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 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 

  

نوسانی را زنیم که بازار سرمایه در آخرین هفته از فصل تابستان روزهای داغ و پرسیزدهمین شماره از بولتن را در حالی قلم می

های گیری نداشت. جدی شدن بحث افزایش نرخ خوراک شرکتشاخص تغییر و تحول دندانپشت سر گذاشت، هرچند که 

زمان پتروشیمی در کنار مشکل هسته معامالت از دالیلی بود که دست به دست هم داد تا بازار سرمایه در روزهای ابتدایی هفته هم

ها موجب قدرتمند نقدینگی در کنار چتر حمایتی حقوقی های کارگزاری، پرعرضه ظاهر شود. اما حضوربا دوره تسویه اعتبار شرکت

های گران عملکرد قابل قبولی داشته باشد و در نهایت شاهد گذر موفق بازار از یکی از هفتهها و جدال معاملهشد تا بازار در برابر عرضه

 پرچالش فصل دوم سال باشیم.

 2.277در هفته گذشته با رشد « اخص کل بورس اوراق بهادار تهرانش»رویم که صاف روزهای ابتدایی فصل پائیز میحالی به مدر

واحدی که در پایان هفته سوم شهریور ماه به ثبت  155.061واحدی ایستاد. این رقم در قیاس با عدد  157.328واحدی در ارتفاع 

اند این است که نماگر بازار آن نداشتهنکته مهمی که شاید فعاالن بازار توجه چندانی به دهد. درصدی را نشان می 46/1رسید، رشد 

هزار واحد رسید.  109هزار واحدی استارت زد و این رقم در ابتدای فصل تابستان به  96را در ارتفاع  97سرمایه فروردین سال 

ه است درصد بود 44درصد و در فصل تابستان در حدود  5/13در فصل بهار در حدود بنابراین باید گفت که بازدهی بورس تهران 

تری کم آثار آن به شکل جدیها را مدیون تورم سنگینی هستیم که کمها و قیمتای است و البته رشد شاخصکه رقم خیره کننده

 های مختلف جامعه نمود پیدا خواهد کرد. در بخش

دهد که بازار بر خالف شان میهای تاریخی فاصله گرفتند و این وضعیت نها از کفماه اخیر، تقریبا اکثر صنایع و سهام شرکت 3طی 

ها )نسبت قیمت به درآمد( شرکت P/Sها با تورم است و البته در بررسی به سرعت در حال هموارسازی قیمت 92و  91های سال

هجری شمسی در سطوح  80ها در دهه شرکت P/Sبینیم که با وجود رشدهای اخیر اما همچنان این نسبت در قیاس با می

ماندگی بازار را جبران کند. ضمن اینکه درصدی اخیر هنوز نتوانسته عقب 60توان ادعا کرد که رشد دارد. بنابراین می تری قرارپائین

ها را به طرز با تواند سود شرکتها( میدرصدی داشته و اثر این رشد )فارغ از اثرات تحریم 200دالر طی مدت یاد شده رشد حدود 

 اهمیتی افزایش دهد.
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همخوانی دارد. تصویر ذیل و کانالیزه شدن نمودار « شاخص کل»اینجاست که مطالب یاد شده به نوعی با رفتار تکنیکی نکته مثبت 

TEPIX هزار واحدی(  260 – 250تواند تا محدوده سقف کانال )محدوده کم میدهد که روند صعودی آغاز شده دستنشان می

رود به مرور از شتاب رشد بازار کاسته شده و حرکت باشیم. البته انتظار می و شاهد ثبت رکوردهای جدیدتریادامه داشته باشد 

تری رخ دهد. بنابراین هر اصالحی در روند بازار به منزله استراحت در شاخص به سمت اهداف یاد شده، در مدت زمان طوالنی

 شود. راستای جذب انرژی برای لمس اهداف دورتر تلقی می

 

های اولیه در راستای افزایش عمق بازار در دستور کار سازمان و شرکت بورس ار، باری دیگر عرضهضمن اینکه با رشد باز

شرکت تا پایان سال  5ریزی برای عرضه عضو هیات پذیرش شرکت بورس تهران از برنامهقرار گرفته است. بر این اساس، 

ای افق پتروشیمی نوری، فروشگاه زنجیره هایهای در صف عرضه گفت: شرکتخبر داد. وی با اشاره به فهرست شرکت

وارد بورس خواهند  97ماهه سال  6سازان سپاهان در کورش، تامین سرمایه لوتوس پارسیان، تامین سرمایه نوین و غلتک

های اولیه جذابیت گذار از میزان نقدینگی موجود در بازار سهام استفاده کند و با انجام عرضهرود سیاستانتظار می شد.

 د.ها در بورس ایجاد کنی ماندن پولبیشتری برا

 

یانی شهریور ماه در هفته پا «وزنهم»شاخص اما پس از بررسی وضعیت شاخص کل، نگاهی به دیگر نماگرها داشته باشیم. 

 1.762ت بازدهی واحدی آغاز نمود و پس از ثب 25.342باز هم عملکرد قابل قبولی داشت. بطوریکه کار خود را در ارتفاع 

شاخص یم. داشته باش Ifexای به اشارهنیز انتها در  واحدی آرام گرفت. 27.104( در قله درصد 95/6واحدی )معادل 

واحد رسید.  1.858 واحدی آغاز به کار کرد که ارتفاع این شاخص در پایان هفته، به 1.771الی با رقم فرابورس تهران در ح

 ده است. درصد( بو 91/4واحد )معادل  87در هفته پایانی شهریور ماه  Ifexبنابراین باید اذعان داشت که بازدهی 
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شده  های کشفتعدیل انتظارات از نرخرویداد مهم پایان یافتن دوره تسویه اعتبارات و  2بورس تهران در هفته گذشته تحت تاثیر 

با این حال تداوم ورود نقدینگی موجب شد تا بازار کماکان مدار صعودی خود را  بود. (هاپس از آزادسازی قیمت)در بورس کاال 

و  اقتصاد کشور که با وضعیت فعلیگران نسبت تحوالت بورس کاال باید گفت ه نشدن انتظار معاملهحفظ نماید. درخصوص برآورد

های فوالدی برنامه جدی افزایش ضمن اینکه شرکت .کننده داخلی، رشد بیشتر قیمت محصوالت پایه توجیه نداردتوان خرید مصرف

 رسد که نرخ های فروش درتور کار دارند. از این رو بعید به نظر میسطح عرضه در بازار در راستای برقراری تعادل قیمت را در دس

های بزرگ بورسی بل توجهی در وضعیت سودآوری بنگاهتواند اثرات قاها هم میجهش جدی داشته باشد اما همین نرخبورس کاال 

 ایجاد نماید.

هیجاناتی در  شهریور ماه، طی نیمه دوماز سوی سهامداران حقیقی  ی نقدینگیبرخی کارشناسان معتقدند ورود بخش قابل توجه

از سوی این دسته میلیارد تومان پول جدید  1.000روز معامالتی اخیر بیش از  10بطوریکه در بازه زمانی بازار به وجود آورده است. 

 سقف ه شدندر مدت زمان مزبور، برداشتعامل جذب این حجم از نقدینگی  ترینمهم. از فعاالن وارد معامالت سهام شده است

هیجان را هم به همراه خود  ،های تازهرسد پولبود. اما به نظر میدر کنار انتظارات تورمی  برای محصوالت پایه در بورس کاال رقابت

و نزولی بازار در رفتار اند. نداشتن رویکرد تحلیلی و پیوستن به امواج صعودی افزوده هااند و بر شدت نوسان شاخصبه بازار آورده

بدیهی است در شرایطی که پول بدون تحلیل وارد بازار شود، هر گونه خبر چه از جنس این دسته از فعاالن قابل شناسایی است. 

تری سختو تیز قرار دهد. بنابراین این روزها سیاستگذاران وظایف  بازار را تحت تاثیر نوسانات تند اقتصادی و چه از جنس سیاسی

 بت به گذشته دارند.نس

 

 پیش بینی بازار 

های متوسط و کوچک بیش از بزرگان بازار سرمایه در هفته پایانی شهریور ماه وضعیت نسبتا متعادلی داشت و البته در این بین گروه

شود بازار متعادلی را داشته باشیم. البته با گذر از روزهای ابتدایی بینی میو شاخص سازان مورد توجه بودند. برای هفته جاری پیش

توانند روند حرکتی  بازار و صنایع را تا پایان مهر ماه تبیین و هایی که میهای ماهانه را خواهیم داشت. گزارشهفته، موج گزارش

تعیین نمایند. بنابراین در هفته جاری عمده توجه بازار معطوف به کدال خواهد بود و البته در حوزه سیاسی و بین المللی سفر رئیس 

تواند در نوسانات بازار تاثیرگذار شرکت در برنامه اجالس سران را داریم که خبرهای این حوزه میجمهور کشورمان به نیویورک برای 

 باشد. 
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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(

24/06/1397  2.002 986 165 1.151 851 

25/06/1397  1.881 1.032 114 1.146 735 

26/06/1397  1.945 1.012 125 1.137 808 

27/06/1397  1.587 843 95 938 649 

 3.043 4.372 499 3.873 7.415 جمع کل

 3.130 4.714 653 4.061 7.844 جمع هفته گذشته

٪-5 اختالف )درصد(  5-٪  24-٪  7-٪  8/2-٪  

 

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 31/06/1397تا تاریخ  24/06/1397از تاریخ  هاشاخص

٪46/1 2.267 157.328 155.061 کل بورس شاخص  

٪95/6 1.762 27.104 25.342 وزن(شاخص کل )هم  

٪91/4 87 1.858 1.771 شاخص فرابورس  
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یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف  

 

، گذشتههفته  افزوده شده است. درحجم و ارزش معامالت طی مدت اخیر باری دیگر بر میزان دهد که نشان میجداول فوق 

و برخی « فلزات اساسی»، «بانکداری»، «فلزات اساسی»، «محصوالت شیمیایی» هایی نظیربیشترین ارزش معامالت متعلق به گروه

های بزرگ، صنایع متوسط نظیر مواد غذایی البته در کنار گروهها نظیر وخارزم، رمپنا و برخی از نمادهای خودرویی بود. از تک سهم

 سازی نیز مورد توجه بودند و در روند صعودی قرار گرفتند.های غیرفلزی، سیمان و انبوهو آشامیدنی، کانی

میلیارد تومان  4.372در چهارمین هفته شهریور ماه بازار بورس و فرابورس(  2اول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در طبق جد

 میلیارد تومان( 943)میانگین روزانه میلیارد تومانی  4.714بود که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 1.093)میانگین روزانه 

کماکان باشد. ناشی از تعطیلی روز چهارشنبه می دهد که در واقع این افتمی درصدی را نشان 7هفته سوم شهریور ماه، افت اندک 

ماه از افزایش  3بیش از  بازار خواهد شد. و حمایت از معتقدیم ثبات ارزش معامالت در سطوح فعلی موجب تداوم روند صعودی

 د و بازار با این اعداد و ارقام به خوبی انس گرفته است. گذرمیلیارد تومان در روز می 400ارزش معامالت به سطوح بیش از 
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 مجله خبری

 اخبار سیاسی 

اروپا در برخورد با  هیچنانچه اتحاد :گفت گلیامور خارجه در گفتگو با اشپ ریوز

 نیبه برخورد منفعالنه خود ادامه دهد، ا رانیبا ا یااز توافق هسته کایخروج آمر

 هاییاروپا دهد. شیرا افزا ومیاوران یسازیامکان و احتمال وجود دارد که تهران غن

 یهامیجبران تحر یبرا دیبا رانیبا ا یاکننده توافق هستهامضا گرید یو کشورها

 رانیدادن و گرفتن بر هم بخورد ا انیچنانچه تعادل م دست به کار شوند. کایآمر

جز خروج از برجام بوده و  یتواند اقدامیش مواکن نیواکنش نشان خواهد داد. ا

 .بزند ومیاوران یساز یغن شیدست به افزا رانیا

 

 نشست دومین و شصت در اتمی انرژی المللیبین آژانس مدیرکل «آمانو یوکیا»

 زمان از سازمان این اینکه بیان با اتمی انرژی المللیبین آژانس عمومی مجمع

 چارچوب در تعهداتش به ایران پایبندی عمومی، مجمع نشست آخرین برگزاری

 تعهدات اجرای به تهران که کرد تائید داده، قرار نظارت و بررسی مورد را برجام

 .است بوده پایبند

 

 اروپایی هایطرف با مستمر هایتماس: گفت خارجه امور وزارت سخنگوی قاسمی،

 را الزم هایتضمین یا نبود اجرا قابل حدی تا که را قبلی هایطرح. دارد ادامه

 مجددا جایگزینی هایطرح .گذاشتیم کنار باشد، داشته توانستنمی و نداشت

 هایهمکاری نوعی به بتواند که است شدن فرموله حال در هامکانیسم و مطرح

 .بزند رقم را اروپا و ایران اقتصادی
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تحت عنوان  رانیارتباط با ا یبرا ژهیو یطرح مال کی جادیاز ا ییمقامات اروپا

 یکارکرد یشرکت حسابرس کیخبر دادند که قرار است به عنوان  «ژهیحامل و»

 رانیو ا ییاروپا یکشورها نیب یتجار انیحفظ جر یبرا یزیموثر داشته و راه گر

  کند. نیتام نیتام

 

 گفت و شد ایران از خروج به کشورها از بسیاری تصمیم مدعی آمریکا خارجه وزیر

 مایک .شد خواهد اعالم ایران با تجارت درباره متفاوت قوانین مجموعه زودی به

 کسانی برای متفاوت مقررات از ایمجموعه آبان 13 در :نوشت توئیتی در پمپئو

 تاکنون گفت وی. شد خواهد اعمال دارند، را ایران با اقتصادی فعالیت قصد که

  .اندکرده اقدام ایران از خروج برای کشورها از خیلی

 

ک تایمز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد جیمز وربه نقل از نیوی

. ای، از سمت اش برکنار کنددورهمتیس، وزیر دفاع کشور را پس از انتخابات میان

ت به متیس خواهد کسی را در پست وزیر دفاع آمریکا ببیند که نسبترامپ می

های ترامپ و متیس ، دیدگاهمذکوربه گفته روزنامه  د.حمایت بیشتری از وی کن

های محلی گزارش از سوی دیگر، رسانه در بسیاری از موارد همخوانی ندارند.

های گیریدهد و در مورد تصمیمدهند که ترامپ به نظریات متیس گوش نمیمی

 .کندهد و از تماس رو در رو با وی خودداری میاستراتژیکی به وی خبر نمی
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 اخبار اقتصادی 

. دیآیمجلس به صحن م التی، پس از تعطFATF حهیال دیگویم یاسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما ،یپروانه ماف

 .اعالم نظر کند حهیال نیفرصت دارد درباره ا یتابستان التیروز پس از تعط 7مجلس تنها  ن،یبنابرا

 

استیضاح وزیر نفت با موضوع عدم تامین عضو هیأت رئیسه مجلس از آغاز طرح 

احمد امیرآبادی گفت: طرح  د.ها خبر داها توسط پتروشیمیمواد اولیه کارخانه

استیضاح بیژن زنگنه در مجلس کلید خورد. تعدادی از نمایندگان قبالً طرح 

استیضاح وزیر نفت را ارائه کرده بودند که وزیر با حضور در جلسه کمیسیون انرژی 

هایی برای پیگیری موارد مورد نظر آنان را داده کننده قول نمایندگان استیضاحبه 

ها مواد اولیه وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر پتروشیمی .بود

اند دوباره کنند، لذا تعدادی از نمایندگان گفتهها را به درستی تأمین نمیکارخانه

ها عمل میرآبادی افزود: این نمایندگان به وزیر نفت مهلت داده بودند تا به قول. اگیری کنندخواهند استیضاح وزیر نفت را پیمی

کننده  ها با تولیدکنندگان، این نمایندگان استیضاحعمل نکرده و از طرفی به دلیل عدم همکاری پتروشیمی کند اما وزیر به قول

 .اند استیضاح زنگنه را پیگیری خواهند کردگفته

 

وقت به  چیه رانینفت ا دیتول :گفت مجلس سهیرئ أتیه یسخنگو ،یز نعمتبهرو

 یعیطب یو رخدادها یاو منطقه یجهان طی. با توجه به شرادیصفر نخواهد رس

 یانرژ رینواف )وز یآقا دانمیمن نم خواهد بود. کایآمر یمحال برا یآرزو کی نیا

بشکه  ونیلیم کیسهم اوپک را  خواهندیطرف م کیاز  ست،ی( به دنبال چهیروس

نفت اوپک را جبران کنند، البته  دیکاهش تول خواهندیم یدهند و از طرف شیافزا

مختلف به نفع خود استفاده  یهااند که از فرصتبوده نیبه دنبال ا شهیها همروس

 .دکنن
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 های جهانیبازار

 نام مواد 24/06/1397 31/06/1397 تغییر هفتگی

 نفت 78 78 0٪

 طال 1.193 1.199 5/0٪

 بیلت 478 480 42/0٪

 مس 5.905 6.335 28/7٪

 روی 2.309 2.524 31/9٪

 آلومینیوم 2.036 2.088 55/2٪

 سنگ آهن 67 69 99/2٪

 سرب 2.036 2.041 25/0٪

 متانول 403 412 23/2٪

 اوره 307 309 65/0٪

ها در روزهای پایانی هفته بودیم. افت موجودی انبارها شاهد رشد قیمتوسان خنثی و ضعیف، در بازارهای جهانی، پس از یک دوره ن

 تعرفه، %25 جایه ب آمریکاها را کلید زده است. های تجاری میان آمریکا و چین از دالیلی است که رشد قیمتکاهش تنشدر کنار 

میلیارد دالر  60 بروی تعرفه %10 - %5 هاتن نیز چین مقابل در و کرده وضع چینی کاالی دالر میلیارد 200 رویه ب تعرفه 10%

 ریسک کاهش با دالر ، طی هفته گذشتهنتیجه در. است نموده مذاکرات دهی نتیجه به امیدوار را دنیا و گذاشته آمریکایی کاالی

 و اروپا بین خودرو صادرات و واردات کنونی شرایط از سفید کاخ داد هشدار آمریکا در فرانسه البته سفیر. شد تضعیف دنیا، اقتصاد

 را اتحادیه این با تجاری مذاکرات اروپا از کاال واردات بر تعرفه اعمال برای وی که دارد وجود احتمال این و نیست راضی آمریکا

 .کند متوقف

 

 نفت

های جدید آمریکا علیه کاالهای ها از وضع تعرفهقل از رویترز، در حالی که نگرانیبه نها محدود بود. رشد قیمتدر حوزه نفت، 

با رشد صادراتی چینی، بر نگرانی از کاهش عرضه نفت در نتیجه تحریم ایران غلبه یافته است، قیمت نفت در معامالت آسیایی 

 هر بشکه قیمتو سنت  70دالر و  78به  دریای شمال بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنتاست.  نسبی مواجه شده

پس از انتشار »وانگ ژیائو، رئیس بخش تحقیقات نفت موسسه گوتای جونان گفت:  .سنت رسید 72دالر و  70به آمریکا نفت خام 

آمارهای هفته گذشته مبنی بر افزایش میزان ذخایر نفت، و همچنین کاهش چشم انداز تقاضا برای نفت، نگرانی بازار از بروز کمبود 

ت بخشیده و موجب ها در مورد احتمال کاهش رشد مصرف نفت را شدش تجاری نگرانیباال گرفتن تن« .عرضه کاهش یافته است

ها در هند، دومین خریدار بزرگ نفت ایران، پاالیشگاه .های نفتی آمریکا علیه ایران شده استها از تبعات تحریمخنثی شدن نگرانی

دیگر عامل  .درصد کاهش دهند 50های سپتامبر و اکتبر خرید نفت از تهران را نسبت به اوایل امسال حدودا در ماهقرار است 
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 2های حفاری آمریکایی در هفته منتهی به اول دسامبر سه بیکر هاگز بوده که گفته، شرکتها، گزارش موستاثیرگذار بر قیمت

 .اندمورد رسانده 749سکوی نفتی را اضافه کرده و تعداد کل سکوها را به 

 

 سنگ آهن  –فوالد 

 شاخصهایی از رشد هستیم. ها با رگههفته گذشته قیمت فوالد اندکی افزایش داشت و در حوزه سنگ آهن شاهد ثبات قیمت

 شود:می مطرح بازار محرک عنوانه ب زیر مواردرو شده است. با افزایش قیمت روبه %62 عیار آهن سنگ

 زیرساخت حوزه در که آمریکا با تجاری جنگ از ناشی رکود با مقابله منظور به چین توسط اقتصادی محرک بسته تعریف احتمال -1

 .بود خواهد هاکامودیتی محرک

 (2010 فوریه) اخیر سال 8 سطح کمترین به چین معادن آهن سنگ تولید کاهش -2

 .کند تزریق اقتصاد به هابانک از بیشتری نقدینگی تواندمی که چین RRR بانکی وام به رزرو نسبت کاهش انتظار -3

 (تن میلیون 33/80= آگوست 2/7٪) چین فوالد تولید رشد تداوم -4

 

 فلزات رنگین

 با روی و مسفلز  2. است برگشته خود پایه مبانی به تجاری جنگ از عبور با بازارنوسانات مثبت را شاهد بودیم.  در فلزات رنگین

 شروع از نشان شده منتشر خبرهایگرفته است.  قرار یپایین سطح در انبارها موجودی و مواجه شده شانگهای بورس در باال پرمیوم

 از تعرفه اعمال گویندمی اقتصاددانان .دارد فعلی شرایط در اقتصادی محرک جهت زیرساخت بسته یک رویه ب چین دولت کار به

 رزرو فدرال شتاب از ،GDP رشد سرعت از کاستن با و شده کشور این در هامالیات معافیت قانون شدن خنثی باعث آمریکا سوی

 .کندمی تضعیف را دالر اندازچشم و کاسته بهره رشد در

 بوده گذشته ماه 21 سطح کمترین در شانگهای انبارهای موجودی .دارد قیمت رشد پتانسیل مسبرخی از کارشناسان معتقدند که 

 فروشندگانشود گفته می! نیست معامله قابل آن %50 به نزدیک و قرار گرفته تن هزار 214 سطح در LME انبارهای موجودی و

 بورس بروی پرمیوم دالر 112 تقاضای هم آن برای و کنندمی دریافت نقد پول صرفا فیزیکی کاالی تحویل برای چین در مس

 بندر پرمیوم افزایش دنبال به بازار فعاالن اروپا در و هستند پرمیوم رشد شاهد چین، تبع به آسیایی بازارهای .شودمی شانگهای

 قراردادهای قیمت افزایش دنبال به آلمان و شیلی در کشورهای دنیا مسبزرگ  کننده تامین 2 شده گزارش. هستند هلند روتردام

 .کند مثبت را مس جهانی بازار اندازچشم تواندمی که هستند جاری هفته در خود بلندمدت



  11 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

 تولید محدودیت اعمال و تقاضا بودن باال از ناشی که داشته کاهش %75 اخیر ماه 6 طی شانگهای انبارهای موجودیدر فلز روی، 

 102 به درصدی 53 کاهش با نیز چین گمرکات موجودی بازه، همین در! است بازار در هاقیمت تقویت منظور به چین اسملترهای

 لکن ،(مانده باقی اخیر ماه 6 طی) تغییر بدون تقریبا لندن انبارهای موجودی. اما دهدمی نشان را تقاضا قدرت که رسیده تن هزار

 عرضه انحصار دارای و بوده شرکت یک به متعلق آن %79-%50 رقم این از که( تن هزار 171) دارد فروش مجوز موجودی 80%

 !است
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 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

  صنایع شیمیایی ایران

کم شاهد اما کمهای صادرات محور تحرک خاصی نداشته وه شیمیایی که بر خالف حرکت شرکتهای کم حاشیه در گرسهم یکی از

با فروش  96آذر ماه داشته و در سال  30مالی منتهی به  دورهاست. سهمی که « شیران»، افزایش حجم و ارزش معامالت آن هستیم

بینی نموده ریالی را پیش 701در حالی سود  97برای سال است. این شرکت  محقق کردهرا ریالی  647سود ، میلیارد ریالی 7.268

نگاهی به عملکرد تولید و فروش ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است. در  249ماهه )حسابرسی شده(،  6که در دوره 

میلیارد  4.137در قیاس با فروش  و این رقمت یافته میلیارد ریالی دس 5.248ماهه، به درآمد  7تا پایان دوره بینیم که شیران می

 دهد. درصدی را نشان می 27ریالی دوره مشابه سال گذشته، رشد 

، 1.043، اردیبهشت 272، فروردین 548 ، اسفند725 بهمن ،469ریز عملکرد فروش شرکت از ابتدای دوره بدین شرح است: دی 

ن منظمی ندارد. اما دهد که شرکت در فروش ها رفتار چندال. این وضعیت نشان میمیلیارد ریا 687 و مرداد 670 تیر ،647 خرداد

میلیون ریال به ازای هر  42ل بنزن خطی از محدوده یکه مهمترین محصول شرکت یعنی الک بینیمهای فروش میدر بررسی نرخ

درآمد شرکت از  %70درصدی( رسیده است.  20میلیون ریال در انتهای تیر ماه )رشد  50 بیش ازبه سال گذشته تن در دی ماه 

وش های فرشود که نرخو البته گفته می توانست بیشتر باشدبه نظر رشد نرخ ها میشود. تشکیل می الکیل بنزن خطیمحل فروش 

ظر گزارش شهریور تر خواهد بود. با توجه به موارد مطروحه، به نها ملموسهای آتی اثرات افزایش نرخباز هم افزایش یافته در گزارش

 توانند مسیر آتی سهم را تعیین نمایند.ماهه می 9گزارش ماه و 
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 فوالد آلیاژی ایران 

یک حرکت طوفانی  طی مدت اخیر با« فوالژ»اما در ادامه به سراغ گروه فوالدی خواهیم رفت. جایی که فوالد آلیاژی ایران با نماد 

ریال  227تومانی راه یافته است. این شرکت سال گذشته  280های بیش از تومانی به قیمت 140های کمتر از و سرعتی از قیمت

ریال آن مربوط به کواتر اول بوده و برای سال جاری نیز همین مقدار سود را تا پایان فصل بهار محقق  26سود محقق نموده که 

های مالی هم کاهش یافته است اما کاهش سایر درآمدها مانعی برای لیاتی شرکت افزایشی بوده و هزینهه سود عمکرده است. البت

 افزایش سود خالص بوده است. 

ماه ابتدای  5میلیارد ریالی دست یافته بود که این رقم برای  3.775ماه ابتدایی سال گذشته به درآمد  5این شرکت در حالی طی 

میلیارد ریال بوده است. البته مقدار  5.499( 1.481، مرداد 1.199، تیر 1.398، خرداد 888، اردیبهشت 533ن امسال )فروردی

 –ها سبب افزایش درآمد فوالژ شده است. محصوالت شرکت، فوالد آلیاژی ، مهندسی روش شرکت کاهشی بوده اما رشد نرخف

دهند. بنابراین باید گفت که را تشکیل می درصد از درآمد فوالژ 5و  7،  88باشد که هر کدام به ترتیب صنعتی و ساختمانی می

 تغییرات در نرخ فوالد آلیاژی بیشترین تاثیر را در درآمد و سود خالص شرکت دارد.

ریال بوده که برای سال جاری تا پایان مرداد ماه به  27.060.853میانگین نرخ فروش فوالد آلیاژی در حالی برای سال گذشته 

میلیون ریال  39ریال رسیده است. نکته مهم اینکه نرخ فروش این محصول افزایشی بوده و در مرداد ماه به بیش از  37.238.88

گذاری بورس کاال( بوده و عمال از قیمت برای هر تن رسیده است. نکته دیگر اینکه فروش شرکت بصورت آزاد )عدم عرضه در

باشد. بنابراین با توجه کاهش مقدار فروش نیز در امان می ه دلیل عدم صادرات، از ریسکدستوری در امان است. ضمن اینکه فوالژ ب

درصدی  15ها در سطوح فعلی و در نظر گرفتن حاشیه سود ناخالص وش مشابه با سال گذشته، ثبات نرخبه مفروضاتی نظیر مقدار فر

ریالی دست یابد  500میلیارد ریالی و سود خالص حدود  14.000به درآمد حدود  97رود فوالژ برای سال برای کل سال، انتظار می

 که البته جای تحلیل و بررسی بیشتر به ویژه در بهای تمام شده دارد. 
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 ایران تایر

خواهیم رفت که اهرم باالیی در سودآوری دارد. این شرکت سال گذشته « تایرایران »در گروه الستیک و تایرسازی به سراغ شرکت 

ریالی در پایان  38ماهه، اما بواسطه افزایش بهای تمام شده و رکود در بازار تایر، به سود  3ریالی در دوره  88تحقق سود با وجود 

 50ل گذشته افت ریال سود شناسایی نمود که در مقایسه با دوره مشابه سا 44نیز  97ماهه سال  3سال دست یافت. پتایر در دوره 

رسد پتایر برای بهبود وضعیت باشد. به نظر میها میاشی از افت درآمد و افزایش هزینهود پتایر ندهد. کاهش سدرصدی را نشان می

 نیاز به افزایش نرخ فروش محصوالت خود داشته باشد. 

ماه ابتدای  5میلیارد ریالی دست یافته بود که این رقم برای  906ماه ابتدایی سال گذشته به درآمد  5این شرکت در حالی طی 

میلیارد ریال بوده است. بنابراین باید گفت که  1.020( 235، مرداد 314، تیر 225، خرداد 201، اردیبهشت 43سال )فروردین ام

باشد. دیون افزایش تناژ فروش الستیک میبوده و شرکت این رشد را م 96تر از فروش سال قوی %13در حدود  97درآمد سال 

 دهند. درصد از درآمد شرکت را تشکیل می 32و  68باشد که هر کدام به ترتیب ایر بایاس میایر رادیال سیمی و تمحصوالت پتایر، ت

ریال بوده که برای سال جاری تا پایان مرداد ماه  129.817.491میانگین نرخ فروش تایر رادیال سیمی در حالی برای سال گذشته 

همین صورت بوده است. میانگین نرخ فروش تایر بایاس در حالی  ریال رسیده است. در تایر بایاس نیز وضعیت به 141.712.480به 

ریال رسیده و شیب مالیم  121.215.086ریال بوده که برای سال جاری تا پایان مرداد ماه به  100.528.383برای سال گذشته 

های فروش، انتظار فزایشی نرخژ فروش و همچنین شیب امحصول ادامه دارد. بنابراین با توجه به افزایش تنا 2ها در هر رشد نرخ

های فروش نرخ باشد اما پتایر برای افزایش حاشیه سود، نیاز به افزایش بیشتر 96تر از سال قوی 97رود درآمد شرکت برای سال می

اهمیت توان گفت که پتایر به لحاظ سودآوری هنوز سیگنال قطعی صادر نکرده اما نکته با ها دارد. در مجموع میو کنترل هزینه

جذاب برای  P/Sمیلیارد تومان ارزش بازاری دارد که نشان از  92میلیارد تومانی، تنها  250 – 240اینکه شرکت با فروش ساالنه 

 سرمایه گذاری دارد.
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 یتحلیل بنیاد

 

 گذاری گروه توسعه ملی )وبانک(تحلیل بنیادی شرکت سرمایه

 معرفی

به صورت شرکت سهـامـی عــام تاسیس و در تــاریـخ  20/12/1370 سهامی عام درتاریخسـرمـایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت 

 1389ها و موسسات غیر دولتی به ثبت رسیده است و در سال در اداره ثبت شرکت 89584تحــت شماره  1371فروردین ماه  25

 ملی تغییر کرد.نام شرکت از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه 

 

 ترکیب اعضای هیات مدیره

 

 

 روند افزایش سرمایه 

 100تا کنون هفت مرحله افزایش سرمایه صورت داده است. طبق نمودار زیر سرمایه شرکت مذکور از مبلغ  1371شرکت از از سال 

 افزایش یافته است. 1396میلیارد ریال در سال  16.250به مبلغ  1371میلیارد ریال در سال 

درصد مالکیتسهامداران

70/68بانک ملی ایران

7/4موسسه صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی

1/73شرکت خدمات مدیریت سرمایهءمدار

1/3شرکت سرمایه گذاری تدبیر

1/15شرکت سهامی بیمه ایران



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

 

 

      

 

 

 ترکیب پرتفوی شرکت بر اساس بهای تمام شده

 20مانده درصد باقی 32دهد. از های بورسی تشکیل میهای شرکت را سرمایه گذاری در سهام شرکتدرصد از دارایی 68حدود 

ساختمان باشد به خرید امالک و میلیارد ریال می 3244درصد آن که چیزی حدود  10های غیر بورسی و درصد آن در شرکت

باشد(. در انتها می 97درصد از این مقدار مربوط به قبل از شروع سال مالی  95تخصیص یافته است )الزم به ذکر است که بالغ بر 

 های بانکی قرار دارد.میلیارد ریال در سپرده 500نیز مبلغی به اندازه 
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 اقدامات صورت گرفته و در حال انجام

  مخمل و ابریشم کاشانبهسازی خط تولید شرکت 

 خط انتقال کیلینگر سیمان صادراتی کنگان 

 بهره برداری از خط تولید سیمان سفید کرمان 

  در خصوص شاخص جدیدIFRS ای بود که این مدل را در حسابداری و رکت گروه توسعه ملی اولین مجموعهنیز ش

 خود پیاده کرد. 96گزارشگری مالی سال 

  هزار متری الدوز تبریز را با موفقیت به پایان رسانده و واگذار شده است و سود قابل  130در صنعت ساختمان، پروژه

 تخصیص داده شده است.« وبانک»قبولی از این واگذاری به شرکت ساختمانی زیرمجموعه 

  

 ترکیب پورتفوی بورسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مازاد ارزشارزش بازارارزش روز هر سهمبهای تمام شدهبهای تمام شده هر سهممالکیتنماد

میلیون ریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالدرصد

50/171,5376,217,7035,24921,234,04115,016,339%شاراکپتروشیمی شازند

43/351,4265,100,0532,0327,267,3972,167,344%وبشهرتوسعه صنایع بهشهر)هلدینگ(

92/829204,098,9791,7407,752,4173,653,438%سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

65/561,0983,239,2901,6834,965,1421,725,851%وتوسمسرمایه گذاری توسعه ملی

33/531,5171,907,7137,5939,548,6267,640,913%بترانسایران ترانسفو

32/881,109921,3813,7443,110,5942,189,213%پکرمانگروه صنعتی بارز

13/93,335546,7124,314707,201160,489%شفاسرمایه گذاری شفادارو

14/951,000365,0414,0891,492,6521,127,611%وسناسرمایه گذاری نیروگاهی ایران

688,491769,33380,842سایر

57,616,73633,842,883-23,773,853--مجموع

شرکت های بورسی
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 ترکیب پرتفوی غیر بورسی

 

های روز در ها )ارزشبورسی زیرمجموعه نسبت به بهای تمام شده آنهای غیرارزش روز شرکتبا توجه به عدم تغییر قابل توجه در 

به همان بهای تمام شده مورد محاسبه قرار  های زیر مجموعه شرکت گروه توسعه ملی بیان شده است(گزارشات سه ماهه شرکت

 شرکت ندارد. NAVباشد، تاثیر چندانی در محاسبه رسی میاند. البته از آنجایی حجم پرتفوی غیر بورسی بسیار کمتر از بوگرفته

 

NAV محاسبه شده 

باشد. مبلغ محاسبه میلیون تومان می 3.720.443(، مبلغ 97ارزش دفتری محاسبه شده تا تاریخ تهیه گزارش )پایان شهریور  -

های زیر آن درآمد حاصل از شرکتباشد که به ( شرکت می31/3/97شده برابر ارزش دفتری اعالم شده در گزارش سه ماهه )

 های صورت گرفته در تاریخ ذکر شده، اضافه شده است.( و واگذاری97مجموعه در دو ماه اخیر )تیر و مرداد ماه 

 محاسبه شده است. 27/06/97ارزش افزوده برای پرتفوی بورسی با در نظر گرفتن ارزش روز سهام در تاریخ  -

ارزش افزوده قابل توجهی کسب نکرده و حجم کمی از پرتفوی دارایی شرکت را تشکیل  های غیر بورسیاز آنجایی که شرکت -

های شرکت که در قالب امالک و ساختمان است دهند، صفر در نظر گرفته شده است. از طرفی چون بخش اعظم داراییمی

ای تمام شده در نظر گرفته شده و از توجه به رشد قیمت مسکن ارزش روز دو برابر بهباشد و بامی 96مربوط به قبل از سال 

 میلیون ریال محاسبه شده است. 3.244.119این رو ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی 

 

37,204,436ارزش دفتری )میلیون ریال(

ارزش افزوده پرتفوی بورسی 

)میلیون ریال(
33,842,883

ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی 

)میلیون ریال(
3,244,119

74,291,438جمع )میلیون ریال(

16,250,000,000تعداد سهام )برگ(

NAV4,572 (ریال)  

3,006قیمت )ریال(

P /N AV66%
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 نظر کارشناسی

با توجه به اینکه وبانک درصد قابل توجهی از سهام شرکت پتروشیمی شازند را به صورت مستقیم و غیر مسقیم داراست تغییرات 

ثیر بسزایی در سودآوری شاراک داشته و به تبع آن سود شرکت وبانک را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد نرخ خوراک پتروشیمی تا

گروه  P/NAV)تک نرخی شدن نرخ خوراک پتروشمی موجب کاهش سودآوری پتروشیمی شازند خواهد شد(. همچنین شاخص 

 باشد.توسعه ملی بیانگر قرارگیری شرکت در وضعیت تعادلی می

 

 تایم فریم هفتگی –تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )وبانک( 

میالدی را در یک کانال صعودی محصور  2018تا  2014در نماد سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، روند حرکتی این سهم از سال 

های ها و کفواکنش ایده آلی به سقف هانمودیم. جالب است که کانال مذکور حکم یک قفس را داشته و نماد وبانک در این سال

بینیم که وبانک با قدرت باال وارد کانال دوم شده و در این مسیر به کانال اول داشته است. اما با شکسته شدن سقف کانال اول می

 500ف قیمتیتوان اهداجنگ برای ورود به کانال سوم نیز رفته است. لذا چنانچه وبانک موفق به ورود در کانال سوم گردد، می

 صورت روند نوسانی در کانال دوم پیگیری خواهد شد.تومانی را متصور بود و در غیر این
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 نبررسی وضعیت پتروشمی اصفها

 

 معرفی

های ملی و مهم دهه اول انقالب کننده محصوالت آروماتیک در ایران، یکی از طرحشرکت سهامی پتروشیمی اصفهان، اولین تولید

تن مواد آروماتیک در سال شامل بنزن، تولوئن، ارتوزایلین، پارا زایلین  300.000با هدف تولید بیش از  1371باشد که در سال می

الت آن بعنوان این مجتمع از واحدهای زیربنائی کشور بوده و محصو و مخلوط زایلین به جمع واحدهای تولیدی کشور پیوست.

ی و صنایع نظامی های پـالستیکی، رنگسـازالیاف پلی استر، نرم کننده ها،ها، پالستیکدهدستی نظیر شوینخوراک صنایع پایین

سهام آن در  28/11/1378از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل، و از تاریخ  1376پتروشیمی اصفهان در سال  .شودبکار برده می

هکتار محوطه صنعتی،  65ومتری شمالغرب اصفهان و شامل کیل 5این شرکت در  سازمان بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردید.

کننده اصلی خوراک شرکت هکتار فضای سبز در کنار پاالیشگاه نفت اصفهان به عنوان تامین 85هکتار محوطه غیرصنعتی و  20

 احداث شده است.

 

 فرآیند تولید و محصوالت شرکت

له از پاالیشگاه اصفهان به داخل شرکت انتقال پیدا میکند طی پالتفرمیت با عنوان مواد اولیه اصلی شرکت توسط خطوط لو

پالتفرمیت به مخلوط زایلین، تولوئن، بنزن و رافینیت تبدیل میشود. تولوئن در  270-220-200فرآیندهای تولید در واحدهای 

لین، پارازایلین و مخلوط زایلین به ارتوزای 500-400قابلیت تبدیل به بنزن را خواهد داشت. مخلوط زایلین در واحدهای  300واحد 

 ارتوزایلین قابلیت تبدیل به انیدرید فتالیک را خواهد داشت. 700شود. همچنین در واحد تبدیل می
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 96-87های روند مجموع تولید شرکت سال

توجهی داشته است. باتوجه به مشکالت بوجود آمده در تامین خوراک از پاالیشگاه اصفهان، تولید شرکت کاهش قابل  93در سال 

های باتوجه به نوع قرارداد و برگشت رافینیت به پاالیشگاه یا استفاده خود شرکت و تبدیل آن به رافینیت بنزین مقدار در بقیه سال

 تولید متفاوت بوده است.

 

 

 

۰
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 96-87های روند سود خالص شرکت سال

راک دریافتی و فروش محصوالت، سودآوری شرکت به حداکثر باتوجه به جهش ارزی و تفاوت نرخ ارز بین خو 91-90های در سال

های مالی منجر به باتوجه به کاهش این تفاوت نرخ و همچنین زیان تسعیر ارز و افزایش هزینه 96-94های رسیده است و در سال

 زیان شرکت شده است. 

 

 

 نکات حائز اهمیت در مورد شرکت

فونیکس، نگین تجارت اسپادانا، فیروز صفه سپاهان، فولد ماهان سپاهان و مجتمع های مانده طلب از شرکتحسابرس:  4بند -1

های ویتول، تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی، نفت و و شرکت (تماما اشخاص وابسته)رزشی و تفریحی فولد ماهان سپاهانفرهنگی و

میلیارد ریال  7.220ی جمعا به مبلغ های مالصورت 7و  5های توضیحی گاز پیروزی و مدیر عامل سابق شرکت موضوع یادداشت

راکد  (واریزیهای گروه ماهان از شرکت مورد گزارش و وجوه سود سهام متعلق به شرکت یالیلیارد رم 1.341) پس از کسر مبلغ

ر در تأدیه باشد که اقدامات صورت گرفته جهت وصول مطالبات یاد شده و همچنین جرائم مربوط به تأخیو نقل از سنوات قبل می

 مبالغ بدهی طبق توافقات انجام شده تا تاریخ این گزارش، به نتیجه نهایی منجر نگردیده است. 

دادگاه تجدید نظر اصفهان، اساس برگ اجرائیه  الی، برهای مصورت های توضیحییادداشتبه شرح مندرج در حسابرس:  5بند -2

میلیارد  2.340یش نفت اصفهان محکوم به پرداخت مبلغ شرکت پاال شرکت پتروشیمی اصفهان به دلیل عدم پرداخت مطالبات

شناسی و خسارت دیرکرد تا های دادرسی، حق الوکاله، حق الزحمه کارهزینهریال  میلیارد 2.158بابت اصل بدهی و مبلغ  یالر

ت به طرفیت شرکت پالیش گردیده و به موجب رأی بدوی دادنامه مزبور در خصوص دعوی متقابل شرک 1392بهمن ماه  7تاریخ 

حقی اک و عدم تأمین خوراک، حکم بر بیماهه کارخانه به علت قطع خور 4تا  2ن مبنی بر مطالبه خسارت تعطیلی نفت اصفها

یجه آن شرکت پتروشیمی اصفهان صادر شده است. این شرکت نسبت به رأی صادره دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض نموده که نت

 ده است.تاکنون مشخص نگردی

-۵۰۰۰۰۰

۰

۵۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۸۷سال ۸۸سال  ۸۹سال  ۹۰سال  ۹۱سال  ۹۲سال  ۹۳سال  ۹۴سال  ۹۵سال  ۹۶سال 
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های تجارت )صندوق میلیون یورو بدهی ارزی به بانک 62های توضیحی شرکت دارای مطابق اطالعات منتشر شده در یادداشت-3

هزار تومانی تسعیر شده است. همچنین بخشی  5باشد که با نرخ رسمی بانک مرکزی یورو عه صادرات میذخیره ارزی( و بانک توس

 درصد( به شرکت وابسته به سهامدارعمده فیروز صفه سپاهان واگذار شده است.  30از وام دریافتی )نزدیک به 

 

 اثرات سایر بندهای حسابرس

 مبلغ ثبت نشده

یا بدهی احتمالی آتی   

 مبلغ پرداخت شده

 یا ذخیره شده
 موضوع مبلغ کل

هرداریش-ضمانت نامه بانک تجارت  783 24 759  

پاالیش و پخش –شرکت ملی نفت  632 285 347  

میلیون یورو 5 میلیون یورو 7 96   شرکت هیربدان ومتانک اینترنشنال 

 مالیات 99 - 99

 ارزش افزوده عوارض آالیندگی 350 - 350

 مالیات بر ارزش افزوده )عمدتا جرائم( 1.117 - 1.117

مشخصنا - نامشخص  هزینه های مستمری بازنشستگان 

میلیارد ریال و  2.672

میلیون یورو 5  
 

میلیارد ریال  2.981

میلیون یورو 7و   

 جمع کل

 

 97پیش بینی کارشناسی سود سال 

 

تومان و منظور  8000تومان و فروش کلیه محصوالت داخلی و صادراتی با نرخ ارز  4200دریافت خوراک با نرخ ارز  :1سناریو 

 نمودن زیان تسعیر ارز

تومان و منظور  8000تومان و فروش کلیه محصوالت داخلی و صادراتی با نرخ ارز  8000: دریافت خوراک با نرخ ارز 2سناریو 

 نمودن زیان تسعیر ارز

تومان و بدون درنظر  8000تومان و فروش کلیه محصوالت داخلی و صادراتی با نرخ ارز  4200دریافت خوراک با نرخ ارز  :3سناریو 

 گرفتن زیان تسعیر ارز

تومان و بدون درنظر  8000تومان و فروش کلیه محصوالت داخلی و صادراتی با نرخ ارز  8000ک با نرخ ارز : دریافت خورا4سناریو 

 زیان تسعیر ارز گرفتن
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 تایم فریم روزانه  –تحلیل تکنیکال پتروشیمی اصفهان )شصفها( 

تومان کلید  840تومانی تا  120 میالدی که از قیمت های 2012و  2011های در پتروشیمی اصفهان، پس از رشد قیمت در سال

ق اتفا بازار در ندرت به که الگو این. در یک بازه زمانی طوالنی مدت بودیمشونده( خورد، شاهد روند اصالحی در مثلث واگرا )پهن

 آید.میدر  حرکت به قبلی روند جهت در مثلث دهانه قیمت از خروج با معموال، است زیر نمودار صورت به آن شکل وافتد می

باشد. بنابراین با گیری مثلث )میله پرچم( میگت دوم به اندازه رشد قبل از شکلالگو به اندازه دهانه مثلث و تار تارگت اول این

توان تومان را می 5.100در صورت عبور، و  2.600، اهداف قیمتی گردیدهتوجه به اینکه شصفها اخیرا از مثلث اصالحی خود خارج 

 متصور بود. 

کارشناسی 97 )4(کارشناسی 97 )3(کارشناسی 97 )2(کارشناسی 97 )1(نهماهه 97سهماهه 97سال 96دوره مالی

4,970,7201,351,2448,253,9389,605,1829,605,1829,605,1829,605,182فروش

8,457,304-5,523,377-8,457,304-5,523,377-4,546,163-977,214-4,353,512-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

617,208374,0303,707,7764,081,8061,147,8794,081,8061,147,879سود )زیان( ناخالص

%12%42%12%42%45%28%12حاشیه سود ناخالص

611,408-611,408-611,408-611,408-457,881-153,527-489,126-هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

104,352-104,352-104,352-104,352-78,333-26,019-104,352-خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

23,730194,4843,171,5623,366,046432,1193,366,046432,119سود )زیان( عملیاتی

201,246-201,246-201,246-201,246-137,535-63,711-100,623-هزینه های مالی

1,888,30000-1,888,300-7,2957,295-344,101-خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

1,657,4273,164,800230,873-420,994123,4783,041,3221,276,500-سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

18,470-253,184-102,120132,594-253,184-00مالیات

1,524,8332,911,616212,403-420,994123,4782,788,1381,174,380-سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

0000000سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

1,524,8332,911,616212,403-420,994123,4782,788,1381,174,380-سود )زیان( خالص

5,0839,705708-1,4034129,2943,915-سود هر سهم پس از کسر مالیات

300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000سرمایه
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 ماه بورس کاالی ایرانشهریور چهارمگزارش معامالت هفته 

 رینگ صنعتی

های فوالدی که هفته گذشته بازار صنعتی باالخره بعد از حدود دو ماه دوباره رونق یافت. در اولین روز هفته گذشته شرکتدر 

ای در این رینگ نداشتند از جمله ذوب آهن و فوالد مبارکه اصفهان، محصوالت خود را عرضه کردند که با استقبال ها بود عرضهمدت

از آن جا که سقف قیمتی در همه محصوالت فلزی در هفته گذشته برداشته شده بود، این محصوالت رو گشت و تقاضاکنندگان روبه

 درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شدند. 20بیش از 

بورس کاال رقم خورد که  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 400.990 از شیعرضه ب 27/06/97شنبه سه به  یدر هفته منته

تن  444.169تقاضا کنندگان  معادل  یبرابر 1/1با استقبال حدود  و داشته افزایشتن  44.380حدود  نسبت به هفته گذشته

الت و نبود تقاضا در برخی با عنایت به تایید نشدن برخی معام ، البته رقمی که نهایتا در تاالر صنعتی معامله شدرو گشتروبه

  .کاهش داشت 86.920تن بود که نسبت به هفته قبل  269.690،کاالها

 تن 121.300 که شامل یتن محصوالت فوالد 377.090در هفته گذشته مربوط بوده به  یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

در رتبه  .فوالد کاوه اروندو  ایفوالد آر نیپرشهای ذوب آهن اصفهان، مجتمع فوالد خراسان، ولیدی شرکتسبد میلگرد و تیرآهن ت

 به قیمت پایه معاملهکه تن اکسین خوزستان عرضه شد  1000انواع ورق تولیدی شرکت فوالد مبارکه اصفهان و تن  94.790بعد 

های این شرکت در روز سه شنبه قابل ذکر است که ورق شرکت فوالد مبارکه اصفهان تنها در روز شنبه معامله شد و عرضه شدند

. قیمت پایه بودیمدرصد نسبت به  26تولیدی این شرکت شاهد رقابت تا  Bاز سوی بازرسی تایید نشدند، به هر حال در ورق گرم 

شمش بلوم تن  55.000و مجتمع فوالد خراسان  ذوب آهن پاسارگاد یمجتمع صنعت، شیفوالد کاوه جنوب کفوالد خوزستان، 

(150×150)5SP  بوده است.  درصد نسبت به قیمت پایه 43عرضه کردند که بیشترین رقابت مربوط به شمش فوالد خوزستان با

و پارس فوالد سبزوار به قیمت پایه معامله شدند،  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهرده توسط تن آهن اسفنجی عرضه ش 35.000

به دلیل نبود تقاضا  شیفوالد کاوه جنوب کو  انیرانیا رجانیفوالد س، رجانیجهان فوالد ساین در حالی است که آهن اسفنجی 

های ملی صنایع تن کاتد مس شرکت 3.200در بخش مس  حذف شد. زیفوالد مبارکه اصفهان ن MSعرضه تختال حذف شدند. 

و تعیین قیمت پایه  عرضه شد که با توجه به برداشتن سقف رقابتی در این محصول مس درخشان تخت گنبد یفرآورمس ایران و 

مله شد. ریال برای این محصول، به قیمت پایه معا 466.242عرضه آخر بورس برابر با  4معادل با متوسط نرخ کشف شده در 

 یایدن یدیتول عیصنا های ملی مس ایران، گیل راد شمال وتن مفتول مس از سوی شرکت 700همچنین در بخش مفتول مس 

ای ریال رسیدند. در بخش آلومینیوم این هفته نیز عرضه 489.554درصد رقابت به قیمت  70عرضه شد که با حدود  مس کاشان

 صورت نگرفت.

 لیبه دل شیو فوالد کاوه جنوب ک انیرانیا رجانی، فوالد سرجانیجهان فوالد سهای شرکت اسفنجی همانطور که اشاره شد آهن

درصد در  75به عرضه محصول خود تا  داریمحصول تعهد خر نیا یکاهش تقاضا لدلی که است ذکر قابل .نبود تقاضا حذف شدند

مشارکت باعث کاهش با بازار چشمگیر  متیاختالف ق  وجود دارد، یتومان 4.200به عرضه با  دالر  الزامبورس کاالست و از آنجا که 

 .کنندگان شده استتقاضا
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رسد مصوبه تعیین شده جهت الزام خریداران محصوالت میانی به عرضه به طور کلی با بررسی روند معامالت رینگ فلزات، به نظر می

محصول نهایی خود در بورس کاال سبب شده تا تقاضا برای این محصوالت کاهش یابد، به طوری که تقاضا برای مفتول مس بسیار 

باشد که ود نداشته و به قیمت پایه معامله شده، این اثر برای آهن  اسفنجی و شمش نیز قابل تصور میباال اما در کاتد این تقاضا وج

های بیشتر و روند درصد رقابت آن ها نسبت به قیمت پایه بسیار کمتر از محصوالت نهایی است. البته تایید این موضوع نیاز به داده

 های آتی دارد.  معامالت در هفته

عرضه شده این محصوالت  نینسبت را در ب نیشتریب ،به عرضهنسبت  یبرابر 8/5 یبا تقاضا مخلوط فوالد خراسانسبد میلگرد 

 یبرابر 45/3ذوب آهن اصفهان با نسبت  A3-32تا12لگردیسبد ممحصول مربوط به نسبت تقاضا به عرضه  یرده بعد هفته داشت.

  بوده است.

. در این استبرابر ارزش معامالت هفته گذشته بوده  87/5تقریبا  ،الیهزار ر 9.140.585.072 یفوالد ارزش معامالت محصوالتی 

در این هفته را ارزش معامله  نیشتریب الیهزار ر 2.279.409.440با ارزش معامله  شرکت فوالد مبارکه اصفهان  Bبین ورق گرم 

 .داشته است

درصد بیشتر از ارزش بازار در هفته سوم شهریور  204که  بوده الیهزار ر 10.882.321.817ارزش کل معامالت رینگ صنعتی 

 است.

 

 رینگ پلیمری

های جهانی در محاسبات قیمت پایه لحاظ شد و قیمتتنها   25/06/97های اعالمی از سوی دفتر صنایع تکمیلی مورخه در قیمت

 ریال ثابت در نظر گرفته شد. 42.000نرخ دالر معادل 

، بورس کاال مجبور به حذف 25/06/1397با توجه به تایید حذف سقف قیمتی معامالت و تاخیر در ابالغ دستورالعمل تا تاریخ 

معامالت به صورت متداول هر هفته با سقف قیمتی باز و سهمیه مطابق با معامالت در روز شنبه و یکشنه شد و از روز دوشنبه 

 یابی انجام شد.بهین

تن  53.353هزار ریال با حجم معامله  7.206.079.049ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در بورس کاال در هفته گذشته، 

یش یافته است و علت اصلی افزایش ارزش معامالت، باز درصد افزا 35درصد و  150باشد که نسبت به هفته گذشته به ترتیب می

 باشد.درصدی در اکثر محصوالت می 100شدن سقف قیمتی و رقابت باالی 

با  تن، پتروشیمی شازند 5.696هزار ریال با حجم معامالت  596.636.076ارزش معامالت انجام شده توسط پتروشیمی امیرکبیر 

هزار ریال  350.944.6595تن، پتروشیمی تبریز با ارزش معامله  2.800با حجم معامالت هزار ریال 237.457.120ارزش معامله 

تن بوده  7.964هزار ریال با حجم معامله  735.926.730تن و در نهایت پتروشیمی مارون با ارزش معامله  3.266با حجم معامله 

 است.
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پتروشیمی    S65 ری پتروشیمی تندگویان و پلی وینیل کلرایدبیشترین رقابت قیمتی به ترتیب مربوط به پلی اتیلن ترفتاالت بط

ار، پلی پتروشیمی پلی ن SF060پروپیلن نساجیباشد. محصوالت پلیدرصدی نسبت به میانگین می 160و  174اروند با رقابت 

 اند.شتهدرصد نسبت به میانگین دا 150رقابت قیمتی معادل ZH515MAو پلی پروپیلن شیمیایی  52518اتیلن سنگین تزریقی 

شدند به مچینگ رفتند و علت های پیشین با سقف قیمتی معامله میدر بازار بورس کاال در هفته گذشته، محصوالتی که در هفته

باشد. به صورتیکه قیمت می مازاد عرضه برای این دسته از محصوالت اعمال محدودیت برای کنترل قیمت با توجه به باز بودن سقف

 Z30Gو  R552پروپیلن نساجی توان به تن محصول اعالم شده را دارد، از آن جمله می 40یا  20هر مشتری تنها امکان خرید 

 پتروشیمی مارون اشاره کرد.

 

 رینگ شیمیایی

برابر بوده   6وشیمی ارومیه در حدود در میان محصوالت شیمیایی بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه، در اختیار کریستال مالمین پتر

درصد  121برابر تقاضا بر عرضه در حدود  5/4درصد رقابت کردند در حالیکه در کریستال مالمین پتروشیمی خراسان با  99که 

  درصد رقابت کردند. 40برابر عرضه بوده است که خریداران  28هگزانول پتروشیمی شازند حدود اتیلنرقابت شد. تقاضای دی 

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

های مشتریان گروه شیمیایی در این هفته کاهش یافته است و حجم تقاضا گذشته تغییری نداشته است. این در حالیست که سهمیه

 تن رسیده است. 34.721ه ب 79.422از 

 

 رینگ کشاورزی 

هزار ریال  346.268.065هزار ریال و  404.507.850در رینگ کشاورزی در هفته جاری تنها زعفران و گندم به ترتیب با  ارزش 

باشد که نسبت تن می 36.525هزار ریال و حجم  750.775.915مورد معامله قرار گرفتند. ارزش کل معامالت در رینگ کشاورزی 

 ش اندکی یافته است.به هفته گذشته افزای

 

 تایم فریم روزانه –تحلیل تکنیکال سکه فیزیکی 

گیری واگرایی منفی بین نمودار . شکلبینیم که وضعیت تقریبا مشابه با هفته گذشته استمیروز رسانی تحلیل سکه فیزیکی، بدر 

میلیون و  48نشینی بازار باشیم. کماکان محدوده یدار( موجب شده تا فعال شاهد عقب)ضعف طرف خر MACDقیمتی و اسیالتور 

 440میلیون و  39هزار ریال الی  300میلیون  37هزار ریال برابر با سقف تاریخی، مهمترین سد مقاومتی و محدوده قیمتی  310
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اید روند قیمتی را شود. بنابراین تا مادامی که سکه در این فضا قرار دارد، بمحسوب میهزار ریال مهمترین تراکم حمایتی سکه 

 خنثی توصیف نمود و در صورت شکست هر از این سطوح یاد شده، فضای آتی مشخص خواهد شد. 
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 ها و محصوالت شیمیایی و پتروشیمی مجله پالتسهای جهانی هفته گذشته خوراکگزارش قیمت

سپتامبر در مقایسه با  14یمیایی و پلیمری در تاریخ ها، محصوالت شهای جهانی در گروه خوراکدر این بخش به تغییرات قیمت

 اندازیم.گذاری محصوالت در بورس کاال طی هفته گذشته بوده نگاهی میسپتامبر که از عوامل تأثیرگذار بر قیمت 7

 

 ها خوراک قیمت

 1.104درصد درفوب کره افزایش یافت و با قیمت  66/1ها کاهشی بوده، به جز پروپیلن که در هفته گذشته قیمت تمام خوراک

 درصد افزایش داشت. 8/0این محصول نیز  نیچ CFRتن معامله شد.  دالر در

 متیداشته و به ق فوب کره کاهشدرصد در 47/5و  چین  CFRدرصد در  5/7 بوتادین ه،بود بوتادین کاهش نرخ مربوط به نیشتریب

 .دیرس چین  CFRدالر در  1.580

 19درصد برابر با   55/1و  43/1به ترتیب  ایشرق آس جنوب  CFRشمال شرق آسیا و    CFR اتیلن، در رده بعدی کاهش نرخ، در

 دالر در تن معامله شد. 1.312 ایشمال شرق آس  CFR اند. قابل ذکر است  اتیلن دالر در تن کاهش داشته

 

 ها قیمت شیمیایی

تولوئن افزایش قیمت داشته، متانول و اسید ترفتالیک نیز در برخی مقاصد با افزایش   در هفته گذشته از بین محصوالت شیمیایی

 اند.قیمت مواجه شده لیکن سایر محصوالت کاهشی بوده

 CFRدر تن معامله شد.  در  وانی 7.092 متیبه ق شیدرصد افزا 05/3محصول تولوئن در هفته گذشته با  نیچ یداخل CFR متیق

 .درصد داشته است 29/0معادل  یشیمحصول در  فوب کره افزا نیداشته ضمناً ا شیدرصد افزا 15/1 زین نیچ

با  متیق رییبدون تغ هند CFRداشت و  افزایشدرصد 47/0جنوب شرق آسیا  CFRو  47/0کره  CFR، 75/0 نیچ CFRمتانول در 

در تن  وانی 3.370 متیداشت و به قکاهش درصد  88/0 نیچ یاست که متانول داخل یدر حال نیا معامله شددالر  369نرخ 

  .دیرس

محصول از  نیا متیداشت. ق شیدرصد، افزا 85/0دالر در تن معادل  9 نیچ  CFRترفتاالت،  لنیات یپل هیماده اول ک،یترفتال دیاس

 .دیدالر رس 1074به  1066

 04/0 تایوان  CFRو در .دیدالر در تن در فوب کره رس 902 متیدرصد کاهش به ق 07/0مخلوط در هفته گذشته با حدود  نیلیزا

  درصد افزایش داشت.
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 دالر در تن معامله شد. 912 متیداشت و به ق کاهشدرصد  MEG  75/6 ن،یچ CFRدر 

درصد برابر با  51/2دالر معامله شد و در فوب کره  856 متیدالر داشته و با ق 24معادل  کاهشدرصد  73/2 نیچ CFRبنزن در 

 داشته است. کاهشدالر   74/21

 نیچ  CFRدالر در  1420درصد در تمام مقاصد تحویلی خود کاهش قیمت یافت و قیمت  2دالر، در حدود  6/29استایرن منومر 

 را به ثبت رساند.

 1.342 متیرا به خود اختصاص داد و به ق متیق کاهشدرصد  065/0و فوب کره معادل  نیچ CFRدر  کاهشدالر 9/0  نیلیپارازا

 .دیرس نیچ  CFRدر دالر 

 

 هاقیمت پلیمری

در هفته مورد نظر در هر سه منطقه آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا بدون تغییر  C6 گروه پلی اتیلن سبک خطی

 باقی ماند.

، درحالیکه دالر در هر تن رسیده 1.181درصد افزایش داشته و به  86/0گروه پلی اتیلن سنگین تزریقی تنها در منطقه آسیای شرقی 

 این محصول در مناطق آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا ثابت باقی مانده است. قیمت

HI و پلی استایرن مقاوم   GPPSدر طول هفته مورد نظر پلی استایرن معمولی PS در منطقه آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی

 دالر در هر تن کاهش یافته است.  10

دالر در هر تن به ترتیب در  961و  941، 931ر در هر تن کاهش به قیمت دال 10در سه منطقه مورد نظر با PVC سوسپانسیون 

آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا مورد معامله قرار گرفت. پلی اتیلن سبک خطی معمولی تنها در منطقه آسیای 

قی ماند. پلی اتیلن سبک خطی دالر در هر تن مواجه شد و در آسیای شرقی بدون تغییر با 30جنوب شرقی با کاهش قیمت حدود 

But ene  دالر در هر تن رسید و در نهایت پلی اتیلن سنگین بادی و  1.111در آسیای جنوب شرقی با بیشترین کاهش قیمت به

و  1.306فیلم در هر سه منطقه با کاهش قیمت مواجه شدند به خصوص در جنوب آسیا با بیشترین کاهش قیمت به ترتیب به 

 تن رسید.دالر در  1.311

 1.261کاهش یافته و به قیمت درصد  79/0در گروه پلی پروپیلن، قیمت پلی پروپیلن گرید فیلم در آسیای جنوب شرقی در حدود 

دالر در هر تن رسید و در بقیه مناطق ثابت باقی مانده است. پلی پروپیلن تزریقی و نساجی در آسیای جنوب شرقی به ترتیب حدود 

دالر در هر تن رسیده، این در حالیست که در آسیای شرقی  1.241و  1.236تن کاهش یافته و به ترتیب به دالر در هر  15و  10

دالر  1.316دالر کاهش قیمت به  10دالر در هرتن معامله شده و پلی پروپیلن شیمیایی با  1.221دالر افزایش قیمت با نرخ  5با 

 در هر تن رسید.
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دالر در هر تن به ترتیب در آسیای  1.871و  1.841دالر در هر تن کاهش قیمت به  10( با ABS)اکریلونیتریل بوتادین استایرن

 شرقی و آسیای جنوب شرقی رسید.

و  8قیمت پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین در خاورمیانه در طول هفته گذشته کاهش داشته به نحوی که به ترتیب با 

و  76/0دالر در هر تن رسیده است. پلی پروپیلن نساجی و تزریقی  به ترتیب با  1.250و  1.070دالر در هر تن  کاهش  به  13

 اند.دالر در هر تن رسیده 1.196کاهش قیمت  به درصد  67/0
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 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 بورسی

 قالیباف حسن» تمایل پی در: گفت تهران بورس مدیره هیات رئیس پورزرندی ابراهیم محمد

 هیات فعالیت، دهه یک از پس تهران بورس عاملی مدیریت پست از گیریکناره به «اصل

 بازار و عملیات کنونی معاون «صحرایی علی» کاندیدا، 7 بین از بورس شرکت جدید مدیره

 .کرد معرفی و انتخاب سهام بازار اجرایی نهاد جدید مدیرعامل عنوان به را تهران بورس

 

 پتروشیمی

ها پتروشیمی کمدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم کرد تا کنون قیمت خورا

 12در طول سال  هایمیپتروش یگفت: حجم صادرات ارزوی  تغییری نکرده است.

 شودیاستفاده م هایمیمصارف خود پتروش یدرصد از آن برا 25دالر است که  اردیلیم

 خیزاده افزود: از تار عرضه کنند. نوروز مایدالر در سامانه ن اردیلیم 9در طول سال  دیو با

در  هایمیدالر توسط پتروش ونیلیم 571و  اردیلیم 2مرداد ماه  26تا  نیفرورد 21

 .عرضه شد مایسامانه ن

 

 اطالعات و ارتباطات

مراحل الزم  یوب از طیشدن ادغام با شرکت ها یبا اعالم منتف اتکیآس رعاملیمد

  یو فرصت خبر داد. نیاول در یشرکت بورس نیدرصد سهام ا 10 هیعرضه اول یبرا

و  یجمع بند یدو طرف برا یها از سوتمام تالش ریاخ یروزها یاظهار داشت: ط



  34 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

موضوع ادغام  "تای، نهامدنظر یهامدل نیدر هر دو طرف و تفاوت ب لیمسا یشدن برخ ییانجام شد اما با توجه به نها جهیحصول نت

   .شد یمنتف

 

 سازیتایر

مشمول  یکاالها ستیدر ل نیا از شیکه پ یسوار الیراد یرهایالتفاوت نرخ ارز معاف شد. تااز پرداخت مابه یسوار یرهایواردات تا

 وارد کشور خواهد شد. یصمت با ارز دولت ریوز میقرار نداشتند، با تصم یارز دولت افتیدر

 

 سازیخودرو و قطعه

خودرو  متیق یدرصد 17 شیبر افزا یخودروسازان مبن شنهادیو معادن مجلس با اشاره به پ عیصنا ونیسیکم یسخنگو

هزار پرسنل  11تاوان حقوق و دستمزد  دیو مردم نبا ردیخودرو صورت بگ متیق زیبر اساس آنال دیها بامتیق شیگفت: افزا

اما  میرا قبول دار متیق شیو به تبع آن افزا دیتول هیمواد اول شیما تورم و افزاهند. را بد یشرکت خودروساز کیمازاد در 

  شود. یبررس دیعدد آن با

: نه فقط محصوالت گفتسازان تاکید بر رشد بهای تمام شده قطعهبا  سازان همگن کشوررئیس هیات مدیره انجمن قطعه

ای تمام شده درصدی به 120تا  80سبب افزایش فوالدی، که تمامی عوامل موثر بر بهای تمام شده افزایش قیمت داشته و 

 95سال  درصدی قطعات نسبت به 100سازان در گرو افزایش نرخ حداقل شده است. تداوم فعالیت قطعه 95نسبت به سال 

  .های اعمال شده در این حد نبوده استاند؛ اما افزایش نرخنرخ فروش محصول داشته ها افزایشاست؛ البته برخی شرکت
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 های فلزیاستخراج کانه

به بورس گفت: برنامه  (رمجموعهی)شرکت ز انیرانیا ریورود شرکت آهن و فوالد غدمدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو درخصوص 

از  هیسرما شیبه افزا رهیمد اتیه شنهادیباتوجه به پ یدیس .ستیآن مشخص ن قیشرکت در حال انجام است اما زمان دق نیورود ا

 هیاز کار آن شروع شده، سرما یکه بخش دیاستفاده در معدن جد یبرا یمال نیتام نیگفت: ا 97محل سود انباشته در مجمع ساالنه 

 یواقع متیاز تفاوت ق یناش یاهیمخارج سرما جبران ،یمعدن یلیآالت تکم نیماش دیخر ر،یپذ هیسرما یهاشرکت ریدر سا یگذار

در  یدرصد 40تا  30 هیسرما شیبرنامه افزا موجود، یاسم هیسرما زانیبه م صرف خواهد شد. فوالد یاطرح توسعه یوردآو بر

 مجمع فوق العاده اخذ شود. یماه مجوز برگزار ید ایشود در اواخر آذر ماه یم ینیبشیبرنامه است که پ

  



  36 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

 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 داوود فصاحت محمد مهدی علیزادهتحلیل بنیادی 

  :مهبد قندچیتحلیل تکنیکال 

  :الهه چپردار و مهسا پاکپورگزارش بورس کاال 

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

 

 


