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 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 

  

های بلند و مستحکم از سر گذاشتیم که بازار سرمایه و شاخص کل موفق شدند با گام سومین هفته شهریور ماه را در حالی پشت

االیشگاهی در های پها عبور نمایند! به دنبال برداشته شدن سقف نرخ محصوالت فرعی شرکتروی ریسک تسویه اعتبار کارگزاری

بورس کاال، روز سه شنبه خبر رسید که سقف قیمت محصوالت فوالدی در بورس کاال هم برداشته شده است. رسیدن خبر فوق این 

دوام نخواهد داشت. ضمن اینکه با برداشت اما  را داردکوتاه مدت  شدن درقابلیت اجرایی  صاد دستوریپیامد را داشت که اگرچه اقت

یاری از محصوالت در بورس کاال، به زودی باید شاهد آزادسازی نرخ محصوالت پتروشیمی و در ادامه افزایش شدن سقف قیمت بس

دستی باشیم. رویدادی که اگرچه تورم سنگینی را رقم خواهد زد اما به هر جهت، زمینه ساز افزایش درآمد های پائیننرخ شرکت

 های بورسی خواهد شد. ها و بنگاهشرکت

افزود:  یو .خواهد شددر بورس کاال برداشته  یمیسقف معامالت محصوالت پتروش یزوده گفت: ب ،منبع آگاه کیمینه، در همین ز

شود که با آزاد شدن سقف یباعث م نیشود، همچنیم یاز بورس کاال، منتف یمیموضوع خروج محصوالت پتروش م،یتصم نیبا ا

 یهامقام مسوول اظهار داشت: در هفته نیا آنها از بورس کاال خارج شوند. جهیو در نت افتهیسود دالالن کاهش  زانیمعامالت، م

 یمیآرامش به بازار محصوالت پتروش م،یتصم نیدر بازارها شده بودند اما با ا یمیو کمبود محصوالت پتروش یدالالن باعث گران ریاخ

برداشته شدن سقف  یامالت فوالد در بورس کاال، راه برابرداشته شدن سقف مع یوزارت صنعت برا میافزود: با تصم یو گردد.یم باز

 باز شد. یمیمعامالت پتروش

واحدی به پایان رساند که این رقم در پایان هفته  155.061در حالی سومین هفته شهریور ماه را در ارتفاع « دماسنج بازار سرمایه»

درصد بوده است.  6/12واحد معادل  17.347هفته گذشته،  توان گفت که بازدهی بورس درواحد بود. بنابراین می 137.714دوم، 

واحدی، عمال فضا برای ادامه رشد  500هزار و  140با شکسته شدن مقاومت درخصوص وضعیت تکنیکی شاخص کل باید گفت که 

اشت و حرکت هزار واحدی هموار شده است. هر چند که در این مسیر افت و خیزهایی خواهیم د 190 – 180بازار تا کانال های 

 صعودی بازار یکسره نخواهد بود. 
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در ادامه رشد پر قدرت نیمه ابتدایی شهریور ماه، موفق شد سومین هفته ماه جاری  کهرا داریم « وزنهم»شاخص در سوی دیگر، 

رود که ان میواحدی به مصاف هفته پایانی تابست 25.342وزن در حالی با ارتفاع را هم با رشد خوبی پشت سر بگذارد. شاخص هم

 21/14واحد )معادل  3.153وزن برابر با واحد بوده و در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم 22.189این رقم در پایان هفته سوم، 

های بزرگ، ممکن است که در هفته چهارم شهریور ماه شاهد درصد( بوده است. البته با شتاب گرفتن ورود نقدینگی به سهام شرکت

 تر باشیم.ری در صنایع متوسط و کوچکهای بیشتعرضه

واحدی آغاز به کار کرد که ارتفاع  1.580داشته باشیم. شاخص فرابورس تهران در حالی با رقم  Ifexای به انتها اشارهو در 

شهریور ماه سوم در هفته  Ifexواحد رسید. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی  1.771 به ،این شاخص در پایان هفته

و فوالد هرمزگان  پاالیشگاه نفت شیراز ،هایی نظیر ذوب آهن اصفهانشرکت درصد( بوده است. نماد 12.09واحد )معادل  191

 بیشترین نقش را در نوسانات شاخص بازار فرابورس داشتند.

دهد که عطش ان میروز کاری در هفته گذشته را با رنگ سبز به پایان رساندند و این وضعیت نش 5های بورس تهران هر شاخص

رویداد بود. رویداد اول، نگرانی از بابت بحث تسویه اعتبارات  2خرید خوبی در بازار وجود دارد. بورس تهران هفته گذشته تحت تاثیر 

های بزرگ و صادرات محور وهبود که بواسطه ورود نقدینگی قدرتمند شاهد برتری طرف تقاضا نسبت به طرف عرضه به ویژه در گر

و رویداد دوم برداشته شدن سقف قیمت محصوالت فوالدی در بورس کاال بود. البته رویداد دوم تاثیر بیشتری داشت و موجب  ،بودیم

 ها گذر کند.شد تا بازار به راحتی از چالش تسویه اعتباری

گران سیگنال را به معاملهبرچیده شدن اقتصاد دستوری و تغییر سیاست دولت درخصوص قیمت گذاری کاالها در انواع بازارها این 

ها تا حدودی خنثی خواهد شد و ثانیا با برقراری ها در دوران تحریمدهد که اوال کاهش مقدار فروش شرکتگذاران میو سرمایه

دودی ها، تا حها افزوده خواهد شد. ضمن اینکه به نظر با آزادسازی نرختعادل در بازارها، باری دیگر بر میزان تولید و فروش شرکت

 ساز ورود نقدینگی بیشتر به بازار سرمایه شود. تواند زمینهاز التهاب بازار ارز کاسته خواهد شد و این وضعیت می

های است. نمایان شدن تورم و نگرانی از بابت رشد بیشتر شاخص« پول داغ»اما مورد آخر که به آن اشاره خواهیم داشت، بحث 

االیی از دالر و سکه و خودرو گرفته تا مسکن و اوراق بهادار و ... نسبت به ریال ارجحیت تورمی موجب شده تا این روزها هر ک

گریزانند. دولت اگر کمی مسیر اعتمادسازی را در پیش بگیرد و از میزان ابهامات « ریال»داشته باشد. این روزها مردم کشور از 

ه، مقداری از التهابات شکل گرفته در اقتصاد را مهار کرد. توان با ورود بخشی از نقدینگی سرگردان جامعبازار بکاهد، می

تواند درصدی بانکی خاتمه یافته و نقدینگی آزاد شده از این محل می 20های فراموش نکنیم که قراردادهای مربوط به سپرده

تری داشته و این ی پائیندر هر بازاری التهاب ایجاد کند. بازار سرمایه به لحاظ بازدهی همچنان نسبت به سایر رقبا بازده

 توان یک فرصت خوب برای تداوم مسیر صعودی مد نظر قرار داد.مساله را می
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 پیش بینی بازار 

بازار سرمایه در سومین هفته شهریور ماه فراتر از انتظارات ظاهر شد و بازدهی خوبی را برای فعاالن این حوزه به ارمغان آورد. در 

ها ها و سنگ آهنیها صدرنشین روزهای ابتدایی هفته بودند و نیمه دوم هفته به میزبانی فوالدیپتروشیمیها و هفته اخیر، پاالیشی

شود بازار مثبتی را داشته باشیم. طی هفته گذشته بخشی از ابهامات در سطح کالن بینی میبرگزار شد. برای هفته جاری پیش

سیاری از ب اهرم دالر در قیمتدید نقدینگی را به همراه داشته باشد. تواند سیل جاقتصادی برچیده شد و شفاف شدن فضا می

البته در عین اند. نشده« ترازهم»های بازار سرمایه هنوز با اهرم دالر توان گفت که شرکتی میو از این رو یان نشدهانمها شرکت

های ماهانه خود را روانه کدال ها گزارشرکتخوشبینی باید به این مساله هم توجه داشت که با خاتمه یافتن فصل تابستان، ش

هایی که وضعیت بنیادی مناسبی ندارند، های خوب و پر پتانسیل را از سهام شرکتتواند سهام شرکتهایی که میکنند. گزارشمی

 تمیز دهد ...   
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 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 

  

 هااخصبررسی آخرین وضعیت ش

 

 بررسی ارزش معامالت هفته

 تاریخ
 ارزش کل معامالت

 ت()م.

معامالت خرد 

 بورس )م.ت(

معامالت خرد 

 بورس )م.ت(فرا

معامالت خرد کل 

 )م.ت(

بلوک و اوراق 

 )م.ت(

17/6/1397 1.348 513 108 621 727 

18/6/1397 1.275 728 115 843 432 

19/6/1397 1.628 922 142 1.064 564 

20/6/1397 1.577 884 143 1.027 550 

21/6/1397 2.016 1.014 145 1.159 857 

 3.130 4.714 653 4061 7.844 جمع کل

 2.145 2.771 440 2.331 4.916 جمع هفته گذشته

 45/9% 70% 48% 74% 60% اختالف )درصد(

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 21/06/1397تا تاریخ  14/06/1397از تاریخ  هاشاخص

٪6/12 17.347 155.061 137.714 شاخص کل بورس  

٪21/14 3.153 25.342 22.189 وزن(شاخص کل )هم  

٪09/12 191 1.771 1.580 شاخص فرابورس  
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یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف  

 

 

شترین ارزش معامالت طی هفته اخیر، بیدر سطوح بسیار مناسبی قرار دارد. دهد که حجم و ارزش معامالت نشان میجداول فوق 

و برخی از تک سهم ها نظیر « پتروشیمی»، «های نفتیفرآورده»، «های فلزیکانی»، «فلزات اساسی» هایی نظیرمتعلق به گروه

سازی های بزرگ، صنایع متوسط نظیر مواد غذایی و آشامیدنی، قندوشکر، سیمان و انبوهالبته در کنار گروهچکاپا، رمپنا و ... بود. 

 مورد توجه بودند و در روند صعودی قرار گرفتند.نیز 

میلیارد تومان  4.714هفته شهریور ماه  سومیندر بازار بورس و فرابورس(  2، ارزش معامالت خرد )در ارائه شده طبق جداول

هفته  میلیارد تومان( 554)میانگین روزانه میلیارد تومانی  2.771بود که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 943)میانگین روزانه 

. کماکان معتقدیم ثبات ارزش معامالت در سطوح که سیگنال خوبی است دهدمی درصدی را نشان 70حدود  رشدماه،  شهریور دوم

میلیارد  400ماه از افزایش ارزش معامالت به سطوح بیش از  3بیش از  بازار خواهد شد. و حمایت از فعلی موجب تداوم روند صعودی

 گذرد و بازار با این اعداد و ارقام به خوبی انس گرفته است. ر روز میتومان د
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 مجله خبری

 اخبار سیاسی 

 و منطقه ثباتیبی آمریکا سیاست: فرمودند نوشهر دریایی دانشگاه در انقالب رهبر

 سیاست این مقابل در. ماست منطقه در برادران انداختن هم جان به و خانگی جنگ

 . است ایستاده تمام قدرت با المیاس جمهوری نظام

 

 

 مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون رئیس پیشه، فالحت اهللحشمت

 با رابطه در رهبری معظم مقام دفتر با نامه شدن بدل و رد چندبار از بعد: گفت

FATF  این یعنی بگیرند تصمیم مجلس و دولت خود که کردند اعالم ایشان نهایتا 

 خواهندمی افراد بعضی و هانماینده برخی اینکه.  دادند دولت و مجلس به را اختیار

 رهبری خود به ظلم بیندازند رهبری معظم مقام دفتر زمین به را موضوع دوباره

 . است

 

 قبلی مواضع بر تاکید با نودهلی دولت که کرد اعالم هند «CNBC» خبری شبکه

 آمریکا تهدیدهای وجود با تصادیاق و تجاری روابط ادامه برای تهران به خود،

 . است داده اطمینان

 

 خام نفت واردات دارد انتظار کشورها همه از متحده ایاالت: گفت آمریکا خارجه وزیر

. شوند مواجه سخت هایتحریم با یا برسانند صفر به و کرده متوقف را ایران از

 است، برزمان مدتی آنها برای ایران از نفت خرید کامل توقف که هستند کشورهایی

 نیز هاییزمان در. گیریممی نظر در آنها برای را هاییمعافیت نیز ما دلیل همین به

 در .شویممی قائل را استثناءها برخی ایران نفت خریداران برای ببینیم، نیاز که

 874 رکورد به گذشته میالدی ماه در ایران از چین خام نفت واردات حال همین

 .کرد صعود روز در بشکه هزار
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 اخبار اقتصادی 

 درآمدهای قطع برای ترامپ دولت تالش علیرغم: گفت مرکزی بانک کل رئیس

 با مرکزی بانک و گرفته انجام آن سازیخنثی برای مختلفی تدابیر کشور، ارزی

 ایواسطه کاالهای و اولیه مواد نیز و اساسی و ضروری کاالهای نیاز مورد ارز قدرت،

 با همچنین همتی عبدالناصر. کندمی تأمین را مردم واقعی نیازهای و کارخانجات

 و نقدینگی هدایت و کنترل مورد در رهبری معظم مقام رهنمودهای به اشاره

 در نظام عزم بر قوا سران حضور در اقتصادی هماهنگی عالی شورای اخیر جلسه

 . کرد تاکید زمینه این در مرکزی بانک هایسیاست از حمایت و نقدینگی کنترل

 

 ابتدای از که رسید ریال میلیارد 500 و هزار 22 و تریلیون 16 به امسال تیرماه پایان در نقدینگی حجم: کرد اعالم مرکزی بانک

 .است داشته رشد درصد 20.1 پارسال مشابه مدت با مقایسه در و درصد 4.7 سال

 

 میلیون 2 روزانه اریج سال ابتدای ماه 5 در: گفت بودجه و برنامه سازمان رئیس

 هزار 410 و میلیون 2 صدور ما بینیپیش که شد صادر نفت بشکه هزار 457 و

 صادر دالر 55 مبلغ به بشکه هر بود شده بینیپیش امسال بودجه در. بود بشکه

 به نفت صدور میزان اخیرا. یافت افزایش سنت 50 و دالر 70 به رقم این که شود

 کاهش با مجموع در. است یافته کاهش روز در بشکه هزار 118 و میلیون یک

 برنامه 3 و انجام مختلف شرایط برای هابینیپیش نفتی درآمدهای و صادرات

 هزار 500 و میلیون یک روز، در بشکه هزار 700 و میلیون یک براساس فروش

 . است شده تهیه روز در بشکه میلیون یک و روز در بشکه

 

 کمیسیون به امضا 40 با شهرسازی و راه یروز آخوندی عباس استیضاح طرح

 تولید عدم بحث به توانمی طرح این مهم هایمحور از. شد تقدیم مجلس عمران

 قاعدتا کمیسیون. کرد اشاره عمرانی هایپروژه اتمام در ناتوانی همچنین و مسکن

 بررسی را آخوندی استیضاح طرح مجلس، تعطیالت از پس فرصت اولین در

 .کندمی
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 و مقننه قوای روسای حضور با که اقتصادی هماهنگی عالی شورای جلسه در

 منابع از دالر میلیارد یک اختصاص شد؛ تشکیل روحانی دکتر ریاست به و قضاییه

 مبلغ اساس؛ این بر. شد مصوب اشتغال توسعه و حفظ برای ملی توسعه صندوق

 فرسوده هایبافت یبازساز فعال، تولیدی واحدهای از حمایت طریق 3 از مذکور

 یارانه تامین و تعیین با و شهری بین و شهری تقل و حمل ناوگان نوسازی و شهری

 متقاضی، واحدهای گردش در سرمایه تقویت برای بانکی تسهیالت سود به مربوط

 .یافت خواهد اختصاص موجود اشتغال توسعه و حفظ راستای در

 

 8 از بیش داریم که العاتیاط براساس: گفت مجلس اقتصادی کمیسیون رییس

 که است حالی در این. است شده آماده ثانویه بازار به ارائه برای ارز دالر میلیارد

 است این بیانگر این و باشد دالر میلیارد 4 حدود تقاضاها مجموع شودمی برآورد

 در: گفت پورابراهیمی. باالست اولیه بازار به نسبت ثانویه بازار در ارزی منابع که

 مطمئن و ندارد تطابقی اقتصادی هایشاخص با ارز باالی هاینرخ حاضر، الح

 . یابدمی ارتقا ارزی هایسیاست شرایط آینده هفته ظرف هستم

 

 شروع گسترده طور به هاصرافی: گفت مرکزی بانک کل رییس همتی، عبدالناصر

 نیز صادرکنندگان به ها،صرافی بر عالوه. اندکرده کشور به ارز اسکناس واردات به

 وارد اسکناس شکل به نیز را خود صادرات از حاصل ارز از بخشی که ایمداده مجوز

 عرضه بازار در مرکزی بانک نظارت تحت و نیما سامانه طریق از و کرده کشور

 . کنند

 

 به کنونی درصد 25 از دتولی بخش مالیات قانونی، مراحل طی و مجلس و دولت همراهی با: گفت مالیاتی امور سازمان کل رئیس

 .یابدمی کاهش درصد 20
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 های جهانیبازار

 

 نام مواد 17/06/1397 24/06/1397 تغییر هفتگی

 نفت 77 78 %1/3

 طال 1.195 1.193 ٪-7/0

 بیلت 476 478 42/0٪

 مس 5.778 5.905 2/2٪

 روی 2.403 2.309 ٪-91/3

 آلومینیوم 2.060 2.036 ٪-17/1

 گ آهنسن 68 67 ٪-47/1

 سرب 2.059 2.036 ٪-12/1

 متانول 400 403 75/0٪

 اوره 305 307 66/0٪

رو شد اما در فلزات رنگین بازارهای جهانی در هفته گذشته روزهای آرامی را پشت سر گذاشت. در این هفته نفت با رشد آرامی روبه

 یا "تولید مدیران" شاخصموجودی انبارها بودیم. ها با وجود کاهش نشینی قیمتبواسطه قدرت گرفتن شاخص دالر، شاهد عقب

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 2018ل سا 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 ا نشان میبوط به ذخایر نفت آمریکآمارهای 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

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

های تضعیف بازارهای نوظهور و احتمال وضع تعرفه .ها چندان باال نرودموجب شده تا قیمتمصرف در آمریکا در تابستان امسال 

فته در بخش عرضه، تولید نفت آمریکا در ه ست.یگر عامل تضعیف قیمت نفت بوده اجدید 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

عامل »ایجاد کرده که در اواخر امسال شکاف بین عرضه و تقاضا چندان فاحش نباشد. بانک استاندارد چارترد این هفته اعالم کرد: 
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 هند و های جدید علیه مشتریان نفتی ایران است. هنوز استراتژی چیننفت از نظر ما، همچنان وضع تحریمقیمت  اصلی نوسانات

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

 

 سنگ آهن  –فوالد 

رشد و جبران افت روزهای اخیر با 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  نیارو شد. هروب

 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 شد.هدرصدی قیمت روب 5/1

 

 رنگین فلزات

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 + هایشانگ) 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 یدالر و بحران ارز و رشد بهره کایو آمر نیچ یتجار جنگ ریهمچنان نامشخص و به شدت تحت تاث

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

ن . بخش مسکشته 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
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 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

  ملی سرب و روی ایران

کمی نسبت به  ب شده تا بازارهای اخیر موجطی هفته« روی»هیم رفت. افت قیمت اما باری دیگر به سراغ گروه فلزی و معدنی خوا

؛ اما عمال رشد نرخ ارز عاملی برای سرپوش ش و کنسانتره روی تردید پیدا کندهای تولیدکننده شموضعیت سودآوری شرکت

ها کماکان استعداد تحقق سودهایی توان گفت که شرکتدر بازارهای جهانی شده و حاال میها گذاشتن به روی اثر منفی افت قیمت

این معامالت متفاوتی دارد. « فسرب»با نماد « ملی سرب و روی ایران»از سال گذشته را دارند. در این بین سهام شرکت قوی تر 

 15.000 روی تولید اسمی که ظرفیت کرده تولید شمش سرب تن 3.871 و شمش روی تن 5.949 گذشته شرکت در حالی سال

 . است فلوئوردار خاک از روی ورق تولید کت،شر این در رویداد مهمترین .است تن 40.000 سرب و تن

 97 سال در خاک تن 45.000 تامین برای قراردادی ایترکیه شرکت یک با فلوئوردار خاک خرید برای حاضر حال در شرکت این

در فسرب . است خاک میزان این از شمش روی تن 11 از بیش تولید شرکت برآورد. شودمی داده تحویل پارت صورت به که بسته

میلیارد  328ماه ابتدایی سال در همان دوره  5میلیارد ریال فروش محقق نموده که درآمد  1.228رقمی بالغ بر  96حالی طی سال 

، 198، اردیبهشت 55فروردین ریالی کوارتر ابتدایی سال جاری )میلیارد  456ریال بوده است. این مقدار درآمد در قیاس با فروش 

درصدی فروش دارد. نکته مهم درخصوص فسرب اینکه شرکت از ابتدای سال  39( نشان از افزایش 53د ، مردا92، تیر 53خرداد 

میلیارد  280تن )رقمی بالغ بر  1.462تن آن را به فروش رسانده و در حقیقت  874تن شمش روی تولید نموده اما  2.336تاکنون 

میلیارد  1.400رود فسرب برای سال جاری به درآمدی بیش از نتظار میتوجه به موارد مطروحه، اریال( موجودی انبار دارد. لذا با 

های فعلی نیست چراکه به ای به خرید در قیمترا محقق خواهد کرد. البته توصیه ریال دست یابد و بدیهی است که سود مناسبی

 نظر بخش مهمی از اثرات مثبت تحوالت فسرب، به روی تابلو معامالت منعکس شده است.
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  بن ایرانکر

های خواهیم رفت. سهمی که طی سال« شکربن»در گروه شیمیایی به سراغ یکی از نمادهای خوش نقش و سودآور بازار به نام 

نمود اما رشد نرخ دوده صنعتی و تحوالت صنعت تایرسازی موجب شد تا عالوه اخیر، عمدتا بر اساس شایعه فروش زمین نوسان می

شرکت کربن ایران در سال افزایش یابد.  97، انتظار بازار از سودآوری این شرکت برای سال 96سال  کننده دربر تحقق سود خیره

 277میلیارد ریال متعلق به کوارتر ابتدایی و  263میلیارد ریال فروش محقق نمود که از این رقم، مبلغ  1.490رقمی بالغ بر  96

  میلیارد ریال مربوط به فروش تیر و مرداد بوده است.

، مرداد 194، تیر 169، خرداد 182، اردیبهشت 96ماه ابتدای سال جاری موفق شده فروش )فروردین  5گفتنی است، شکربن در 

دهد. میانگین نرخ درصدی را نشان می 55مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، رشد  میلیارد ریالی را محقق کند که در 835( 193

در سطوح  96ریال بوده که این رقم برای کل سال  51.744.287ابتدایی سال جاری  ماه 5فروش دوده صنعتی در حالی در 

باالتر از نرخ فروش سال گذشته درصد  30ریالی قرار داشته است. بنابراین باید گفت که نرخ فروش شرکت بیش از  39.243.322

سانده است. با توجه تن آن را به فروش ر 16.147 تن دوده صنعتی تولید نموده و 16.630ماه ابتدای امسال  5شکربن در  باشد.می

رود شکربن برای سال جاری به سود بیش از ناسب برای دوده صنعتی، انتظار میواحد الستیک کردستان و تقاضای م به راه اندازی

 ریالی به ازای هر سهم دست یابد.  1.500
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  سنگ نگین طبسزغال

م. جایی که کطبس با نوسانات اخیر، بازدهی مناسبی را برای سهامدارانش به ارمغان آورده رویاما در ادامه به سراغ زغالسنگ می

ریالی به ازای هر سهم به پایان رساند. حاشیه سود  355میلیارد ریالی و سود خالص  366را با درآمد  96است. این شرکت سال 

میلیارد  297، با فروش 95رکت در دوره مشابه سال درصد بوده است و این در شرایطی است که ش 5/14کطبس در سال گذشته 

ش نرخ فروش و کنترل بر روی بوده است. افزای %11ریالی را رقم زده و در آن دوره، حاشیه سود خالص  221ریالی، سود خالص 

 بوده است.  96ها از دالیل موفقیت این سهم زغالی در سال هزینه

اهانه خودداری کرده است. بنابراین اطالعات دقیق برای مقایسه عملکرد ماهانه در شرکت تا مهر سال گذشته، از ارائه گزارش م

 154.035و  136.760بینیم که کطبس با تولید و فروش به ترتیب می 96ماهه نخست سال  6به عملکرد دست نیست اما در نگاهی 

تن زغال  108.450ماه ابتدای امسال  5ین در حالیست که شرکت در میلیارد ریالی را رقم زده است و ا 175هزار تن زغال، درآمد 

میلیارد ریال درآمد داشته است. بنابراین با توجه به برابری  172تن زغال به فروش رسانده و در نهایت  115.490تولید نموده، 

 های فروش طی مدت اخیر رشد قابل توجهی داشته است. توان مدعی شد که نرخدرآمد شرکت می

ریالی قرار داشته که نرخ فروش از  1.240.187در سطوح  96ماهه سال  12سنگ در حالی برای میانگین دوره نرخ فروش زغال

ها کماکان در تالش برای شرکتریال رسیده و البته  1.496.517ریال به  1.340.198فروردین ماه امسال با یک شیب مالیم از 

هزار تن )تقریبا  300را  97باشند. بنابراین در شرایط عادی اگر مقدار فروش سال یخود م افزایش نرخ مجدد فروش محصوالت

ریال )محتاطانه( در نظر بگیریم،  1.500.000مشابه مقدار فروش سال گذشته( لحاظ کنیم و میانگین نرخ فروش برای کل سال را 

سید. لذا سود خالص هم متورم خواهد شد و با فرض ( خواهد ر96باالتر از فروش سال  %23میلیارد ریال ) 450درآمد شرکت به 

ریالی افزایش دهد. این محاسبات بدون در نظر گرفتن  600عدم افزایش نرخ مجدد شرکت قادر خواهد بود سود خود را تا سطوح 

را تحت تاثیر  تواند سود شرکتشده، می باشد. بدیهی است هر تغییری در مفروضات ارائهایش نرخ مجدد و رشد تناژ فروش میافز

 قرار دهد.
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یحلیل بنیادت  

 شرکت صنعتی بهشهر )غبشهر(

 

 معرفی

 3479به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره  19/01/1330در تاریخ « سهامی عام»شرکت صنعتی بهشهر 

کنی بهشهر به ثبت پاکران تحت نام شرکت سهامی پنبه ها و موسسات غیرتجاری تهدر اداره ثبت شرکت 01/02/1330مورخ 

به شرکت  18/11/1373به شرکت صنعتی بهشهر تغییر نام یافت. شرکت در تاریخ  25/11/1333رسیده است و متعاقبا در تاریخ 

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت صنعتی بهشهر  28/12/1373سهامی عام تبدیل و درتاریخ 

مومی فوق باشد. طبق صورتجلسه مجمع ع)سهامی خاص( می ی تجاری فرعی شرکت صافوال بهشهرواحدها جزء« سهامی عام»

سال مالی شرکت از مقطع پایان اسفند ماه به پایان آذر ماه هر سال تغییر یافت. مرکز اصلی و کارخانه  ،23/04/1384العاده مورخ 

 ت.ح واقع اسبزرگراه فت 8کیلومتر  - در تهران

 

 ترکیب سهامداران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد 

لکیتما  

 تعداد سهام

 )میلیون(
 سهامداران

 بهشهر صافوال 2000 79/89

 سرمایه گذاری سپه 76 2/53

 شرکت سرمایه گذاری پارس توشه 51 1/7

 صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی 31 1
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 معرفی سهامدار عمده

ز سهام غبشهر را در اختیار دارد شرکت صافوال بهشهر است. هلدینگ صافوال که مالکیت درصد ا 80سهامدار عمده شرکت که بالغ بر 

کننده روغن خوراکی، شکر و دیگر مواد اولیه غذایی در بازارهای جنوب غرب آسیا و هاست، عرضهآن بر عهده عربستانی و مدیریت

باشد. البته صافوال بهشهر پیش از این غربی آسیا میجنوبهای مواد غذایی شمال آفریقا است و هم اکنون یکی از بزرگترین شرکت

سهامدار شرکت مارگارین نیز بود که طی تفاهمی با شرکت توسعه صنایع بهشهر، سهام خود را به این شرکت واگذار نمود و در 

مالکیت غمارگ از آن ای که در حال حاضر این شرکت خریداری نمود. به گونه عوض سهام توسعه صنایع بهشهر در غبشهر را از

 .باشدوبشهر و مالکیت غبشهر در دستان صافوالی عربستان می

 

 جایگاه شرکت در صنعت

هزار تن در رده نخست قراردارد. همچنین سهم فروش  500های فعال در این صنعت با حجم فروش بالغ بر شرکت در بین شرکت 

 :شرح زیر است محصوالت مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به

نوع 

 محصول

دوره مالی شش ماهه منتهی به 

31/03/1397 

 30/09/1396سال مالی منتهی به 

کل بازار 

 داخل

سهم شرکت از 

 بازار داخلی
 درصد

کل بازار 

 داخل

سهم شرکت از 

 بازار داخلی
 درصد

روغن 

 خوراکی
34.117.043 11.940.965 35٪ 62.812.917 21.984.521 35٪ 

 

 

 ای هیات مدیرهترکیب اعض

 سمت خانوادگینام و نام

 نایب رئیس هیات مدیره پور کبیره محمد عباسعلی

 عضو هیات مدیره معروفلعبدالرحیم ا

 رئیس هیات مدیره یوسف عزیز رامجو

 عضو هیات مدیره رامین فتاحیان

 عامل و عضو هیات مدیرهمدیر رضاییمحمود شه
 



  16 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،د مغنیه )بهاران(میدان آرژانتین، خیابان عما :دفتر مرکزی  

 

 

      

 ترکیب شرکت های سرمایه پذیر

مالکیت درصد  نام شرکت 

99/99  روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند 

گستر بهشهر حمل و نقل پرتو 98  

24/21  توسعه کشت دانه های روغنی 

 

 ترکیبات روغن خام

 پالم    آفتابگردان            سویا 

کردنی میزان روغن پارلم سرخ)به طور مثال در روغن های  های متفاوتی دارنداجزای ذکر شده برای انواع روغن درصد -

 .بیشتر از دیگر انواع روغن است(

درصد است که مطابق با  40تا صفر های خوراکی از غن پالم در روغنالزم به ذکر است که نسبت میزان استفاده از رو -

 باشد.های وزارت بهداشت میاستاندارد

 

  مواد مستقیم مصرفیترکیب بهای 
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(، تغییرات 1397شود در سال جاری )سال مالی ولیه مورد نیاز در شرکت مذکور از طریق واردات تامین میاز آنجایی که بیشتر مواد ا

افزایش یافته تا جایی که سود را به زیان تبدیل کند. اما از آنجایی که  شدید نرخ ارز موجب شد تا بهای تمام شده برای شرکت

مند شد. تومانی برای واردات روغن خام بهره 4200از تخصیص ارز  97یل سال گیرد از اواروغن در دسته کاالهای اساسی قرار می

تومانی در سال جاری تاثیر بسزایی در کاهش سودآوری  4200تومانی در سال گذشته و  3700التفاوت بین دالر با این حال مابه

 50ب روغن و ...( در فصل ابتدایی سال حدود حل بندی مورد نیاز )پت،ها داشت. الزم به ذکر است که مواد بستهاین قبیل شرکت

های مواد مصرفی، بهای تمام شده را متاثر نمود. در مجموع از درصد رشد قیمت داشت و به دلیل اهرم باالی این دسته در هزینه

 است.درصدی روغن نباتی موافقت کرده و تا حدودی از وخامت شرایط ک 9این رو دولت در اردیبهشت ماه با افزایش نرخ 

های تولیدکننده پت در حال حاضر نیز نرخ خرید مواد شیمیایی با ارز بازار ثانویه محاسبه شده اما انجمن روغن برای شرکت

برابر شده است که قرار است  2ای با نرخ کمتر از بازار در نظر گرفته است. در سوی دیگر قیمت حلب روغن چیزی حدود سهمیه

 های یاد شده قرار بگیرد.تر در اختیار شرکتا قیمت مناسبای و بآن نیز به صورت سهمیه

 

 روند حاشیه سود محصوالت فروش رفته

 

اعطای  به تبع آن و در بازار تولید روغن خوراکی کاهش روند سود ناخالص شرکت صنعتی بهشهر از وجود رقابت -

 تخفیفات بیشتر به خریداران حکایت دارد.
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 98و  97رای تحلیل سود سال های مالی مفروضات در نظر گرفته شده ب

 واحد مفروضات

 درصد %17 رشد قیمت داخلی

 دالر 800 قیمت جهانی روغن خام )تن(

 دالر 80 حمل خار جی )هر تن(

 ریال 42,000 دالر

 ریال 1,200,000 حمل داخلی

 ریال 80,000 دالر ثانویه

9٪ مقدار تخفیف فروش  درصد 

 

 
درصد در نظر  17های فروش روغن نباتی با رشد ( آخرین نرخ30/09/97ن سال مالی )انده تا پایامباقی برای ادامه زمان  -

 گرفته شده است.

عرفه واردات گمرکی هر تهای تقریبا مساوی است. با نسبتروغن خام وارداتی متشکل از سه روغن سویا، آفتابگردان و پالم  -

 باشد: کدام از این اقالم به شرح زیر می

 درصد 40روغن پالم نیز  - درصد 20ویا و آفتابگردان هر کدام روغن س

ردات برخوردار در تعرفه وا از دولت، با نرخ مصوب دولتی، از تخفیف های روغنیت صنعتی بهشهر به دلیل خرید دانهشرک

 د تقلیل یافته است.درص 26درصد و روغن پالم نیز به  10که در نهایت تعرفه واردات روغن سویا و آفتابگردان به  شده است

در مفروضات ذکر شده میانگین قیمت جهانی سه روغن تشکیل دهنده روغن خام با احتساب تعرفه واردات و به ازای هر 

 تن قید شده است. )الزم به توضیح است که قیمت روغن خام داخلی برابر با قیمت روغن خام جهانیست(

 دالر بیان شده است. 80ورمان نیز حدود در کشانرخ حمل و نقل از کشور صادر کننده تا بن -

 تومان در نظر گرفته شده است. 4200نرخ دالر برای تامین روغن خام -

 باشد.ی هر تن میبه ازا 120.000( حدود درب کارخانهنرخ حمل و نقل داخلی روغن )از بندر تا  -

 ست.بندی با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شده اولیه مورد نیاز برای بستهمواد ا -

درصد تخفیف  10-9شود که قصد دارد با در نظر گرفتن شرایط بازار حدود با توجه به عملکرد شرکت در فروش برداشت می -

 برای محصوالت خود در نظر بگیرد.
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 صورت سود و زیان

 

 صنعت هایریسک

 :هامحدودیت های ایجاد شده ناشی از تحریم

 انتقال پول های مشکل مربوط به انتقال وجوه ارزی و هزینه -

 مشکالت مربوط به تامین قطعات یدکی و مواد شیمیایی  -

 های جهانی روغن خامنوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت

 

 ینظر کارشناس

آوری شرکت صنعتی بهشهردر چشمگیری در سودکه اثر  های اخیردر روز با توجه به موارد ذکر شده و افزایش نرخ محصوالت روغنی

های کنونی قیمت محقق سازد. با این تفاسیر 98ریالی را برای سال  675تواند سود بطوریکه می خواهد داشت، سال مالی آینده

 .رسدسهام این شرکت برای خرید، جذاب به نظر می
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  تایم فریم هفتگی –تحلیل تکنیکال صنعتی بهشهر )غبشهر( 

کانال فرضی صعودی )قرمز رنگ( روند حرکتی سهم در بازه در نماد صنعتی بهشهر با ترسیم یک کانال خنثی )آبی رنگ( و یک 

های ناب معامالتی است که به نوعی سطوح حمایتی و سال اخیر را محصور نمودیم. قفس بندی نمودارها یکی از تکنیک 4زمانی 

های بیشتر، دلیل تعداد برخورد کند. البته در این تحلیل، کانال آبی رنگ بهگران و سرمایه گذاران تعیین میمقاومتی را برای معامله

بینیم که بازار برای خروج از این کانال، انرژی خوبی هم دارد. بنابراین چنانچه غبشهر طی هفته آتی اعتبار باالتری دارد و حال می

 – 355قیمتی تومان گردد، فضا برای رشد تا باند باالیی کانال قرمز رنگ یعنی محدوده  255موفق به تثبیت در قیمتی باالتر از 

 تومانی هموار خواهد شد. 360

 

 

 

 

 

 



  21 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،د مغنیه )بهاران(میدان آرژانتین، خیابان عما :دفتر مرکزی  

 

 

      

 

 شرکت کارخانجات قند قزوین

 کلیاتی از صنعت قند و شکر

گیری با آب گرم مخلوط و قند ورت خال درآمده و در دستگاه شربت. چغندر به صگرددلید شکر با برداشت چغندر آغاز میپروسه تو

گردد و محصول به دست آمده در آن شود. سپس این شربت تصفیه میولید میوارد آب شده و شربت خام تموجود در بافت چغندر 

 60موجود در آن به حدود  شود و میزان قندشود و غلیظ میشربت رقیق در چند مرحله تبخیر میدرصد قند وجود دارد. این  16

 ر شکل بگیرد.جوشد تا کریستال شکدر میشود. این شربت غلیظ در مرحله کریستالیزاسیون آنقدرصد می

باشد. میزان تولید شکر توسط کشور برزیل در سال شورهای برزیل، هندوستان و چین میکنندگان شکر در جهان کترین تولیدبزرگ

کنندگان شکر در دنیا به ترتیب هندوستان، چین و برزیل ترین مصرفهزار تن بوده است. بزرگ 40061 ،2016-17میالدی 

 بینی مصرف سرانه جهانی شکر تا سالپیش هزار تن بوده است. 27500ر هندوستان در سال مذکور باشد. میزان مصرف کشویم

 باشد.کیلوگرم می 26.88رسیدن به  2024
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 معرفی

با ظرفیت اسمی دو  1345ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و در تاریخ در اداره ثبت شرکت 1343شرکت قند قزوین در سال 

نیز ظرفیت شرکت به سه هزار تن در روز افزایش  1384برداری نموده است. در سال وزانه چغندر شروع به بهرهمصرف ر هزار تن

 بوئین زهرا واقع است. 25وین جاده یافت. مرکز و محل فعالیت شرکت در شهر قز

سرمایه شرکت  ا در اختیار دارد.درصد از سهام قند قزوین ر 67باشد که مالکیت شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا میسهامدار اصلی 

 باشد.میلیون ریال می 330196حال حاضر  در

 درصد مالکیت سهامدار
 67٪ شرکت پویا گستر دنیا

 2٪/68 صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

 1٪/38 شرکت بیمه ملت

 1٪/21 شرکت قند هگمتان

 وضعیت تولید شرکت

تن بوده  54.213میزان تولید  96باشد که در سال مالی تن شکر چغندری می 36.000وز تولید ر 100ظرفیت اسمی شرکت در 

هزار تن چغندر  114است. شرکت برای اولین بار در سال مالی قبل از چغندر پاییزه استفاده نموده است. در سال مالی قبل شرکت 

هزار تن چغندر از سایر مناطق  52تن از خوزستان و  هزار 139هزار تن از کرمانشاه،  107هزار تن از آذربایجان،  19از شهر قزوین، 

تری نسبت به چغندر بهاره دارد ه از چغندر پاییزه که عیار پایینبه دلیل استفاد 96تحویل گرفته است. راندمان تولید در سال مالی 

 96هزار تن در سال  432به  95هزار تن در سال  256درصد کاهش یافت. میزان چغندر تحویلی از  54/12درصد به  31/13از 

هزار تن افزایش یافت. مقدار فروش شکر تولیدی از  54هزار تن به  34افزایش یافت. مقدار تولید شکر تولیدی از چغندر نیز از 

 ریال رسید.  750درصدی به  92تن کاهش یافت. سود هر سهم نیز با رشد  37هزار تن به  39چغندر از 
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 باشد که ازهزار تن می 11 زار تن شکر از چغندر تولید نمود. مقدار فروش شکر چغندریه 10قزوین در سه ماهه سال جاری 

های اقتصاد نوین و کشاورزی را تسویه نموده است. شرکت تسهیالت مالی دریافتی از بانک موجودی ابتدای دوره فروخته است.

 هه سال جاری افزایش یافته است.درصد در سه ما 23درصد در سه ماهه سال قبل به  10حاشیه سود ناخالص از 

هزار تن  7هزار تن شکر سفید چغندری پاییزه تولید نموده و  14مطابق با گزارش عملکرد مردادماه، قند قزوین در پایان مردادماه 

ده است که موجودی ابتدای دوره هزار تن گزارش ش 17را به فروش رسانده است. مقدار فروش شکر سفید چغندری بهاره نیز 

 باشد.ده است که موجودی ابتدای دوره میهزار تن شکر تولیدی از شکر خام به فروش رسی 3باشد. همچنین یم
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 97بینی کارشناسی سال مالی پیش

هزار تن  246هزار تن فرض گردید. مقدار چغندر بهاره  427ماهه امسال میزان دریافت چغندر  5توجه به عملکرد سال گذشته و با

چغندر پاییزه در نظر گرفته شد. با توجه به عیار چغندر بهاره و پاییزه و ضریب استحصال سال قبل مقدار تولید شکر از و مابقی 

 هزار تن برآورد گردید. 53چغندر 

 ماهه 9برای ریال  3.035ریال و  3.122های مصوب اعالمی در اردیبهشت ماه به ترتیب نرخ چغندر بهاره و پاییزه با توجه به نرخ

ماهه برای  5و نرخ فروش تفاله و مالس نیز برابر با میانگین  تومان 3.000مانده و نرخ فروش شکر بر اساس آخرین نرخ مصوب باقی

 ادامه سال در نظر گرفته شد. 

 هزار تن 19موجودی پایان دوره درصد فرض گردید. مقدار  69نسبت فروش به تولید شکر تولیدی از چغندر همانند سال گذشته 

باشد که بهای موجودی پایان دوره در محاسبه بهای تمام شده لحاظ گردید. یارانه فروش برای سال جاری صفر در نظر گرفته می

سایر موارد صورت سود و زیان با توجه به سنوات قبل برآورد گردید. با توجه به تسویه تسهیالت بانکی، هزینه مالی برابر با سه  شد.

 ماهه در نظر گرفته شد.

ریال سود به ازا هر سهم  1.210هزار تن شکر چغندری شرکت قادر به ساخت  54با توجه به مفروضات مذکور در صورت فروش 

 ریال افزایش خواهد یافت. 1.307خواهد بود. در صورت فروش کل مقدار تولیدی سود هر سهم به 
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 تایم فریم هفتگی –تحلیل تکنیکال قند قزوین )قزوین( 

سال اخیر در یک کانال صعودی محصور شده و با ترسیم خطوط موازی در کانال فوق، به سه کانال  9ن، روند حرکتی در قند قزوی

های خوبی های فوق به ویژه کانال میانی از آن جهت قابل اتکا است که بازار در گذشته واکنشموازی و برابر تقسیم شده است. کانال

ریال تثبیت  6.500بنابراین چنانچه قند قزوین بتواند طی هفته جاری در سطوحی باالتر از  به سطوح داینامیکی آن نشان داده است.

 گردد، فضا برای رشد قیمت تا اهداف بعدی به تصویر کشیده شده، هموار خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 



  26 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،د مغنیه )بهاران(میدان آرژانتین، خیابان عما :دفتر مرکزی  

 

 

      

 بورس کاالی ایران شهریورماه  سوم گزارش معامالت هفته

 رینگ صنعتی

سبب شد تا هایتا در روز سه شنبه محقق گردید و در انتظار خبر برداشته شدن سقف قیمتی بود که ندر هفته گذشته بازار صنعتی 

قابل ذکر  ای در این بازار صورت نگرفت.عرضهچهارشنبه نیز به همین روال  ،ای در رینگ فلزی صورت نگیرددر این روز هیچ معامله

رسد . به نظر میچندانی نداشتر رونق یز بازاهفته ن ابتدایهای متعدد ایجاد شده در چند هفته اخیر عمال دلیل محدودیتبه  آنکه

با انتشار خبر برداشتن  در بورس اوراق در این هفته شاهد روند اصالحی باشد لیکنها با آزاد سازی قیمتبورس کاال رینگ فلزات 

 های مرتبط بودیم.شرکت سهامها از همان روز سه شنبه به طور معناداری شاهد افزایش نرخ سقف قیمت

بورس کاال رقم خورد که  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 356.610 از شیعرضه ب 21/06/97رشنبه به چها یدر هفته منته

تن بود که  144.500 ، البته رقمی که نهایتا در تاالر صنعتی عرضه شدداشته افزایشتن  156.110نسبت به هفته گذشته حدود 

  رو گشت.تن روبه 120.280تقاضا کنندگان  معادل  یبرابر 83/0با استقبال حدود  وداشت  کاهش 55.140نسبت به هفته قبل 

   .حذف شدند، حذف سقف قیمتی از معامالت فوالد به خبربا توجه معامالت میلگرد و تیرآهن این هفته نیز 

 تن 60.000 که شامل یتن محصوالت فوالد 120.000در هفته گذشته مربوط بوده به  یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

مجتمع . شدند پایه معامله قیمتکه با  رجانیجهان فوالد سآهن اسفنجی تن  50.000 وتولیدی شرکت فوالد خوزستان  C تختال

. ندشد مواجه سقف قیمت اعرضه کرد که ب 5SP(150*150شمش بلوم )تن  10.000فوالد خراسان و شرکت آهن و فوالد ارفع 

های ملی صنایع مس ایران عرضه شد که با توجه به برداشتن سقف رقابتی در این مس شرکت کاتدتن  3.000در بخش مس 

همچنین در بخش  ریال برای این محصول، به قیمت پایه معامله شد.430،000در هفته قبل و تثبیت قیمت پایه بیش از محصول 

که  عرضه شد مس کاشان یایدن یدیتول عیصنا و های ملی مس ایران، گیل راد شمالمفتول مس از سوی شرکت تن 1.440 مس

تن مفتول  40 افق البرز یسازکابل عیگروه صناریال رسیدند. البته در این بخش  466.000قیمت  بهدرصد رقابت  62با حدود 

 .ای صورت نگرفتعرضهدر بخش آلومینیوم این هفته  .رو گشتکنندگان روبهعرضه کرده بود که با عدم استقبال تقاضا 

 نیا یکاهش تقاضا لدلی که است ذکر قابل .نبود تقاضا حذف شدند لیگهر به دلو گل انیرانیا رجانیشرکت فوالد س اسفنجی آهن

وجود  یتومان 4200به عرضه با  دالر  الزامدرصد در بورس کاالست و از آنجا که  75به عرضه محصول خود تا  داریمحصول تعهد خر

 .  مشارکت تقاضا کنندگان شده استباعث کاهش با بازار چشمگیر  متیاختالف ق  دارد،

عرضه شده این محصوالت  نینسبت را در ب نیشتریب ،به عرضهنسبت  یبرابر 6/5 یبا تقاضاشرکت آهن و فوالد ارفع شمش بلوم 

  بوده است. یبرابر 4/4با نسبت شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان محصول مربوط به نسبت تقاضا به عرضه  یرده بعد هفته داشت.

. در این استبرابر ارزش معامالت هفته گذشته بوده  34/0تقریبا  ،الیهزار ر 1.555.684.000 یفوالد ارزش معامالت محصوالتی

در این هفته را داشته ارزش معامله  نیشتریب الیهزار ر 1.319.685.000با ارزش معامله  ملی مس ایرانشرکت  کاتد مسبین 

 .است

 است.  کمتر از ارزش بازار در هفته دوم شهریور درصد 66که  بوده الیهزار ر 3.569.574.165ارزش کل معامالت رینگ صنعتی 
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تنها قیمت های جهانی در محاسبات قیمت پایه لحاظ شد   18/06/97در قیمت های اعالمی از سوی دفتر صنایع تکمیلی مورخه 

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

 

 رینگ پلیمری

تن  53.353هزار ریال با حجم معامله  2.866.413.296ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در بورس کاال در هفته گذشته، 

 143.729درصدی تقاضا از  20درصد کاهش یافته است، ولی آنچه که اهمیت دارد کاهش  40 باشد که نسبت به هفته گذشتهمی

 هایی که در روز دوشنبه از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعالم شد. تن به علت کاهش سهمیه 118.969به 

با  تن، پتروشیمی شازند 4.932هزار ریال با حجم معامالت  270.601.640ارزش معامالت انجام شده توسط پتروشیمی امیرکبیر 

هزار ریال با  129.647.341تن، پتروشیمی تبریز با ارزش معامله  4.040هزار ریال با حجم معامالت 238.525.580ارزش معامله 

تن بوده  4.070هزار ریال با حجم معامله  223.059.320تن و در نهایت پتروشیمی مارون با ارزش معامله  1.908حجم معامله 

 است.

یمی پلی پروپیلن جم بیشترین نسبت شرکت پتروش EP440G  های گرید شیمیایی، محصولدر معامالت این هفته در میان پروپیلن

HP550Jباشد، را به خود اختصاص داد. در میان پروپیلن های گرید نساجی، محصول برابر می 26عرضه را که در حدود  تقاضا بر   

خود  باشد را بهبرابر می 5پتروشیمی پلی نار بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه را که در حدود  S060پتروشیمی پلی پروپیلن جم و 

 تخصیص دادند.

شدند به علت نبود سهمیه به های گذشته با سقف قیمتی معامله میدر بازار بورس کاال در هفته گذشته، محصوالتی که در هفته

پتروشیمی شازند اشاره کرد که به علت اینکه تنها سرنگ سازان اجازه خرید این  RP340R  مچینگ رفتند. از آن جمله می توان به

توان به پلی اتیلن سنگین محصول را داشتند با تقاضای بسیار کم مواجه شد. از دیگر محصوالتی که در قیمت پایه معامله شدند می

 785می الله اشاره کرد. پلی اتیلن ترفتاالت بطریپتروشی TX 002102فیلم پتروشیمی بندر امام و پلی اتیلن سبک  0035بادی 

 برابر عرضه بوده است. 5پتروشیمی تندگویان تنها محصول عرضه شده این گرید در هفته جاری بوده و تقاضا حدود 

ر گیری در رابطه با اعمال قیمت دالر دس کاال در حال رایزنی برای تصمیمچند ماهی است که وزارت صمت، شورای بورس و بور

های فوالدی، ها محصوالت پتروشیمی و فوالدی هستند. بعد از آزاد شدن سقف قیمتمحاسبه قیمت پایه و یا آزادسازی سقف قیمت

روز پنجشنبه طی جلسه برگزار شده وزیر صنعت اعالم کردند که سقف رقابت عرضه محصوالت پتروشیمی به امید روند اصالح 

 آزادسازی در روز شنبه شاهد افزایش تقاضا در گروه پتروشیمی در بورس اوراق بهادار نیز بودیم. شود و به دنبال اینها آزاد میقیمت

 

 رینگ شیمیایی

برابر و  17در میان محصوالت شیمیایی بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه، در اختیار اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان در حدود 

درصد در سقف قیمتی  5برابر عرضه بوده است که خریداران مجبور به رقابت  12حدود  گالیکول پتروشیمی شازنداتیلنتقاضای منو 
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گالیکول پتروشیمی مروارید، آروماتیک سنگین پتروشیمی برزویه و بنزن تقاضای کمتر از عرضه را داشته و معامله اتیلنشدند. منو

 روی قیمت پایه انجام شده است.

باشد که نسبت به هفته گذشته به ترتیب تن می 19.442 هزار ریال و حجم 819.031.324 ارزش کل معامالت در رینگ شیمیایی

های مشتریان گروه شیمیایی برخالف پلیمری در این هفته افزایش درصد کاهش یافته است این در حالیست که سهمیه 3 و 11

 تن رسیده است.  79.422به  40.475یافته است و حجم تقاضا از 

 

 رینگ کشاورزی

هزار ریال  422.852.000هزار ریال و  306.911.176 زعفران و گندم به ترتیب با  ارزشدر رینگ کشاورزی در هفته جاری تنها 

باشد که نسبت تن می 43.4456 هزار ریال و حجم 736.363.176ارزش کل معامالت در رینگ کشاورزی مورد معامله قرار گرفتند. 

 .رصد کاهش یافته استد 30و  42به هفته گذشته به ترتیب 
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 تایم فریم روزانه  –تحلیل تکنیکال سکه فیزیکی 

قیمت در آخرین رشدی که تجربه نموده خال و گرانوبینیم که این کاالی خوش خطمیروز رسانی تحلیل سکه فیزیکی، بهدر 

)ضعف  MACDگیری واگرایی منفی بین نمودار قیمتی و اسیالتور ود گردیده اما بواسطه شکلاگرچه موفق به نفوذ به سقف قبلی خ

هزار ریال  440میلیون و  39هزار ریال الی  300میلیون  37رو شده است. محدوده قیمتی طرف خریدار(، با فشار عرضه روبه

شوند. سقف تاریخی، مهمترین سد مقاومتی محسوب میهزار ریال برابر با  310میلیون و  48مهمترین تراکم حمایتی و محدوده 

بنابراین تا مادامی که سکه در فضای فوق در نوسان باشد، سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص است و در صورت شکست هر از این 

 سطوح یاد شده، فضای آتی ترسیم خواهد شد. 
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 هفته گذشته خوراک ها و محصوالت شیمیایی و پتروشیمی مجله پالتسگزارش قیمت های جهانی 

در مقایسه با  ربسپتام 7ایی و پلیمری در تاریخ ها، محصوالت شیمیدر این بخش به تغییرات قیمت های جهانی در گروه خوراک

 آگوست که از عوامل تأثیرگذار بر قیمت گذاری محصوالت در بورس کاال طی هفته گذشته بوده نگاهی می اندازیم: 31

 

 ها قیمت خوراک

 اند. درصد کاهش داشته 48/3تا  26/0از به طوری که  ها کاهشی بوده استدر هفته گذشته قیمت تمام خوراک

جنوب   CFRدرصد در  39/2و  ایآس یشمال شرق  CFRدرصد در  48/3 لنیبوده است. ات لنیکاهش نرخ مربوط به ات نیشتریب

 .دیرس ایآس یشمال شرق  CFRدالر در  1.331 متیداشته و به ق کاهشداشته  ایآس یشرق

کاهش  درصد  34/3و  29/2برابر با   دالر در تن 58و  40به ترتیبفوب کره چین و  CFR در در رده بعدی کاهش نرخ، ،بوتادین

 دالر در تن معامله شد. 1.708چین  CFR بوتادیناند. قابل ذکر است داشته

دالر در تن معامله  1133به قیمت  نیچ  CFRو در درصد کاهش داشته  46/0درصد و در فوب کره  26/0 نیچ CFRدر  لنیپروپ

 شده است.

 

 ها قیمت شیمیایی

اند در کاهش قیمت داشته درصد 27/0 هند CFRو متانول در  ، بنزنمخلوط زایلین بین محصوالت شیمیاییته گذشته از در هف

 .اندکه سایر محصوالت افزایش بودهحالی 

 .دیدالر در تن در فوب کره رس 904 متیبه ق کاهشدرصد  08/3مخلوط در هفته گذشته با حدود  نیلیزا

درصد برابر با  63/1دالر معامله شد و در فوب کره  880 متیداشته و با قکاهش دالر  16معادل ، درصد 83/1 نیچ CFR بنزن در

 داشته است. کاهش دالر 34/14

 رییبدون تغ ایجنوب شرق آس. متانول داشت افزایشدرصد  8/1ی چین داخل CFRو  24/1تایوان  CFR، 4/1 نیچ CFRمتانول در 

 .معامله شددالر  431با نرخ  متیق

 دالر در تن معامله شد. 978 متیداشت و به ق شیدرصد افزا MEG  36/3 ن،یچ CFRدر 

 CFRدر  در تن معامله شد. وانی 6.882 متیبه ق شیدرصد افزا 53/2محصول تولوئن در هفته گذشته با  نیچ یداخل CFR متیق

 .درصد داشته است 7/1 معادل یشیفوب کره افزا محصول در نیداشته ضمناً ا شیافزادرصد  03/3 زین نیچ
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 رسید.  نیچ  CFRدر  1.343و به قیمت  داشتدرصد افزایش  63/0فوب کره معادل  و نیچ CFRدر  شیافزا دالر 5/8با  نیلیپارازا

محصول از  نیا قیمت داشت. شی، افزادرصد 4/2معادل  در تن دالر 25 نیچ  CFR، ترفتاالت لنیات یپل هی، ماده اولکیترفتال دیاس

  .رسیددالر  1.066به  1.041

را  نیچ  CFRدالر در  1.449درصد در تمام مقاصد تحویلی خود افزایش قیمت یافت و قیمت  21/0دالر معادل  3استایرن منومر 

 به ثبت رساند.

 

 هاقیمت پلیمری

 در هفته مورد نظر در هر سه منطقه بدون تغییر باقی ماندند. C6 گروه پلی پروپیلن شیمیایی و پلی اتیلن سبک خطی

، 85/0ن سنگین تزریقی، پلی اتیلن سنگین بادی و پلی اتیلن سنگین فیلم تنها در منطقه آسیای شرقی به ترتیب گروه پلی اتیل

اند، درحالیکه قیمت این محصوالت در مناطق آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا ثابت باقی مانده درصد کاهش داشته 66/1و  55/1

 است.

درصد کاهش یافته است. در طول هفته  67/0و 65/0جنوب شرقی و آسیای شرقی در منطقه آسیای   GPPSپلی استایرن معمولی

HI مورد نظر پلی استایرن مقاوم  PS دالر در هر تن  1.611دالر در هر تن افزایش یافته و به  10در آسیای جنوب شرقی در حدود

 رسید، درحالیکه در آسیای شرقی بدون تغییر باقی ماند.

دالر  1.241افزایش یافته و به قیمت درصد  81/0ت پلی پروپیلن گرید فیلم در آسیای شرقی در حدود در گروه پلی پروپیلن، قیم

و در بقیه مناطق ثابت باقی مانده است. پلی پروپیلن  باشددر هر تن رسید که تنها افزایش در گرید مورد نظر در آسیای شرقی می

دالر در هر تن  1.256و  1.246هر تن افزایش یافته و به ترتیب به دالر در  5تزریقی و نساجی در آسیای جنوب شرقی حدود 

 .دالر در هرتن معامله شده است 1.216دالر کاهش قیمت با نرخ  5رسیده، این در حالیست که در آسیای شرقی با 

ه ترتیب در حدود دالر در هر تن رسید که ب 971دالر در هر تن و در جنوب آسیا به  941در آسیای شرقی به  PVCسوسپانسیون 

Butکاهش قیمت داشته و در نهایت پلی اتیلن سبک خطی درصد  02/1و درصد  05/1 ene  و پلی اتیلن سبک خطی معمولی

دالر در هر تن مواجه شد و در آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا بدون  10و 5یمت حدود تنها در منطقه آسیای شرقی با کاهش ق

 تغییر باقی ماند.

دالر در هر تن و در آسیای جنوب شرقی بدون  1.851دالر در هر تن کاهش قیمت به  10( با ABS)بوتادین استایرن اکریلونیتریل

 دالر در هر تن مورد معامله قرار گرفته است. 1.881تغییر قیمت با نرخ 
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 1.078کاهش  به درصد  09/0قیمت در خاورمیانه در طول هفته گذشته کاهش داشته به نحوی که پلی اتیلن سبک خطی با حدود 

اند و در کاهش قیمت داشته درصد 42/0و درصد  25/0دالر در هر تن رسیده است. پلی پروپیلن نساجی و تزریقی نیز به ترتیب 

 دالر در هر تن رسیده است. 1.269دالر در هر تن کاهش قیمت به  4نهایت پلی اتیلن سنگین در هفته مورد نظر با 
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 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 فلزی و معدنی

 میلیون 400 بر بالغ را «کچاد» معدن شناسی زمین ذخیره میزان شرکت، وضعیت تشریح ضمن چادرملو معدنی مجتمع مدیر

 ذخایر آینده سال 4 تا 3 طی شودمی بینیپیش: گفت ابریشمی. کرد اعالم تن ونمیلی 290 بر بالغ را آن استخراجی ذخیره و تن

 بر بالغ مزبور آهنسنگ عیار حاضر حال در. است باال خلوص با آهنسنگ استخراج ما هدف: گفت وی. برسد اتمام به معدن

 .دهیم افزایش رصدد 67 به را آن عیار شده گرفته درنظر راهکارهای با شودمی تالش که است درصد 5/53

 
 گفته به. داد خبر کاال بورس در فوالدی محصوالت رقابتی سقف برداشتن از بازرگانی اتاق نمایندگان جلسه در صمت وزیر معاون

. شودمی پیشنهاد انرژی و اولیه مواد قیمت افزایش فوالدی، محصوالت قیمت درصدی 20 از بیش افزایش صورت در سرقینی،

 .بود خواهد هنیآ سنگ هایشرکت و فوالدسازان نفع به آن برآیند باشد، چه هر اما است میزان چه به افزایش نای دید باید حال

 

 دروخو

 و ایرانی طرف اولیه مذاکرات هاتوافق از یکی روسیه به ایران پارلمانی هیات سفر در

 برای وسیبالر و ایرانی خودروساز شرکت دو بین همکاری قرارداد انعقاد برای بالروس

 دالر هزار 300 را هیبریدی اتوبوس دستگاه هر هزینه وی. بود هیبریدی اتوبوس تولید

 بالروسی برقی و هیبریدی هایاتوبوس شده انجام هایتوافق براساس: گفت و کرد اعالم

 تولید خط کوتاهی مدت از پس و شده وارد کشور به CKD صورت به نخست مرحله در

 همکاری دلیل به کنندهمذاکره طرف دو گفته به. شودمی یاندازراه تهران در آن

 بر عالوه آورد،نمی وجود به مشکلی بالروسی طرف برای کشور این هایتحریم آمریکا، هایشرکت با بالروسی شرکت این نداشتن

 .شودمی امینت کشورها سایر از بقیه درصد 30 و بالروس  در هیبریدی و برقی هایاتوبوس قطعات درصد 70 حدود آن
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 سازیتایر

 خبر سنگین و سبک ناوگان بخش در وارداتی و ایرانی هایالستیک قیمت برابری دو افزایش از الستیک فروشندگان اتحادیه رئیس

 اختصاص بخش این واردات برای دولتی ارز که شده مطرح الستیک واردات به ایجاده ناوگان درصدی 60 نیاز به توجه با: گفت و داد

 .دیاب

 

 پتروشیمی

 ایرانی کننده تولید هایشرکت از اوره صادرات کنسرسیوم تشکیل مورد در شپدیس، مدیرعامل

 هر در پردیس پتروشیمی که کنندمی فعالیت اوره کننده صادر پتروشیمی 5 حاضر حال در: گفت

 حدود ازف 3 در خود تولیدات کل مجموع از و کندمی تولید اوره تن هزار 75 و میلیون یک فاز

. است داده اختصاص خود به را جهان اوره صادرات کل از %2/6 و ایران اوره صادرات کل از 65%

 تولید و ایرانی کننده تولید هایشرکت از اوره صادرات کنسرسیوم تشکیل: گفت شهریاری حسین

 خوبی خبر نای و است گرفته قرار کار دستور در ایرانی کنندگان تولید سوی از اوره پایدار عرضه و

 . است اوره تولیدکننده هایشرکت سایر برای

 نظر در یا دارد پیش در راه دو دولت: گفت دولت برای مختلف راهکارهای و ارز نرخ افزایش به توجه با معدن و صنعت وزیر

 رقابت سقف و ارز نرخ از استفاده یا و بازار بر شدید نظارت و رانت کنترل و کاالیی معامالت برای تومانی 4.200 ارز گرفتن

 اصالح روندها تدریج به و است رانتی غیر بازار سمت به حرکت حال در کشور که حمایتی و رفاهی حوزه در هزینه و آزاد

 سیاست به اشاره با شریعتمداری. شد خواهد آزاد رقابت سقف نیز پتروشیمی محصوالت عرضه در آینده هفته از و شد خواهد

 حمایت مورد گیردمی تعلق آن به رسمی ارز نرخ که اساسی کاالهای صادرات و ارز واردات بدون دراتصا: گفت دولت صادراتی

 .کرد حمایت را کشور تولید و اولیه مواد تامین صادرات از حاصل ارز بازگردادندن با باید و نیست دولت

 

 دارویی

 رونمایی سالمت حوزه یانمتول با مجلس رییس جلسه در شده مطرح موضوع 4 از تیپیکو مدیرعامل

 هایشرکت نقدینگی تامین به کمک -2. شود سریعتر دارویی هایشرکت به ارز تخصیص -1: کرد

 قرار. هادولت و هابانک ها،شرکت بین بانکی تهاتر -4. دولت و هاشرکت بین مالیاتی تهاتر -3. دارویی

 .شود برگزار زمینه این در ایجداگانه جلسه شد
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 هابانک

 و شده ادغام سپه بانک در کوثر موسسه و اقتصاد مهر قوامین، انصار، ایرانیان، حکمت هایبانک ماه آبان پایان تا هاشنیده راساسب

 تابلوی با شهریور پایان تا انصار بانک میان این در شودمی بینیپیش. داد خواهند تشکیل را نوین سپه بانک عنوان با جدیدی بانک

 .کند آغاز را خود تفعالی جدید بانک

 

 قندی

 هر بهای شده اتخاذ تصمیمات اساس بر: گفت 96 سال به نسبت 97 سال در شکر نرخ تغییرات درباره خراسان ثابت قند مدیرعامل

 کیلو هر بهای گذشته سال: گفت وی. رسید تصویب به و شد اعالم تومان 3.000 شکر کیلو

 شده اعالم تومان 2.900 از بیش یارانه با متقی این و بود تومان 2.722 یارانه بدون شکر

 شده گرفته نظر در تومان 3.000 جاری سال در شکر کیلو هر بهای که این به توجه با. بود

 با شکر مصوب نرخ که گفت توانمی بنابراین است، یارانه گرفتن نظر در با قیمت این و

 یافته ناچیزی بسیار تغییر 96 سال به نسبت 97 سال در ها،شرکت دریافتی یارانه احتساب

 .است

 افزایش کشاورزی جهاد وزارت سیاست: گفت کشور قند چغندر طرح مجری یزدانی، علیرضا

 از پائیزه چغندر کشت زیر سطح امسال راستا این در است، پائیزه چغندر کشت زیر سطح

 با اما ماندمی ثابت بهاره چغندر کشت زیر سطح. رسدمی هکتار هزار 23 به هکتار هزار 17

 میلیون 8 میزان همان به تولید رودمی انتظار افتدمی اتفاق که عملکردی افزایش به توجه

 پیشنهاد امسال برای. برسد( شد شکسته کشور تولید رکورد گذشته سال) گذشته سال تن

 . کند پیدا تحقق امیدواریم که شده ارائه محصول این درصدی 8 تا 7 افزایش

 

 بورسی

 فهرست به اشاره با وی. داد خبر سال پایان تا شرکت 5 اولیه عرضه برای ریزیبرنامه از تهران بورس شرکت پذیرش هیات عضو

 تامین پارسیان، لوتوس سرمایه تامین کورش، افق ایزنجیره فروشگاه نوری، پتروشیمی هایشرکت: گفت عرضه صف در هایشرکت

 .شد خواهند بورس وارد 97 سال ماهه 6 در سپاهان سازانغلتک و نوین سرمایه
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 آورنده عوامل گرد

  :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 فصاحت محمد داوودتحلیل بنیادی 

  :مهبد قندچیتحلیل تکنیکال 

  :الهه چپردار و مهسا پاکپورگزارش بورس کاال 

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

 

 


