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 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 

  

ها اما با التهاب سر گذاشتیم که بازار سرمایه با وجود رکورد شکنی در شاخصرا در حالی پشت نخستین هفته از آخرین ماه تابستانی

شنبه حضور رو شد. ضمن اینکه روز سههگذاری محصوالت پاالیشی، پتروشیمی و فوالدی روبقیمتو نوسانات سنگین ناشی از نحوه 

ای که منتج به خروجی مناسبی نگردید و در جلسهبرای پاسخ به سوال نمایندگان را داشتیم.  مجلس یدر صحن علنرئیس جمهور 

رسد افزایش سطح ابهام در مسائل کالن به نظر مینهایت نمایندگان خانه ملت نسبت به توضیحات رئیس جمهور قانع نشدند. 

 .  ، موانعی برای رشد جدی بازار در کوتاه مدت باشدهاره تسویه اعتبار کارگزاریاقتصادی در کنار نزدیک شدن به دو

واحدی قرار گرفت. این در  137.472واحدی در ارتفاع  562در اولین هفته شهریور ماه با رشد خفیف « دماسنج بازار سرمایه»

هزار واحدی هم عبور کرده بود اما تصمیمات خلق الساعه دولت  140شرایطی است که شاخص در روزهای میانی هفته حتی از قله 

واحدی بازار روز سه شنبه موجب شد تا در نهایت بازدهی شاخص کل  3.000ش سنگین بیش از های نفتی و ریزر حوزه فرآوردهد

درصد باشد. درخصوص وضعیت تکنیکی شاخص کل باید گفت  41/0، تنها واحدی هفته پایانی مرداد ماه 136.910نسبت به رقم 

 زار واحدی دور از ذهن نیست.ه 129 – 128که یک واگرایی خفیف در نمودار نمایان شده و اصالح تا محدوده 

 1.304که این بار از شاخص کل پیشی گرفته و با ثبت رشد را داریم « وزنهم»، شاخص سرمایه در متغیر با اهمیت دیگر بازار

 20.051در هفته پایانی مرداد ماه  «وزنهم»واحدی پیشروی نموده است. گفتنی است، ارتفاع شاخص  21.355واحدی، تا ارتفاع 

، بخشی از تررسد با آرام گرفتن صنایع بزرگبه نظر می درصدی شاخص مذکور دارد. 5/6بوده و این بررسی نشان از بازدهی واحد 

 اند، قرار گرفته است.تر که از رشد اخیر بازار نفی خاصی نبردههای کوچکوارد شده به بازار، در مسیر گروهنقدینگی 

واحدی آغاز به کار کرد که ارتفاع  1.553داشته باشیم. شاخص فرابورس تهران در حالی با رقم  Ifexای هم به انتها اشارهو در 

در نخستین هفته شهریور  Ifexواحدی رسید. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی  1.556این شاخص در پایان هفته به رقم 

تروشیمی زاگرس، ذوب آهن اصفهان و فوالد هرمزگان هایی نظیر پشرکت درصد( بوده است. نماد 19/0واحد )معادل  3ماه 

 بیشترین نقش را در نوسانات شاخص بازار فرابورس داشتند.
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الساعه و دور از تصمیمات خلقسر گذاشت. مراه با نوسانات غیر عادی را پشتتالطم هتهران در هفته گذشته، روزهای پر  بورس

رو کرد. ههای تند و تیز سینوسی روبهای نفتی را با موجگروه فرآوردهسهام  نمود،اتخاذ مذکور انتظاری که وزارت نفت در هفته 

اعتماد »دار شدن وکار را به دلیل خدشههای مستقیم به سهام وابسته، کل بازار و جریان کسبعالوه بر آسیب ،اتخاذ تصمیمات فوق

از بازار  کی را در پیش گرفته و عالوه بر بحث فرار سرمایهخطرناک و پر ریس به نظر دولت سیاستقرار داد.  تاثیرتحت  «عمومی

)با توجه به آغاز فاز اول  های تولیدی را در شرایط سخت اقتصادیامکان بروز قابلیتگذاران، اعتمادی میان سرمایهناشی از ایجاد بی

 .رو کرده استهببا تنگنا رو ها(تحریم

 گوییی اسالمی برای پاسخشورا داشت. حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلسالبته روند نوسانی بازار، دالیل دیگری هم 

بازار ارز و سکه، عدم برچیده شدن ابهامات در بورس کاال،  به سواالت نمایندگان و حواشی این جلسه در کنار التهاب مجدد در

گزارش عملکرد ، انتشار ترو از همه مهم نزدیک رشدن به روزهای پایانی فصل تابستان و بحث تسویه اعتبار طیفی از کارگزاران

رو به جلوی ها و حرکت طح انتظارات بازار برای رشد قیمت، از دیگر دالیلی بود که تا حدودی از سهای بورسیبنگاهماهانه 

 شاخص کاست. 

تر متوسط و کوچکع رفت، به مرور شاهد حرکت بخشی از نقدینگی وارد شده به بازار به سمت صنایاما همانطور که انتظار می

های شرکت»، «های تجهیزاتیشرکت»، «هاسیمانی»، «فلزیهای غیرکانی» ،«هادارویی»هستیم. بطوریکه در هفته اخیر، 

نیز با هجوم نقدینگی ناشی از ورود سرمایه گذاران مواجه شدند و در نتیجه شاهد « هابانکی»حتی و « تولیدکننده مواد آشامیدنی

های سیمانی به پشتوانه افزایش نرخ فروش عملکرد مرداد شرکت های بازار بودیم.و البته تک سهمصنایع نامبرده رشد قیمت در 

در از طرف دیگر، افزایش قیمت محصوالت دارویی  ها شد.ساز هشتمین صعود متوالی شاخص سیمانیزمینه ،درصدی 20بیش از 

اعتبار ها موجب شد تا شاخص گروه مذکور ترند نزولی میان مدتی خود را بیشرکتکنار انتشار خبر افزایش سرمایه از سوی برخی از 

 کرده و در نتیجه داروسازان در مسیر رشد قرار بگیرند.

ها، گزارش عملکرد تولید و فروش مرداد ماه خود را های ماهانه باید گفت که طی روزهای اخیر اکثر شرکتو اما درخصوص گزارش

! در گزارش مرداد ماه گذاران، عمال سبب سردرگمی بیشتر بازار گردیدهایی که به جای کاهش ابهام سرمایهشمنتشر نمودند. گزار

های فعلی در بازار ثانویه متفاوت بود که البته ها کمی با نرخنکته مهم وجود داشت. اول اینکه نرخ فروش در برخی از شرکت 2

ریالی فروش زده بودند. دوم اینکه مقدار فروش در برخی از  42.000را با نرخ های  ها نیمی از مرداد ماهطبیعی است چراکه شرکت

های اقتصادی آمریکا باشد. های صادرات محور افت کرده بود که )ممکن( است ناشی از آغاز فاز اول تحریمها به ویژه شرکتشرکت

که باید و شاید فضا را شفاف کند و همین عامل موجب شده تا  های مرداد ماه نمی تواند آنطورتوان ادعا کرد که گزارشبنابراین می

 شاهد فاز نوسانی بازار باشیم. 
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 پیش بینی بازار 

گرچه با هیجان مثبت آغاز شد اما دالیل اشاره شده در سطور باالتر موجب شد تا نقدینگی بازار تا حدودی  ،ابتدایی شهریور ماههفته 

ها مورد توجه بودند ، گروه تجهیزاتی و غذایی بیش از سایر گروه، داروسازانها، سیمانیاز صنایع بزرگ فاصله بگیرد. در هفته اخیر

گذار از بابت رسد نگرانی سیاستبه نظر می رسیم.بینی بازار میاما به پیشبودیم.  ایعصن از نقدینگی به این دستورود و شاهد 

افزایش بیشتر سطح تورم موجب شده تا بازار با چالش مواجه شود. بنابراین طبیعی است که شاهد رفتار نوسانی بازار باشیم و تا 

از بازار به ویژه در صنایع بزرگ را داشت. ضمن اینکه نگرانی از  ایتوان انتظار رشد خیره کنندهمادامی که فضا شفاف نشود، نمی

تواند سدی برای رشد بازار و شاخص در کوتاه مدت باشد. به نظر بازار کمی در این نقاط بابت بحث تسویه اعتبارات کارگزاران می

 گردد. ند کلی کماکان صعودی ارزیابی میسازی، شاهد برچیده شدن بخشی از ابهامات باشیم. اما روزند تا عالوه بر کفدرجا می
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 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 

  

 هابررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 بررسی ارزش معامالت هفته

 تاریخ
 ارزش کل معامالت

 )م.ت(

معامالت خرد 

 بورس )م.ت(

معامالت خرد 

 بورس )م.ت(فرا

معامالت خرد کل 

 )م.ت(

بلوک و اوراق 

 )م.ت(

03/6/1397  826 453 105 558 268 

04/6/1397  1.090 544 122 666 424 

05/6/1397  1.294 662 121 783 511 

06/6/1397  945 591 124 715 230 

07/6/1397 1.223 611 95 706 517 

 1.950 3.428 567 2.861 5.378 جمع کل

 1.358 2.161 354 1.807 3.519 جمع هفته گذشته

53٪ اختالف )درصد(  ٪58  ٪60  ٪59  ٪6/43  

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 07/06/1397تا تاریخ  31/05/1397از تاریخ  هاشاخص

41/0٪ 562 137.472 136.910 شاخص کل بورس  

50/6٪ 1.304 21.355 20.051 وزن()همشاخص کل   

19/0٪ 3 1.556 1.553 شاخص فرابورس  
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یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف  

 

کماکان در سطوح مناسب و قابل قبولی قرار دارد. بنابراین تا مادامی که دهد که حجم و ارزش معامالت جداول فوق نشان می

طی هفته اخیر، توان به ثبت رکوردهای جدید در بازار سرمایه امیدوار بود. سیگنالی از بابت خروج نقدینگی دریافت نگردد، می

دهد که بازار کماکان بود و این وضعیت نشان می« فلزات اساسی»و « های نفتیفرآورده»گروه  2بیشترین ارزش معامالت متعلق به 

 ها بر روی سطوح مقاومتی، امیدوار است.به رشد این صنایع علیرغم قرار گرفتن نماد این دست شرکت

میلیارد تومان  2.861در نخستین هفته شهریور ماه بازار بورس و فرابورس(  2رد )در ، ارزش معامالت خطبق جداول ارائه شده

هفته  میلیارد تومان( 451)میانگین روزانه میلیارد تومانی  1.807بود که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 572)میانگین روزانه 

معتقدیم ثبات ارزش معامالت در سطوح فعلی موجب تداوم  دهد. کماکاندرصدی را نشان می 58چهارم مرداد ماه، رشد حدود 

میلیارد تومانی، مهمترین خبر برای بازار  600الی  400روند صعودی بازار در میان مدت خواهد شد. ثبات ارزش معامالت در سطوح 

 باشد. و فعاالن آن می
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 مجله خبری

 اخبار سیاسی 

 جزو ایران رژیم تغییر :شد مدعی اورشلیم در ترامپ دونالد ملی امنیت مشاور

. هستیم نظام رفتار در گسترده تغییرات خواهان ما اما نیست آمریکا هایسیاست

 دیگر نگرانی. است داعش هایرسانی آسیب توقف آمریکا هایخواسته از یکی

 والدیمیر. هستند سوریه در ما حضور دالیل هااین و است ایرانی نیروهای آمریکا،

. کند سوریه خاک ترک به وادار را هاایرانی تواندنمی که است گفته آمریکا به پوتین

: گفت بولتون. بیاورند فشار بیشتر ایران به نظام تغییر برای باید بود گفته سابقا وی

 وجود هاتحریم از معافیتی هیچ بگوییم واقعا که است این ما هدف. کنیم توقف 2015 سال هایتحریم سطح در تنها  خواهیمنمی

 است. کرده موافقت محدود بسیار هم آن ها تحریم از معافیت دو با تنها خود سختگیری دادن نشان برای آمریکا. داشت نخواهد

 

. بود شده باال سطح در توافقش که بود ایپروژه برجام: گفت امورخارجه وزیر

. باشد نداشته دنبال به را منافعشان که بپیوندد توافقی به ندارند عادت هاآمریکایی

 وظیفه. انداختیم راه سیاسی دعواهای کنیم استفاده برجام امکانات از اینکه جای به

. دهد کاهش را مردم به وارده فشارهای و خارجی فشارهای که است این دولت

. است تجاری شرکای و ایران روی بر روانی جنگ بر تمرکزشان امروز هاآمریکایی

 به هاآمریکایی شودمی خارج برجام از کرد اعالم ترامپ که زمانی از: گفت ظریف

 و آزار با اول سال یک در کردمی فکر آمریکا. دهندمی تشکیل اقدام گروه گفتند خاطر همین به. نرسیدند خواستندمی که اهدافی

 هااروپایی. بود بخصوص حوزه یک در جزئی خیلی اقدام کردند هااروپایی که اقدامی. شود خارج توافق از کند مجبور را ایران اذیت

 .کردند تعیین را مبلغی و برجام حفظ برای دادند تعهد 12

 

 فعال ایران در دارند تمایل که هاییشرکت به خواهیممی: آلمان خارجه امور وزیر

 از کنیم کمک داریم امکانات راستا این در ما و شودمی که حدی در بمانند باقی

 است دسترس در سابق همچون که دولتی صادرات بیمه هاحمایت این جمله

 کار راستا این در ما. است مالی پرداخت هایکانال حفظ بخصوص البته ما اولویت

 اروپایی پولی ارزی صندوق یک و آمریکا از مستقل پرداختی کانال یک که کنیممی

 .کنیم ایجاد را
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اروپا  اتحادیه خارجه وزرای روزه دو غیررسمی نشست پایان از پس موگرینی فدریکا

 درباره زمینه، این در ما و هستند مهم سوریه در صلح برای ایمنطقه هایدینامیک

 به نیاز و کردیم گفتگو ماست، همه برای جدی ایدغدغه که ایران ایمنطقه نقش

 آژانسکردیم.  بحث مفصل موضوع این درباره تقریبا. است موضوع این به پرداختن

 برجام ذیل خود ایهسته تعهدات همه بر ایران که کرد تایید اتمی انرژی المللیبین

 در دیگر شرکای و عضو کشورهای با ما کار. است خوشی خبر این. است پایبند

 روابط از ایرانی شهروندان و ایران که کنیم حاصل اطمینان تا دارد ادامه جهان

  .شوند منتفع جهان در دیگر کشورهای و اروپا اتحادیه کشورهای با اقتصادی

 

 کانال یک ایجاد برای اروپایی تروئیکای همکاری از فرانسه دارایی وزیر ماری لو برونو

 تعامل ادامه و اروپایی کامالً هویت با کانالی ایجاد هدف با آمریکا از مستقل مالی

 اتحادیه اعضای با دیدار در ماری لو که آنطور. داد خبر ایران با اقتصادی

 طرح روی بر مذاکره حال در انگلیس و آلمان فرانسه، گفته، AJEF نگارانروزنامه

 هستند آمریکا با مشترک یا آمریکایی مالی تبادل هایکانال از مستقل کانالی ایجاد

 کشورهای نه و باشند خود تصمیمات تابع الملل،بین تجارت در بتوانند هااروپایی تا

 دیگر.
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 اخبار اقتصادی 

 رئیس از مجلس گذشته روز صبح سوال طرح به گذشته، هفته خبر مهمترین

 زمزمه و روحانی دکتر کننده قانع پاسخ عدم علت به که گرددمی باز جمهور

 در تالطم افزایش سبب قضائیه قوه در موجود وضعیت بررسی درخصوص هایی

 رییس از سوال که رسید خبر معامالت ساعت یافتن خاتمه با البته. شد بازار

 مجلس رییسه هیات سخنگوی. شودنمی ارجاع قضاییه قوه به فعال جمهوری

 قضاییه قوه به فعال نشدند، قانع نمایندگان که شد جمهور رییس از سوال 4: گفت

 و تقنینی معاونت. نیست مطرح قضاییه قوه بحث هنوز. است مجلس حقوقی نظر و بندیجمع به منوط آن ارسال و شودنمی ارجاع

 یا تخلف آیا شود مشخص تا بدهند را مختلف قوانین با الزم هایتطابق باید اسالمی شورای مجلس حقوقی کمیسیون و حقوقدانان

 رییس سوال ارجاع. شودمی تشکیل موضوع این بررسی برای مجلس در ایویژه کمیته زیاد احتمال به. است گرفته صورت استنکافی

 کنندهسوال نمایندگان امروز از است، رییسه هیات و اسالمی شورای مجلس حقوقی بندیجمع و نظر به منوط قضاییه قوه به جمهوری

 قانون از سواالت از یک هر در بود آن نظر اگر. گیرد صورت الزم هایتطابق تا بدهند رییسه هیات به را نظراتشان باید حقوقدانان و

 صنعت، وزیر استیضاح طرح اینکه دیگر مهم خبر اما. رودمی قضاییه قوه به سوال آنگاه باشد شده نقض قانون یا و شده استنکاف

 .شد تقدیم رئیسه هیأت به نمایندگان از نفر 51 امضای با و محور 15 در تجارت و معدن

 

 و کاالها بهای شاخص. است درصد 5/11 معادل 96 مرداد به منتهی ماه 12 به نسبت 97 مرداد به منتهی ماه 12 در تورم نرخ

 شاخص. یافت افزایش درصد 5/5 قبل ماه به نسبت که رسید 8/133 عدد به 97 مرداد در ایران شهری مناطق در مصرفی خدمات

 است. داشته افزایش درصد 2/42 معادل قبل سال مشابه ماه به نسبت 97 ماه مرداد در مذکور

 

 شبکه به را ارزی گیریسپرده شرایط و مقررات ایبخشنامه در مرکزی بانک

 صورت به ارزی گیریسپرده به نسبت هابانک بخشنامه این در کرد، ابالغ بانکی

 4 و 2 ،3 ترتیب به سود نرخ با دالر و امارات درهم یورو، ارزهای به اسکناس

: باشدمی شرح بدین مهم شروط. بود خواهند مجاز مرکزی بانک تضمین با درصد

( اسکناس صورت به) شده گذاریسپرده ارزی وجوه سود و اصل بازپرداخت -1

 در و بوده یکساله گذاریسپرده دوره -2. گرددمی تضمین مرکزی بانک توسط

  .بود خواهد تمدید قابل مذکور دوره بانک، موافقت و تمدید درخواست صورت
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 های جهانیبازار

 

 نام مواد 03/06/1397 10/06/1397 تغییر هفتگی

 نفت 75 77 67/2٪

 طال 1.205 1.201 ٪-33/0

 بیلت 475  475 0٪

 مس 6.068 5.986 ٪-35/1

 روی 2.532 2.461 ٪-8/2

 آلومینیوم 2.093 2.119 24/1٪

 سنگ آهن 67 66  ٪-49/1

 سرب 2.078 2.088 48/0٪

 متانول 400 395 ٪-25/1

 اوره 300 303 1٪

 

 مرکزی بانک سیاست تغییر و مکزیک – آمریکا تجاری توافق ودر هفته گذشته تحت تاثیر افت شاخص دالر  آمریکا بورس شاخص

 یا PMI عملکردها هستیم. رو شد. در حوزه کامودیتی نیز، شاهد روند نوسانی قیمتبا روند صعودی روبه یوان تقویت در چین

 اقتصاددانان 51 بینیپیش از که دهدمی نشان را 3/51 رقم و شده منتشر آگوست ماه در چین تولید بخش خرید مدیران شاخص

 کاالی دالر میلیارد 200 رویه ب تعرفه اعمال آماده را خود ترامپ که زمانی در تولید PMI افزایش .است بهتر( 2/51) قبل ماه و

 از آمریکا به صادرات کاهش اقتصادی اثرات با مقابله در چین دولت هایسیاست که دهدمی نشان  و بوده خوبی خبر کند،می دیگر

 .است اثربخش اندکی...  و ها SME بانکی تضمین و تسهیل مالیات، کاهش بانکی، منابع آزادسازی جمله

 نفت

قیمت  که رسیدسنت  70و دالر  77به  دریای شمال در حالیقیمت هر بشکه نفت برنت ها نیز افزایشی بود. در حوزه نفت، قیمت

های جدید آمریکا علیه ایران که از ماه انداز تحریمتجار گفتند، چشمسنتی قرار دارد.  90دالر و  69در سطوح نفت خام آمریکا 

نوامبر صنعت نفت این کشور را هدف قرار خواهد داد عامل تقویت نسبی قیمت نفت بوده است. بسیاری از خریداران نفت ایران 

چند تهران تخفیف زیادی در قیمت نفت خود پیشنهاد کرده، اما بر  هر .اندت از این کشور را کاهش دادهرداتحت فشار واشنگتن وا

میلیون بشکه برآورد  06/2اساس آمارهای موسسه تامسون رویترز ایکون، میزان بارگیری نفت خام و میعانات ایران در ماه اوت روزانه 

 .میلیون بشکه بوده است 09/3شده، در حالی که این رقم در ماه آوریل 
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به این طرف به زیر یک میلیون بشکه رسیده  2016ر بحران زده ونزوئال است که صادرات نفت آن از سال وعامل نگرانی دیگر، کش

میلیون دالری برای افزایش  430شرکت نفتی پی دی وی اس ای ونزوئال این هفته اعالم کرد یک قرارداد سرمایه گذاری  .است

میدان مختلف امضا کرده است. اما با توجه به بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در این کشور،  14ای تولید خود از بشکه هزار 640

به رغم احتمال بروز اختالل در عرضه نفت به  .خصوص به سرانجام رسیدن این سرمایه گذاری تردید دارندیاری از تحلیلگران دربس

لیبی و نیجریه، بانک آمریکا مریل لینچ گفته، عرضه جهان نفت تا پایان امسال ممکن است ویژه از سوی کشورهای ونزوئال، ایران، 

هزار بشکه در روز رسیده  730در حال حاضر میزان اختالل در عرضه تولید کنندگان غیراوپکی به »افزایش یابد. به گفته این بانک 

 «.داست. اما نیمی از این رقم قرار است مجددا به چرخه عرضه برگرد

 سنگ آهن  –فوالد 

ها بوده است. در مانعی برای رشد قیمت تانگشان استان در فوالد تولیدها نوسانی بود. بحث لغو ممنوعیت در بازار فوالد، قیمت

میلیون تن رسید اما در بیلت برای دومین هفته شاهد رشد موجودی انبارها بودیم.  3/4میلگرد موجودی انبارها کاهشی بود و به 

 %65 یارپرع آهن سنگ تقاضایهزار تن رسید. در سنگ آهن وضعیت بهتر بود؛ چراکه  326در هفته گذشته موجودی انبار بیلت به 

 . است بازار محرک چین، فوالدسازان سازی ذخیره و زمستانه و پاییزه تولید محدودیت فصل به نزدیک شدن و بوده باال چین

 460درصدی به  6/2گذشته با کاهش  هفته در ایران صادراتی بیلت قیمت شاخصهای داخلی این است که اما خبر بد برای فوالدی

 شرق و GCC بازارهای به ایران بنادر از بار حمل چالش پول، انتقال مشکل از جدا گویندمی المللی بین تجار دالر رسیده است.

  .است قیمت درصدی 6/9 افت شاهد 2018 مجموع در ایران صادراتی بیلت هفته، این قیمت افت با !است آسیا

 فلزات رنگین

 و بوده دالر 52 مثبت شانگهای - لندن هایبورس آربیتراژ« روی»نوسانات محدودی را شاهد هستیم. در فلز  در فلزات رنگین

 شد مجوز لغو دیگر تن 4.025 همزمان ویافته  کاهش هزار تن 247به  دنیا LME انبارهای موجودی. است چین واردات محرک

. البته رشد شاخص دالر موجب قرار گرفتن این فلز تحت فشار گردید بطوریکه اثر خبرهای دارد هاقیمت مثبت اندازچشم از نشان که

هم وضعیت به همین شکل است. یعنی خبرها بد نیست اما در روند قیمتی توفیق خاصی « مس»مثبت رسیده، خنثی شد. در فلز 

 کمترین کههزار تن رسیده  5/124تن کاهش به  هزار 110با  لندن فلزات بازار انبارهای فروش قابل موجودیحاصل نشده است. 

تواند عاملی برای ثبات لغو شده که می آسیا و شمالی آمریکای درهزار تن  47/29مجوز فروش " . ضمنااست اخیر ماه 12رقم در 

 قیمت باشد.
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 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

  نفت بهران

ها رشد باالیی نداشته اما از وضعیت بنیادی گروهیی است که در مقایسه با همهاینمادیکی از « شبهرن»، های نفتیدر گروه فرآورده

 15.224میلیارد ریالی را رقم زده که از این میزان،  16.494مبلغ فروش  96این شرکت طی سال مالی مناسبی برخوردار است. 

بنابراین وضعیت فروش بوده است.  وکس و غیره پارافینمیلیارد ریال سهم فروش  1.270و  انواع روانکارمیلیارد ریال سهم فروش 

، خرداد 2.008، اردیبهشت 755ماه ابتدایی سال جاری )فروردین  5روانکارها از اهمیت باالیی برخوردار است. این شرکت در 

لیارد تومانی می 5.328میلیارد ریال فروش محقق نموده که در مقایسه با درآمد  7.765( مجموعا 2.044، مرداد 1.507، تیر 1.451

 دهد. درصدی را نشان می 46گذشته، رشد  دوره مشابه سال

ریال بوده و نرخ فروش این محصول در مرداد ماه به  40.582.942سال گذشته متوسط نرخ فروش روانکار به ازای هر مترمکعب 

دسازی نرخ لوبکات و سایر با توجه به آزااند اما های فروش رشد خوبی داشتهسیده است. بنابراین باید گفت نرخریال ر 55.872.420

های ایش یابد. بر اساس تحلیل و بررسیهای فروش باز هم افزرود نرخانکارها کاربرد دارند، انتظار میهای نفتی که در تولید روفرآورده

سناریو  2نفت بهران در ا، سود هبتدای سال و پیش از رشد جدی قیمتهایی درخصوص تامین مواد اولیه در اشنیده انجام شده و

 70محتاطانه، نرخ دالر بر اساس بازار ثانویه و نفت بر اساس نرخ  "ریال باشد. در سناریو نسبتا 4.729ریال تا  3.935تواند بین می

 رود روند میان مدتی بلند مدتی سهم کماکان افزایشی و صعودی باشد.راین انتظار میدالری در نظر گرفته شده است. بناب
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میلیون ریال -فروش ماهیانه نفت بهران 

96فروش  97فروش 
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 داروسازی البرز 

 البرز»های این صنعت به نام تولید و فروش یکی از بهترین شرکتبزنیم و نگاهی به عملکرد « داروسازی»اما سری هم به گروه 

 1.402میلیارد ریالی و سود خالص  3.886میلیون دارو، به درآمد  46گذشته از محل فروش بیش از  دالبر سال داشته باشیم.« دارو

از محل تولید و فروش انواع دارو،  سر گذاشته کهماه ابتدای امسال را در حالی پشت 5دالبر ریالی )به ازای هر سهم( دست یافت. 

( میلیارد ریالی را رقم زده است. این درآمد در 469، مرداد 388تیر  ،387، خرداد 400، اردیبهشت 240)فروردین  1.885درآمد 

که رقم جالبی است. اگرچه ریز دهد درصدی را نشان می 22یارد ریالی دوره مشابه سال گذشته، رشد میل 1.544مقایسه با درآمد 

البر از ابتدای خرداد ماه نرخ فروش دهد که دها نشان میه در دسترس نیست اما میانگین نرخهای فروش در گزارش ماهاننرخ

ماهه گزارش خوبی را از سوی دالبر شاهد باشیم. نکته مهم  6رود در دوره یش داده است. بنابراین انتظار میمحصوالت خود را افزا

 بوده است.  96ماهه سال  3و مشابه با دوره  %50ماهه در حدود  3اینکه حاشیه سود دالبر در دوره 

ی از رشد دوره وصول مطالبات ی مالی به طرز با اهمیتی افزایش یافته که نشان از افزایش دریافت تسهیالت ناشهازینهالبته ه

ه را با وجود مجموع باید گفت که دالبر وضعیت مناسبی دارد و به نظر توانایی تکرار سود سال گذشت ها از دولت دارد. درشرکت

میلیارد ریال )معادل  1.860میلیارد ریالی به  930قصد دارد سرمایه خود را از سطوح این شرکت دارد.  رو موانع و مشکالت پیش

به منظور خرید و جایگزینی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی،  درصد( از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 100

ه مایعات، ساختمان و تاسیسات آزمایشگاه میکروبی، خرید ژی و تفاوت سرمایه پروتنبارهای قدیمی و تتمه انبار طبقااصالح و تجهیز ا

 .افزایش دهد و نصب تجهیزات سیستم اعالن و اطفاء حریق ، ساخت و تجهیز اتاق سرور و اصالح ساختار مالی
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  شیشه همدان

اسطه ای که بوهمدان خواهیم رفت. سهم کم حاشیه این بار به سراغ سهام شرکت شیشه، های غیرفلزی و نسوزهادر گروه کانی

مالی منتهی به ، به عنوان یکی از نمادهای برتر بازار سرمایه انتخاب شده است. این شرکت که سال اطالع رسانی صحیح و به موقع

میلیارد ریالی  883د ای، به درآمهزار تن ظروف شیشه 63موفق شده از محل تولید و فروش حدود  97، در سال خرداد ماه دارد 31

درصد بوده که نسبت به حاشیه سود حدود  34ریالی به ازای هر سهم دست یابد. حاشیه سود ناخالص شرکت  1.098و سود خالص 

رود که کهمدا سال بهتری را در های فروش انتظار می، کاهشی بوده است اما با رشد نرخ96ماهه سال مالی  12درصدی دوره  50

ای به درآمد تن ظروف شیشه 12.774و  12.330وش ماه ابتدای سال جاری از محل تولید و فر 2. کهمدا در پیش داشته باشد

میلیارد ریال بوده است. رشد حدود  120میلیارد ریالی دست یافته است. گفتنی است، این رقم برای دوره مشابه سال گذشته  205

باشد. متوسط نرخ فروش ظروف هبود عملکرد این سهم همدانی میب های فروش دلیلفروش و افزایش نرخدرصدی مقدار  50

ریالی قرار داشته که این رقم برای تیر و مرداد ماه امسال به  13.964.352در سطوح  97ای در حالی برای کل سال شیشه

ر همین سطوح باقی های فروش دماه آتی( نرخ 10کل سال )! بنابراین اگر برای ریال رسیده است 16.508.907و  15.421.243

میلیارد  1.034هزار تن )معادل کل فروش سال مالی گذشته( لحاظ کنیم، درآمد شرکت به  63بماند و مقدار فروش را محدوده 

ای جهت وضعیت به گونهماهه ماند اما به هر  3ریال خواهد رسید. البته بهای تمام شده هم افزایشی است و باید منتظر گزارش 

 افزایشی باشد.  98رود سود کهمدا برای سال یاست که انتظار م

 

 

  

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰

۱۴۰۰۰۰

میلیون ریال-فروش ماهیانه شیشه همدان 

96فروش  97فروش 
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 یتحلیل بنیاد

 شرکت سرمایه گذاری توکافوالد

 تاریخچه

 با نام شرکت تولیدی کارکنان مجتمع فوالد مبارکه بعنوان یک شرکت سهامی خاص )سهامی عام( فوالدشرکت سرمایه گذاری توکا

 اکنون با نام شرکت سرمایه گذاریهای اصفهان به ثبت رسید و همشرکتره ثبت ادر اد 6124تحت شماره  1367/03/17در تاریخ 

 نیز در سازمان بورس اوراق بهادار 1380/08/08دهد. این شرکت در تاریخ های خود را ادامه میتوکافوالد )سهامی عام( فعالیت

 .میلیارد ریال می باشد 2600پذیرفته شد. سرمایه شرکت در حال حاضر 

 نسهامداراترکیب 

 

متمرکز  شرکت مستقل در چارچوب قانون تجارت و حاکمیت سازمانی مستقل تحت راهبری27 فوالد در قالب بیش از  هلدینگ توکا

 .نمایندحوزه زیر فعالیت می 5ستاد شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد در 

فرابورسی( ) آسیاسیر ارس ،(توکا )بورسی، حمل و نقل (شرکت فرعی: توکاریل )بورسی 8شرکت شامل  10حوزه حمل و نقل با -1

 .باشدشرکت وابسته راهوار نیرو و البرز نیرو می 2بهین ریل، توکاکشش، توکا سیر، امواج طالیی و توکا مارین و 

(، شرکت فرعی: صنایع نسوز توکا )بورسی 9حوزه تولید: تحت مدیریت گروه تخصصی توکا تولید اسپادان جمع شده و شامل 2 –

 های صنعتی میرکو، توکاپارسیان پیشرو،ها و الستیکتوکا رنگ )فرابورس(، ایران ذوب، غلطک ،(فرآورده های نسوز آذر )بورسی

 .شرکت وابسته تاراز چهارمحال و فوالد افزا تشکیل شده است 2تکافو، نسوز قشم و 

شرکت فوالدمبارکه

35%

شرکت سرمایه گذاری

صباتامین

11%

شرکت سرمایه گذاری

مهرگان تامین پارس

10%

شرکت سرمایه گذاری

تامین اجتماعی 

نیروهای مسلح

4%

صندوق سرمایه گذاری

اربادرآمدثابت امیدانص

4%

صندوق سرمایه گذاری

بادرآمدثابت کاردان

1%

سایر

35%
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 شرکت 6تی و غیره فعالیت دارد این حوزه شامل های صنعتی، ساختمانی، خدماتی، تعمیراحوزه پیمانکاری در اجرای پروژه-3

 توکا بتن، راهبران فوالد، توکا سبز، بهسازان خاورمیانه، توکا نیرو و همچنین شرکت تامکو بعنوان شرکت وابسته EPC ،فرعی: توکا

 .گیرنددر این گروه قرار می

 نیاز فوالد مبارکه و بازرگانی و همچنین خرید و فروش، تأمین قراضه مورد در زمینه بازرگانی داخلی و خارجیحوزه بازرگانی  4-

شرکت  2و همچنین  BFGTشرکت فرعی توکا تدارک، صنایع برش، فوالد کاال فوکا و 4محصوالت فوالدی فعال هستند که شامل 

 .شودوابسته آتیه فوالد نقش جهان و فوالد متیل می

 های اعتماد گستر و کارگزاری آرمان تدبیر بعنوانفعالیت داشته و شرکتحوزه مالی شرکت توسعه توکا بعنوان شرکت فرعی  5-

 ها برای ورود به فرابورس وسازی شرکتای مربوط به بازار سرمایه، آمادههشرکت وابسته مباحث مربوط به راهبری سرمایه گذاری

 .ده دارندبورس، پرتفوگردانی، اداره امور سهامداران محترم هلدینگ و زیر مجموعه را بر عه

های جدیدی از جمله معدن )خریدشرکت یکمین شرکت ایران در بخش شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد هم اکنون بعنوان شصت و

ورود پیدا کرده  مگاواتی( و نیز حوزه آب16استقالل سپاهان و خرید معدن سنگ آهن یزد(، حوزه انرژی )احداث یک واحد نیروگاه 

 .است

 های بورسی و غیر بورسیگذاریبررسی سرمایه 

میلیارد ریال  2633بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مردادماه، بهای تمام شده مجموع پورتفوی بورسی و غیر بورسی وتوکا بالغ بر 

 باشد.درصد از آن متعلق به پورتفوی غیر بورسی می 45مربوط به پورتفوی بورسی و آن درصد از  56باشد که می

باشد. پس از حمل و نقل درصد از بهای تمام شده مربوط به صنعت حمل و نقل انبارداری و ارتباطات می 92/47، به لحاظ صنعت

ای، های چند رشتههای مالی، شرکتگریدرصد از پورتفو را به خود اختصاص داده است. واسطه 7/10صنعت ساخت محصوالت فلزی 

 باشد.و استخراج معادن از دیگر صنایع حاضر در پورتفوی وتوکا میساخت محصوالت کانی غیر فلزی، پیمانکاری صنعتی 

 ترکیب پورتفوی شرکت در صنایع

 

00.03 0.76 0.03 0.04 3.98

0.065.33

4.61

10.7

6.41

5.61
47.92

7.23

0.38

6.91

استخراج کانه های فلزی

فرآورده های نفتی کک و سوخت 

هسته ای
مواد و محصوالت شیمیایی

فعالیتهای جنبی واسطه گریهای 

مالی
4واسطه گری مالی ورژن 

استخراج سایر معادن

ماشین آالت و تجهیزات
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  پورتفوی بورسی

 

 پورتفوی غیر بورسی

 

%72. توکا ریل

%15. حمل و نقل توکا

تولیدی و خدمات صنایع 

%4. نسوز توکا

فرآورده های نسوز اذر 

%3. (حق تقدم)

.  فرآورده های نسوز اذر

3%
%2. فوالد مبارکه

. توکا رنگ فوالد سپاهان

1%

ورقهای پوششدار تاراز 

%24. چهارمحال

%15. توکا تولید اسپادان

سرمایه گذاری توسعه 

%13. توکا

%10. بازرگانی توکاتدارک

تهیه و تولید مواد اولیه 

%9. استقالل سپاهان

مهندسی ساخت و توسعه 

. و مدیریت صنایع توکا

8%

%7. فوالد متیل

%4. آتیه فوالد نقش جهان

%4. توکا بتن

کارگزاری آرمان تدبیر 

%3. نقش جهان

کشتیرانی توکا مارین 

%1. اسپادان

صنایع برش ورق فوالدی 

%1. مبارکه

%1. راهبران فوالد اصفهان
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استفاده گردید. همچنین جهت محاسبه  04/06/97های پایانی سهام در تاریخ در محاسبه ارزش بازار پورتفوی بورسی از قیمت

بورسی از روش محاسبه خالص ارزش دارایی برای دو شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا و توکا اسپادان های غیرارزش بازار شرکت

و آخرین صورت  29/12/96های دو شرکت مذکور آخرین صورت مالی متعلق به ش داراییاستفاده گردید. در محاسبه خالص ارز

های اخیر و ها بر اساس روند سودآوری در سالمورد استفاده قرار گرفت. برای سایر شرکت 31/03/97وضعیت پورتفو مربوط به 

P/E باشد میلیون ریال می 281.810اری توسعه توکا بازار، تخمین ارزش بازار صورت گرفت. بهای تمام شده پورتفوی سرمایه گذ

گهر بیشترین بخش از بهای تمام شده را تشکیل باشد. فوالد، توکاریل و سنگ آهن گلهای بورسی میدرصد از آن در شرکت 60که 

 دهد.ل میهای بورسی تشکیدرصد از آن را شرکت 64میلیون ریالی دارد که  276020دهند. شرکت توکا اسپادان پورتفوی می

میلیارد ریال و سرمایه  3.130باشد حقوق صاحبان سهام می 31/03/97بر اساس آخرین صورت مالی شرکت وتوکا که مربوط به 

 300ریال(، شبریز ) 150ریال(، تاپیکو ) 250باشد. سود نقدی بعد از تاریخ ترازنامه مربوط به سهام فوالد )میلیارد ریال می 2600

باشد که میلیون ریال می 10.914باشد. سود و زیان واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه ریال ( به ازا هر سهم می 16ریال( و هرمز ) 

 باشد.مربوط به فروش بخشی از سهام تولیدی و خدماتی صنایع نسوز توکا، فوالد مبارکه و سنگ آهن گل گهر می

 نام شرکت

سرمایه 

)میلیون 

 ریال(

ارزش اسمی 

هر سهم 

 )ریال(

 تعداد سهام
درصد 

 مالکیت

بهای تمام 

 شده

سهم از 

 یپورتفو

سود هر 

 96سهم 
 ارزش بازار

ورقهای پوششدار تاراز 

 چهارمحال
600,000 1,000 269,999,000 45 281,801 24% 128 281,801 

 883,597 210 %15 181,272 100 181,272,000 1,000 182,000 توکا تولید اسپادان

 528,734 226 %13 153,395 100 149,327,471 1,000 150,000 توکاسرمایه گذاری توسعه 

 205,211 200 %10 115,108 57 128,257,041 1,000 225,000 بازرگانی توکاتدارک

تهیه و تولید مواد اولیه استقالل 

 سپاهان
18,000 1,000 12,390,400 69 104,773 9% 462 45,795 

مهندسی ساخت و توسعه و 

 توکا مدیریت صنایع
100,000 10,000 9,608,145 96 96,233 8% 0 96,233 

 83,476 0 %7 83,476 22 1,177,974 100,000 527,731 فوالد متیل

 742,360     169,707         سایر

        جمع
     

1.185.765  
    207,867,2  

 

میلیون ریال برآورد گردید.  1.681.442پروتفوی غیر بورسی میلیون ریال و ارزش افزوده  193.152ارزش افزوده پورتفوی بورسی 

هر سهم معادل  ءمیلیون ریال محاسبه گردید که به ازا 5.017.187های شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد خالص ارزش دارایی

 باشد.ریال می 1930

 باشد. ریال می 1.204ارزش دفتری هر سهم ریال و  164ریال، سود انباشته به ازا هر سهم  1.143قیمت در تاریخ تهیه گزارش 
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 هر سهم توکافوالد NAVجدول محاسبه 

 97/12/29 وتوکا

 1،447،390 بهای تمام شده پرتفوی داخل بورس شرکت )م.ر(

 1،185،765 بهای تمام شده پرتفوی خارج از بورس شرکت )م.ر(

 1،640،542 ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت )م.ر(

 2,867,207 بورسی شرکت )م.ر(برآوردی پرتفوی غیرارزش بازار 

 193،152 ارزش افزوده پرتفوی بورسی )م.ر(

 1،681،442 بورسی )م.ر(ارزش افزوده پرتفوی غیر

 0 ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها )م.ر(

 10،914 سود و زیان واگذاری بعد از تاریخ ترازنامه )م.ر(

 1،657 ترازنامهسود نقدی دریافتی بعد از تاریخ 

   سود نقدی پرداختی بعد از تاریخ ترازنامه

 3،130،022 97/03/31حقوق صاحبان سهام )م.ر(  

 NAV (شرکت )م.ر  5,017,187 

 2،600،000 آخرین سرمایه )م.ر(

 NAV ( هر سهم )ریال  1,930 

eps (ریال) -1 

 0 ذخیره کاهش ارزش به ازای هر سهم )ریال(

 1،143 معاملهقیمت آخرین 

P/Nav 0.59 

 2،971،800 ارزش بازار سهم

 426،083 سود انباشته )م.ر(

 164 سود انباشته به ازای هر سهم )ریال(

 1،204 ارزش دفتری هر سهم )ریال(

 

 تایم فریم هفتگی  –تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری توکافوالد )وتوکا( 

، A,B,C,D,Eو در قالب موج  Correctionدر تحلیل سهام شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد، پس از اصالح قیمت از جنس 

کنید، اصالح قیمت شبیه شاهد گارد صعودی و شکست خط روند نزولی بلند مدتی هستیم. همانطور که در تصویر ذیل مشاهده می

های بیش رود با تثبیت سهم در قیمتبه الگوی ادامه دهنده سر و شانه معکوس بوده و بر طبق قوانین الگوهای برگشتی، انتظار می

ریالی در راستای تکمیل الگوی هارمونیک  2.470 – 2.250های روند صعودی و حرکت به سمت قیمتریالی، شاهد تداوم  1.200از 
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Crab  گرانی است که در سطوح فعلی اقدام به ریالی برابر با آخرین کف ماژور شکل گرفته، حد ضرر معامله 950باشیم. محدوده

 نمایند.سرمایه گذاری در این سهم می
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 ذاری غدیر )وغدیر(شرکت سرمایه گ

 
 معرفی

با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات )سهامی  8618تحت شماره  1370/07/24شرکت سرمایه گذاری غدیر در تاریخ 

 باشد.ت صنعتی تهران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن تهران میها و مالکیخاص( در اداره ثبت شرکت

تحت شماره  30/11/1374از سهامی عام تغییر و در تاریخ  28/09/1374العاده نوع شرکت به موجب مجمع عمومی فوق 

در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و به موجب مجمع عمومی فوق العاده  26/12/1374ثبت گردید. شرکت در تاریخ  25924/32

 یافته است. آذرماه تغییر 30شهریورماه هر سال به  31پایان سال مالی شرکت از  19/07/1378مورخ 

 حوزه فعالیت

ای صنعتی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، انبوه سازی عنوان یکی از چهار شرکت چند رشتهشرکت سرمایه گذاری غدیر به 

های و شبکه ICTو  ITامالک و مستغالت، سیمان و صنایع وابسته به آن، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، حمل و نقل، 

های مالی فعالیت داشته که سهم بهای تمام شده سرمایه گذاری شرکت در هر یک از صنایع عنوان گریانتقال اطالعات و واسطه

 باشد:به شرح زیر می 31/03/1397شده، در مجموع پرتفوی شرکت در تاریخ 
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 بر اساس بهای تمام شده بورسیترکیب پرتفوی بورسی و غیر

شود. های شرکت را شامل میدرصد از کل سرمایه گذاری 67هزار میلیارد ریال و  56شرکت به بهای تمام شده  پرتفوی بورسی

های شرکت را در بر درصد از کل سرمایه گذاری 33هزار میلیارد ریال و  27همچنین بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی شرکت 

 گیرد.می

 

 شدهترکیب پرتفوی بورسی بر اساس بهای تمام 

 

 ترکیب پرتفوی غیربورسی بر اساس بهای تمام شده

 

 

بورسی

56,345,903

67%

27,552,065غیر بورسی

33%

میلیون ریال–مبلغ 

گسترش نفت و 

گاز پارسیان

52%

پتروشیمی پارس

42%

سایر

6%

سرمایه گذاری برق

و انرژی غدیر

26%

بین المللی توسعه 

صنایع و معادن غدیر

26%

توسعه سرمایه و صنعت

غدیر

12%

شرکت سنگ اهن 

گهر زمین

11%

سایر

25%
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 ها به تفکیک بورسی و غیربورسیدرآمد حاصل از سرمایه گذاری

باشد. در بین های بورسی میدرصد از درآمد حاصل از سرمایه گذاری های شرکت از محل سرمایه گذاری در شرکت 76نزدیک به 

های بورسی را درصد از کل درآمد حاصل از شرکت 97و پتروشیمی پارس در مجموع های بورسی نیز نفت و گاز پارسیان شرکت

 شود.شامل می

 

 هاهای بورسی به تفکیک شرکتدرآمد حاصل از سرمایه گذاری

 

 هاهای غیربورسی به تفکیک شرکتدرآمد حاصل از سرمایه گذاری

 

بورسی

76%

غیر بورسی

24%

از گسترش نفت و گ

پارسیان

70%

پتروشیمی پارس

27%

سایر

3%

سرمایه گذاری برق و

انرژی غدیر

27%

ع و بین المللی توسعه صنای

معادن غدیر

34%

شرکت سنگ اهن 

گهر زمین

20%

سایر

19%
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 (NAVها )محاسبه خالص ارزش دارایی

های معامالتی در بورس مدنظر قرار گرفته شده است. همچنین در قسمت افزوده پرتفوی بورسی آخرین قیمتبرای محاسبه ارزش 

گذاری شده است بقیه میلیارد تومانی سال بعد ارزش 1200زمین که برمبنای سود کارشناسی پرتفوی غیربورسی به جز شرکت گهر

 ها به بهای تمام شده ارزشگذاری شده است.شرکت

 

 

 30/09/97بینی کارشناسی سود سال مالی منتهی به پیش

پارسیان  نفت و گاز شرکت  بینی خود شرکت استفاده شده است و صرفا برایسود کارشناسی شرکت از اخرین پیش برای محاسبه

 ریالی منظور شده است. 500سود تقسیمی کارشناسی

 

تعداد سهام شرکت

خالص ارزش داراییها )NAV( هر سهم

آخرین قیمت )هرسهم(

NAV/ قیمت

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر(

سود سهام بعد از ترازنامه

1,620

72,000,000,000

106,277,741

خالص ارزش داراییها

97,659,255 ارزش افزوده پرتفوی بورسی

ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی

ارزش دفتری

ذخیره کاهش سرمایه گذاریها

53%

3,084

6,607,898

222,032,976

220,549

11,267,533

1,038,548-هزینه های مالی

23,781,787سود خالص

330سود هر سهم

1,202,613سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

129,443-هزینه های عمومی

پیش بینی کارشناسی سود سال ۹۷

23,747,165سود سرمایه گذاری ها
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 تایم فریم هفتگی  –تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( 

قدرت افزایشی از جنس ، شاهد آغاز یک حرکت پرA,B,Cدر شرکت سرمایه گذاری غدیر، پس از اصالح زیگزاگ به شکل 

Impulse  هستیم. بطوریکه وغدیر در آخرین گام افزایشی خود موفق به شکست سقف تاریخی شده و در نتیجه هر گونه اصالحی

افزایشی خواهد بود.  5استای پولبک به سطح شکسته شده و جذب انرژی برای آغاز یک موج که طی روزهای آتی رخ دهد، در ر

 ریالی هدف میان مدتی سهم خواهد بود. 2.100ریالی به عنوان مهمترین سطح حمایتی و محدوده  1.430 – 1.370محدوده 
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 بورس کاالی ایران شهریورماه اول گزارش معامالت هفته 

 

 رینگ صنعتی
حذف برخی  که تر برای رینگ صنعتی رقم خورد و تقاضاها بسیار کمتر از هفته گذشته بودای به ظاهر آراماین هفته، هفته 

 پی در این رینگ نشد. درهای پیو شایعات و مصوبه هااز ادامه حرف محصوالت را سبب شد، لیکن نهایتا این آرامش نسبی مانع

گردد؛ به طوریکه های دستوری متاثر بر تقاضا مشاهده میاین رینگ در هفته گذشته، اعمال محدودیتبا نگاهی نزدیکتر به معامالت 

های تولید کنندگان به میانگین تقاضای آنها در سال کاهش سهمیه های متعدد برای محدود کردن تقاضا،ها و دستورالعملنامه

 اند.این کاهش تقاضا داشتهگذشته و داشتن پروانه بهره برداری و ... سهم بسزایی در 

بود، اما این هفته سقف قیمتی محصوالت مسی و  هدیرس %10به  %5کاال از  با توجه به مصوبه وزارت صمت سقف رقابت بورس

البته این برداشتن سقف قیمتی . است یتومان 4.200در فرمول همان دالر  یکه دالر محاسبات حیتوض نیبا ا آلومینیوم برداشته شد

 ز حذف شدن عرضه محصوالت آلومینیومی نگشت و معامالت این محصول تایید نشدند. مانع ا

بورس کاال رقم خورد که  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 179.920از شیعرضه ب 07/06/97به چهارشنبه  یدر هفته منته

رقمی که نهایتا در تاالر صنعتی عرضه ها . که با حذف برخی عرضهداشته است افزایشتن  11.060نسبت به هفته گذشته حدود 

تن  55،625تقاضاکنندگان معادل  یبرابر 35/0با استقبال حدود  وتن بود که نسبت به هفته قبل کاهش داشت  158.600 شد

ین همانطور که در باال اشاره شد ا .و سبب شد که غالب محصوالت عرضه شده در این هفته به قیمت پایه معامله شوند رو گشتبهرو

کاهش تقاضا به صورت مصنوعی به بازار القا شده است اما با توجه به اطالعات بازار تقاضا برای محصوالت این رینگ همچنان فزاینده 

 است. 

ای در معامالت میلگرد و تیرآهن این هفته نیز حذف شدند و این امر سبب شد ذوب آهن اصفهان برای چهارمین هفته پیاپی عرضه

 ته باشد. بورس کاال نداش

 تن 140.000 که شامل یتن محصوالت فوالد 157.320در هفته گذشته مربوط بوده به  یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهرآهن اسفنجی تن  15.000 ، همچنینفوالد هرمزگان جنوبشرکت فوالد خوزستان و   Cتختال 

درصدی و در روز دیگر  10که با قیمت پایه معامله شد و جهان فوالد سیرجان که دوبار عرضه داشت و یک روز معامالتی با سقف 

تن ورق گرم عرضه کرد که با قیمت پایه معامله شد. فوالد مبارکه اصفهان  2.000 خوزستان نیفوالد اکسبه قیمت پایه معامله شد. 

 یدیتول عیصناهای ملی صنایع مس ایران، گیل راد شمال و تن مفتول مس شرکت 1.600ر بخش مس ای نداشت. داین هفته عرضه

درصد رقابت شد و به قیمت میانگین   48عرضه شد که با توجه به برداشتن سقف رقابتی در این محصول حدود  مس کاشان یایدن

 ریال در هر کیلو رسید. 432.154

عرضه شده این هفته محصوالت  نینسبت را در ب نیشتریب ،به عرضهنسبت  یبرابر 16/2 یبا تقاضا مفتول مس گیل راد شمال

 یبرابر 7/1مس کاشان با نسبت  یایدن یدیتول عیصنامحصول مفتول شرکت مربوط به نسبت تقاضا به عرضه  یرده بعد داشت.
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که از هفته قبل شروع شده بود، تقاضا باز هم ، در ادامه روند کاهش تقاضاها عیوزارت صنا یهاتیبا توجه به محدود بوده است.

 کاهش داشت.

. در این بین استدرصد ارزش معامالت هفته گذشته بوده 25تقریبا  ،الیهزار ر 757.888.000 یفوالد ارزش معامالت محصوالتی 

هفته  نیارزش را در ا نیشتریبتن  70.000برای  الیهزار ر 457.800.000با ارزش معامله  فوالد هرمزگان جنوبشرکت  تختال

تنی مفتول مس شرکت ملی صنایع مس ایران، ارزش قابل توجهی معادل با  1.000شایان ذکر آنکه معامله  است. داشته

 هزار ریال داشته است. 430،211،380

 است.  بوده الیهزار ر1.631.154.590ارزش کل معامالت رینگ صنعتی 

 

 رینگ پلیمری
های جهانی در محاسبات قیمت پایه لحاظ شد و تنها قیمت  04/06/97دفتر صنایع تکمیلی مورخه های اعالمی از سوی در قیمت

 ریال ثابت در نظر گرفته شد. 42.000نرخ دالر معادل 

تن  58.271هزار ریال با حجم معامله  3.156.241.531ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در بورس کاال در هفته گذشته، 

تن،  5.680هزار ریال با حجم معامالت  310.658.480رزش معامالت انجام شده توسط پتروشیمی امیرکبیر باشد، که امی

تن، پتروشیمی تبریز با ارزش معامله  2.800هزار ریال با حجم معامالت 165.052.800با ارزش معامله  پتروشیمی شازند

هزار ریال با  228.564.666تروشیمی مارون با ارزش معامله تن و در نهایت پ 1.978هزار ریال با حجم معامله  1133.063.429

 شود.تن بوده که افزایش حجم معامالت نسبت به هفته گذشته مشاهده می 4.114حجم معامله 

بیشترین نسبت تقاضا بر پتروشیمی نویدزرشیمی  ZR340Rهای گرید شیمیایی، محصول در معامالت این هفته در میان پروپیلن

پتروشیمی  SF060های گرید نساجی، محصول باشد، را به خود اختصاص داد. در میان پروپیلنبرابر می 18ر حدود عرضه را که د

باشد را به خود تخصیص دادند. با توجه برابر می 15بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه را که حدود  شازندپتروشیمی  Z30Sپلی نار و 

 با سقف قیمت خریداری شدند. محصوالت تمامهای تقاضا بر عرضه، به نسبت

 300پتروشیمی الله، پلی استایرن انبساطی  42TN2102در بازار بورس کاال در هفته گذشته، محصول پلی اتیلن سبک فیلم 

پتروشیمی  روی قیمت پایه معامله شد. پلی اتیلن سبک خطیپتروشیمی تبریز و اکریلونیتریل بوتادین استایرن پتروشیمی تبریز 

پتروشیمی نویدزرشیمی به ترتیب بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه را که به ترتیب در  ZR340Rپلی پروپیلن شیمیایی مهاباد و 

 781پلی اتیلن ترفتاالت بطری و 821در گریدهای پلی اتیلن ترفتاالت بطریباشد را داشتند. برابر می 18برابر و  29حدود 

عرضه بوده، که به همین دلیل مشتریان این گریدها با سقف قیمتی تنها یک هشتم  برابر 6و  8پتروشیمی تندگویان تقاضا به ترتیب 

 و یک ششم از تناژ وارد شده را دریافت کردند. 
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 رینگ شیمیایی
برابر و  4در میان محصوالت شیمیایی بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه، در اختیار منومر وینیل استات پتروشیمی شازند در حدود 

درصد در سقف قیمتی شدند.  10برابر عرضه بوده و خریداران مجبور به رقابت  5/3مین پتروشیمی شازند حدود دی اتانول آ

 ترفتالیک تقاضای کمتر از عرضه را داشته و معامله روی قیمت پایه انجام شده است.گالیکول، آروماتیک سنگین و اسیداتیلنمنو

تن بوده که نسبت به  18.893هزار ریال با حجم معامالت  404.062.020کاال ارزش کل معامالت محصوالت شیمیایی در بورس 

 هفته گذشته  به شدت کاهش یافته است.

درصد افزایش در نظر  20از ابتدای شهریور ماه وزارت صمت سهمیه مشتریان پلیمری و شیمیایی را برابر خرید سال گذشته با 

باشد، این نوع سهمیه بندی باعث کاهش شدید تقاضا به تنظیم تقاضا در بازار می گرفت در حالیکه هدف از اجرای این دستورالعمل

 خصوص در میان محصوالت شیمیایی شد به طوریکه بسیاری از محصوالت در مچینگ بدون خریدار باقی ماندند. 

 
  رینگ کشاورزی

هزار ریال  58.591.050ارزش معامله معادل هزار ریال و شکر با  401.792.765در رینگ کشاورزی محصول زعفران دارای ارزش 

 هزار ریالی بوده است.307.735.200اند. قابل ذکر است معامالت گندم دارای ارزش دارای بیشترین ارزش معامالت بوده

تن بوده که نسبت به هفته گذشته به  73/98.807هزار ریال و حجم  768.119.015ارزش کل معامالت هفته در رینگ کشاورزی 

 درصد افزایش یافته است. 100و  32یب ترت

 

 
 آتی سکه

و  58٪، روز ابتدایی هفته گذشته را پرحجم آغاز نمود به نحویکه حجم معامالت در سررسید آبان و دی به ترتیب بازار آتی سکه

روز گذشته و به  20از کل حجم معامالت هفته را به خود اختصاص داد، این موضوع تاییدی بود بر ادامه روند شکل گرفته در  85%

میلیون ریالی در سررسید  9/52و رکورد  معامالت در سایر روزهای هفته عمدتا در دامنه های مثبت کامل صورت پذیرفتتبع آن 

با عنایت به افزایش قیمت تسویه قراردادهای آتی، وجه تضمین اولیه به همراه وجه تضمین اضافی طی سه دیماه به ثبت رسید. 

 ریال رسید. 127.500.000ریال افزایش یافت و به مبلغ  25.000.000مرحله، 

 میانگین و ریال میلیارد 2.390 بر بالغ ارزش به قرارداد 5.679حجم  با ،1397 ماه شهریور تحویل طال سکه  گذشته هفته طی

 و ریال میلیارد 1.004 بر بالغ ارزش به قرارداد 2.185 حجم با ،1397 ماه آبان تحویل طال سکه ریال، 42.267.916 تسویه قیمت

 میلیارد 2.697 بر بالغ ارزش به قرارداد 5.728 حجم با ،1397 ماه دی تحویل طال سکه ریال و 46.878.011 تسویه قیمت میانگین
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قابل ذکر آنکه حجم معامالت سررسیدهای آبان و دی ماه به ترتیب  .شد معامله ریال 48.654.993 تسویه قیمت میانگین و ریال

 درصدی نسبت به هفته قبل داشته است. 63و  147افزایش 

 

 تایم فریم روزانه  –تحلیل تکنیکال سکه فیزیکی 

شاهد شکست سقف  triangleدر به روز رسانی تحلیل سکه فیزیکی، پس از یک دوره نوسان قیمتی در الگوی مثلث استراحتی یا 

هزار ریالی هستیم. گفتنی است،  180میلیون و  45الگوی مذکور و حرکت به سمت اولین سطح مقاومتی در محدوده قیمتی 

چنانچه سکه در این مسیر موفق به شکست مقاومت اشاره شده گردد، فضا برای رشد قیمت بیشتر و لمس سقف قبلی در محدوده 

دار های قبلی به این نکته اشاره شد که احتماال گارد افزایشی بازار طال ادامههیا خواهد شد. در تحلیلهزار ریالی م 205میلیون و  49

رسد که سکه در کوتاه مدت توانایی گذر از باشد. با این حال ریتم صعودی جدید شکل گرفته ظاهر کُندی داشته و بعید به نظر می

، تا مادامی که سکه باالی خط روند صعودی دوام بیاورد، تحلیل فوق دارای اعتبار سقف قبلی خود را داشته باشد. الزم به ذکر است

 خواهد بود.
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 گزارش قیمت های جهانی هفته گذشته خوراک ها و محصوالت شیمیایی و پتروشیمی مجله پالتس

 

آگوست در مقایسه با  18شیمیایی و پلیمری در تاریخ ها، محصوالت های جهانی در گروه خوراکدر این بخش به تغییرات قیمت

 اندازیمگذاری محصوالت در بورس کاال طی هفته گذشته بوده نگاهی میآگوست که از عوامل تأثیرگذار بر قیمت 11

 

 ها قیمت خوراک

درصد افزایش  048/0چین  CFRدالر رسید و در  1.098در هفته گذشته قیمت پروپیلن افزایش یافت بطوریکه در فوب کره به 

 یافت. 

محصول با  نیدالر در تن معامله شد و فوب کره ا 1.725 متیق هبکاهش داشت و  نیچ CFRدر   درصد 23/0معادل بوتادین 

 .معامله شد دالر 1.733 متی، به قشیدرصد افزا 03/0

و  داشتهافزایش  ایآس یجنوب شرق  CFRدرصد در  4/0و کاهش  ایآس یشمال شرق  CFRدرصد در  09/0 در هفته گذشتهاتیلن  

 .دیرس ایآس یشمال شرق  CFRدالر در  1398 متیبه ق

 

 ها قیمت شیمیایی

اند درحالی که قیمت هند کاهش قیمت داشته CFRدر هفته گذشته از بین محصوالت شیمیایی بنزن، استایرن منومر و متانول 

 اند.ودهسایر محصوالت افزایشی ب

را به ثبت  نیچ  CFRدالر در  1.445 متیو ق افتی متیخود کاهش ق یلیدالر در تمام مقاصد تحو 5/18منومر حدود  رنیاستا

 رساند.

 CFRدالر در   892 متیداشته و با قکاهش دالر  6 معادل درصد 69/0 و فوب کره نیچ CFRدر   در رده بعدی کاهش قیمت بنزن

 معامله شد.دالر در فوب کره  881و  نیچ

دالر معامله  420درصد افزایش با نرخ  96/0کره با  CFRدر  داشت و شیدرصد افزا 01/1 نیچ  CFRمتانول در هفته گذشته در 

 داشت.درصد کاهش  81/0هند   CFRاست متانول  یدر حال نیا درصد افزایش داشت و 92/0 ایآس یجنوب شرق  CFR متانول شد.

 .دیدر تن رس وانی 3.320 متیداشت و به ق افزایشدرصد  15/2 نیچ یمتانول داخل نیهمچن
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را به خود اختصاص داد و به  متیق شیافزا نیشتریدرصد ب 7/5و فوب کره معادل  نیچ  CFR در شیدالر افزا  66با  نیلیپارازا

  .دیرس نیچ  CFR در 1231متیق

داشت.  شیدرصد، افزا 42/5دالر در تن معادل  5/50 نیچ  CFRکه در   کیترفتال دیشود به اسینرخ مربوط م شیافزا یرده بعد

 .دیدالر رس 982به  932محصول از  نیا متیق

 .دیدالر در تن در فوب کره رس 943 متیبه ق شیدرصد افزا 87/3مخلوط در هفته گذشته با حدود  نیلیزا

 CFRدر   .در تن معامله شد وانی 6.539 متیبه ق افزایشدرصد  1/1 با محصول تولوئن در هفته گذشته نیچ یداخل  CFR متیق

  ه است.داشت ددرص 75/5 افزایشی معادل  محصول در  فوب کره نیاافزایش داشته ضمناً درصد   44/0  زین نیچ

 

 هاقیمت پلیمری

 ماندند.در هفته مورد نظر در هر سه منطقه بدون تغییر باقی PVCو سوسپانسیون  GPPSمعمولیاستایرنفیلم، پلیپروپیلنگروه پلی

 78/0و  82/0بادی تنها در منطقه جنوب آسیا به ترتیب سنگین  اتیلنو پلی C6خطی سبکاتیلنتزریقی، پلیسنگیناتیلنگروه پلی

، درحالیکه در مناطق آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی ثابت باقی مانده است. قیمت درصد افزایش داشته 76/0و 

 10، درحالیکه در جنوب آسیا دالر در هر تن رسید 1.291درصد کاهش داشته و به  77/0فیلم در آسیای شرقی سنگیناتیلنپلی

 دالر رسیده است. 1.341دالر در هر تن افزایش داشته و به 

دالر در هر تن  10در حدود  یدر آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقHIPS مقاوم استایرندر طول هفته مورد نظر قیمت پلی

 دالر در هر تن رسید. 1.591و  1.601کاهش یافته و به ترتیب به 

پروپیلن گرید شیمیایی در آسیای پروپیلن در تمامی گریدها در جنوب آسیا افزایش قیمت مشاهده شد. قیمت پلییدر گروه پل

مانده افزایش یافته و در آسیای شرقی بدون تغییر باقی درصد38/0و  درصد 39/0جنوب شرقی و جنوب آسیا به ترتیب در حدود 

دالر در هر تن  5باشد که قیمت این محصول در حدود ه جنوب آسیا میاست. در گرید نساجی افزایش قیمت مربوط به منطق

تزریقی نیز در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی به ترتیب در پروپیلندالر در هر تن رسیده است. پلی 1.276افزایش یافته و به 

دالر در هر تن  1.276دالر افزایش  به  5دالر در هر تن ثابت باقی مانده و تنها در جنوب آسیا با  1.271و  1.231قیمت های 

 رسید.  

دالر در هر تن رسید، که به  1.141دالر در هر تن و در جنوب آسیا به  1.101در آسیای شرقی به  Buteneخطی سبکاتیلنپلی

. و در افزایش قیمت داشته و در آسیای جنوب شرقی بدون تغییر باقی مانددرصد  89/0کاهش و درصد  79/1ترتیب در حدود 

دالر در هر تن مواجه شد و در آسیای  10خطی معمولی در منطقه آسیای شرقی با کاهش قیمت حدود سبکاتیلن نهایت پلی

 جنوبی بدون تغییر باقی ماند.
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دالر در هر تن به ترتیب در آسیای  1.921و  1.911دالر در هر تن کاهش قیمت به  40با  (ABS)استایرنبوتادیناکریلونیتریل

 رقی و آسیای جنوب شرقی رسید.ش

کاهش به درصد  46/0ها در خاورمیانه در طول هفته گذشته نیز کاهشی بوده، به نحوی که پلی اتیلن سبک خطی با حدود قیمت

اند و در نهایت پلی اتیلن کاهش قیمت داشته درصد 41/0دالر در هر تن رسیده است. پلی پروپیلن نساجی و تزریقی نیز  1.094

 دالر در هر تن رسید. 5/1276دالر در هر تن کاهش قیمت به 5نیز با  سنگین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  32 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 پتروشیمی

 این دلیل. است شده برابر 4 اولیه مواد برای تقاضا:  گفت پتروشیمی صنعت کارفرمایی صنفی انجمن دبیرکل مهدوی، احمد

 روال طبق هاپتروشیمی. فروشندمی قیمت برابر 4 یا 3 با و خرندمی ترارزان ارز با را مواد افراد. است رانت وجود هم موضوع

 و است رفته باال درصد 350 حدود گذشته سال مشابه مدت به نسبت ماهه 5 این در تقاضا اما کنندمی عرضه را مواد سابق

  .است شده ایجاد که است سنگینی رانت وجود مساله این دلیل

 

 

 

 

 

 

 سیاست اجرای راستای در که کرده درخواست هاپتروشیمی تمام از اینامه طی نفت وزیر: گفت دولت در مسئول مقام یک

 و هاصرافی خارجی، های حساب در موجود ارز تمام ثانویه، بازار طریق از کشور ارزی نیاز تامین منظور به دولت ابالغی

 بر را نظر مورد ارز آن، ریالی معادل دریافت با و کرده تسلیم ایران مرکزی بانک به کتبا را خود معامله طرف ارزی کارگزاران

 دولت تصمیم از پس. دهند قرار ثانویه بازار در عرضه برای بعدی مراحل اختیار در کندمی معین مرکزی بانک که آنچه اساس

 مدیره هیات اعضای تا داده اختیار زنگنه به مستقیما دولت که رسیده خبر مرکزی، بانک به هاپتروشیمی ارز بازگشت در

 .کند برکنار بازار به ارز عرضه عدم صورت در را پتروشیمی هایشرکت

 

 لوازم برقی

 خانگی لوازم قیمت درصدی 10 افزایش برای حمایت سازمان مجوز صدور اعالم با تهران خانگی لوازم فروشندگان اتحادیه رئیس

 .شد ماهه 5 تولید درصدی 50 کاهش به منجر قطعات برخی واردات ممنوعیت: گفت
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 سیمان

 سیمان صنعت کارفرمایان صنفی انجمن دبیر شیخان عبدالرضا

 افزایش با گذشته روزهای طی: گفت هاسیمانی وضعیت درخصوص

 شده صنعت این عاید بهتری درآمد کردند، تجربه هاسیمانی که نرخی

 هایتنش و شده ترآسان سیمانی هایبنگاه توسط نقدینگی تامین و

 به هاسیمانی امید البته یافته کاهش نقدینگی ضعف برای بنگاهی

 هایبنگاه به تنفس اجازه هاقیمت رشد اینکه به اشاره با سیمان صنعت فعال این. دارد وجود کماکان صنعت این شرایط بهبود

 نرخ رشد با داخلی فروش بخش در همچنین و صادراتی هایقیمت و صادرات بحث در صنعت این فعاالن: کرد تاکید داد، سیمانی

. است گذاشته بهتری تاثیر گذشته هایماه به نسبت هاسیمانی قیمت چراکه بوده مشخص نیز کدال در قضیه این و شده مواجه

 مواجه قیمت رشد با و کنند خودنمایی معامالت تابلوی در دیگر باری توانندمی هاسیمانی ها، نرخ بهبود به توجه با:  گفت شیخان

 نیازهای اغلب: افزود ندارند، هاتحریم از ترسی که هستند صنایعی جزو ها سیمانی اینکه به اشاره با سیمان صنعت فعال این. شوند

. بود نخواهد صنعت این گریبانگیر چندانی ارزبری نیز تجهیزات بخش در و شده فراهم کشور داخل در صنعت این اولیه مواد تامین

 افزایش با دیگر بار اگر سازانانبوه و سازانجاده نظیر نهادهایی توسط سیمان از گرایانهمصرف رویکرد: کرد خاطرنشان پایان در وی

 . کند تزریق هاسیمانی به را وریبهره و رشد تواندمی و گذاشته تاثیر صنعت این تولیدی فاکتورهای بر شود، مواجه

 

 انبوه سازی

 حجم از کمتر به قیمت، درصدی 61 جهش تاثیرتحت تابستان میانه در آپارتمان فروش

 طی تهران در آپارتمان معامالت رسمی کارنامه. رسید رونق پیش دوره در معامالت

 و درصد 33 پارسال مرداد به نسبت شده فروخته واحدهای تعداد دهدمی نشان مرداد

 واحد 154 و هزار 11 گذشته ماه. است یافته کاهش درصد 5 معادل 97 تیر به نسبت

 نیز رونق پیش دوره عنوان به 96 سال در ماهانه فروش از که شد فروخته تهران در

  .است رکود لبه به بازار بازگشت عامل مسکن قیمت سطح جدید رکورد. است بوده کمتر

 

 قطعه سازی

 هایکارخانه کف در و تولید ناقص صورت به قطعات کسری دلیل به که خودروهایی تعداد: گفت سازیقطعه همگن صنایع انجمن دبیر

 سازانقطعه از شده خریداری قطعات هنوز خودروسازان حاضر حال در. است رسیده دستگاه هزار 70 حدود به اندشده متوقف سازنده

 .کنندمی تامین آزاد نرخ به را نیاز مورد ارز سازانقطعه حالیکه در کنندمی گذاریقیمت سابق تومانی 3.200 ارز نرخ با را
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 هابانک

 از توجهی قابل بخش. است هابانک دارایی ارزیابی تجدید ها،بانک سرمایه افزایش برای راه ترینآسان: گفت مجلس کمیسیون عضو

 مذکور موضوع به توجه با که شده ثبت تاریخی شده تمام بهای به هابانک امالک عمدتا که دهدمی تشکیل امالک را هابانک دارایی

 درخصوص هابانک مالیاتی معافیت. است شده نزدیک صفر به هابانک امالک از بسیاری دفتری ارزش شده، گرفته نظر در استهالک و

 .کند ارائه الیحه باید دولت رابطه این در که دارد قانون به نیاز سرمایه افزایش

 

 فلزات اساسی

 3/6/97تاریخ  به وتجارت معدن صنعت، محترم وزارت از صادره بخشنامه 3 ماده طبق داشت اعالم ایران مس صنایع ملی شرکت

 LME × 1/1نرخ »به  «مرکزی بانک رسمی ارز نرخ × LMEنرخ  »از  کاال بورس در مسی محصوالت پایه هایقیمت محاسبه فرمول

 محصوالت عرضه پایه قیمت فرمول اصالح راستای در مثبتی گام مذکور تغییر. است یافته تغییر «مرکزی بانک رسمی ارز نرخ ×

 باشد.می بازار در مسی

 و نظرات اخذ با تا شد تشکیل صمت وزارت اقتصادی و معدنی معاونان و مجلس نمایندگان از نفر 3 شامل کارگروهی

 این گزارش. کند اصالح آینده هفته تا را فوالد بازار تنظیم دستورالعمل فوالد، کنندگان مصرف و تولیدکنندگان راهکارهای

 .شودمی ارسال قوه 3 سران برای کارگروه
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