحده عربي، براي من غيرقابل قبول و 
مأيوس كننده است كه برخي از توليدكنندگان 
ب��زرگ مانند عربس��تان س��عودي و روس��يه 

۱00درصد يا باالتر به تعهدشان عمل كرده اند، 
در حالي كه ساير توليدكنندگان بزرگ كمتر از 

50 درصد متعهد بوده اند. 
نيجريه هم هفته گذشته در بيانيه اي اعالم كرده 
كه تالش هايي را براي پايبندي به سهميه توليد 
خود انجام داده و به اي��ن تالش ها ادامه خواهد 
داد. تيمپره سيلوا، وزير نفت نيجريه اظهار كرد 
كه اين كش��ور قصد دارد تا پايان ماه جاري به 
پايبندي كامل دست پيدا كند؛ پايبندي نيجريه 

در ماه مه 52درصد بوده است. 
  موضع محكم مكزيك

در اين ميان، مانوئل لوپز اوبرادور، رئيس جمهور 
مكزيك گفت: كشورش در شرايطي قرار ندارد 
كه توليد خود را بيش از آنچ��ه در ماه آوريل با 
گروه اوپك پالس توافق كرده بود، پايين بياورد. 
مكزيك متعهد شد توليد خود را در ماه هاي مه 
و ژوئن ۱00هزار بشكه در روز پايين بياورد. اين 
در حالي بود كه ساير توليدكنندگان نفت اصرار 
داشتند كاهش توليد مكزيك تا 400هزار بشكه 
در روز برسد. رئيس جمهور مكزيك گفت: در آن 
زمان امريكا توافق كرده ۳00 هزار بشكه ديگر 
را جبران كند. لوپز اوب��رادور در يك كنفرانس 
خبري از كشورهايي كه هنوز به تعهدات خود 
براي كاهش تولي��د عمل نكرده اند، خواس��ت 
توليد خود را پايين بياورند و گفت مكزيك توليد 
خود را بيش از اين كاهش نمي دهد. وي افزود: 
»ما نمي توانيم بيش از اي��ن كاري انجام دهيم. 
ما س��هم خود را انجام داده ايم و همان طور كه 
مي بينيد بيشتر از سهميه خود نفت استخراج 
نكرده  و همان ۱00هزار بش��كه را از توليد خود 

كم كرده ايم.«
لوپز اوبرادور با اش��اره به اينك��ه اقدامات بعدي 
بستگي به ش��رايط اقتصاد جهان و تقاضا براي 
نفت دارد، گفت: »حاال كشورهايي كه به تعهد 
خود عم��ل نكرده اند بايد توليد خ��ود را پايين 

بياورند.«
   فعاًل انفعال روسيه

در چنين ش��رايطي، توليدكنن��دگان از اينكه 
محدوديت عرضه تا ح��دودي افت تقاضا بر اثر 
شيوع ويروس كرونا را جبران كرده است، آسوده 
خاطر شده اند. كاهش محدوديت هاي قرنطينه 

به بهبود تدريجي تقاضا كمك كرده است. 
طبق گزارش خبرگزاري اينترفكس، الكساندر 
نواك، وزير انرژي روس��يه روز پنج شنبه اعالم 
كرد كه بازار جهاني نفت با توجه به توافقي كه 
اوپك پالس به آن خواهد رس��يد، ممكن است 
در ژوئن با كمبود عرضه نف��ت به ميزان ۳ تا 4 

ميليون در روز روبه رو شود. 
ديميتري پسكوف، س��خنگوي كرملين اظهار 
كرده اس��ت كه والديمير پوتين، رئيس جمهور 
روس��يه هيچ برنامه اي براي صحب��ت با دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور امريكا يا سران كشورهاي 
ديگر در اين خصوص ندارد، اما گفت كه بازارهاي 

نفت در هفته هاي اخير تثبيت شده اند.
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وسوسه کاهش تعهدات با افزایش قیمت نفت
افزايش قيمت نفت موجب شده است تا بازي هميشگي كشورهاي نفتي براي فرار از اجراي تعهد كاهش توليد آغاز شود

500 کارمند  ایرباس اخراج مي شوند
ش�ركت هواپيماس�ازي ايرب�اس قص�د دارد ب�ه منظ�ور كاهش 
هزينه ه�ا، بخش�ي از كاركن�ان خ�ود را در بريتاني�ا تعديل كند. 
به گزارش گاردين، ايرباس كه يكي از بزرگ ترين غول هاي هواپيماسازي 
در جهان به شمار مي رود، به نظر مي رس��د همچون ساير شركت ها از 
تأثير و تبعات منفي شيوع گسترده و بحراني پاندمي ويروس كرونا در 
امان نمانده و به تازگي اعالم كرده است كه قصد دارد به منظور كاهش 
هزينه ها، بخشي از كاركنان فعال در كارخانه خود در بريتانيا در منطقه 

شمال ولز را اخراج كند. 
يكي از بزرگ ترين و اصلي ترين كارخانه هاي شركت ايرباس در بريتانيا 
در منطقه براوتون در شمال ولز قرار دارد كه به توليد بال هواپيماهاي 
تجاري نظي��ر ايرب��اس A۳20 و A۳50 مي پردازد. گفته مي ش��ود 
ايرباس تصميم گرفته حدود 500 نفر از پرسنل فعال در اين كارخانه 

را تعديل نيرو كند. 
ايرباس در آوريل س��ال ج��اري ميالدي اع��الم كرده بود ك��ه تعداد 
هواپيماهاي در حال ساخت اين شركت به يك سوم كاهش يافته است؛ 
چراكه بسياري از شركت هاي هواپيمايي در كشورهاي مختلف جهان 
تحت تأثير بحران هاي مالي ناش��ي از پاندمي ويروس كرونا قرارداد و 
سفارش هاي قبلي خود را لغو كرده يا به زمان ديگري در آينده موكول 
كرده اند. بوئينگ امريكا نيز ك��ه بزرگ ترين رقيب ايرباس به ش��مار 
مي رود، پيشتر اعالم كرده بود حدود ۱2 هزار نفر از كاركنان خود را در 

سراسر جهان تعديل نيرو كرده و به خانه خواهد فرستاد. 
بمبارديه و رولزرويس نيز ك��ه از ديگر س��ازندگان هواپيما در جهان 
محسوب مي شوند، پيشتر به ترتيب از اخراج حدود 2 هزار و 500 نفر و 

9 هزار نفر از پرسنل خود خبر داده بودند. 
........................................................................................................................

جهش 2 برابري بیت کوین
ب�ه تازگ�ي ش�ركت بلومب�رگ ب�ا انتش�ار يادداش�تي ب�رآورد 
و اع�الم ك�رده اس�ت ك�ه به�اي رم�ز ارز بي�ت كوي�ن در 
س�ال ج�اري مي�الدي ب�ه 20 ه�زار دالر ني�ز خواه�د رس�يد. 
هفته گذش��ته ش��ركت تحقيقاتي و خدمات مالي گلدمن ساكس در 
اياالت متحده امريكا با انتشار گزارش��ي خاطرنشان كرده بود كه افراد 
نبايد روي سرمايه گذاري در بيت كوين اميدوار باشند، چراكه اين رمز ارز 
ديجيتالي محبوب به داليلي كه در گزارش خود به طور مفصل به تشريح 

آن پرداخته بود، رشد چندان قابل توجهي نخواهد كرد. 
كارشناسان بلومبرگ به نظر مي رسد كه پيش بيني كاماًل متفاوتي را با 
برآوردهاي كارشناسان فعال در گلدمن ساكس اتخاذ كرده اند، چراكه 
با انتشار يادداشتي جديد مدعي ش��ده اند كه بهاي بيت كوين در سال 
جاري ميالدي به 20 هزار دالر نزديك خواهد شد. رقمي كه تقريباً دو 

برابر ارزش كنوني آن است. 
بلومبرگ در اين يادداش��ت خاطرنش��ان كرده اس��ت: بيت كوين كه 
هم اكنون محبوب ترين پرطرفدار ترين و معروف ترين رمز ارز ديجيتالي 
در جهان به شمار مي رود، طبق مشخصه هاي تكنيكال و بنيادي قادر 
خواهد بود رشد چشمگيري را در سال جاري ميالدي تجربه كند و بايد 
شرايط خيلي غيرعادي و غيرمترقبه پيش برود تا بيت كوين طبق اين 

مشخصات عمل و رشد نكند. 
به عبارتي ديگر، طبق اين گزارش بيت كوين در صورتي كه در س��ال 
2020 ميالدي نيز همان روند سال 20۱۶ را دنبال كند، قادر خواهد 
بود رش��دي دو برابري را تجربه كرده و به ارزش حدوداً 20 هزار دالر 

نيز دست يابد. 
به گفته كيتي استوكتون، يكي از كارشناسان و تحليلگران فعال در اين 
حوزه، بيت كوين از لحاظ تكنيكال جايگاه خود را روي 8 هزار دالر به 
ثبات رسانده و در صورتي كه به سطوح باالتر از ۱0 هزار دالر صعود كند، 

مي تواند افزايش قيمت چشمگيري را تجربه كند. 
........................................................................................................................

 اقدام جدید روس نفت 
براي دور زدن تحریم های امریکا

ش�ركت روس نف�ت روس�يه ك�ه ب�ازوي تج�ارت نف�ت خ�ود 
را پ�س از وض�ع تحريم ه�اي امري�كا در فوري�ه تعطي�ل 
كرده ب�ود، ش�ركت بازرگان�ي جدي�دي را در ژنو تأس�يس كرد. 
به گزارش ايس��نا، منابع آگاه به رويت��رز گفتند: ش��ركت جديد كه 
»انرگوپول« نام دارد، وظايف اصلي كه پيش از اين توس��ط ش��ركت 
»روس نفت تريدينگ« انجام مي شد از جمله تأمين نفت پااليشگاه هاي 
روس نفت در آلم��ان و برخي فعاليت هاي تج��اري در اروپا را برعهده 

خواهد گرفت. 
يك نماين��ده روس نفت به رويت��رز گفت: »انرگوپ��ول« زيرمجموعه 
۱00درصدي روس نفت اس��ت. اين ش��ركت در معامالت تجاري در 
راس��تاي منافع روس نفت مشاركت خواهد داش��ت و هيچ ارتباطي با 
»روس نفت تريدينگ« ندارد. اين شركت در سوييس به ثبت رسيده و 

مطابق با قوانين فعاليت مي كند. 
به گفته منابع آگاه، شركت »روس نفت تريدينگ« به دليل تجارت نفت 
ونزوئال تحريم شد و »شركت انرگوپول« قصد دارد با اين كشور امريكاي 

جنوبي همكاري تجاري داشته باشد. 
روس نفت پيش از اين در بيانيه اي اعالم كرده بود كه اين ش��ركت در 
جهت منافع سهامدارانش، به تمامي فعاليت هايش در ونزوئال خاتمه 
داده و دارايي هاي مربوط ب��ه فعاليت هايش در اين كش��ور را واگذار 

كرده است. 
به گفته منابع آگاه، ش��ركت »انرگوپ��ول« كه ت��ازه فعاليتش را آغاز 
كرده و همچنان در حال سپري كردن فرآيند تأييد از سوي بانك ها و 
شركت هاي ديگر است، قرار اس��ت 82 هزار تن نفت سي پي سي بلند 
روس نفت را براي بارگيري در ۱۳ و ۱4 ژوئن دريافت كند. احتماالً اين 

محموله به پااليشگاه هاي روس نفت در آلمان تحويل داده مي شود. 
........................................................................................................................

 تصمیم هوایي امریکا و چین 
علیه یکدیگر

پ�س از آنك�ه دول�ت چي�ن از كاه�ش محدودي�ت پروازه�اي 
خارج�ي ب�راي ورود ب�ه كش�ورش خب�ر داد، وزارت حمل و نقل 
امري�كا اع�الم ك�رد ك�ه در هفت�ه ب�ه دو پ�رواز مس�افربري 
ش�وند.  امري�كا  وارد  ك�ه  داد  خواه�د  اج�ازه  چي�ن  از 
به گزارش رويترز، دولت ترامپ اعالم كرد كه برنامه ريزي كرده است تا 
۱۶ ژوئن به دليل محدوديت هاي اعمال شده از سوي پكن عليه ناوگان 
مس��افربري امريكا در بحبوحه ويروس كرونا، از ورود تمام پروازهاي 
مسافربري چين به مقصد اياالت متحده جلوگيري كند. دستور العمل 
جديد وزارت حمل و نقل امريكا كه بالفاصله عملي مي شود، پروازهاي 
رفت و برگشتي كه چين چهار بار در هفته به اياالت متحده انجام مي داد 

را به نصف مي رساند. 
اين وزارتخانه همچنين تأكيد كرد كه اگر چين اقدامات بيشتري براي 
ورود ناوگان مسافربري اياالت متحده انجام دهد، »آمادگي كامل دارد تا 
در اين مورد تجديد نظر كند.« در اين اطالعيه آمده است: اين وزارتخانه 
به علت ادامه اعمال يك جانبه ش��رايط حمل و نقل هوايي مسافربري 
بين اياالت متحده و چين بدون رعايت حقوق هواپيماهاي امريكا دچار 

مشكل شده است. 
چين نيز اعالم كرده است كه به هواپيماهاي امريكايي اجازه خواهد داد 
تا از روز دوشنبه يك پرواز در هفته به اين كشور انجام دهند كه بسيار 
كمتر از تعداد پروازهايي است كه بر اساس قرارداد حمل و نقل هوايي دو 

كشور قرار بود انجام شود.

سخنگوي س�تاد راهبري س�هام عدالت با 
تأكي�د ب�ر اينك�ه در هم�ه بازاره�ا امكان 
سوء اس�تفاده وج�ود دارد، اظه�ار ك�رد: 
س�ازمان ب�ورس باي�د از اي�ن موض�وع در 
مورد س�هام عدال�ت جلوگيري كن�د، ولي 
نبايد اين انتظار را داش�ت كه ب�ه خاطر اين 
مسئله زيرساخت را كنار گذاشت، ما تالش 
مي كني�م از دارايي ه�اي س�هام عدالت به 
خوبي محافظت كنيم تا سوءاستفاده نشود. 
به گزارش ايس��نا، حس��ين فهيم��ي در برنامه 
»پايش« كه با موضوع »مديريت دولت بر سهام 
عدالت« پخش ش��د، با اش��اره به اينكه سهام 
عدالت پس از ۱0 س��ال انتظار آزاد شده است، 
گفت: يكي از جنبه هاي مالكيت اين اس��ت كه 
سهامدار بتواند سهام خود را بفروشد، اما ما در 
اين خصوص دعوتي براي فروش سهام عدالت 
نداش��ته ايم و به وظيفه خود در راستاي ايجاد 
زيرس��اخت بر آن عمل كرده ايم. س��ود ساالنه 
شركت هاي س��هام عدالت، مثل سال هاي قبل 
به همان نحو اتفاق خواهد افتاد، اما كساني كه 
روش مستقيم مديريت سهام عدالت را انتخاب 
كرده اند و در ۳۶ شركت سهامدار شده اند، از اين 

شركت ها سود مي گيرند. 
وي ب��ا بيان اينكه تركيب ۳۶ش��ركت س��هام 
عدالت ش��امل صنايع مختلفي اس��ت، اظهار 
كرد: اين شركت ها الزاماً درآمد ساالنه خود را 
به سود تقس��يمي تبديل نكرده اند، فرصتي به 
مردم داده شد كه با ارزش سال85 ما به التفاوت 
ارزش سهام عدالت تسويه نش��ده را پرداخت 
كنند، در غير اين صورت آن مقدار از سهامي كه 
تسويه نش��د به دولت بازگشت. در حال حاضر 
يك جامعه 4۶ميليوني س��هام عدالت داريم، 
مفهوم آزاد س��ازي س��هام عدالت، فروش آن 
نيست و مردم مي توانند دارايي شان را مديريت 
كنند. اين س��هام تا قبل از اين تحت مديريت 
دولت بود و حاال خود س��هامدار مي تواند آن را 

مديريت كند. 

س��خنگوي س��تاد راهبري س��هام عدالت با 
تأكيد براينكه زيرس��اخت الزم براي افرادي 
كه قصد دارند س��هام عدالت شان را نقد كنند 
فراهم ش��ده اس��ت، عنوان كرد: اين به منزله 
تش��ويق براي فروش س��هام نيس��ت، در روز 
دهم خرداد كه س��هام عدالت آزاد شد، بيش 
از ۱۳ ميليون س��هامدار جديد به بازار بورس 

ايران وارد شدند. 
فهيمي با بيان اينكه رفتار مالي مردم با آزاد سازي 
سهام عدالت تغيير مي يابد، گفت: فروش سهام 
عدالت در شعب بانك ها يك امر غيرعادي براي 
يك زم��ان خاص و ويژه كس��اني اس��ت كه به 
شبكه كارگزاري بازار سرمايه دسترسي ندارند، 
بنابراين اين كار براي يك دوره مشخص است. 
در همه بازارها امكان سوءاستفاده وجود دارد، 
ولي س��ازمان بورس بايد از آن جلوگيري كند، 
ولي نبايد اين انتظار را داش��ت كه به خاطر اين 
مسئله زيرس��اخت را كنار گذاش��ت، ما تالش 
مي كنيم از دارايي هاي س��هام عدالت به خوبي 

محافظت كنيم تا سوء استفاده نشود. 

   سردرگمي مردم درمورد سهام عدالت
احس��ان همتي - كارش��ناس بازار س��رمايه - 
با اش��اره به اينكه آزاد س��ازي س��هام عدالت 
۱5س��ال به طول انجاميده است، گفت: ارزش 
شركت هاي بورسي س��هام عدالت در ۱5سال 
اخير بيش از 20 برابر ش��ده، اما ش��ركت هاي 
غيربورس��ي س��هام عدالت هنوز ارزش گذاري 

نشده اند. 
در مسئله س��هام عدالت ابهاماتي وجود دارد از 
جمله اينكه در ابتدا ش��امل ۶0شركت دولتي 
مي شد، اما اتفاقي كه رخ داد اين است ۱۱ شركت 
از سبد س��هام عدالت حذف ش��دند و دليل آن 
مشخص نيست. از س��وي ديگر در سال ۱۳95 
سهام عدالت ارزش گذاري شد و برخي شركت ها 
حذف و درصد سهام برخي شركت ها نيز كاهش 
پيدا كرد، اما معيار حذف و كاهش درصد سهام 

اين شركت ها مشخص نيست. 
وي با تأكيد بر اينكه در س��ه ماهه اخير س��بد 
سهام عدالت رشد خوبي داش��ته است، گفت: 
درصد زي��ادي از م��ردم روش غيرمس��تقيم 

مديريت س��هام عدالت را انتخاب كرده اند، در 
طي يك ماه اخير تصميمات زيادي در خصوص 
سهام عدالت گرفته شده كه بعضاً عجيب است 
و همين تصميم��ات باعث س��ردرگمي مردم 

شده است. 
  تحريم ها اثري بر بازار سرمايه ندارد

وليد هالالت، تحليلگر بازار سرمايه نيز با بيان 
اينكه سهام عدالت سبدي سرمايه گذاري است 
كه از صنايع مختلفي تشكيل شده، گفت: اين 
سبد شامل صنايع بزرگي نظير فلزات اساسي، 
پااليش��گاه ها و پتروش��يمي ها و غيره اس��ت. 
تغييرات قيمت سهام عدالت ش��بيه تغييرات 
ش��اخص كل بازار ب��ورس ب��وده، تحريم ها در 
۱0 سال اخير باعث افت ش��ركت هاي بورسي 
نش��ده و ارزش آنها يا ثابت بوده يا بيشتر شده 
است، بنابراين تحريم ها اثرچنداني روي بورس 
ندارد. در دو دولت مختلف تحريم ها اوج داشته 
كه آمار ها نشان مي دهد تأثيري بر بازار بورس 
نداشته است، از طرفي شاخص تورم نيز يكي از 
عوامل مؤثر بر بورس بوده كه با بررسي اطالعات 
اين نتيجه استنباط شد رشد بازار بورس بيش 

از تورم بوده است. 
وي با تأكي��د بر اينك��ه اثر كرون��ا روي بورس 
كوتاه مدت اس��ت، گفت: فروش ش��ركت ها در 
فروردين ماه افت مي كند كه اثر اين پارامتر قباًل 
در قيمت ها ديده شده و كرونا نيز در اين زمان رخ 
داده، بنابراين اثري بر بازار نداشت. در بازارهاي 
موازي افزايش هايي داشته ايم، به عنوان مثال 
دالر و شاخص بورس همبس��تگي مستقيمي 
دارند، بنابراين در سه ماه اخير با افزايش نرخ ارز 

شاخص بورس نيز رشد كرده است. 
كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه از سال 
۱۳9۱ تا ۱۳9۳ بازار سرمايه 270 درصد رشد 
داشته است، گفت: از خرداد ۱۳9۳ تا فروردين 
۱۳95 نيز بازار با 40 درصد ريزش مواجه بوده، 
بنابراين در آن س��ال ها نيز بازار سرمايه ريزش 

سنگيني را تجربه نكرده است.

سخنگوي ستاد راهبري سهام عدالت:

ازسهامعدالتمقابلسوءاستفادههامحافظتمیکنیم

   گزارش 2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

210501190كويرتاير
14952644كويرتاير
730004787ايرانتاير

1198055705سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
402151915توليديكاشيتكسرام

27311113005معدنيدماوند
844924023باما

258541231سيماناروميه
356421697پتروشيميشيراز
939934475قندثابتخراسان

316161505بينالملليمحصوالتپارس
18551883بيمهملت

485952314رينگسازيمشهد
311391482صنعتيبهشهر

12839611پااليشنفتاصفهان
4812229قطعاتاتومبيلايران

19985951الكتريكخودروشرق
17890851گسترشنفتوگازپارسيان
2091009957گروهصنعتيملي)هلدينگ

13331634سرمايهگذاريبوعلي
11513548سرمايهگذاريسپه

432022057نفتپارس
14406686كارتاعتباريايرانكيش

384281829پاكسان
1160615526پارسالكتريك

16153769پستبانكايران
1228695850داروسازياكسير

9789466سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1124505354پتروشيمينوري

1762938394قنداصفهان
644443068پتروشيميپرديس
285281358توليديچدنسازان

405451930كالسيمين
13928663تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
15007714سرمايهگذاريصنعتنفت

13436639بيمهپارسيان
12379589سيمانكردستان

13343635ماشينسازياراك
11604552بيمهالبرز

1060045047درخشانتهران
314621498شركتارتباطاتسيارايران

317111104گروهصنعتيبارز
357521702شيشههمدان

567562702المپپارسشهاب
16120767سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

8165388سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
308871470كنترلخوردگيتكينكو

20877994توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
250191191دودهصنعتيپارس

436062076سرمايهگذاريساختمانايران
641153053پديدهشيميقرن

1840005003صنايعشيمياييسينا
257561226لولهوماشينسازيايران

527082509سيمانقائن
14662698مخابراتايران

12983618فوالدكاوهجنوبكيش
368661755داروسازيجابرابنحيان

226721079دادهگسترعصرنوين-هايوب
502122391مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

1023704874مليسربورويايران
22600925گروهداروييسبحان

282011342صنايعپتروشيميكرمانشاه
18629887سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

9426448بانكسينا
228691089س.صنايعشيمياييايران
12187580تأمينسرمايهبانكملت

1473327015داروپخش)هلدينگ
7850373سرمايهگذاريمسكن

362681727گلتاش
598502039نفتبهران

12834611سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
19521929سيمانفارسوخوزستان

243111157فوالدخوزستان
389251853پمپسازيايران
16648792بانككارآفرين

589342806البراتوارداروسازيدكترعبيدي
277851323سرمايهگذاريپارستوشه

662133153معادنمنگنزايران
285081357فجرانرژيخليجفارس

482442297كشاورزيودامپرويمگسال
322101524پتروشيميجم

492032343كشتوصنعتپياذر
278801327كارخانجاتتوليديشيشهرازي

318111514قندلرستان
337271606توسعهمعادنرويايران

271601040فروسيليسايران
402251915ايرانترانسفو

19989951سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
904973317رادياتورايران

249491188پااليشنفتتبريز
213571017ليزينگايران

876124172معدنيامالحايران
226221077نفتسپاهان

262001225پتروشيميشازند
261871247سايپاشيشه

14170544مليصنايعمسايران
1365004503فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش

311671484صنعتيآما
500001567سرمايهگذاريشفادارو
227581083گروهداروييسبحان

791093767سيمانخاش
600502859سرمايهگذاريداروييتامين

364111733نوشمازندران
7985380سرمايهگذاريپرديس

17230820سيمانهرمزگان
15661638سرمايهگذاريتأميناجتماعي

15251726كمباينسازيايران
294021065سيمانهگمتان
18559883سيمانداراب

18750892ماشينسازينيرومحركه
408521945صنايعشيمياييفارس

606991625پليپروپيلنجم-جمپيلن
15170497صنايعپتروشيميخليجفارس

1441626864كارخانجاتتوليديشهيدقندي
701033338كاشيپارس
21548284ايراندارو

20994999سيمانخزر
1000002504مليسربورويايران

615452508سيمانآرتااردبيل
257161224افست

221811056حملونقلتوكا
15510738سرمايهگذاريآتيهدماوند

842134010بهنوشايران
13999456معدنيوصنعتيگلگهر

10387180سيمانشرق
224851070آلومينيومايران

621502499كارخانجاتداروپخش
328091562سراميكهايصنعتياردكان

10650205سرمايهگذاريتوسعهصنعتوتجارت
442352106صنايعكاشيوسراميكسينا

998901512داروسازيفارابي
704443354مليكشتوصنعتودامپروريپارس

241931152گروهمديريتسرمايهگذارياميد
827473940نوردوقطعاتفوالدي

253691208سيمانغرب
377851799قندنيشابور

375801352پتروشيميخارك
466801168گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

16800712تكنوتار
29680581غلتكسازانسپاهان

12700161سرمايهگذاريصدرتامين
9060170بانكپاسارگاد

11348388معدنيوصنعتيگلگهر
18398250بانكملت

667033176سيمانسفيدنيريز
6500184س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها
19381294سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

9207160فوالدمباركهاصفهان
211651007توريستيورفاهيآبادگرانايران

111000توسعهمعادنوفلزات
370811765شكرشاهرود

485001237كشتوصنعتچينچين

وحيد حاجي پور
  گزارش  یک


