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برای اینکه یک گوسـفند به مرحله کشـتار برسـد باید یک بره را  4ماه
پـرورش داد تـا بـه وزن  40کیلوگرم برسـد .اما هزینـه تقریبی پرورش
یـک بـره طـی  1ماه در جدول  1آمده اسـت.
حـال بـرای بدسـت آوردن هزینـه تقریبـی پـرورش یک گوسـفند باید
هزینـه بدسـت آمـده در یـک مـاه را ضربـدر  4کنیـم کـه  744هـزار
تومـان میشـود .بـرای بدسـت آوردن هزینـه انجـام شـده بـرای تولید
هـر کیلوگـرم گوشـت گوسـفند 744 ،هـزار تومـان را بایـد تقسـیم بر
وزن متوسـط یـک گوسـفند ( 40کیلوگـرم) نماییم که رقـم  18هزار و
 600تومان هزینه هر کیلو گوشـت گوسـفند زنده برای دامدار اسـت.
امیدواریـم محاسـبات مـا تا اینجا شـما را گیج نکرده باشـد .بعد از یک
تنفـس بـه محاسـبه ادامـه میدهیم .رییس شـورای تامین دام کشـور
قیمـت هـر کیلوگرم گوشـت گوسـفند زنـده با احتسـاب سـود دامدار
را حـدود  25هـزار تومـان اعلام میکنـد .میدانیـم کـه هر گوسـفند
نصـف وزن خـود گوشـتمیدهـد؛ لـذا بایـد  25هـزار را در دو ضـرب
کنیـم و  500تومـان هزینـه کشـتار را نیـز بـه آن اضافـه نماییـم .در
نهایـت قیمـت هر کیلوگرم شـقه گوسـفند درب کشـتارگاه  50هزار و
 500تومـان میشـود.
امـا میرسـیم بـه هزینـه حمـل که بـرای هر نیسـان با ظرفیـت 500
کیلـو حمـل گوشـت بـرای هر بارگیـری  200هـزار تومان اسـت .پس
هزینـه حمـل هـر کیلـو گوشـت در نهایـت  400تومـان درمیاید .پس
نتیجه این میشـود که هر کیلو گوشـت گوسـفند با قیمتی در حدود
 50هـزار و  900تومـان به دسـت قصاب میرسـد .طبیعتاً آقای قصاب
هـم سـودی بـرای کار خـود بایـد دریافت کند کـه  10درصـد (معادل
 5090تومـان) میباشـد .خالصـه اینکه قیمت هر کیلو گوشـت شـقه
بـرای مشـتری در قصابـی چیـزی در حـدود  56هزار تومان باید باشـد.
(سـردرد گرفتید احتماالً تا اینجا) سـوال اصلی اینجاسـت که اختالف
حـدودا ً  15هـزار تومانـی بیـن مبلغی کـه ما محاسـبه کردیم با قیمت
 70هـزار تومانـی گوشـت از کجـا نشـأت میگیـرد و این سـود نصیب
چه کسـی میشـود؟
متهـم ردیـف اول مثـل همیشـه داللهـا هسـتند کـه گوشـت را از
کشـتارگاه میخرنـد و بـه قصابهـا میفروشـند .امـا از داللهـا کـه
بگذریـم تخلـف دیگـر در داخـل کشـتارگاهها صورت میگیـرد .جایی
که به تأیید رییس اتحادیه گوشـت گوسـفندی مبالغی به اسـم های
مختلـف از جملـه کلـه و الش کشـی از خریدار گرفته میشـود که در
هزینـه هـا لحـاظ نمیشـود .دوربین مخفی هم نشـان میدهـد که 4
هـزار تومـان بـرای پوسـت کنـی 3 ،هـزار و  500تومان بـرای کله و 9
 8هـزار تومـان هـم «همینجوری» از خریدار اخذ میشـود! مشـکلبعـدی داللهایـی هسـتند کـه دام زنـده را از دامدار بـا قیمت کیلویی
 25هـزار تومـان میخرنـد و سـپس بـا سـودی  6الـی  7هـزار تومانی
میفروشند.
علاوه بـر مـوارد مذکور ،بحث قاچاق دام هم مطرح اسـت که در برنامه
پایـش ایـن هفتـه نیـز به آن اشـاره شـد .موضـوع از این قرار اسـت که
از حوالـی سـال گذشـته قاچـاق گسـترده ای در زمینه دام و گوسـفند
بـه خصـوص در نقـاط مـرزی بوجـود آمده اسـت و گوسـفندهای ماده
کـه اهمیـت بـه سـزایی در صنعـت گوشـت دارنـد برای سـود بیشـتر
بـه کشـورهای همسـایه قاچـاق میشـود و نتیجه آن ،کمبود گوشـت
مرغـوب و افزایـش قیمـت بیرویـه آن بـرای مـردم ایران اسـت.

راهنمای انتخاب و استفاده از ضد یخ
همیـن کـه اولیـن بـاد زمسـتانی برمی خیزد ،بسـیاری یاد خودروهای در سـرما مانده خـود می افتند
و آن هـا را بـرای تعویـض ضـد یـخ بـه تعمیرگاه می برند .البته در این میان هسـتند کسـانی که خود
آسـتین بـاال مـی زننـد و دسـت بـه تعویض ضد یخ می شـوند.خرید و اسـتفاده از ضد یـخ آن قدر که
نشـان مـی دهـد کار سـاده ای نیسـت و بایـد در خرید آن نکات زیـادی را در نظر گرفت.
کیفیـت :عـده ای بـرای آن کـه از کیفیت ضد یخ مطمئن شـوند آن را داخل فریـزر منزل می گذارند
و اگـر منجمـد نشـد بـه آن نمـره قبولـی مـی دهنـد .در صورتـی که ایـن آزمایـش میـزان بازدارند از
خوردگـی را نمـی سـنجد .پس بهتر اسـت به اسـتاد تعمیـر گاه اعتماد کنیم.
صرفـه جویـی نکنید:گاهـی افـراد برای اینکه باقی مانده بطـری ضد یخ را دور نریزنـد ،آن را با ضد
یـخ دیگـری مخلـوط مـی کننـد .از آن جایی که ممکن اسـت مواد ضد انجماد آن ها یکی نباشـد این

چگونهگوشت
دل مردم را کباب کرد؟

بررسی عوامل افزایش قیمت گوشت در بازار

نزدیـک دو مـاه اسـت که گوشـت گوسـفندی تـا  80درصد
معین حسین پور
افزایـش قیمـت را تجربـه کـرده اسـت .مشـاهدات میدانـی
روزنامهنگار
نشـان مـی دهـد که در سـطح بـازار قیمت هر کیلوگرم شـقه
ران گوسـفندی بـه قیمـت هایـی بیـش از  80هـزار تومـان هـم عرضـه می شـود و قیمت
گوشـت گوسـاله نیـز در حـدود  70هـزار تومان اسـت.
رییـس شـورای دام کشـور اخیـرا ً در مصاحبـهای بیـان کرده که قیمت گوشـت گوسـفند
بایـد در محـدودهی کیلویـی  59هزار تومان باشـد .باشـگاه خبرنـگاران در اقدامی جالب،
پروسـه تولید ،کشـتار و توزیع گوشـت گوسـفند را از ابتدا تا انتها مورد بررسـی قرار داده
اسـت کـه در ادامه بـه بررسـی آن میپردازیم.

تشکیل صف گوشت به یاد دهه 60
طبـق آمارهـا نیاز مصرفی گوشـت قرمز کشـور نزدیک یک میلیون تن
اسـت کـه  840هـزار تـن آن از محـل تولیـدات داخلی و بیـش از 100
هزار تن آن از محل واردات گوشـت گرم گوسـفندی ،گوشـت منجمد
گوسـاله و حتـی دام زنده تامین می شـود.
دولـت بـا توجـه بـه قیمـت هـای سرسـامآور گوشـت داخلـی و بـرای
شکسـتن قیمـت هـا در بـازار ،واردات انواع گوشـت گرم و یـخ زده را در
دسـتور کار خـود قـرار داد .امـا متاسـفانه ایـن حربه دولت هـم جوابگو
نبـود و در نهایـت بـازار گوشـت وارداتـی هـم بـه همان راهـی رفت که

کار آسـیب جدی به موتور خودرو شـما می زند.
رعایـت نسـبت ها را بکنید :اگر شـما خودتـان می خواهید ضد یـخ خودرو را تعویـض کنید باید
بـه اطالعـات و دسـتور العمـل هـای پشـت بطری به طور دقیـق توجه کنید .میزان و تناسـب مخلوط
کـردن آب بـا ضـد یـخ بسـیار مهـم اسـت .چـرا که اگـر میزان غلظـت ضد یـخ زیادتر از حـد معمول
باشـد ،باعـث خرابی واترپمـپ و افزایش خوردگی می شـود.
نحـوه ریختـن ضـد یـخ :دقـت کنیـد زمانـی در رادیاتـور را بـاز کنید کـه از سـرد شـدن موتور و
همچنیـن خنـک شـدن آب داخـل رادیاتـور اطمینـان حاصل کـرده باشـید .برای همین بهتر اسـت
بعـد از خامـوش کـردن خـودرو چندیـن دقیقـه صبر کنیـد تا موتور به خوبی خنک شـود سـپس در
رادیاتـور را بـه آرامـی و بـا احتیـاط باز کنید تا از هر گونه سـوختگی بـا آب داغ رادیاتور در امان بمانید.

بـازار داخلـی رفت؛ داللی و قیمت هـای کاذب و البته صف های طویل.
در ایـن حالـت امـا شـیوه کار دالالن قدری متفاوت اسـت .آن ها خیلی
شـیک و قشـنگ در صـف هـا مـی ایسـتند و بـا خریـد فلـه ای انـواع
گوشـت ،بازار سـیاه دیگری برایش تشـکیل می دهند .آن ها عالوه بر
گوشـت گرم وارداتی ،گوشـت یخ زده را هم به شـکل زیاد می خرند و
آن ها را با قیمت باالتر به رسـتوران ها و مراکز تهیه غذا می فروشـند.
بـه همیـن دلیل در مـدت اخیر در بعضی مراکز توزیع گوشـت وارداتی
موقـع فـروش از مـردم کارت ملـی طلـب می کنند که این کار ناپسـند
سـوژه بسـیاری از رسـانه ها و صفحات مجازی شـده است.
آخرین سیاست دولت برای تنظیم بازار گوشت
واردات دام زنـده آخریـن ایـده دولـت بـرای مهـار قیمت گوشـت قرمز
بود .اگر در چند روز گذشـته خبر واردات گوسـفند از رومانی را شـنیده
باشـید احتماال لبخندی روی لب تان نشسـته اسـت ،اما ماجرا حقیقت
دارد .پیـش از ایـن افـرادی را بـرای نظـارت بـر نحـوه ذبـح شـرعی دام
بـه کشـور هایـی مثـل برزیـل مـی فرسـتادیم ،اما حـاال برای سـرعت
بخشـیدن بـه کار ظاهـرا هواپیما و کشـتی بـه خارج مـی رود ،تعدادی
دام زنـده ،سـالم و مناسـب را سـوار مـی کنند و به کشـور مـی آورند تا
همیـن جـا ذبـح شـوند .بـه ایـن ترتیب قیمت شـقه گوشـت تقریبا به
نصـف تقلیـل پیـدا می کند .اتفاقی که مسـئوالن امیـد دارند در نهایت
میتوانـد قیمت گوشـت قرمز گوسـفندی را در کشـور پاییـن بیاورد.
قیمت گوشت وارداتی چگونه تعیین می شود؟
بـه جز گوشـت گوسـفندی یـخ زده برای تمامی گوشـت هـای وارداتی
قیمـت مصـوب با شـرایط معین تعیین شـده اسـت که رعایـت نکردن
آن تخلـف محسـوب مـی شـود و مـردم مـی تواننـد متخلفـان را بـه
سـازمان مربوطـه گـزارش دهنـد .قیمـت هـر کیلوگـرم گوشـت گـرم
گوسـفندی اسـترالیایی بـرای عمده فروشـان  ۳۶هـزار و  ۸۰۰تومان و
قیمت هر کیلو گوشـت اوراسـیا (کشـور هایی مثل بالروس ،قزاقسـتان
و قرقیزسـتان) حـدود  ۳۳هـزار و  ۵۰۰تومـان تمـام میشـود؛ بنابراین
قیمـت تمـام شـده هر دو نوع گوشـت برای مصرف کننـده نباید بیش
از  ۳۸هزارتومان باشـد .قیمت و شـرایط فروش گوشـت گوسـفندی یخ
زده وارداتـی هنـوز تعییـن تکلیف نشـده اسـت .در حـال حاضر بعضی
شـرکت هـا بـا هماهنگی سـازمان های مربـوط اقدام به قیمـت گذاری
و عرضه کرده اند ،اما شـرایط و قیمت مصوب مشـخصی برای گوشـت
گوسـفندی یـخ زده وارداتی وجـود ندارد.
 15دیمـاه رئیـس شـورای تامیـن دام کشـور در گفتگـو بـا ایرنـا اعالم
کرد :شـرکت پشـتیبانی امور دام کشـور برای تنظیم بازار گوشت قرمز،
اقدام به افزایش حجم واردات گوشـت گرم گوسـفندی ،گوشـت یخ زده
گوسـاله ،دام زنده وارداتی گوسـفندی رومانیایی و گوشـت گرم گوساله
کـرده اسـت«.منصور پوریـان» ضمـن بیـان ایـن مطلـب کـه که هیچ
کمبـودی در تامیـن و عرضـه گوشـت وارداتـی نداریم مدعی شـد این
افزایش در حجم واردات می تواند در تنظیم بازار گوشـت قرمز در بازار
مصـرف و همچنیـن کاهـش نـرخ آالیـش از جمله دسـت دل و جگر و
کله و پاچه تاثیر بسـزایی داشـته باشـد .وی همچنین پیشبینی کرد
هـر کیلوگـرم الشـه دام زنـده وارداتـی از رومانـی بـا قیمـت  34هزار و
 800تومـان عرضه شـود.
امـا گـزارش هـای میدانـی حاکـی از آن اسـت کـه در روزهـای اخیـر
فرآینـد توزیـع گوشـت تنظیـم بـازاری اعـم از یـخ زده گوسـاله و نیـز
گوشـت گـرم گوسـفندی وارداتـی کـه در دو نوبـت صبـح و بعدازظهر
عرضه می شـد ،به طور منظم انجام نمی شـود و برخی روزها گوشـت
گـرم گوسـفندی در سـبد توزیـع فروشـگاه ها قرار نـدارد.
بطور مثال مسـئول یکی از این فروشـگاه های زنجیره ای میگوید که
در هفته های گذشـته سـهمیه این فروشـگاه روزانه  300بسته گوشت
در روز بـود کـه اکنـون ایـن تعـداد به حـدود یک چهـارم کاهش یافته
اسـت و این میزان پاسـخگوی نیاز شـهروندان نیست.
بـا وجـود اینکـه پیـش از ایـن توسـط مسـئوالن اعلام شـده بـود که

عرضه گوشـت تنظیم بازاری برای جلوگیری از هرگونه سـوء اسـتفاده
دالالن بـا ارایـه کارت ملـی امـکان پذیر اسـت ،اما در حـال حاضر اغلب
فروشـگاه های زنجیره ای برای فروش گوشـت از مشـتری کارت ملی
دریافـت نمـی کننـد اما محدودیت هایی را از لحاظ حجم و تعداد خرید
اعمـال مـی کننـد .این در حالی اسـت که به گفته برخی از شـهروندان
اغلـب مراجعـه کننـدگان بـرای دریافت گوشـت هـای تنظیم بـازاری
رسـتورانداران و دالالن هستند.
شایعه گوشت  90هزار تومانی در مشهد
 18دیمـاه شـایعه ای در برخـی از خبرگـزاری ها مطرح شـد که قیمت
گوشـت در مشـهد بـه حـد عجیـب  90هـزار تومان رسـیده اسـت که
البته سـریعاً توسـط رئیـس اتحادیه صنف فروشـندگان گوشـت دامی
مشـهد تکذیـب شـد .احمـد احدی بیشـترین قیمت هر کیلو گوشـت
دام در بـازار مشـهد را  780هـزار ریـال عنـوان کـرد و افـزود :هم اکنون
در بـازار مشـهد قیمـت هـر کیلو الشـه بـره نرینه بـدون دنبـه  700تا
 720هـزار ریـال ،هـر کیلو گوشـت قلـوه گاه و آبگوشـتی  350تا 400
هزار ریال ،هر کیلو گوشـت ران و سردسـت و راسـته بدون دنبه 780
هـزار ریـال اسـت .وی ایـن مطلـب را هـم اضافه کرد که طـی چند روز
اخیـر قیمـت دام زنـده کیلویی  50هزار ریـال افزایش یافته و به قیمت
هـر کیلـو  360تـا  370هزار ریال رسـیده اسـت.
نکتـه عجیبتـر در بیـن صحبـت هـای احـدی ایـن بـود که ادعـا کرد:
هـم اکنـون هیـچ واحد صنفی گوشـت قرمز نرخ مصوب سـتاد تنظیم
بـازار را رعایـت نمـی کند و قیمتها آزاد اسـت.
قوانین فروش گوشت وارداتی و حربه سودجویان
فـروش گوشـت تـازه گوسـفندی وارداتـی تنهـا بایـد بـه صورت شـقه
فروختـه شـود .یعنـی فروشـگاه هـا و قصابـی هـا اجازه تفکیک الشـه
بـه ران ،سردسـت یـا اجـزای دیگـر و قیمت گـذاری جداگانـه برای هر
قسـمت را ندارنـد .کلکـی کـه بعضـی هـا برای فـروش ایـن محصول با
قیمـت باالتـر سـوار کردنـد .مقامات و دسـتگاه های نظارتـی گفته اند
در صـورت مشـاهده ایـن نـوع تخلـف ،موضـوع را پیگیری مـی کنند.

هزینهای پرورش گوسفند

تومان

هزینه های روزانه

جمع کل
یک ماه

 700گرم جو

1000

30000

 500گرم یونجه

800

24000

کاه

300

9000

800

24000

عنوان

نیم کیلو کنستانتره

18000

سایر هزینه های خوراکی
آب و برق و گاز

1200

36000

حقوق کارگر

1500

45000

جمع کل

186000

نشانه های گرمای بورس در سرمای زمستان

در ورود هیجانی به سهم هایی که در فضای ابهام داغ شده اند ،محتاط باشید
شـاید شـما هـم جـزو افـرادی باشـید کـه طـی روزهای
جواد غیاثی
اخیـر ،در اثـر برخـی تبلیغـات ،پـول خـود را از محلـی
روزنامهنگار
دیگـر بـه بـازار سـرمایه منتقـل کردیـد و برخـی سـهم
هـای خـاص را خریـداری کـرده ایـد تا شـاید در یـک زمان کوتـاه بـر دارایی خود
بیفزاییـد .البتـه در ایـن رابطـه باید مواظب باشـید .خبرهایـی که گـروه خودرویی را
جهش ارزی و بیم و امیدهای بانکی
 23اسـفندماه سـال گذشـته ،وقتی نماد بانک صادرات پس از  20ماه توقف،
دوبـاره بازگشـایی شـد ،سـهامداران داغ دیـده از توقف  20ماهـه ،داغ دیگری
را تجربـه کردنـد؛ سـقوط  49درصـدی قیمـت سـهام در اولیـن روز بعـد از
بازگشـایی! آن روز کسـی فکـر نمـی کـرد کـه این بانک با حجم بـاالی بدهی
که قیمتش از  98تومان به  52تومان رسـیده اسـت ،تا کمتر از  10ماه بعد،
 154درصـد رشـد کنـد .البتـه اتفـاق ویـژه ای در ایـن گروه رخ نداده اسـت و
هنـوز بسـیاری از نمادهـای مهـم بانکـی در صورت های مالی خـود زیان های
درشـت ثبـت کـرده انـد امـا خبر تجدیـد ارزیابـی دارایی های بانکـی از محل
تسـعیر نـرخ ارز ،از اواخـر تابسـتان ایـن گـروه را بـه شـدت داغ کـرد و طـی
روزهـای اخیـر نیز بازگشـایی نمـاد برخی دیگر بانک ها (مثال بانک پاسـارگاد
کـه بـا رشـد  33درصـدی بازگشـایی شـد) و انتشـار اخبـاری مبنی بـر تایید
کلیـت ایـن خبـر مـوج جدید افزایشـی در گـروه بانکـی ایجاد کـرد .طی این
مـدت ،نمـاد بانـک هـای ملـت و تجـارت و صـادرات بارها در جمـع پربیننده
تریـن نمادهـای تاالر شیشـه ای قـرار گرفتند.
ایـن در حالـی اسـت کـه هنـوز نـه خبـری از میـزان تاثیر تسـعیر نـرخ ارز بر
وضعیـت ایـن بانـک هـا هسـت و نـه تحلیلـی از اثر تسـعیر بر تغییر شـرایط

پیـش از ایـن داغ کـرده و موجـب توجـه بـازار به آنها شـده بـود این روزهـا در حال
رنـگ باختـن اسـت و ممکـن اسـت گمانـه زنـی ها دربـاره گـروه بانکی نیـز ،چنین
سرنوشـتی داشـته باشـد .این در حالی است که برخی شواهد نشـان دهنده ورود پول
هـای جدیـد و سـرگردان بـه گـروه بانکی اسـت؛ گروهی کـه به خاطـر خبر تجدید
ارزیابـی دارایـی هـا بـا نـرخ جدیـد ارز ،موردتوجه اسـت اما کم و کیـف این موضوع

هنوز مشـخص نیسـت .موضوعی که می تواند باعث زیان برخی سـهامداران و انتقال
دارایـی هایشـان بـه باسـابقه هایی شـود کـه روی موج هـای هیجانی بازار سـوار می
شـوند و نوسـان می گیرند.
در ادامـه تحـوالت برخـی گـروه هـا و نمادهـای بـازار ،از جمله خودرویـی و بانکی را
بررسـی می کنیم.

سـوددهی .واضـح اسـت کـه در ایـن شـرایط بایـد از هیجـان دوری کـرد و با
تحلیـل مـوردی و دقیـق دسـت بـه خریـد زد .ممکـن اسـت وضعیـت گـروه
خودرویـی بـرای بانـک هـا تکرار شـود.

افـت تیـراژ تولیـد (به عنـوان عوامل منفی) در برابر رشـد قیمت فروش (عامل
مثبـت) نهایتـا وضعیـت سـودآوری ایـن گـروه را دچـار چه تغییراتـی خواهد
کرد.

گروه خودرویی؛ از شایعه رشد  95درصدی
پیشـتر و بعد از ورود بورس به موج ریزشـی در پاییز امسـال ،گروه خودرویی
نیـز وضعیـت تقریبا مشـابهی داشـت .مبنـای داغ کردن این گروه هم انتشـار
شـایعاتی مبنـی بـر تصمیـم وزارت صنعـت برای آزادشـدن قیمت خـودرو یا
رشـد قیمـت رسـمی تـا  95درصـد قیمت حاشـیه بـازار بـود .البتـه در گروه
خـودرو بـر خلاف بانکـی رفتـار نوسـانی بـود؛ چنـد روزی اخبـار (بخوانیـد
شـایعات) مثبت پخش می شـد و خودرو و خسـاپا و خپارس صف خرید می
شـدند و روزی تکذیبیـه میرسـید و همـه منفی می خوردند .روز چهارشـنبه
هفتـه گذشـته هـم نهایتا ایران خـودرو قیمت های جدید را بـرای خودروهای
مشـمول قیمتگذاری اعالم کرد که طبق آن اگرچه رشـد مناسـبی در قیمتها
مالحظـه مـی شـود امـا هیـچ خبـری از  95درصد قیمـت های حاشـیه بازار
نیسـت .بـا وجـود اعلام ایـن خبر اتفـاق ویژه ای هـم در گروه خـودرو نیفتاد.
نهایتـا هـم معلوم نیسـت که رشـد قابـل توجه هزینـه واردات قطعـه در کنار

سهم های مستعد را دریابید
از دو گروه پرحاشـیه این روزها  -که بیشـتر موردتوجه سـرمایه گذاران کوتاه
مدتـی و سـفته بـازان هسـتند -کـه بگذریـم ،تحلیلگـران و سـرمایه گـذاران
بلندمدتـی ،همچنـان نگاه ویژه ای به گروه های پتروشـیمی و فـوالدی دارند؛
بیشـتر نمادهای پیشـرو این دو گروه در پاییز افت قیمت قابل توجهی داشـته
انـد و اکنـون بـا احیـای تدریجـی قیمـت نفـت و کاالهای اساسـی (ناشـی از
وصول اخبار مثبت از مذاکرات چین و آمریکا) در حال جان گرفتن هسـتند.
تحلیلگـران معتقدنـد بـرای میـان و بلندمدت می تـوان روی سـهم های این
دو گـروه حسـاب بـاز کـرد .از معرفـی سـهم ،به دالیـل مختلـف معذوریم اما
بـرای شـروه رصـد و بررسـی خـود ،از شـرکت هـای بـزرگ بـا شـناوری بـاال
شـروع کنیـد کـه عمدتا جزو سـهم هـای پربیننده بورس و فرابورس هسـتند
و در اسمشـان عمدتا در صفحه اول سـایت مدیریت فناوری بورس (tsetmc.
 )comبه چشـم مـی خورد.

نشانه های گرم شدن بازار
دربـاره کلیـت بـازار ،رشـد مالیم امـا پایدار بورس طی یک هفته گذشـته،
بسـیاری را به شـروع یک موج افزایشـی مناسـب در بورس امیدوار کرده
اسـت .کاهـش تنـش های تجـاری بین چین و آمریـکا ،بهبود قیمت های
جهانـی و کاهـش جـو روانـی اغراق شـده ناشـی از دور جدیـد تحریم ها،
نـگاه هـا را بـه شـرکت های صادراتی مثبت کرده اسـت .همچنیـن در اثر
رشـد قیمتهـا در پاییـز ،بهبـود سـودآوری برخی شـرکت هـای داخلی در
گـروه هـای غذایی نیـز محل بحث بازار اسـت.
ایـن مـوارد نشـان مـی دهد کـه بازار بـه آرامی در حال گرم شـدن اسـت
اگرچـه کـه انتظـار جهـش های شـدید ضعبف اسـت .لـذا با بررسـی وارد
شـوید و منتظـر بـازاری گاوی ،مشـابعه آنچـه در تابسـتان و اوایل مهر رخ
داد ،نباشید.
پـی نوشـت :در بازارهـای مالـی ،بـه شـرایطی که نمادها با شـدت بسـیار
ریزشـی اسـت بازار خرسـی و به شـرایط رشد شـدید قیمتها ،گاوی گفته
مـی شـود .وجه تسـمیه این نامگـذاری ،نحوه حمله این دو حیوان اسـت؛
گاو بـا شـاخ خـود ،فـرد را بـه بـاال پرتاب میکنـد اما خرس با دسـت از باال
ضربـه میزنـد و فرد را پایین می کشـد.

