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 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 

  

سر گذاشت و شاهد رویم که بازار سرمایه در هفته گذشته، روزهای نسبتا آرامی را پشتدر حالی به مصاف نیمه دوم شهریور ماه می

ها معطوف ها و صنایع بورسی بودیم. البته وضعیت سهامداران به آرامی شاخص بورس نبود و همه نگاهگروهمعامالتی نوسانی در اکثر 

گذاری دستوری، های وزرای کابینه دوازدهم بود. کماکان بحث نرخبه تحوالت بورس کاال، تصمیمات بانک مرکزی و اعمال سیاست

ها ندارد و بر همین ای به غیر از پذیرش آزادسازی قیمترسد دولت چارهنظر می باشد اما بهمهمترین دغدغه فعاالن بازار سرمایه می

های پاالیشگاهی ها هستیم؛ بطوریکه در هفته گذشته سقف نرخ محصوالت فرعی شرکتدر برخی از حوزه عقب نشینیاساس شاهد 

 ار بیشتر صحبت خواهیم کرد.خصوص وضعیت باز ها، دردر بورس کاال برداشته شد. پس از بررسی وضعیت شاخص

واحدی استارت زد و پس از افت تا نقطه  137.472را در ارتفاع هفته شهریور ماه  دومین« شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران»

واحدی به پایان رساند تا بازدهی محدود  137.714واحدی، به مدار رشد بازگشت و در نهایت کار خود را در محدوده  133.675

درخصوص وضعیت تکنیکی شاخص کل باید درصد را برای فعاالن بازار سرمایه به ارمغان آورده باشد.  18/0حدی معادل وا 242

کم تا واحدی شکسته شود، فضا برای رشد بیشتر نماگر بازار سرمایه دست 500هزار و  140اگر طی هفته جاری سقف گفت که 

 . هزار واحدی هموار خواهد شد 146های کانال میانه

پس از رشد خیره کننده نخستین هفته شهریور ماه، روزهای  کهرا داریم « وزنهم»، شاخص سرمایه در متغیر با اهمیت دیگر بازار

وزن تری نسبت به شاخص سایر بازارها داشت. شاخص همتری را در هفته دوم سپری کرد اما در مجموعه باز هم بازدهی قویآرام

واحدی آرام گرفت  22.189واحدی به مصاف روزهای میانی شهریور رفت که در پایان هفته در محدوده  21.355در حالی با ارتفاع 

رسد کاهش ارزش پول ملی سبب افزایش انتظار بازار و حرکت درصد( را به ثبت رساند. به نظر می 3.91واحدی )معادل  834و رشد 

 به سمت برابرسازی قیمت سهام با ارزش جایگزینی آنها شده است. 
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واحدی آغاز به کار کرد که  1.556ران در حالی با رقم داشته باشیم. شاخص فرابورس ته Ifexای هم به انتها اشارهو در 

هفته  دومیندر  Ifexواحدی رسید. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی  1.580ارتفاع این شاخص در پایان هفته به رقم 

ذوب ، پتروشیمی مارونهایی نظیر پتروشیمی زاگرس، شرکت درصد( بوده است. نماد 54/1واحد )معادل  24شهریور ماه 

 بیشترین نقش را در نوسانات شاخص بازار فرابورس داشتند. پاالیشگاه نفت شیرازآهن اصفهان و 

رویداد مهم بود. رویداد اول که بیش از هر عامل دیگری در بازار موثر است، بحث  3بورس تهران در هفته گذشته تحت تاثیر 

رسد دولت راهی به غیر از اصالح نشینی دولت از برخی مواضع سفت و سخت اخیر است. به نظر میگذاری دستوری و البته عقبنرخ

توان نرخ صنایع ها و صنایع ندارد، چراکه صنایع به یکدیگر وابسته بوده و نمیدر اکثر حوزه هاهای خود و آزادسازی نرخسیاست

ها رود به مرور شاهد تعدیل شدن نرخدستی گارد مخالف گرفت! بنابراین انتظار میباالدستی را آزاد نمود اما در مقابل صنایع پائین

روزها به شدت ذهن جامعه را درگیر نموده، تحوالت ارزی کشور و سرعت گرفتن  در بازار آزاد باشیم. اما رویداد مهم دیگر که این

تومانی پیشروی  15.000مجدد کاهش ارزش پول ملی است، بطوریکه نرخ دالر در هفته گذشته مجددا سر صعود گذاشت و تا کانال 

 نمود!! 

، به ضرر این بازار باشد چراکه طبق تجربه، معموال از آنکه به نفع بازار سرمایه باشد رسد ادامه این وضعیت بیشبه نظر می

گیرد. ضمن اینکه عمال با تداوم رشد نرخ ارز، از میزان تقاضا برای بازار سرمایه نسبت نوسانات تند ارزی گارد منفی می

، بازار ارز کاالهای غیرضروری کاسته خواهد شد و به فضای رکودی حاکم، دامن زده خواهد شد. بسیاری از فعاالن اقتصادی

و مورد  پنهان شده باشد نامطلوبیی، اتفاق دهند که پشت نوسانات ارزشناسند و احتمال میرا به عنوان بازاری هوشمند می

ها بر روی سطوح حمایتی بود. بطوریکه سهام صنایع بزرگ سوم که از روزهای میانی هفته در بازار موثر بود، قرار گرفتن قیمت

 ن شاخص بر روی سطح حمایتی، با افزایش تقاضا و رشد قیمت مواجه شدند.همزمان با قرار گرفت

 کنیم:پیشنهاد مهم را مطرح می 2بینی بازار برویم، اما قبل از اینکه به سراغ پیش

 پیشنهاد اول

ها، ها و بررسیتوان در تحلیلکند اما میرود که خیلی به وضعیت اقتصادی کمک نمیای پیش میاگرچه تحوالت ارزی به گونه

درصد  20های صادرات محور( را ها )به ویژه شرکتمقدار فروش و نرخ فروش را تعدیل نمود. به عنوان مثال مقدار فروش شرکت

ها هزار تومانی را لحاظ کنیم. شک نکنید اکثر شرکت 10های کمتر از ارز، دست پائین و قیمتکاهشی در نظر بگیریم و برای نرخ 

 3و حتی  4کنند. بطوریکه نسبت قیمت به درآمد آنها بعضا به کمتر از با چنین شرایطی، باز هم سودهای مناسبی را محقق می

 رسد. واحد می
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 پیشنهاد دوم

شوند، بها دهید. بسیاری از صنایع هایی که فروش داخلی دارند اما از تحوالت ارزی منتفع میشرکتدر چیدمان پرتفوی، به سهام 

شوند و در فروش و ... از رشد نرخ ارز منتفع می« محصوالت کاغذی»، «کانی های غیر فلزی»، «فرآورده های نفتی»، «سیمان»نظیر 

توانند در میان و می کنندیصادرات هضم م سکیرارز را بدون  ریعنرخ تس هاصادراتی مشکالت کمتری دارند. این دست شرکت

 های مناسبی را برای سهامداران به ارمغان بیاورند.مدت بازدهی

 پیش بینی بازار 

های هفته شاهد تغییر جهت و بهبود در روند معامالت بودیم. در گرچه با فشار فروش آغاز شد اما از میانه ،دومین هفته شهریور ماه

اما . ها و گروه محصوالت غذایی بیش از سایر صنایع مورد توجه بودندها، سیمانیها، داروسازان، بانکها، فوالدیهفته اخیر، پاالیشی

ای قرار دارند ها کماکان در سطوح ارزندهرسیم که انصافا دشوار است. اگرچه به طور جد اعتقاد داریم که قیمتبینی بازار میبه پیش

ر با نزدیک شدن به روزهای پایانی شهریور ماه با یک موج عرضه مواجه شویم. حال ممکن است این موج از ابتدای هفته و اما به نظ

ها توان از پیچ عرضهها، مییا از انتهای هفته آغاز شود اما نکته مثبت اینجاست که بواسطه حضور نقدینگی مناسب و حمایت حقوقی

 .ان در بازار ارز نیز کاسته شودمود، مشروط بر اینکه از میزان هیجو اصالح بازار به سالمت عبور ن
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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(

10/6/1397  890 549 92 641 249 

11/6/1397  938 514 80 594 344 

12/6/1397  1.137 445 78 53 614 

13/6/1397  945 438 105 543 402 

14/6/1397 1.006 385 85 470 536 

 2.145 2.771 440 2.331 4.916 جمع کل

 1.950 3.428 567 2.861 5.378 جمع هفته گذشته

٪-9 اختالف )درصد(  19-٪  22-٪  19-٪  10٪  

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 14/06/1397تا تاریخ  07/05/1397از تاریخ  هاشاخص

٪18/0 242 137.714 137.472 شاخص کل بورس  

٪91/3 834 22.189 21.355 وزن(شاخص کل )هم  

٪54/1 24 1.580 1.556 شاخص فرابورس  
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یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف  

 

طی هفته اخیر، بیشترین کماکان در سطوح مناسب و قابل قبولی قرار دارد. دهد که حجم و ارزش معامالت نشان میجداول فوق 

...  ها نظیر چکاپا، ونیکی وو برخی از تک سهم« فلزات اساسی»، «های نفتیفرآورده»، «بانکداری»گروه  3ارزش معامالت متعلق به 

ای که برخی از نمادها با صدور سیگنال خرید گیری رونق هستیم به گونهبود. البته در سایر صنایع هم شاهد ورود نقدینگی و شکل

 اند.از روند نزولی خارج شده

ومان میلیارد ت 2.771هفته شهریور ماه  دومیندر بازار بورس و فرابورس(  2، ارزش معامالت خرد )در ارائه شده طبق جداول

هفته  میلیارد تومان( 685)میانگین روزانه میلیارد تومانی  3.428بود که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 554)میانگین روزانه 

. کماکان معتقدیم ثبات ارزش معامالت در که درصد چندان باالیی نیست دهدمی درصدی را نشان 19حدود  افتماه،  شهریور اول

ماه از افزایش ارزش معامالت به سطوح بیش از  3بیش از  بازار خواهد شد. و حمایت از اوم روند صعودیسطوح فعلی موجب تد

 گذرد و بازار با این اعداد و ارقام خو گرفته است. میلیارد تومان در روز می 400
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 مجله خبری

 اخبار سیاسی 

: گفت انگلیس وزیرخارجه معاون دیدار در خارجی روابط راهبردی شورای رئیس

 برجام از ایران منافع تامین برای را الزم اقدام اندنتوانسته تاکنون اروپایی کشور 3

 تعهدات اجرای در اروپا سریع اقدام عدم و فشارها و هاتحریم اعمال. دهند انجام

 خواهان انگلیس اگر. داشت خواهد پیش در جدی تبعات برجام قالب در خود

 معاون. کند خودداری عربستان به سالح فروش از باید است، یمن جنگ پایان

 آمریکا از کامال برجام قبال در انگلیس موضع: گفت نیز انگلیس خارجه وزیر

 نه. هستیم برجام موفقیت برای اروپایی مکانیسم یافتن دنبال به است، متفاوت

 .آمریکاست دولت غلط هایسیاست قربانی هم اروپا بلکه ایران، تنها

 

 خروج خالء بتواند اروپا که داریم انتظار واقع در: گفت خارجه وزارت سخنگوی

 دریافت متعددی هایپیشنهاد و دارد ادامه مذاکرات. کند جبران را برجام از آمریکا

 عملی و الزم تعهدات و هاضمانت هنوز ما و نیست کافی هاپیشنهاد این. کردیم

 از که کنیم دریافت عملی هایپیشنهاد هستیم منتظر ما. نکردیم دریافت را

 ایران هاپیشنهاد این دریافت از بعد باشند، برخوردار اجرایی الزم هایضمانت

 مختلف هایکشور با ما. گرفت خواهد برجام موضوع درباره را مقتضی تصمیم

 .داریم سیاسی هایگو و گفت و هاتماس انگلیس همچون اروپایی

 

 در برجام مخالفان هم و موافقان هم: گفت کشورمان خارجه وزیر سیاسی معاون

 نخواهیم اروپا امید به خارجی روابط و اقتصاد زمینه در. کردند اغراق آن مورد

 که نیست اینگونه. اندنکرده اجرایی هنوز را عملیاتی هایحلراه هااروپایی. بود

 مقابل در ببرند، موشکی و سه و دو برجام سمت به را ما بخواهند هااروپایی

 روشن هااروپایی به. است برجام اجرای فقط آنها توقع کنند،می که ییکارها

 نفت پول بازگشت و نفت فروش بحث برجام، در ما اصلی منافع اگر ایمگفته

 برجام در ماندن ما برای نشود، عملیاتی ،(بانکی مسائل) هادریافت و هاپرداخت

 .داشت نخواهد دیگری فایده هیچ
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 اخبار اقتصادی 

 کاالهای تأمین طرح بررسی با فوریت دو قید با اسالمی شورای مجلس نمایندگان

 ارز تخصیص با شودمی مکلف دولت طرح این تصویب با. کردند موافقت اساسی

 تأمین برای را اساسی اقدامات و کند تأمین را اساسی کاالهای تومانی، 4.200

 ایجاد و هاقیمت تنظیم طرح، هدف. دهد انجام مناسب حجم در ضروری کاالهای

 .است جامعه در آرامش

 

 بر،فله هایکشتی مالحظه قابل کاهش: نوشت 24 معدن وبسایت در تحلیلگر یک

 در هاتحریم اول دور آغاز زمان از که ایران از صادراتی هایمحموله حمل جهت

 از صادرات داده، روی دریایی حمل ریسک افرایش علت به و مرداد 15 تاریخ

 دریایی حمل نرخ بحران، این ادامه در. است کشیده جدی چالش به را ایران

 روهروب گذشته هفته یک به نسبت درصدی 20 مجدد افزایش با بر فله هایکشتی

 بندرعباس از بار حمل جهت تنی هزار 55 سوپرامکس کشتی یک نرخ. است شده

 با! رسید دالر 29 نرخ به( مهر اول هفته) سپتامبر آخر هفته Laycan برای و

 3 الی 2 حداقل تنی 37.000 الی 20.000 بین ظرفیت با مکس هندی یا مکس مینی کوچکتر هایکشتی نرخ فوق، نرخ احتساب

 گندله حتی و کنسانتره آهن، سنگ هایمحموله از بسیاری دالری، 30 سطح به دریایی حمل نرخ افزایش با عمال. است باالتر دالر

 .داشت نخواهند مالحظه قابل صادراتی ارزش دیگر

 

 ارز با مردم اساسی کاالهای تامین برای: گفت بودجه و برنامه سازمان رئیس

 تحریم آثار به توجه با. یافت تخصیص ارزی درآمد محل از دالر میلیارد 13 دولتی،

 درآمدکم اقشار به فشار کاهش هدف با معیشت تامین بسته کاالها، قیمت در

 و جدید اقتصادی شرایط با مواجهه به مربوط هایبسته. است شده قطعی و آماده

 تهیه نیز پیمانکاران و بگیران حقوق کارمندان، تولیدکنندگان، ویژه هاتحریم آثار

 دوم بخش و شده پرداخت گندمکاران به ریال میلیارد هزار 50 تاکنون. است شده

 پایان تا نیز بازنشسته فرهنگیان معوقات. شودمی آغاز آینده شنبه از نیز پرداختی

 .شودمی پرداخت ماه شهریور
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 های جهانیبازار

 

 نام مواد 10/06/1397 17/06/1397 تغییر هفتگی

 نفت 77 77 0٪

 طال 1.201 1.195 ٪-5/0

 بیلت  475 476 21/0٪

 مس 5.986 5.778 ٪-47/3

 روی 2.461 2.403 ٪-36/2

 آلومینیوم 2.119 2.060 ٪-78/2

 سنگ آهن 66  68 03/3٪

 سرب 2.088 2.059 ٪-39/1

 متانول 395 400 27/1٪

 اوره 303 305 66/0٪

 

رو شد اما در فلزات رنگین آرامی روبه تغییراتبازارهای جهانی در هفته گذشته روزهای آرامی را پشت سر گذاشت. در این هفته 

 یا "تولید مدیران" شاخصها با وجود کاهش موجودی انبارها بودیم. بواسطه قدرت گرفتن شاخص دالر، شاهد عقب نشینی قیمت

PMI تجاری جنگ با مرتبط هاینگرانی از ناشی که دارد آگوست ماه در کاهشی روند تداوم از نشان و شده منتشر دنیا تولید حوزه 

 بوده صعودی 2018سال  سوم ماه سه در دنیا GDP انداز چشم وجود، این با .است توسعه حال در کشورهای در پولی بحران بروز و

 .دهدمی را فعلی بحران از عبور برای کافی امید دنیا به و

 

 نفت

ویلیام او  .سنت رسید 85دالر و  67قیمت نفت خام آمریکا به رقم  وسنت  5دالر و  77به  دریای شمالقیمت هر بشکه نفت برنت 

دهد که این ذخایر بیش از حد انتظار کاهش داشته بوط به ذخایر نفت آمریکا نشان میآمارهای مر»الفلین، تحلیلگر بازار نفت گفت: 

میلیون بشکه  3/4اوت با  31اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد، میزان ذخایر نفت خام تجاری آمریکا در هفته منتهی به  «است

میلیون بشکه رسیده است. اما به رغم این آمار، تحلیلگران گفتند، افزایش ذخایر فرآوردهای نفتی و رشد ضعیف  49/401کاهش به 

های تضعیف بازارهای نوظهور و احتمال وضع تعرفه .مسال موجب شده تا قیمت ها چندان باال نرودمصرف در آمریکا در تابستان ا

در بخش عرضه، تولید نفت آمریکا در هفته  ت.یگر عامل تضعیف قیمت نفت بوده اسجدید توسط آمریکا علیه کاالهای چینی نیز د

های قریب الوقوع آمریکا علیه صادرات نفت ایران نیز این انتظار را تحریم د.میلیون بشکه در روز باقی مان 11 اخیر در رقم بی سابقه
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عامل »ایجاد کرده که در اواخر امسال شکاف بین عرضه و تقاضا چندان فاحش نباشد. بانک استاندارد چارترد این هفته اعالم کرد: 

 هند و ن نفتی ایران است. هنوز استراتژی چینهای جدید علیه مشتریانفت از نظر ما، همچنان وضع تحریماصلی نوسانات قیمت 

  «.نیست مشخص ایران از نفت خرید ادامه نحوه مورد در

 

 سنگ آهن  –فوالد 

با رشد و جبران افت روزهای اخیر تانگشان  هیدر ناح دیتول تیمحدود دیجد رانهیبا انتشار دستورالعمل سختگ نیفوالد در چ متیق

 شیرایواما  و مورد اعتراض قرار گرفت و قرار شد اصالح شودشد منتشر گذشته دستورالعمل در روز دوشنبه هفته  نیاروبرو شد. 

 شیافزا دالر 9نزدیک به  نیانجیت لتیب متیق. بر همین اساس ها منتشر شدیریسختگشنبه بدون کاهش ا چهارآن مجدد دیجد

درصد در  2ها بیش از نیز قیمت آهن سنگبودیم. در حوزه  لگردیشاخص م درصدی 3شاهد جهش  زین یو در بورس شانگها یافت

با افزایش  زیفوالد، زغالسنگ نقیمت  یهمزمان با ارتقا بودیم. همچنین انیشاهد رشد تقاضا در بورس دال بنادر چین افزایش یافت و

 .رو شدهدرصدی قیمت روب 51

 

 فلزات رنگین

و تداوم  رزرو فدرال توسطبا وجود کاهش موجودی انبارها اما به دلیل رشد شاخص دالر، تداوم رشد نرخ بهره  در فلزات رنگین

درصدی  35ها بودیم. طی هفته گذشته کاهش جنگ تجاری کشورهای چین و آمریکا، شاهد رفتار نوسانی و درجا زدن قیمت

است که موجودی انبارها  متوالی هفته پنجمینرا داشتیم. این ( چین گمرک+  لندن + شانگهای) دنیا« روی»موجودی انبارهای 

 هامتیانداز رشد ق ، چشمLME یانبارها یهزار تن مس از موجود 100با وجود لغو مجوز فروش کند. در فلز مس کاهش پیدا می

در حال توسعه  یکشورها یو رشد بهره دالر و بحران ارز کایو آمر نیچ یتجار جنگ ریهمچنان نامشخص و به شدت تحت تاث

 نیمس چ %52. ستین دوارکنندهیچندان ام نیمس مصرف چ یداده ها. و هند قرار دارد یجنوبی قایآفری، اندونز، نیآرژانت، هیترک

. بخش مسکن شته استدادرصدی  6/16حوزه کاهش  نیامسال دولت در ا یگذار هیو سرما شودیدر بخش انتقال برق مصرف م

  مدت مطمئن است. تاهدر کو خود ازین نینخورده و لذا بازار از تام یعمال تکان جد دهد،یم لیرا تشک نیمصرف مس چ %8که  زین

 

 

 



  10 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 فرآوری مواد معدنی ایران

رویم. این شرکت در می« فرآور»ش نوسان بازار به نام های کوچک اما پرپتانسیل و خوفلزی و معدنی به سراغ یکی از سهمدر گروه 

میلیارد ریال دست یافته  431تن شمش روی به رقمی بالغ بر  2.460و  3.115ماه ابتدایی سال جاری از محل تولید و فروش  5

دهد. ریز عملکرد درصدی را نشان می 15یارد ریالی دوره مشابه سال گذشته، رشد حدود میل 374که این رقم در مقایسه با فروش 

میلیارد،  16میلیارد، خرداد  156میلیارد، اردیبهشت  44: ) فروردین دایی سال جاری بدین شرح بوده استماه ابت 5وش فرآور در فر

 (. میلیارد ریال 129میلیارد، مرداد  85تیر 

میلیون  178ماه میلیون ریال، در خرداد  162میلیون ریال، در اردیبهشت ماه  164نرخ فروش هر تن شمش روی در فروردین ماه 

میلیون ریال بوده است. بنابراین باید گفت که متوسط نرخ فروش شمش  237میلیون ریال و در مرداد ماه  151ریال، در تیر ماه 

ماهه سال گذشته  12میلیون ریال بوده و این در حالیست که متوسط نرخ شمش در دوره  175ماه ابتدای امسال در حدود  5در 

در بازارهای جهانی کاهشی بوده اما رشد نرخ ارز نه « روی»توان ادعا کرد که اگرچه نرخ وده است. بنابراین میلیون ریال بمی 121

 اند. وش افزایشی بودههای فررا مهار کرده بلکه در نهایت نرخ تنها اثر منفی افت قیمت روی

ارد تومان( در انبار دارد و البته یک نکته منفی میلی 8تن شمش روی )در حدود  655نکته مثبت در فرآور اینکه شرکت در حدود 

درصدی را نشان  32گذشته، افت  تنی سال 3.635هم وجود دارد و آن هم اینکه مقدار فروش شرکت در مقایسه با مقدار فروش 

دالر در  2.500ریال و  70.000دهد. به هر جهت اگر در مفروضات سال جاری، متوسط نرخ دالر و روی را در سطوح به ترتیب می

رانه( درآمد شرکت تن در نظر بگیریم، )مفروضات محافظه کا 6.500نظر بگیریم و مقدار فروش را مشابه با سال گذشته در حدود 

میلیارد  870در حدود  96میلیارد ریالی برسد و این در حالیست که کل درآمد فرآور در سال  1.140تواند به رقم برای کل سال می

بوده و اگر همین مقدار حاشیه سود را به سال جاری تعمیم بدهیم،  %30حاشیه سود خالص شرکت سال گذشته ریال بوده است. 

 ریال خواهد رسید.  3.300الی  3.000سود هر سهم شرکت به 
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  سیمان داراب

را برای درصدی  50سهمی که اخیرا با چراغ خاموش بازدهی  رویم.می« دارابسیمان »سیمانی به سراغ گروه در 

ماهه با فروش  3این شرکت در دوره سهامدارانش به ارمغان اورده و به نظر بتواند به روند صعودی آغاز شده ادامه دهد. 

میلیارد ریالی و در نظر گرفتن سایر هزینه ها، به سود خالص  209میلیارد ریال سیمان و کلینکر پس از کسر بهای تمام شده  250

قق شده در فصل درصد بزرگتر از سود مح 176ریال( دست یافته است. این میزان سود،  69ای هر سهم میلیارد ریالی )به از 62

میلیارد ریال درآمد  27درصدی بهای تمام شده و شناسایی  5درصدی مبلغ فروش، افت  3باشد. افزایش بهار سال گذشته می

 متفرقه از دالیلی است که سبب احیاء این واحد سیمانی شده است. 

میلیارد ریالی به پایان  922حالی سال گذشته را با فروش رکت خواهیم داشت. سیمان داراب دردر ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه ش

 250به درآمد  97ماه ابتدای سال  5، ساراب در وده است. گفتنی استمیلیارد ریال ب 243ماه ابتدای سال  5رسانده که درآمد 

( دست یافته است. سیمان پاکتی و سیمان 119، مرداد = 89، تیر = 62، خرداد = 116، اردیبهشت = 71میلیارد ریالی )فروردین = 

ای محصول توجه ویژه 2نرخ فروش این  دهند. بنابراین بازار بهصد از سبد فروش شرکت را تشکیل میدر 68در حدود  2فله تیپ 

و  1.045.346در حالی به ترتیب  96در سال  2سیمان فله تیپ و  2، میانگین نرخ فروش سیمان پاکتی تیپ دارد. گفتنی است

ریال رسیده است. اگرچه ساراب وزن باالیی  1.125.668و  1.314.603ریال بوده که نرخ این دو محصول در تیر ماه به  917.390

نظر ساراب برای سال جاری ، زمینه ساز افزایش سود شرکت خواهد شد. به ندارد اما افزایش نرخ فروش داخلیدر صادرات سیمان 

 ریال سود داشته باشد. 220بیش از 
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  صنایع الستیک سهند

ندی شده اما تسمه نقاله تولید بدر گروه الستیک و تایرسازی طبقه های بازار کهمه نگاهی به وضعیت یکی از تک سهماما در ادا

های نوسانی در شهریور ماه تواند یکی از گزینهقرار گرفته و مییرا در مسیر رشد ، خواهیم زد. پسهند سهمی است که اخکندمی

 159، درآمدی بالغ بر تن تسمه نقاله 811ه از محل فروش ماه ابتدایی سال جاری موفق شده موفق شد 5باشد. این شرکت در 

درآمد پسهند در دوره مشابه ( کسب کند. گفتنی است، 45و مرداد  44، تیر 27، خرداد 40، اردیبهشت 2میلیارد ریال )فروردین 

دهد. نکته جالب صدی فروش در این شرکت را نشان میدر 144میلیون ریال بوده و این مقایسه عمال رشد  65سال گذشته تنها 

ماه ابتدای سال  5، افزایش مقدار فروش است بطوریکه مقدار فروش تسمه نقاله در ست که دلیل اصلی رشد درآمد پسهنداینجا

 تن بوده است.  811تن و مقدار فروش در تا پایان مرداد ماه نیز  363گذشته 

میلیون ریالی قرار  128ماهه سال گذشته در سطوح  12بینیم که متوسط نرخ تسمه نقاله در دوره میهای فروش در بررسی نرخ

نظر پسهند را بیشتر  ده است. بهمیلیون ریال رسی 190داشته اما نرخ این محصول از ابتدای امسال با یک شیب مالیم به بیش از 

درصد رسیده در حالی که  39ماه ابتدای سال جاری با رشد خوبی  3باید زیر نظر داشت به خصوص اینکه حاشیه سود ناخالص در 

 درصد بوده است.    28و  30حاشیه سود ناخالص در کوارتر سوم و چهارم سال گذشته 
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 یتحلیل بنیاد

 

 معرفی

های فرعی آن شامل شرکت جم صنعتکاران، شرکت پلی پروپیلن جم،  )شرکت اصلی( و شرکت گروه شامل شرکت پتروشیمی جم

ها و مالکیت صنعتی تهران به  در اداره ثبت شرکت 57توسعه انرژی پادکیش و شرکت توسعه پلیمر پادجم است. شرکت در سال 

ت. خانه در منطقه اقتصادی پارس جنوبی در عسلویه در استان بوشهر واقع اسمرکز اصلی شرکت در تهران و کار ثبت رسیده است.

 ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و درج گردیده است. هایدر فهرست شرکتت 90شرکت در سال 

و تعمیر و ت، اجرا های پتروشیمی و ارائه خدمات طراحی، مشاوره، نظارتولید و فروش فرآوردهفعالیت اصلی شرکت در زمینه 

 باشد.نگهداری ماشین االت می

درصدی از محل مطالبات و  100افزایش سرمایه  7/5/97باشد که در تاریخ میلیارد ریال می 9600ر حال حاضر سرمایه شرکت د

عی توسعه پلیمر )توسط شرکت فر 2 تکمیل پروژه فاز جهت آورده نقدی به تصویب هیئت مدیره رسیده است. این افزایش سرمایه

های مواد اولیه و صرفه جویی در هزینهدرصد از سهام شرکت پتروشمیران و تامین نقدینگی جهت خرید  34پادجم(، خرید حدود 

 گردد.تامین مالی انجام می
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 ترکیب سهامداران

 

درصد از سهام شرکت پتروشیمی جم را در اختیار دارد. درصد مالکیت صندوق  71/23سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 

 باشد.درصد می 14تامین ، گاز و پتروشیمی درصد و شرکت سرمایه گذاری نفت 86/22بازنشستگی کشوری 

 

 تولیدات شرکت ظرفیت 

و سنگین هر  سبک اتیلن هزار تن، پلی 40هزار تن، نفت کوره  216هزار تن، بنزین پرولیز  305هزار تن، پروپیلن  1320اتیلن 

 .باشدهزار تن می 300کدام 

 27سنگین  اتیلنپلی  درصد را به خود اختصاص داده است. 31باشد که ن میار فروش مربوط به محصول اتیلبیشترین سهم از مقد

 دهند.درصد از مقدار فروش را تشکیل می 15درصد و پروپیلن  16درصد، بنزین پرولیز 

 باشد.درصد می 8درصد و بنزین پرولیز  10درصد، پروپیلن  44درصد، مجموع اتیلن سبک و سنگین  31سهم اتیلن از مبلغ فروش 

درصد  80شود.رسد. پروپلین هم به صورت کامال داخلی به شرکت پروپیلن جم فروخته میرصد از اتیلن در داخل به فروش مید 97

رسد. فروش میدرصد از پلی اتیلن سبک نیز در داخل به  45درصد از پلی اتیلن سنگین و  30از فروش بنزین پرولیز داخلی است.

باشد. در سال مالی بورس کاال و بخشی نیز صادراتی میمجتمعی، بخشی به صورت فروش در بخشی از فروش شرکت به صورت بین 

 درصد از مبلغ فروش را تشکیل داده است. 40از مقدار فروش شرکت صادراتی بوده است که  30گذشته 

سهم سربار  باشد.درصدی می 75مستقیم مصرفی با سهم در بخش بهای تمام شده کاالی فروش رفته بیشترین سهم مربوط به مواد 

 باشد.درصد می 1درصد و دستمزد  4/2
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بیشترین  باشد.تیک سنگین، پروپان، برش پنتان میمواد مصرفی شامل خوراک گاز اتان و خوراک مایع برش سبک، گاز مایع، آروما

یه مصرفی از پتروشیمی برزویه، باشد. مواد اولدرصدی می 30تان با سهم درصدی و ا 51مبلغ مواد مربوط به برش سبک با سهم 

 گردد.ای مروارید و آریاساسول تامین میهمجتمع گاز پارس جنوبی، پتروشیمی پتروشیمی پارس،

درصدی نسبت به  1تن انواع محصوالت شده است. مقدار فروش کل نیز با رشد  2434885موفق به تولید  96جم در سال مالی 

 تن رسید.  1824932به  95سال مالی 

درصد را نشان  38ال گذشته رشد ریال سود به ازا هر سهم شناسایی نموده که نسبت به سه ماهه س 484سه ماهه سال جاری  در

 اند.درصد داشته 47و  45به ترتیب رشد مبلغ فروش و بهای تمام شده  دهد.می

میلیارد  30.315است. مبلغ فروش بالغ بر  تن انواع محصوالت را به فروش رسانده 714.341جم از ابتدای سال تا پایان مردادماه 

درصدی همراه  6درصدی داشته است. مقدار فروش با کاهش  51ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

درصدی همراه  6و  61ب با رشد درصد در مقدار فروش داشته و پلی اتیلن سنگین و سبک به ترتی 29بوده است. اتیلن کاهش 

  درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. 80تا  20اند. نرخ فروش محصوالت بین شده

 دار فروشمقجدول 
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 فروش مبلغجدول 

 

 

 برآورد سود و زیانجدول 

 

 

 97بینی سود هر سهم سال مالی مفروضات پیش

باشد. در تحلیل کارشناسی مقدار فروش برابر با بودجه تن انواع محصوالت می 1.882.479بینی شرکت برای سال جاری فروش پیش

نرخ  های جهانی برآورد گردید.ماهه و همچنین نرخ 5اساس عملکرد شرکت در نظر گرفته شد. نرخ فروش محصوالت شرکت بر 

فرض سال برای ادامه ریال  75.000ریال و فروش صادراتی  42.000ریال، بورس کاال  38.000دالر برای فروش بین مجتمعی 

بودجهکارشناسی 91/12/2992/12/3093/12/2994/12/2995/12/2996/12/2997/03/3197صورت سود و زیان

 66,967,877 89,709,595 17,910,692 60,861,430 51,028,777 45,465,423 46,565,869 51,095,558 33,556,044فروش

 46,087,979- 49,290,229- 11,821,057- 37,378,616- 32,044,963- 27,962,347- 29,297,647- 32,873,461- 20,215,982-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 20,879,898 40,419,367 6,089,635 23,482,814 18,983,814 17,503,076 17,268,222 18,222,097 13,340,062سود )زیان( ناخالص

 4,220,393- 5,504,374- 1,593,201- 4,223,150- 4,283,065- 5,005,232- 3,386,483- 2,189,164- 1,408,980-هزینه های عمومی،اداری و تشکیالتی

 159,384 1,376,432- 1,623,884 728,922 877,094 2,286,975- 683,987خالص سایر درآمدها ی عملیاتی

 16,659,505 34,914,993 4,655,818 17,883,232 16,324,633 13,226,766 14,758,833 13,745,958 12,615,069سود )زیان( عملیاتی

 2,426,279- 2,426,279- 38,015- 10,795- 36,414- 279,663- 1,052,859- 335,497- 1,270,749-هزینه های مالی

 175,959 372,827درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها 

 2,243,547 2,243,547 32,095 1,534,593 1,644,168 1,154,791 87,626خالص درآمد )هزینه( های متفرقه

 16,476,773 34,732,261 4,649,898 18,048,396 16,661,046 14,481,696 15,350,142 14,565,252 11,431,946سود)زیان( قبل از اقالم غیر مترقبه

 16,476,773 34,732,261 4,649,898 18,048,396 16,661,046 14,481,696 15,350,142 14,565,252 11,431,946سود)زیان( قبل از کسر مالیات 

 140,910-مالیات

 16,476,773 34,732,261 4,649,898 18,048,396 16,520,136 14,481,696 15,350,142 14,565,252 11,431,946سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات

 1,716 3,618 484 1,880 1,721 1,509 3,198 3,034سود هر سهم پس از کسر مالیات

 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000سرمایه
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برآورد   Plattsهای مجله ماهه پتروشیمی پارس و نرخ 5لکرد گردید. نرخ خرید مواد اولیه دریافتی از پتروشیمی پارس بر اساس عم

گردید. نرخ خرید برش سبک و آروماتیک سنگین بر اساس ارتباط بین قیمت مواد مذکور و نفت در سنوات گذشته برآورد گردید. 

یه بر اساس میانگین نسبت مصرف به مقدار فروش در سه سال اخیر محاسبه گردید. هزینه دستمزد و سربار میزان مصرف مواد اول

 به ازا هر واحد فروش با رشد بیست درصدی نسبت به سال قبل محاسبه گردید. 

 

 نظر کارشناسی

نرخ فروش در بورس کاال و بین مجتمعی ریال برآورد گردید. در صورتی که  3618با توجه به مفروضات مذکور سود به ازا هر سهم 

ریال  3897ریالی( در این صورت سود هر سهم به  75000و نرخ خرید خوراک را برابر با نرخ فروش صادراتی لحاظ کنیم)دالر 

 افزایش می یابد.

 

 تایم فریم هفتگی  –تحلیل تکنیکال پتروشیمی جم )جم( 

در شرکت پتروشیمی جم، با اتصال نقاط ماژور کف، یک خط روند صعودی ایجاد نمودیم و مشابه همین خط را در فواصل یکسان 

تصویر ذیل مشاهده به نقاط ماژور سقف بسط دادیم تا عمال روند حرکتی سهم در کانال های صعودی محصور گردد. همانطور که در 

سازی اعتبار نموده و اکنون در سطوحی باالتر از سقف کانال دوم در حال کفکنید، پتروشیمی جم سقف کانال اول و دوم را بیمی

رود جم پس از کمی دست به دست شدن در سطوح فعلی، در مسیر باشد. لذا انتظار میو جذب انرژی برای برگشت به مدار رشد می

 تومانی برابر با سقف سومین کانال صعودی ترسیم شده قرار بگیرد. 1.900قیمت های 
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 بورس کاالی ایران شهریورماه  دومگزارش معامالت هفته 

  رینگ صنعتی

ها به روال قبل باز گشت به جز میلگرد و تیرآهن که همچنان عرضه نشدند. تر شد و اکثر عرضهگذشته بازار صنعتی منظمهفته  در

این در حالی است که سقف قیمتی محصوالت مسی و  دیرس %15به  در هفته گذشته %10سقف رقابت محصوالت فوالدی از

  .است یتومان 4200ان دالر در فرمول هم یکه دالر محاسبات حیتوض نیبا ا ندآلومینیوم همچنان بدون محدودیت در نظر گرفته شد

شود، اختار قیمتی محصوالت مسی دیده میچه به صورت تخصصی به بازار در هفته گذشته نگاه کنیم بیشترین ناهمگونی در سچنان

درصد کاتد باشد این در حالی است در هفته قبل  05/1که با توجه دستورالعمل تنظیم بازار مس قرار بود قیمت پایه مفتول مس 

ریال  452،764ریال عرضه و تا  295،016درصد مفتول در نظر گرفته شد. مفتول مس دوشنبه با قیمت پایه  95پایه کاتد قیمت 

 55ریال معامله شد به آن معنا که افزایش قیمت مفتول و رقابت  431،204رقابت شد در حالی که کاتد در روز بعد با قیمت پایه 

اتد در نظر گرفته شده و این تصور را به وجود آورده که کاهش تقاضا سبب معامله شدن درصدی آن به عنوان مبنای قیمت پایه ک

 کاتد به قیمت پایه بوده است. 

بورس کاال رقم خورد که  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 200.500 از شیعرضه ب 14/06/97به چهارشنبه  یدر هفته منته

تن بود که  199.640 البته رقمی که نهایتا در تاالر صنعتی عرضه شد ،داشته افزایشتن  20.580نسبت به هفته گذشته حدود 

  رو گشت.بهتن رو 357.565معادل  تقاضا کنندگان یبرابر 8/1با استقبال حدود  وافزایش داشت  19.720نسبت به هفته قبل 

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

 . بورس کاال نداشته باشد

 تن 124.540 شاملکه  یتن محصوالت فوالد199.640در هفته گذشته مربوط بوده به  یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

 یمتیکه با سقف ق فوالد خوزستانشرکت  5SP(150×150تن شمش بلوم ) 30.000 و اصفهان هانواع ورق تولیدی فوالد مبارک

در ی عرضه کرد که به قیمت پایه معامله شد. آهن اسفنجتن  10.000 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر. شرکت مواجه شدند

عرضه  مس کاشان یایدن یدیتول عیصنا، گیل راد شمال و های ملی صنایع مس ایرانشرکتتن مفتول مس  28،600بخش مس 

. ریال رسید 452،009 درصد رقابت شد و به قیمت میانگین 55شد که با توجه به برداشتن سقف رقابتی در این محصول حدود 

تن  6.500این هفته  آلومینیومدر بخش ریال معامله شد.  420.000تن عرضه و به قیمت پایه میانگین  7.000کاتد مس ملی مس 

 ه باز بودن سقف قیمتی، رقابت شد.ز دو برابر قیمت پایه با توجه بشمش و بیلت عرضه گشت که تا بیش ا

عرضه شده این هفته محصوالت  نینسبت را در ب نیشتریب ،به عرضهنسبت  یبرابر 3/4 یبا تقاضا شمش بلوم فوالد خوزستان

  بوده است. یبرابر 44/2با نسبت  محصول بیلت آلومینیوم شرکت آلومینیوم ایرانمربوط به نسبت تقاضا به عرضه  یرده بعد داشت.

. در این بین استبرابر ارزش معامالت هفته گذشته بوده  6تقریبا  ،الیهزار ر 4.563.555.800 یفوالد ارزش معامالت محصوالتی 

 .در این هفته را داشته استارزش معامله  نیشتریب الیهزار ر 2.438.007.000با ارزش معامله ورق گرم شرکت فوالد مبارکه 

 است.  بوده الیهزار ر 9.482.728.015ارزش کل معامالت رینگ صنعتی 
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 پلیمریرینگ 

تنها قیمت های جهانی در محاسبات قیمت پایه لحاظ شد   11/06/97در قیمت های اعالمی از سوی دفتر صنایع تکمیلی مورخه 

 ریال ثابت در نظر گرفته شد. 42.000و نرخ دالر معادل 

تن  59.260هزار ریال با حجم معامله  3.271.813.926 ،هفته گذشته درانجام شده در بورس کاال پلیمری ارزش کل معامالت 

 143.729به  319.761ولی آنچه که اهمیت دارد کاهش شدید تقاضا از  ،هفته گذشته تغییر چندانی نداشته که نسبت به باشدمی

درصد میزان خرید در سال  20) هامصرف کنندگان به شدت نسبت به فرمول محاسبه سهمیه تن در این هفته بوده است. سهمیه

ای از خریداران عدهبرای و  اندزم برای ورود را نداشتهبسیاری از تولیدکنندگان حتی سهمیه ال کمتر بوده، که به تبع آن گذشته(

 .فراهم نشده استهای پایین امکان دریافت حداقل تناژ در تسهیم به نسبت نیز به دلیل سهمیه

با  ، پتروشیمی شازندتن 5.614با حجم معامالت زار ریال ه 304.928.618توسط پتروشیمی امیرکبیر ارزش معامالت انجام شده 

هزار ریال با  288.880.739با ارزش معامله تبریز پتروشیمی  ،تن 2.900حجم معامالت هزار ریال با 169.975.700ارزش معامله 

 270.709.758با ارزش معامله  مارونو در نهایت پتروشیمی که نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است  تن 4.158 حجم معامله

 .استبوده تن  4.906هزار ریال با حجم معامله 

بیشترین نسبت تقاضا بر  پتروشیمی نویدزرشیمی ZB440L شیمیایی، محصولهای گرید میان پروپیلندر  در معامالت این هفته

پتروشیمی 1102، را به خود اختصاص داد. در میان پروپیلن های گرید نساجی، محصول برابر می باشد 6 عرضه را که در حدود

باشد را به برابر می 5/3و  5حدود  به تربیب عرضه را کهبیشترین نسبت تقاضا بر پلی پروپیلن جم پتروشیمی  HP550Jو رجال 

 .خود تخصیص دادند

شدند به علت نبود سهمیه به های گذشته با سقف قیمتی معامله میتی که در هفتهمحصوال، هفته گذشتهدر  در بازار بورس کاال

 H 2420 اتیلن سبک فیلمپلی  جم و پتروشیمی  S 5000 سنگین اکستروژناتیلن پلی  مچینگ رفتند. از آن جمله می توان به 

بیشترین  پروپیلن جمپلی  EP440Gپتروشیمی نویدزرشیمی و  ZB440L شیمیاییپروپیلن پلی  .اشاره کرد امیرکبیرپتروشیمی 

اتیلن ترفتاالت پلی  و 825در گریدهای پلی اتیلن ترفتاالت بطریباشد را داشتند. برابر می 6حدود  نسبت تقاضا برعرضه را که در

 پنجمیک گریدها با سقف قیمتی تنها این که به همین دلیل مشتریان  ،بودهبرابر عرضه  5تقاضا پتروشیمی تندگویان  821بطری

 از تناژ وارد شده را دریافت کردند. 

 
 رینگ شیمیایی

 بودهبرابر  4حدود  درپتروشیمی شازند  منومر وینیل استات در اختیار ،در میان محصوالت شیمیایی بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه

در سقف قیمتی  درصد 10خریداران مجبور به رقابت که  ،برابر عرضه بوده 5/3حدود پتروشیمی شازند گالیکول اتیلندی تقاضای  و

و معامله روی قیمت  را داشتهکمتر از عرضه  یتقاضا بنزنو  اوره گرانول، پتروشیمی فرسا شیمی و مروارید گالیکولاتیلنمنوشدند. 

 پایه انجام شده است.
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بوده که نسبت به  تن 28.081 حجم معامالتبا  هزار ریال 930.591.986شیمیایی در بورس کاال   محصوالت معامالتکل ارزش 

 های موجوددر پی اعتراض به سهمیهافزایش یافته است که این نشان دهنده افزایش سهمیه برخی تولیدکنندگان هفته گذشته 

 باشد.می

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

نوع این  به طوریکه ها کاهش یافتها طبق این فرمول بروزرسانی نشد و سهمیهدر هفته دوم شهریور ماه، سهمیه در حالیکه گرفت

بسیاری از محصوالت در مچینگ بدون  وشدید تقاضا به خصوص در میان محصوالت شیمیایی شد  سهمیه بندی باعث کاهش

  خریدار باقی ماندند.

 

  کشاورزیرینگ 

هزار  449.260.000با ارزش معامله معادل  گندمو  هزار ریال 607.909.750زعفران دارای ارزش  در رینگ کشاورزی محصول

 بوده است.ی هزار ریال 61.088.950 دارای ارزش شکر معامالت قابل ذکر است. اندبودهی بیشترین ارزش معامالت اریال دار

به افزایش باشد که نسبت به هفته گذشته تن می 61.720زار ریال و حجمه 1.192.658.700ارزش کل معامالت در رینگ کشاورزی

 .درصد افزایش یافته است 35و  41یافته است که نسبت به هفته گذشته به ترتیب 

 

  آتی سکه

به منظور کنترل بازار معامالت نقدی سکه و پیرو فرضیه جهت دهی معامالت بازار آتی به بازار نقدی، فشارها به شرکت بورس کاالی 

بازار آتی سکه فعالیت خود را در روز ابتدایی هفته گذشته با خبر تعویق و متعاقباً عدم برگزاری ایران افزایش یافت، که به تبع آن 

جلسه معامالتی آغاز کرد، لیکن تعطیلی مذکور به یک روز ختم نشد و حسب اطالعیه مدیریت بازار، کلیه کارگزاران ملزم به بستن 

در روز دوم هفته شدند. به این  ظرف مهلت یک ساعتهای تسویه  تهای باز مشتریان خود بر اساس آخرین قیمتمامی موقعیت

های قرارداد در قیمت 2.185و  1.255، 1.181در سررسیدهای شهریور، آبان و دی به ترتیب تعداد  11/06/1397ترتیب در تاریخ 

 به کار خود پایان داد.طالع ثانوی تا اریال مورد معامله قرار گرفت و بازار آتی سکه  50.595.000و  48.730.371،  42.861.523

به رغم تعطیلی معامالت مشتقه، گواهی سپرده کاالیی سکه طال خزانه بانک رفاه )تحویل یک روزه( که نمای نزدیکتری از بازار 

 1به  5با کاهش دامنه نوسان از  13/06/1397کشد و با تصمیم مدیریت توسعه بازار فیزیکی در تاریخ نقدی سکه را به تصویر می

میلیون تومان رشد را تجربه  8/4میلیون تومان تا قیمت  1/4روز کاری هفته گذشته از حدود قیمتی  5در صد مواجه شده بود، در 

بایست جستجو کرد و بازار کم عمق رسد علت نوسانات قیمت سکه را در عوامل دیگری میکرد. با عنایت به موارد فوق به نظر می

ه بازار نقدی را ندارد، لیکن در صورت تعریف سررسیدهای جدید و ایجاد عمق در بازار مذکور، اعمال تاثیر آتی توانایی جهت دهی ب

 .شودآتی بر بازار نقدی فراهم می توسط معامالت
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 تایم فریم روزانه –تحلیل تکنیکال سکه فیزیکی 

شاهد حرکت به  triangleروز رسانی تحلیل سکه فیزیکی، با تثبیت قیمت در سطوحی باالتر از الگوی مثلث استراحتی یا بهدر 

ار ریالی هستیم. گفتنی است، چنانچه سکه در این مسیر موفق به شکست مقاومت خود هز 205میلیون و  49سمت سقف تاریخی 

مهیا خواهد شد. الزم به ذکر  Extensionفیبوناچی  %161.8 و %127گردد، فضا برای رشد قیمت بیشتر و حرکت به سمت تراز 

میلیون و  39، محدوده "ضمنا تبار خواهد بود.است، تا مادامی که سکه باالی خط روند صعودی دوام بیاورد، تحلیل فوق دارای اع

نکته مهم اینکه در  .شودمحسوب می، مهمترین سطح حمایتی سکه Retracementفیبوناچی  %50هزار ریالی برابر با تراز  440

تواند به هایی مبنی بر ضعف دست خریدار با آشکار شدن واگرایی منفی ایجاد شده که مینشانه MACDبررسی اسیالتور قدرتمند 

های یاد شده، استراتژی مناسبی ای و شناسایی سود در مقاومتمرور موجبات افزایش فشار عرضه را فراهم آورد. به نظر فروش پله

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

 

آگوست در مقایسه با  31ها، محصوالت شیمیایی و پلیمری در تاریخ های جهانی در گروه خوراکدر این بخش به تغییرات قیمت

 .اندازیمی هفته گذشته بوده نگاهی میگذاری محصوالت در بورس کاال طت که از عوامل تأثیرگذار بر قیمتآگوس 24

 

 ها قیمت خوراک

 1748افزایش یافت و با قیمت  نیچ CFRدرصد در  33/1به جز بوتادین که  ،ها کاهشی بودهقیمت تمام خوراک مذکوردر هفته 

 درصد افزایش داشت. 43/0فوب کره این محصول نیز  دالر در تن معامله شد.

جنوب   CFRدرصد در  71/0و  ایآس یشمال شرق  CFRدرصد در  41/1 لنیبوده است. ات لنیکاهش نرخ مربوط به ات نیشتریب

 .ه استدیرس ایآس یشمال شرق  CFRدالر در  1.379 متیداشته و به ق کاهشداشته  ایآس یشرق

کاهش  درصد  71/0و  1دالر در تن  برابر با   75/7و  5/11به ترتیب فوب کره چین و   CFR در ،در رده بعدی کاهش نرخ پروپیلن،

 دالر در تن معامله شد. 1.136چین  CFR پروپیلن اند. قابل ذکر استداشته

 

 ها قیمت شیمیایی

که سایر اند در حالی مخلوط زایلین و متانول در برخی مقاصد کاهش قیمت داشته در هفته گذشته از بین محصوالت شیمیایی

 .اندوالت افزایشی بودهمحص

 .دیدالر در تن در فوب کره رس 932 متیبه ق کاهشدرصد  11/1مخلوط در هفته گذشته با حدود  نیلیزا

بدون  و هند کره CFRداشت و  کاهشدرصد  46/0جنوب شرق آسیا  CFRو  49/0تایوان   CFR، 63/1  نیچ  CFRمتانول در 

 متیداشت و به ق شیدرصد افزا 6/0 نیچ یاست که در  متانول داخل یدر حال نیا معامله شددالر   420و  370با نرخ  متیق رییتغ

 .دیدر تن رس وانی 3.339

درصد بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داد و  4/8فوب کره معادل  و نیچ  CFRدر  شیافزا دالر 57/102با  نیلیپارازا

 رسید.  نیچ  CFRدر  1334به قیمت 

محصول  نیا قیمت داشت. شیدرصد، افزا 96/5معادل  در تن دالر 5/58 نیچ  CFRترفتاالت ،  لنیات یپل هی، ماده اولکیترفتال دیاس

  رسید.دالر  1041به  982از 
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 CFRدر تن معامله شد.  در  وانی 6.712 متیبه ق افزایشدرصد  65/2محصول تولوئن در هفته گذشته با  نیچ یداخل CFR متیق

 .درصد داشته است 5/2معادل   افزایشیمحصول در  فوب کره  نیداشته ضمناً ا افزایش درصد 24/2  زین نیچ

 دالر در تن معامله شد.  807قیمت  بادرصد افزایش داشت و  MEG 67/1، نیچ CFRدر 

 59/0درصد برابر با  07/0دالر معامله شد و در فوب کره  897 متیدالر داشته و با ق 5درصد رشد معادل  56/0 نیچ CFR بنزن در

 داشته است. شیدالر افزا

  CFRدالر در  1446درصد در تمام مقاصد تحویلی خود افزایش قیمت یافت و قیمت  13/0دالر معادل  85/1استایرن منومر حدود 

 را به ثبت رساند. نیچ

 

 هاقیمت پلیمری

 تنها قیمت گروه پلی اتیلن سنگین فیلم در هفته مورد نظر بدون تغییر باقی ماند.

 دالر در هر تن رسیده است. 1.221دالر در هر تن کاهش یافته و به قیمت  10نوب آسیا جپلی اتیلن سنگین تزریقی تنها در 

درصد کاهش یافته و در آسیای  79/0و  78/0در منطقه جنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی به ترتیب  C6پلی اتیلن سبک خطی 

 شرقی ثابت باقی مانده است.

آسیای در درصد کاهش یافته و 57/1و  66/0در آسیای شرقی به ترتیب HIPS و پلی استایرن مقاوم   GPPSپلی استایرن معمولی

باشد یمت مربوط به منطقه جنوب آسیا میجنوب شرقی بدون تغییر باقی مانده است. در گرید پلی اتیلن سنگین بادی افزایش ق

ه و در آسیای شرقی بدون تغییر دالر در هر تن رسید 1.134دالر در هر تن افزایش یافته و به  5که قیمت این محصول در حدود 

دالر در هر تن افزایش  5و  10در آسیای شرقی و جنوب آسیا به ترتیب حدود  PVCباقی مانده و در نهایت گروه سوسپانسیون 

 دالر در هرتن باقی مانده است. 951در حالیکه در آسیای جنوب شرقی در قیمت  ،دالر در هر تن رسیده 981و  951یافته و به 

دالر در هر تن رسید  1.181دالر در هر تن و در آسیای جنوب شرقی به  1.121تیلن سبک خطی معمولی در آسیای شرقی به پلی ا

 Buteneافزایش قیمت داشته و در نهایت قیمت پلی اتیلن سبک خطی درصد 73/1و کاهش درصد 89/0که به ترتیب در حدود 

دالر  1.131دالر در هر تن به  15ی ماند و در آسیای جنوب شرقی با کاهش در منطقه آسیای شرقی و جنوب آسیا بدون تغییر باق

 در هر تن رسید.

درصد افزایش قیمت و در آسیای  41/0در گروه پلی پروپیلن در گریدهای نساجی و تزریقی در آسیای جنوب شرقی در حدود 

دالر در هر تن کاهش یافته و  10در آسیای شرقی ایم. قیمت پلی پروپیلن گرید فیلم دالر درهرتن کاهش قیمت داشته 10شرقی 

دالر رسیده است. پلی پروپیلن  1.271دالر افزایش در هر تن به  10دالر در هر تن رسیده و در آسیای جنوب شرقی با  1.231به 

 کاهش یافته است. درصد  78/0شیمیایی تنها درآسیای شرقی در حدود 
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دالر در هر تن کاهش قیمت به 40و  50آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی به ترتیب با ( در ABS)اکریلونیتریل بوتادین استایرن

 دالر در هر تن در رسید. 1.881و  1.961

 درصد 92/0ها کاهش داشته است.  پلی پروپیلن نساجی و تزریقی نیز به قیمت در خاورمیانه در طول هفته گذشته درتمامی گروه

 1.79به  کاهشدرصد 37/1اند. پلی اتیلن سبک خطی با حدود دالر در هر تن رسیده 1.193اند و به قیمت کاهش قیمت داشته

 .درصد کاهش یافته است 39/1و  59/0 دالر در هر تن رسیده و در نهایت قیمت پلی اتیلن سنگین و سبک به ترتیب
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 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 قندو شکر

 کشور نیاز تأمین برای قبل هایسال در: گفت شکر و قند صنفی انجمن معاون

: داد ادامه وی. شدیم نیازبی واردات از و 96 سال در ولی شدمی انجام شکر واردات

 و ارز نرخ به توجه با اما نبود ممنوع هاسال این در شکر صادرات دیگر، طرف از

 جذاب صادراتی کاالهای لیست جزو نیز محصول این صادرات شکر، جهانی قیمت

 اخیر ماه یک ظرف و شده جذاب نیز شکر صادرات، ارز نرخ افزایش با ولی نبوده

 جدید ابالغیه با که شده صادراتی بازارهای روانه کشور از شکر تن هزار 80 حدود

 داخل بازار نیاز: افزود رحمتی. است شده ممنوع پس این از شکر صادرات صمت،

 ماه شهریور در و رسدمی خود کف به ماه مرداد در بازار شکر حجم ساله هر معموالً که بوده تن هزار 200 حدود ماهانه شکر به

 خواهد اعالم زودی به شکر جدید نرخ ساله، هر روال طبق: کرد تصریح خاتمه در وی. شودمی بازار روانه هاکارخانه جدید محصول

 رشد هم شکر قیمت نداشته، چندانی افزایش اولیه مواد نرخ اینکه به توجه با اما داشت خواهد افزایش مصوب قیمت قطعاً و شد

 .داشت نخواهد زیادی

 

 لبنیات

 پت تامین سهیه تعیین برای صنعت وزارت: گفت ایران لبنی صنایع انجمن دبیر

 هایکارخانه برای تتراپک، واردات برای تومانی 4.200 ارز تخصیص و بورس از

 کاهش روند لبنیات قیمت تدابیر این با رودمی انتظار. است داده مساعد قول لبنی

 به شدندمی عرضه پت با که لبنی محصوالت: گفت باکری رضا. بگیرد خود به

 قابل قیمت کاهش با شدندمی بندیبسته تتراپک در که محصوالتی و قبل قیمت

 داشته افزایش تومان هزار 30 به  4 از پت کوتاهی مدت در. داشت خواهند توجه

 آن قیمت لبنی هایکارخانه برای کاال بورس در پت سهمیه گرفتن نظر در با که

 د.یابمی کاهش تومان هزار 12 تا 10 به
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 فلزات اساسی

 این در کارکنان و مدیران تالش با که بوده درصد 51 فوالدسازی دو فاز فیزیکی پیشرفت امسال ابتدای: گفت کاوه فوالد مدیرعامل

 و کنیم تولید چرخه وارد را فاز این 1398 سال اواخر تا داریم امید ایم وبوده روهروب درصدی 5 حدود پیشرفت با نیز مهم بخش

 آهن محصول امسال، نخست ماهه پنج طی: گفت . همچنینبرسانیم سال در تن هزار 400 و میلیون 2 به را شمش تولید ظرفیت

 نیز بیلت شمش محصول و بوده روهروب قبل سال مشابه دوره به نسبت درصدی 6/10 رشد با تن 592 و هزار 637 تولید با اسفنجی

 کرده تجربه را درصدی 7/33 رشد تن، هزار 438 از بیش تولید با

 امسال ابتدای: افزود توسعه هایطرح پیشرفت درباره وی. است

 تالش با که بوده درصد 51 فوالدسازی دو فاز فیزیکی پیشرفت

 درصدی 5 حدود پیشرفت با نیز مهم بخش این در کارکنان و مدیران

 چرخه وارد را فاز این 1398 سال اواخر تا داریم امید و ایمبوده روهروب

 تن هزار 400 و میلیون 2 به را شمش تولید ظرفیت و کنیم تولید

 .برسانیم سال در

 

 بانک با معدنی صنایع و معدنی بزرگ هایشرکت مهم تصمیمات جزییات

 شرکت خود توسط صادراتی ارز مصرف در -1: نیما ارز تامین درخصوص مرکزی

 گواهی شماره و پر متقاضی ارز گزینه سفارش، ثبت هنگام در و بوده مجاز

 میلیون 1 زیر به نفت صادرات کاهش صورت در -2. شود ارایه بانک به مربوطه

 کاالهای از بخشی ارزی تامین متولی معدن بخش و فوالدسازان روز، در بشکه

 نظر به -3. بود خواهد ملی و استراتژیک آنها، صادرات رشد و شد خواهد اساسی

 میلیارد 40 عرضه از خبری و شده بزرگنمایی کشور صادرات درخصوص رسدمی

(. تعهدات و هابدهی اولیه، مواد) نماید صنعت تقاضای با نیما عرضه باالنس به اقدام صمت وزارت است الزم. نیست نیما در دالر

 دفاتر فعال ارز تخصیص گلوگاه -4. است بازار در دخالت عدم بانک، فعلی سیاست و ندارد را صنایع ارز تامین توان مرکزی بانک

. باشد دستور در برداریبهره امور و متوقف توسعه است الزم. دارند را تقاضا بندی اولویت مسئولیت که بوده صمت وزارت تخصصی

 زیادی منابع -6. شود اضافه سریعا آن به نیز فوالد و معدن و شودمی اعتبار تامین پتروشیمی ارز از فعال نیما سامانه درصد 90 -5

 الزمه روسیه، با تجارت گسترش. است هند روپیه با جنوبی کره وون تهاتر آماده مرکزی بانک و بوده دسترس در جنوبی کره در

 .است محدود نفت، بخش در که بوده کشور 2 ارزی تبادالت افزایش
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 پاالیشی و پتروشیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 178 و 157 رشد با بندرعباس پاالیشگاه باتوم وکیوم مقدار همین و تهران پاالیشگاه باتوم وکیوم تن 15.000 گذشته هفته

 درصد حسب بر پاالیشگاهی هایشرکت در تولیدی باتوم وکیوم میزان!! شدند معامله کاال بورس در پایه قیمت به نسبت درصدی

 بندرعباس پاالیشگاه درصد، 7/6 تبریز پاالیشگاه درصد، 5/7 تهران پاالیشگاه درصد، 2/8 اصفهان پاالیشگاه: است شرح بدین

 .درصد 2/10 شیراز پاالیشگاه و درصد 5/9

 

 سازیتایر

 بوده اولیه مواد کمبود جمله از شدیدی مشکالت دچار کشور تایر صنعت گذشته ماهه 3 در: گفت تایر کنندگان تولید انجمن دبیر

 40 مرداد و تیر ماهه 2 در آمار اساس بر. است داخلی کننده تولید برای اولیه مواد تهیه برای ارز نبود امر، این اصلی دلیل و است

 روی بقیه و شده کشیده حواله 7 حلقه هزار 50 از کمتر برای میزان این از که شده داده تحویل سنگین هایماشین تایر حلقه هزار

 وضعیت که صورتی در. است نبوده شده اعالم میزان به تایر مصرف میزان هااستان برخی در زیرا است مانده هانمایندگی دست

 ادامه فعالیت به واقعی ظرفیت از ترپایین ظرفیت با شوندمی مجبور تایر تولیدی هایکارخانه یابد، ادامه گذشته ماه دو همچون

 .شد خواهد روهروب جدی مشکالت با تایر تامین و دهند

 و دالر نرخ نوسانات اینکه به اشاره با آئین نیک علیرضا

 تا شده باعث هاپاالیشگاه در اولیه مواد قیمت افزایش

 افزایش با خودرو موتور هایروغن از بسیاری پایه قیمت

 حمل هایهزینه این بر عالوه: داشت اظهار شود، روهروب

 حال در مجموع در که کرده پیدا افزایش نیز نقل و

 درصد 40 از بیش خودرو موتور روغن قیمت حاضر

 .است شده گران

 تولید ظرفیت با مرجان پتروشیمی متانول تولید طرح

 حسن حضور با سال در تن هزار 650 و میلیون یک

 این. رسید رسمی برداریبهره به جمهور رئیس روحانی،

 میلیون 914 گذاریسرمایه با که پتروشیمی واحد

 است ساالنه قادر شده احداث عسلویه منطقه در دالری

  باشد. داشته محصول فروش دالر میلیون 577
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 آورنده گردعوامل 

  :دکتر افشین عزیزیان مدیر مسئول 

  :مهبد قندچیسردبیر 

  :مهبد قندچینگاهی به بازار 

  محمد مهدی علیزادهسیاسی و اقتصادی: خبری مجله 

  :مهبد قندچیبازار های جهانی 

  مهبد قندجیها: شرکتعملکرد گزارش 

  :و محمد مهدی علیزاده محمد داوود فصاحتتحلیل بنیادی 

  :مهبد قندچیتحلیل تکنیکال 

  :الهه چپردار و مهسا پاکپورگزارش بورس کاال 

 :مهبد قندچی و محمد مهدی علیزاده نگاهی به اخبار و شایعات 

 

 


