فعلی شرکت صنایع مس ایران با محاسبه نرخ تنزیل  20درصد تا سال  1418و عدم پایداری آن تصریح کرد :اگر به شاخص بورس��های مهم دنیا طی حدود
و با در نظر گرفتن و کم کردن بدهیها و اقلیتها و اضافه کردن نقدها مبلغ  33یکسال گذش��ته و بویژه چند ماهه اخیر نگاهی بیاندازیم متوجه می شویم که
طی این مدت اکثر شاخص ها منفی بودند.
هزار میلیارد و  97میلیون تومان محاسبه شده است.
حال باید ارزش بازاری مس در زمان واگذاری و ارزش فعلی ش��رکت در بورس رحمتی افزود :شاخص بورس شانگهای که از تاثیرگذارترین و مهم ترین شاخص
اوراق بهادار مقایس ه شده و نحوه برخورد با شرکت از زمان واگذاری مورد ارزیابی های اقتصاد جهانی است ،در مهرماه نسبت به اوج خود در  ٦ماهه قبل ،حدود
قرار گيرد تا بتوان در مورد نحوه واگذاری ش��رکت در سال واگذاری اظهار نظر  ٤٣درصد کاهش ارزش داشت و در زمان کنونی با کاهش حدود  ٥٠درصدی
روبرو شده است یعنی ارزش بورس ش��انگهای از بیش از  ٥٠٠٠واحد به حدود
کرد.
در جمعبندی این گزارش پيشنهاد شده است با توجه به مبانی نظری ارائه شده کمتر از  ٢٨٠٠واحد کاهش پیدا کرده است.
در این گزارش و بررسی یک مورد واگذاری از اجرای قانون اصل چهل و چهارم وی با بیان اینکه چین بزرگترین بازار مصرف کننده در حوزه فلزات غیر آهنی
قانون اساسی برای پژوهشهای بعدی شرکتهای در حال واگذاری معدنی و به ویژه مس است و در حدود  50درصد مس جهانی را مصرف میکند بیان کرد:
صنایع معدنی با روشهای علمی مورد بررس��ی و ارزیابی ق��رار بگیرند تا اصل بدون شک هر گونه تغییر مثبتی در وضعیت اقتصادی چین روی قیمت جهانی
َمس تاثیر خواهد گذاشت و منجر به رشد سهام شرکت های فعال در حوزه مس
شفافیت الزم در قیمتگذاری معادن بزرگ به وجود آید.
در سراسر دنیا خواهد شد.
مدیر امور سهام و سرمایهگذاری شرکت مس در خصوص چشم انداز پیش روی
چرایی رشد سهام شرکت مس در پسابرجام
بهروز رحمتی مدیر امور سهام و سرمایهگذاری شرکت مس در خصوص افزایش اقتصاد جهانی گفت :متاسفانه در ش��رایط کنونی اقتصاد جهانی در روند منفی
ارزش سهام بعضی شرکت ها در بورس گفت :به نظر می رسد که  50درصد این قرار دارد و ناپایداری بسیار بزرگی در این حوزه وجود دارد و به لحاظ فاندامنتال
افزایش قیمت ها واقعی است چرا که با اجرایی شدن برجام شرکت های صادرات نشانه های مثبتی که خبر از بهبود اوضاع بدهد وجود ندارد.
محور از جمله شرکت مس به لحاظ صادرات مشکلی نخواهند داشت و با رشد وی با بیان اینکه ش��رایط کنونی یکی از حس��اس ترین برهههای زمانی برای
کسانی است که می خواهند سرمایهشان را وارد بازار بورس کنند به سهامداران
 EPSروبرو خواهند شد.
رحمتی اظهار داشت :گشایش های بسیار خوبی که در حوزه سیاست خارجی و خریدران جدیدالورود به بازار سهام توصیه کرد :لزوم هوشیاری سرمایهگذاران
کشور انجام شده در نهایت  40درصد از فضای اقتصادی کشور را بهبود خواهد در این شرایط باید چند برابر شود و به شدت از تصمیمگیری هیجانی خودداری
کنند و شخصا به خرید سهام اقدام نکنند و از طریق مشاوره شرکت هایی که در
بخشید و  60درصد دیگر به وضعیت اقتصاد جهانی بر می گردد.
این فضا فعالیت می کنند یا عضویت در صندوق
وی افزود :ب��ه اعتقاد من افزایش قیمت س��هام
های س��رمایهگذاری مشترک نس��بت به خرید
در طی این ده روز با ش��یب تن��دی حرکت کرد
سهام اقدام کنند تا متضرر نشوند.
در صورتی که با بررسی اوضاع درخواهیم یافت
پارامتر
یک
برجام
شدن
اجرایی
رحمتی افزود :برای خرید سهام در این شرایط
که هنوز گش��ایش کلی قابل توجهی در فضای
تاثیر گذار بر سهام مس است ولی
حتما نیاز اس��ت که به لحاظ فاندامنتال سهمی
اقتصادی بی��ن المللی و داخلی اتف��اق نیافتاده
مهمترین پارامتر تاثیرگذار به روند
را که خواهان خریدش هس��تند بررس��ی کنند
است.
قیمتهای جهانی مس ،مربوط به
و بودجه ش��رکت م��ورد نظر برای س��ال  95را
رحمتی با تاکید بر اینکه رشد سهام مس در گرو
بهبود رشد اقتصادی دنیا و تاثیر
مش��اهده کنند تا تصمیم گیری درستی در این
چند پارامتر اس��ت گفت :اجرایی ش��دن برجام
پارامتر هایی است که خارج از
زمینه انجام دهند.
یک پارامت��ر تاثیر گذار اس��ت ول��ی مهمترین
بحثهای داخلی کشور است
مدیر امور سهام و سرمایهگذاری شرکت مس با
پارامتر تاثیرگ��ذار به روند قیم��ت های جهانی
ابراز امیدواری از بهبود اوضاع اقتصادی و خارج
مس ،مربوط به بهبود رشد اقتصادی دنیا و تاثیر
ش��دن از رکود بیان ک��رد :با این ح��ال و با نگاه
پارامتر هایی است که خارج از بحث های داخلی
بلند مدت و به لحاظ فاندامنتال صنعت مس کم��اکان از باالترین مزیت برای
کشور است.
مدیر امور سهام و سرمایهگذاری ش��رکت مس با اشاره وضعیت اقتصاد جهانی سرمایهگذاری در بین فلزات اساسی برخوردار است.
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