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گزارش معامالت روز 0.493.09
بازار بورس و اوراق بهادار
شاخص کل

تغییرات شاخص

ارزش معامالت

ارزش کل بازار

62,322

+ 4.30

499.443 B

2,744,415.134 B

نماد های پربیننده

وبملت – خزامیا – وبصادر – شبندر – خودرو – مبین  -ونفت

بیشترین اثر مثبت روی شاخص

وبملت  – 20اخابر  – 02فارس  – 4.مبین  – 43وبصادر 49

بیشترین اثر منفی روی شاخص

شبندر  – 20فوالد  – 00وغدیر  – 43پارسان  – 44وبانک 2

بازار فرابورس ایران
شاخص کل

تغییرات شاخص

ارزش معامالت

ارزش کل بازار(اول و دوم)

691.50

+ 0.30

2,393.296 B

560,300.012 B

حسینا – سبزوا – پترول – ثتران – قاسم – شاوان  -دی

نماد های پربیننده
بیشترین اثر مثبت روی شاخص

مارون 4

بیشترین اثر منفی روی شاخص

بیشترین حجم معامالت بازار
نماد

حجم

نماد

حجم

وبصادر

31.891M

خکاوه

8.811M

مبین

14.742M

وتجارت

8.661M

خپارس

10.895M

خزامیا

7.746M

صف های پایانی بازار
نام نماد

حجم صف خرید

نام نماد

حجم صف فروش

بکاب

1.284 M

فنوال

18.158 M

دتماد

231,011

شنفت

6.932 M

خرینگ

185,599

دکوثر

523,693

کگل

106,861

قلرست

348,925
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بازگشایی نماد
نام نماد

علت متوقف بودن

نام نماد

علت متوقف بودن

غصینو

مجمع عمومی سالیانه

زاگرس

مجمع عمومی سالیانه

پارسانح

حق تقدم استفاده نشده

دکوثر

ارایه پیش بینی 03

شیراز

مجمع عمومی عادی سالیانه

قنقش

لغو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

پدرخش

ارایه صورتهای مالی 03

پالسک

مجمع عمومی سالیانه

شپترو

مجمع عمومی سالیانه

شکربن

مجمع عمومی سالیانه

توقف نماد
نام نماد

علت توقف

نام نماد

علت توقف

خعتبار

مجمع عمومی فوق العاده

پاسا

مجمع عمومی سالیانه

سصفها

مجمع عمومی سالیانه

معامالت بلوک
نام نماد

حجم و درصد بلوک

پکویر.

15.999 M

نام نماد

حجم و درصد بلوک
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نمای کلی بازار:
در معامالت امروز بازار بورس اوراق بهادار پس از معامله ی  303میلیون سهم به ارزش 29.
میلیارد ریال ،شاخص کل بازار با  .واحد افزایش همراه بود .در تغییرات امروز شاخص بورس،
نمادهای وبملت ،اخابر ،فارس بیشترین تأثیر مثبت و نمادهای شبندر ،فوالد  ،وغدیر بیشترین
تأثیر منفی را داشتند.
در بازار فرابورس نیز پس از معامله ی  203میلیون سهم به ارزش  0303میلیارد ریال شاخص کل
 9439واحد افزایش پیدا کرد.

بازار امروز در حالی به پایان رسید که از لحاظ حجم و ارزش معامالت هیچ تفاوت محسوسی با
روزهای قبل نداشت .امروز ارزش معامالت بورس اوراق بهادار  29.میلیارد ریال بود که از این
مقدار ،حدود  .2میلیارد ریال آن مربوط به معامالت اوراق با درآمد ثابت و بلوک می باشد .امروز
شاهد بازار نسبتا آرامی بودیم بازاری که تنها حسنش نسبت به دیروز این بود که فشار سمت
عرضه نسبت به روزهای اخیر کمتر مشاهده می شد شاید علت این موضوع را بتوان ضرر بزرگ
سرمایه گذاران و سهام داران دانست که دیگر در این قیمت ها خیلی تمایلی به فروش نداشته باشند
و به عبارتی می توان گفت قیمت سهام اکثر شرکت ها در کف قیمتی است و در نقطه مناسبی برای
خرید قرار دارد  .هرچند بحث اصلی این است که فعال چشم انداز اقتصادی و سیاسی در شرایط
ابهام قرار دارد و این مانع اصلی جهت رونق گرفتن دوباره بازار سرمایه است  .البته با نزدیک
شدن به ساعات پایانی بازار شاهد رشد نسبی قیمت ها بودیم که شاید این موضوع نوید بازار
مثبتی را برای روز شنبه ( حداقل در ساعات ابتدایی بازار ) بدهد  .اکثر تحلیل گران تکنیکال عقیده
دارند که شاخص در کانا ل نزولی است و در  24299حمایت دارد و در صورت شکست آن محدوده
ی حمایتی بعدی شاخص  22299می باشد .هر چند جدا از این که حمایت واقعی شاخص بازار
کجاست ،سوال اصلی که پیش می آید این است که آیا بازار رشدی خواهد داشت یا خیر .پاسخ به
این سوال کار بسیار دشواری است ،اما با توجه به شواهد و قراین فعلی به نظر میر سد ،فعالً در
خوش بینانه ترین حالت جلوی افت و ریزش بازار گرفته شود و نمی توان رشدی را در آینده ی
نزدیک برای بازار متصور بود.
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بحث بعدی که در بازار مطرح می باشد ،گمانه زنی در مورد حجم پایین معامالت در هفته های اخیر
است و علت یابی این موضوع که چرا حقوقی ها در بازار این روزها فعال نیستند .عده ای این
حضور کم رنگ حقوقی ها را کمبود نقدینگی می دانند ولیکن با بررسی هایی دقیق تر ،متوجه می
شویم خیلی بحث کمبود نقدینگی مطرح نیست .با نگاه به آخرین وضعیت پرتفوی منتشر شده از
سوی برخی از شرکت های سرمایه گذاری و یا آخرین صورت مالی این شرکت ها ،به اعداد جالبی از
وجوه سرمایه گذاری شده در سپرده های بانکی و یا اوراق مشارکت بر می خوریم .شرکت های
بزرگی همچون آتیه دماوند ( 042میلیارد ریال)  ،صندوق بازنشستگی بانک ها ( 029میلیارد ریال)،
صندوق بازنشستگی کشوری ( 0400میلیارد ریال ) و ...
این در حالی ست که بیشتر شرکت ها ارقام مربوط به سرمایه گذاری در سپرده بانکی و اوراق
مشارکت را در این گزارشات افشا نمی کنند و باید منتظر انتشار صورت های مالی و یادداشت های
توضیحی بود .بنابریان احتماالً منابع نقد و شبه نقد این شرکت ها بسیار بیشتر از عددهای مثال
زده شده در باال خواهد بود .شرکت های مثال زده شده  ،نمونه ی کوچکی از نهادهای حقوقی می
باشند و بسیاری نهادهای حقوقی دیگر وجود دارند که شرایط نقدینگی بهتری دارند .با توجه به
این موارد می تون گفت انگیزه سرمایه گذاری در بورس حتی در شرکت های سرمایه گذاری که سال
ها در بورس فعال بوده اند از بین رفته است .شاید دالیل این امور را می توان چنین دانست که :
 .4عدم انگیزه ی الزم به دلیل وجود موقعیت مناسب سرمایه گذاری در بازارهای دیگر
 .0تغییرات قوانین و آیین نامه ها ،ریسک سرمایه گذاری در سهام شرکت ها را باال برده است.
نرخ خوراک پتروشیمی  ،عوارض معدنی ،هزینه انرژی  ،قوانین صادرات و واردات ،قوانین
مالیاتی و  ...مواردی هستند که گاهاً یک شبه دست خوش تغییرات می شدند.
 .3شرایط مبهم سیاسی و عدم قطعیت کامل در توافق و مذاکرات هسته ای
 ..همچنین ریسک های ساختاری مانند ضعف در نهادهای نظارتی بازار سرمایه ،نبود فرهنگ
سرمایه گذاری  ،ریسک گریز بوده مدیران و ...
لذا با توجه با موارد ذکر شده  ،کمبود نقدینگی دلیل محکم و توجیه کننده ای برای شرایط حاکم
بر بازار نخواهد بود .
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اخبار سیاسی روز :
در حالی که کمتر از یک ماه تا ضرباالجل خودخوانده مذاکرات هستهای ایران و گروه موسوم به
 2+4باقی مانده ،نحوه برداشته شدن تحریمهای ایران پس از توافق ،همچنان یکی از مواردی است
که با ابهامات جدی روبروست .یکی از موضوعاتی که همواره مورد بحث بوده و کارشناسان آن را
مورد سوال و بررسی قرار دادهاند ،نحوه باز کردن ساختار چندالیه تحریمهایی است که واشنگتن
طی سالهای گذشته به بهانههای مختلف ،علیه ایران وضع کرده است .در حقیقت بسیاری از
تحریمهایی که تحت عنوان تحریمهای ثانویه خوانده میشوند ،عالوه بر مسئله هستهای ،همزمان
به دالیل دیگر از جمله ادعای حمایت از تروریسم و برنامه موشکی ،علیه تهران اجرا شدهاند.
در همین رابطه خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارشی با عنوان «باز کردن الیههای پیاز
تحریمهای ایران کار سادهای برای ایاالت متحده نیست» ،نوشته است که این تحریمها به حدی در
هم تنیده و چندبهانهای است ،که گشودن این شبکه کار سادهای نیست و به یک چالش در مذاکرات
بدل شده است .این خبرگزاری به نقل از مقامات و دیگر افراد درگیر در مذاکرات هستهای و مسئله
تحریمها ،نوشته است که ممکن است دولت آمریکا مجبور شود از وعدهاش مبنی بر اینکه تعلیق
تحریمها تنها محدود به تحریمهای مرتبط با هستهای است ،عقبنشینی کند  .آسوشیتدپرس در
تشریح مشکل موجود ،نوشته است :ذیل تحریمهایی که در چند دهه افزایش یافتهاند ،صدها شرکت
و شخص ،نه فقط به دلیل مسئله هستهای ،بلکه به دلیل تحقیقات در مورد موشکهای بالستیک،
تروریسم ،نقض حقوق بشر و پولشویی ،جریمه شدهاند .
بنا بر این گزارش ،دولت باراک اوباما در حال بررسی راههای جدا کردن این تحریمها است .بر
اساس آنچه ایران و  2کشور در لوزان بر سر آن به تفاهم رسیدند ،آمریکا باید تمام تحریمهای
مرتبط با هستهای ایران را بردارد .به نوشته آسوشیتدپرس ،اوباما میتواند تقریبا تمامی این
تحریمها را تعلیق کند ،اما لغو دائمی آنها امری است بر عهده کنگره.
به گفته مقامات آمریکایی ،در حال حاضر آدام زوبین معاون وزارت خزانهداری آمریکا که مسئولیت
مسائل مربوط به تحریم را بر عهده دارد ،مأمور یافتن راهی برای حل کردن این مسئله است ،با این
حال هنوز هیچ طرحی نهایی نشده است  .مقامات دولت آمریکا میگویند در حال بررسی دایره
گستردهای گزینهها هستند ،که تعلیق برخی تحریمهای غیرهستهای در کنار تحریمهای هستهای از
جمله آنهاست .با این حال ،چنین اقدامی به نوشته آسوشیتدپرس میتواند با واکنش منفی کنگره
روبرو شود.
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یکی دیگر از سناریوها ،خارج کردن برخی از مجموعهها و افراد تحریمشده به دالیل ترکیبی و
سپس بازگرداندن آنها به لیست تحریم به بهانهای دیگر است .اما این اقدام نیز قطعا واکنش تهران
را به همراه خواهد داشت ،چراکه چنین اقدامی را فریبکاری در اجرای توافق تلقی خواهد کرد.
باراک اوباما رئیسجمهور آمریکا پیش از این از احتمال آزادسازی  429میلیارد دالر دارایی
بلوکهشده ایران صحبت کرده است .یک مقام آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود ،میگوید نحوه
آزادسازی این مبلغ نیز از دیگر موارد در دست بررسی است .به نوشته آسوشیتدپرس ،بانک
مرکزی یکی از نمونههای بارز چالشی است که دولت آمریکا در نحوه برداشتن تحریمها ،با آن
روبروست .در سال  0944توسط اوباما و کنگره بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را «مایه
اصلی نگرانی در زمینه پولشویی خوانده و عالوه بر این با ارتباط دادن آن به فعالیتهای
موشکی ،حمایت از تروریسم و حمایت از دولت سوریه ،این موسسه را در فهرست تحریم قرار
دادند .این گزارش میافزاید :حاال که توافق هستهای تا این حد نزدیک به نظر میرسد ،ایران
خواستار برداشته شدن این تحریمهاست .همچنین مشخص نیست که اگر شرایط بانک مرکزی
تسهیل نشود ،ایاالت متحده و قدرتهای غربی چطور میخواهند امتیازات اقتصادی به ایران را
عملی کنند .
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه با بیان اینکه تنها یک معجزه در زمان باقی مانده به پایان
ضرب االجل تعیین شده می تواند منجر به حصول توافق جامع و نهایی میان ایران و گروه 2+4
شود تاکید کرد که هشدار آمریکایی در مورد اتمام زمان شگردی است برای کسب امتیازات بیشتر
که نباید به آن توجه شود .حمیدرضا آصفی درباره اظهارات تونی بلینکن معاون وزیر خارجه
آمریکا در سخنانی در اجالس جهانی کمیته یهودیان آمریکا و اینکه آیا واقعا امکان حصول چنین
توافق وجود ندارد گفت :روند مذاکره هسته ای میان ایران و گروه  2+4نشان می دهد که احتمال
رسیدن دو طرف به توافق کامل مورد نظر تا  39ژوئن ( 0تیر) بسیار کم است و شاید تنها یک
معجزه در زمان باقی مانده بتواند منجر به حصول توافق جامع و نهایی شود .وی درباره دالیل
چنین بدبینی نسبت به حصول توافق تا پیش از پایان ضرب االجل تعیین شده گفت :علت اینکه
معتقدم احتمال رسیدن به توافق کم است روشن است .چون از یک سو تاکنون آمریکایی ها به طور
مداوم در مذاکرات در حال دبه کردن و نقض تعهدات و قول و قرارهای قبلی خود هستند و از سوی
دیگر در هر دور از مذاکرات هم موضوعات جدیدی را دائما مطرح می کنند.
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سفیر عربستان در بریتانیا ابراز امیدواری کرد ایران در توافق هسته ای در شرف امضا تعهداتی
قوی دهد که به دنبال توسعه قابلیت های هسته ای – نظامی نخواهد بود  .به گفته این دیپلمات
سعودی اگر ایران چنین تعهدی در توافق ارایه ندهد و این توافق بدون تضمین کامل عدم نظامی
سازی برنامه هسته ای ایران امضا شود آن گاه دولت سعودی بر خود فرض می داند که همه گزینه
های روی میز خود از جمله توسعه توانمندی های هسته ای – نظامی را به منظور برقراری توازن
با ایران به مورد اجرا بگذارد .این دیپلمات سعودی مدعی شد :برنامه هسته ای ایران برای تمامی
منطقه یک تهدید جدی است و منبع و انگیزه ای برای اشاعه برنامه هسته ای در تمامی منطقه از
جمله اسراییل می شود.

طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی تصویب شد .مفاد این طرح به این شرح است  :در راستای تعهد و تأکید بر رعایت
مقررات پادمان معاهده منع گسترش سالح هستهای و بر اساس اصول  00و  402قانون اساسی،
هرگونه نتایج مذاکره هستهای با کشورهای  2+4در صورتی معتبر است که الزامات زیر را
بهصورت شفاف رعایت کرده و به تصویب مجلس شورای اسالمی برساند.
 4لغو کامل و یکپارچه همه تحریمهای مقرر در قطعنامههای شورای امنیت ،مصوبات اتحادیه
اروپا ،کنگره و دولت آمریکا در روز توافق انجام پذیرد.
 0آژانس انرژی اتمی مجاز به انجام نظارتهای متعارف از سایتهای هستهای است و دسترسی به
کلیه اسناد دانشمندان و اماکن نظامی ،امنیتی و مکانهای حساس غیرهستهای با هر بهانهای ممنوع
است.
 3هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلحآمیز هستهای و زنجیره تأمین و تولید در
تحقیق و توسعه پذیرفته نیست.
تبصره :نظارت بر حسن اجرای توافقنامه توسط هیئتی 0نفره از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
منتخب نمایندگان مجلس انجام خواهد شد .این هیئت موظف است هر سه ماه یک بار گزارش روند
اجرای توافق را به صحن علنی ارایه خواهد کرد.
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اخبار اقتصادی :
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت  :در حال حاضر ،اکثر نمایندگان
مجلس از وضعیت عملکردی تیم اقتصادی دولت در جنبه های مختلف مدیریتی بسیار ناراضی
بوده به گونه ای که نمایندگان خواهان حضور وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس به منظور
پاسخگویی به دالیل سوء مدیریت در عرصه اقتصادی کشور می باشند .زمانیان دهکردی با اشاره
به اینکه توجه بیش از اندازه دولت به مسایل خارجی و بین المللی منجر به سردرگمی تیم
اقتصادی در اداره کشور شده است ،اظهار داشت :وزیر اقتصاد بایستی با شرایط و امکانات حال
حاضر کشور ،اقدام به برنامه ریزی و مدیریت نماید این در حالی است که در ماه های گذشته نیز
اعالم برنامه های آقای طیب نیا در صحن علنی مجلس تنها از روی ترس بوده و عملی در اجرای آن
وجود نداشته است.
وزیر صنعت طی ماههای اخیر در نامههای مختلفی به رئیس کل بانک مرکزی خواستار رفع مشکل
صنعتگران در رابطه با مسائل مالی و بازپرداخت وامهای ارزی سالهای قبل شده و بر لزوم
بازپرداخت وامهای ارزی با شرایطی مشابه بازپرداخت وامهای اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی
تأکید کرده بود تا در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار گیرد .براین اساس جلسه ارزی
مسئوالن وزارت صنعت و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت وامهای ارزی هفته
آینده برگزار میشود.

گروه لبنی :
روز گذشته با همکاری کارگزاری پگاه و سایت خبری بورس نیوز جلسه تحلیل شرکت های لبنی و
شرکت پگاه اصفهان و پگاه خراسان در محل صنایع شیر ایران تشکیل شد  .در این جلسه که با
حضور مدیران عامل پگاه تهران و پگاه اصفهان و همچنین با حضور مدیر مالی و سرمایه گذاری
صنایع شیر ایران برگزار شد مطرح شد که مسولین صنایع شیر رایزنی هایی را جهت اخذ مجوز
افزایش نرخ محصوالت انجام داده اند که نتیجه به زودی تعیین خواهد شد  .همچنین شرکت های
پگاه تهران  ،گلپایگان و فارس توانسته اند استانداردهای الزم را جهت صادرات محصوالت اخذ کنند
 .همچنین پس از برسی های تحلیلی شرکت های زیر مجموعه پگاه جمع بندی جلسه حاکی از این
بود که روند سود آوری شرکت ها رو به رشد و مطلوب خواهد بود .
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گروه خودرو :
زعفر تنهاپور مدیرعامل سایپادیزل با پیگیری های صورت گرفته با شرکت ولوو ،آغاز همکاری
مجدد با این غول خودروسازی دنیا و پیش فروش حدود  099دستگاه از کامیون های ولوو  FHدر
نیمه دوم سال گذشته ،تولید محصوالت این شرکت مجددا در سایپادیزل آغاز شده و به زودی پیش
فروش نسل جدید کامیون ولوو  FMیکی دیگر از محصوالت پرطرفدار در بازار ایران نیز آغاز می
شود.
گروه سرمایه گذاری ها :
با توجه به افت بازار در هفته های اخیر و با توجه به وجود ابهام در شرایط سیاسی و اقتصادی به
نظر می رسد در پایان خردادماه شرکت های سرمایه گذاری هنگام انتشار صورت وضعیت پرتفوی
خود ،شرایط خوبی را تجزیه نکنند و ارزش سبد این شرکت ها دچار کاهش و زیان سنگینی شده
باشد.
مخابرات :
طبق اعالم مسئوالن ،امسال تعرفههای تلفنهمراه ثابت میماند؛ اما تغییر تعرفههای تلفن ثابت در
دستور کار است .در آخرین اخبار منتشر شده مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفته بود :مخابرات
در قالب  2سناریو درخواست افزایش مجموعه خدمات تلفن ثابت شامل تماس داخل استانی ،تماس
خارج استانی ،هزینه آبونمان و هزینه اولیه اتصال را به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه داده است.
معاون رگوالتوری نیز گفته بود :با توجه به تعرفه بسیار پایین مکالمات ثابت داخل استانی،
احتمال تغییر تعرفه داخل استانی و آبونمان وجود دارد ،اما مخابراتیها و مسئوالن دولتی اعالم
جزئیات درباره تعرفههای جدید را به زمان پس از تصویب تعرفهها موکول میکردند.
ظاهرا تعرفه های جدید تلفن ثابت در کمیته تخصصی مربوطه در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات
رادیویی نهایی شده که پیش از ارسال به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب نهایی ،موضوع
اختالف میان مخابرات و وزارت ارتباطات مطرح شد.
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گروه پتروشیمی و پاالیشگاه :
پتروشیمی کرمانشاه درصد افزایش سرمایه  499درصدی است .این افزایش سرمایه از محل
مطالبات و آو رده نقدی سهامداران انجام خواهد شد و جهت تأمین مالی بخشی از مخارج پروژه فاز
 0اوره و آمونیاک با ظرفیت تولید سالیانه  229هزار تن اوره و  302هزار تن آمونیاک صدف
خواهد شد.
پتروشیمی خراسان نیز پس از انتشار آمار  0ماهه تولید و فروش خود ،آمار موفقیت آمیز و
عملکرد خوبی ارایه داده است و توانسته در بودجه ی فروش اوره خود پوشش  40درصدی داشته
باشد.
برق و گاز :
در این گروه امروز معامالت نماد مبین هم قابل توجه بود  .پیش بینی می شود مبین در مجمع رقمی
بین  .99تا  .29ریال تقسیم نماید  .مبین  00خرداد مجمع دارد .
گروه بانکی :
امروز در گروه بانکی شاهد اقبال بازار به چند نماد این گروه بودیم  .در این گروه دو بانک بزرگ
کشور صادرات و تجارت با قیمت هایی زیر ارزش اسمی بازار معامله می شوند که به نظر با می
رسد با اندکی تغییر فضای سیاسی و اقتصادی کشور پتانسیل های رشد قیمتی خوبی خواهند
داشت  .از طرفی بانک ملت نیز امروز از معدود نمادهایی در بازار بود که توانست صف خرید را به
خود ببیند  .بانک ملت که با سرمایه  .هزار میلیارد تومانی یکی از شرکت های بزرگ بورسی
بش مار می رود  ،به تازگی در دو بخش خدمات بانکی و بانکداری اینترنتی به عنوان برند محبوب
ملی سال  03ایران دربین تمامی بانک های کشور انتخاب شد  .امروز در بانک ملت خبرهای مثبتی
به گوش می رسید که می توان به احتمال تعدیل مثبت هر سهم حدود  2تومان  ،بحث افزایش
سرمایه  ،توقف فروش یکی از صندوق های بزرگ بازار در این نماد و همچنین حمایت حقوقی ها
اشاره کرد .
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تحلی
تک
ن
ی
ل کال زامیاد
مورخ4031/20/02 :
همانطور که در نمودار مشاهده می شود در زیر ابرهای ایچیموکوی خود قرار داشته و حمایت قوی در محدوده
 4022ریال شکسته است .حمایت بعدی سهم در محدوه  4222ریال می باشد .شاخص  MACDو
استوکاستیک در منطقه فروش بوده و هیچ گونه سیگنال خریدی را صادر نمی کند.
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در نمودار زیر نیز حمایت قوی سهم در محدوده  4422ریال مشاهده می شود ولی شاخص  JTIقدرت روند نزولی
را بسیار باال اشاره می کند که ریسک سرمایه گذاری را در سهم باال می برد.

در حال حاضر با توجه بررسی شاخص ها ،ریسک خرید بسیار باال بوده ،ولیکن برای رشد نوسانی در صورت عبور از
مقاومت  4022ریال می توان انتظار نوسان تا محدوده  4032ریال را از سهم داشت.

