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 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 

  

ها ادامه نخستین هفته از فصل خزان را در حالی پشت سر گذاشتیم که همچنان تنور بازار سرمایه داغ است و سقف شکنی شاخص

نفتی، فوالدی  برای محصوالت رقابت حذف سقفانتظارات تورمی زیر سایه کاهش شدید ارزش ریال در برابر سایر ارزها در کنار دارد. 

ای شده است. البته در این بین رسیدن گزارش موجب تزریق بیشتر نقدینگی به تابلوهای تاالر شیشه پتروشیمی در بورس کاال و

ها را توجیه کرده است. ها و قیمتها نقش بسزایی در حرکت بازار داشته و عمال این رویداد رشد شاخصخوب ماهانه شرکت

 هایبازانه نظیر ارز و طال، اکنون بورس پتانسیلرها با ماهیت سفتهدلیل کاهش انتظارات از بازدهی در بازا کارشناسان معتقدند به

 .دارد رشدباالتری برای جذب نقدینگی و 

واحدی به پایان رساند که این رقم در  180.635در حالی اولین هفته از فصل پائیز را در ارتفاع « دماسنج بازار سرمایه»

 23.307توان گفت که بازدهی بورس در هفته گذشته، ود. بنابراین میواحد ب 157.328پایان هفته پایانی فصل تابستان، 

 Ifexدرصد بوده که رقم جالبی است. در شاخص فرابورس هم وضعیت تقریبا به همین شکل بود.  81/14واحد معادل 

واحدی در  2 واحدی آغاز نمود که این شاخص در پایان هفته، ضمن ورود به کانال 1.858در حالی کار خود را در ارتفاع 

در هفته  Ifexواحدی آرام گرفت و به تعطیالت پایان هفته رفت. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی  2.071ارتفاع 

 درصد( بوده است.  46/11واحد )معادل  213ابتدایی مهر ماه 

که در ادامه رشد پر قدرت شهریور ماه، موفق شد نخستین هفته مهر ماه را با رشد خوبی را داریم  «وزنهم»شاخص در سوی دیگر، 

رود که این رقم در پایان واحدی به مصاف هفته دوم فصل پائیز می 31.455وزن در حالی با ارتفاع پشت سر بگذارد. شاخص هم

 05/16واحد )معادل  4.351وزن برابر با ی شاخص همواحد بوده و در نتیجه باید گفت بازده 27.104هفته چهارم شهریور ماه، 

های فروش در کنار های گروه مواد غذایی و آشامیدنی و ... درخصوص افزایش نرخسازی برخی از شرکتدرصد( بوده است. شفاف

ارزش جایگزینی هایی که عدم ثبات در وضعیت اقتصادی و انتظارات تورمی موجب شده تا بخشی از نقدینگی بازار در مسیر شرکت

 باالتری نسبت به تابلوی معامالت دارند، قرار بگیرد. 
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های رویداد با اهمیت بود. رویداد اول افزایش نرخ فروش محصوالت شرکت 3ای که گذشت تحت تاثیر بورس تهران در هفته

را داشتیم که البته برای  هاو گزارش ماهانه شرکت« کدال»بزرگ و خام فروش در بورس کاال بود. در رویداد دوم تحوالت 

 یجلسه شوراهفته دوم مهر ماه هم بازار تحت تاثیر این مساله خواهد بود. و رویداد سوم مربوط به تحوالت سیاسی و 

، افزایش مجدد اهواز یستیحادثه تروردر نیویورک بود. البته در این بین خبرها و اتفاقات دیگری نظیر سازمان ملل  تیامن

 و ... را داشتیم که بازار واکنش چندانی به این اتفاقات نشان نداد.  FATFو مسائل مربوط به نرخ دالر و سکه 

های فروش در بورس کاال برای یک دوره چند ماهه و عدم عرضه جدی درخصوص رویداد نخست باید گفت که به دلیل حبس نرخ

الدی در بورس کاال تشکیل شده و این وضعیت سبب ها، تقاضای سنگینی برای محصوالت نفتی، پتروشیمی و فواز سوی شرکت

درصدی و  100های بیش از ها با رشدهای فروش شده است تا جایی که حتی نرخ برخی از محصوالت این شرکتپرش جدی نرخ

د و سود ساز افزایش جدی تورم در سطح جامعه خواهد شد اما درآماند. این رویداد اگرچه زمینهرو شدهتشکیل صفوف خرید روبه

 ها را به شکل با اهمیتی افزایش خواهد داد.شرکت

ها بود. بسیاری از سرمایه گذاران نگران این اما مورد دوم که بازار به شدت نسبت به آن شک و تردید داشت، گزارش ماهانه شرکت

شود و البته سایه این نگرانی همچنان بر ها کاسته های ایاالت متحده، از مقدار فروش صادراتی شرکتمساله بودند که با آغاز تحریم

ها نظیر پتروشیمی خارک و زاگرس، فوالد هرمزگان کند اما رسیدن گزارش خوب شهریور ماه برخی از شرکتسر بازار سنگینی می

رات های صادهای بازار تعدیل شده و باری دیگر شاهد حرکت نقدینگی به سمت سهام شرکتو ... موجب شد تا بخشی از نگرانی

 های صادرات محور شاهد بودیم.محور باشیم. در نیمه دوم هفته گذشته، معامالت پر حجمی را در سهام شرکت

در نیویورک بود. جایی که برخی انتظار دیدار حسن روحانی با رئیس جمهور آمریکا سازمان ملل  تیامن یجلسه شورارویداد سوم 

 هیانیببینی اتفاق ناگوار در این جلسه را داشتند اما تحول خاصی رخ نداد. البته پیش از آغاز نشست سازمان ملل، و برخی دیگر پیش

وزیر امور خارجه ایران و هماهنگ کننده سیاست زارش، را داشتیم. بر اساس این گ 4+1 یو کشورها رانیمنتظره مشترک ا ریغ

مندی ایران از ای و لزوم بهرهای مشترک درباره حفظ توافق هستهدر بیانیه ،خارجی اتحادیه اروپا برای نخستین بار پس از برجام

  .منافع اقتصادی آن تاکید کردند

با هدف ادامه تجارت،  ژهیو زمیمکان کیاز جمله  یعمل یهاراه سیبه تاس میتصم رانیو ا 4+1گفته شد که  این بیانیهدر 

مجوز به  یو اعطا« قانون انسداد» یروزساناعضا از به -1خالصه متن بیانیه:  اند.گرفته رانیو فروش نفت ا یروابط بانک

 هیانیبه اهداف مندرج در ب تداوم تعهد -2 ، استقبال کردند.ی به ایرانخارج یهاوام یبرا یاروپا برا یگذار هیبانک سرما

و تداوم  رانیپرداخت با ا یهاکانال نیتضم یاقدامات موثر برا یریگیپ) 97 ماه ریت 15مشترک در  ونیسیجلسه کم یوزرا

 یاتیعمل یبرا شتریب تیاز فعال تیحما یبرا یاعضا بر اراده قو -3ی( میمحصوالت پتروش ،یگاز عاناتیم ،صادرات نفت

 کردند. تاکید ی راالملل نیو ب یمنطقه ا یدر کنار تداوم تعامل با شرکا «ژهیسازوکار و» کی سیابتکار تاس کردن
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در دو سه ماه  4+1های عملیاتی که توسط کارشناسان ایران و راه حلدر معاون وزیر امور خارجه ایران گفت: در همین زمینه 

های آمریکا در امیدواریم قبل از تحریم .مالی ایران پیدا شده استهای و سازوکارهایی برای پرداخت هاایده، شده بررسیگذشته 

تواند از این مسیر استفاده کند آبان( بخشی از این سازوکارها مستقر شود. کشوری که بیرون از اروپا خریدار نفت ایران است می 13)

یک برد سیاسی برای ایران و یک انزوای سیاسی  شورای امنیت سازمان مللشود. نشست و تا وقتی نهایی نشود جزییات آن بیان نمی

 .های نفتی هم درست خواهد شدبرای آمریکا بود. اگر بحث بانکی درست شود خیلی از بحث

 

 بینی بازارپیش

رو شد تا کماکان معامله گران حال و هوای کننده دیگر روبهبورس اوراق بهادار تهران در هفته ابتدایی مهر ماه با یک جهش خیره

ای به قدری افزایش یافته که طی هفته اخیر عالوه بر ورود ابستانی خود را حفظ کرده باشند. سرعت ورود نقدینگی به تاالر شیشهت

توان بازار مثبتی را های جدید، شاهد شکست رکورد ورود نقدینگی به بازار سرمایه بودیم. برای هفته جاری میها به کانالشاخص

ها ها به روی کدال قرار خواهد گرفت و این گزارشهای بیشتری از سوی شرکتروزهای ابتدایی هفته، گزارشانتظار داشت. البته در 

های بواسطه رشد هفته« کنفرانس اطالع رسانی»ها برنامه تواند رفتار بازار را مقداری تعدیل کند. ضمن اینکه بسیاری از شرکتمی

 ان گفت که بازار برای هفته جاری تحت تاثیر کدال و تحوالت این حوزه خواهد بود. تواخیر را برگزار خواهند کرد. بنابراین می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

      

 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(

31/06/1397  1.825 947 94 1.041 784 

01/70/1397  2.107 1.131 165 1.296 811 

02/70/1397  1.915 1.066 188 1.254 661 

03/70/1397  2.422 1.452 191 1.643 779 

04/07/1397 2.459 1.423 175 1.598 861 

 3.896 6.832 813 6.019 10.728 جمع کل

 3.043 4.372 499 3.873 7.415 جمع هفته گذشته

٪45 اختالف )درصد(  55٪  63٪  56٪  28٪  

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 04/07/1397تا تاریخ  27/06/1397از تاریخ  هاشاخص

٪81/14 23.307 180.635 157.328 شاخص کل بورس  

٪05/16 4.351 31.455 27.104 وزن(شاخص کل )هم  

٪46/11 213 2.071 1.858 شاخص فرابورس  
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یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف  

 

های جدیدی شکل گرفته افزوده شده و قلهحجم و ارزش معامالت هفته اخیر بر میزان  3 – 2طی دهد که نشان میفوق  گراف

، «بانکداری»، «فلزات اساسی»، «محصوالت شیمیایی» نظیرهایی ، بیشترین ارزش معامالت متعلق به گروهگذشتههفته  است. در

های بزرگ، البته در کنار گروهها نظیر وخارزم، رمپنا و برخی از نمادهای خودرویی بود. و برخی از تک سهم« های نفتیفرآورده»

 در روند صعودی قرار گرفتند.صنایع متوسط و کوچک نظیر مواد غذایی و آشامیدنی، قند و شکر و سیمان نیز مورد توجه بودند و 

)میانگین میلیارد تومان  6.832در اولین هفته فصل پائیز بازار بورس و فرابورس(  2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در 

هفته پایانی  (میلیارد تومان 1.093)میانگین روزانه میلیارد تومانی  4.372بود که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 1.366روزانه 

دهد. کماکان اعتقاد داریم که ثبات ارزش معامالت در سطوح فعلی موجب می درصدی را نشان 25شهریور ماه، رشد جالب توجه 

میلیارد  600 - 500ماه از افزایش ارزش معامالت به سطوح بیش از  3تداوم روند صعودی و حمایت از بازار خواهد شد. بیش از 

 د و کماکان ورود نقدینگی به بازار با شدت مناسبی ادامه دارد. گذرتومان در روز می
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 مجله خبری

 اخبار سیاسی 

رانی سازمان ملل گفت: رویکرد آمریکا در برابر ایران نرئیس جمهور ایران در سخ

لجاجت بوده و محکوم به شکست است. ما هم معتقدیم در نهایت شاید راه بهتری 

سازمان  2231باشد، اما گفتگو دو سویه است. قطعنامه جز گفتگو وجود نداشته 

کنیم به قطعنامه برگردید، به میز ملل متحد ورق پاره نیست، از شما دعوت می

ر د. د، به شورای قطعنامه امنیت برگردیترسیدمذاکره برگردید. اگر از برجام می

های دو عکسشود. برای گفتگو نیاز به گرفتن تحریم زندگی و رفاه مردم نفی می

گویم مراوادات بین الملل بازیچه سیاست های یکدیگر را شنید. از هیمنجا میتوان در همین مجمع عمومی حرفنفره نیست، می

 .تواند از همانجایی که قطع شده، شروع شودداخلی آمریکا نیست. هر گفتگویی می

 

ا با تکرار خواست در وزارت امور خارجه آمریک« اقدام ایران»رئیس گروه موسوم به 

های ایرانی تصمیم به اتخاذ های این کشور برای مذاکره با تهران گفت: اگر مقاممقام

 م.وگو کنیایم برای ارائه امتیازهای بسیار گفتمسیر متفاوتی بگیرند، آماده

 

 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای 

مین نظر شورای نگهبان اصالح جرائم سازمان یافته فراملی )پالرمو( را برای تامبارزه با 

 46رای موافق،  141نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس با  د.کردن

نماینده حاضر در جلسه الیحه الحاق  244رای ممتنع از مجموع  9رای مخالف و 

زمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سا

نمایندگان  .)پالرمو( اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصالح کردند یافته فراملی

 10، 5، 3،  2مجلس با اصالح ماده واحده این الیحه تصویب کردند: جمهوری اسالمی ایران نسبت به این کنوانسیون از جمله مواد 

براساس این مصوبه د. ساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرو مقررات داخلی خود بویژه اصول قانون اآن را براساس قوانین  23و 

ایران به مفاد این ماده در این خصوص  مستلزم مصرف خالف شرع اموال باشد، 14همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده 

عبارتی د که هیات رییسه مجلس اعالم کرد این مواد دارای اصالح برخی مواد دیگر این الیحه نیز دارای اشکاالتی بو. متعهد نیست

 د.است که این ایرادات رفع ش
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مهر تصمیم خود درباره شکایت  11المللی دادگستری الهه روز سوم اکتبر، دیوان بین

های آمریکا ایران از آمریکا و درخواست ایران برای اقدام فوری در جهت توقف تحریم

 کند.می را اعالم

 

 

بانک دولت فرانسه طرح خود را برای تضمین مالی تجارت با ایران متوقف کرد. 

شرایط مهیا نشد و نسه با بیان این که ای فرانس بانک دولت فرمدیرعامل بی پی آ

ها به دلیل ادامه کار با شود شرکتها علیه جمهوری اسالمی ایران موجب میتحریم

 ت.ن طرح به حالت تعلیق در آمده اسآن کشور جریمه شوند، اعالم کرد ای
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 اخبار اقتصادی 

درصد رسید که نسبت به ماه  3/11به  97ماهه منتهی به شهریور  12نرخ تورم 

عدد  97در شهریور ماه  د.دهدرصد افزایش نشان می 6/1درصد بود،  7/9ل که قب

درصد  4/5 رسید که نسبت به ماه قبل 6/134( به 1395=100شاخص کل )

 مشابه ماه به نسبت دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کلافزایش نشان می

 7/25 میانگین طور به کشور خانوارهای یعنی باشد؛می درصد 7/25 قبل سال

مجموعه کاال و خدمات » یک خرید برای 96 شهریور از بیشتر درصد

 .است یافته افزایش درصد واحد 4/6( درصد 3/19) قبل ماه در اطالع این به نسبت که کردند هزینه «یکسان

 

های اساسی میلیارد دالر برای تهیه کاال 13رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد که 

همتی در این جلسه گزارشی ارائه داد  و جای نگرانی وجود ندارد. کامال تامین شده

مبنی بر اینکه صادرکنندگان برای صادرات مورد حمایت هستند اما متأسفانه بخشی 

وی همچنین تاکید  گردد.های غیرنفتی به کشور باز نمیارز ناشی از صادرات کاال

درصد از اموال خود را حفظ کنند و باید ما  40توانند ها میطبق قانون، بانککرد: 

وال محسوب و درصد مازاد ام 40بقی آن را واگذار کنند. بنابراین حفظ بیش از 

 .شودمشمول مالیات می

 

همتی افزود: از  .میلیارد دالر اعالم کرد 19را بیش از  97ماه نخست سال  5رئیس بانک مرکزی حجم صادرات غیر نفتی ایران در 

دالر  16های نفتی بوده که به چرخه اقتصاد بازگشته و حدود لیارد دالر صادرات گاز و فرآوردهمی 3ادرات غیر نفتی؛ مجموعه ص

وی ادامه داد: مجموع ارز عرضه شده در سامانه نیما در مدت اجرای بسته جدید ارزی  .باقی مانده نیز باید به این چرخه باز برگردد

های پتروشیمی بوده و بقیه صادرکنندگان مربوط به شرکت %80وده است که از این مبلغ، بیش از میلیارد یورو ب 2تاکنون نزدیک 

میلیارد دالر ارز برای واردات کاالهای اساسی، ضروری، دارو  13وی تاکید کرد:  .انددر بازار ثانویه داشته %20غیرنفتی سهمی کمتر 

درباره نیازهای ارزی مردم  همتی همچنین ت.ها درحال انجام اسواردات آن و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته که به تدریج تامین و

ها ورود اسکناس به کشور توسط صرافی شود؛ها تامین میها و صرافیی مردم نیز توسط بانک: اسکناس مربوط به نیازهای واقعافزود

کند، بانک مرکزی هم باقی مانده نیاز را تامین میو سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آغاز شده و درحال افزایش است و در کنار آن، 

وی تاکید کرد: مسئوالن . شودها به صورت اسکناس وارد کشور شده و در بازار عرضه میی از ارز سامانه نیما توسط صرافیمضافاً بخش

هایی در دست ها، برنامهرافیسازی خرید و فروش ارز در صا کانون صرافان داشته و جهت روانذیربط در بانک مرکزی تعامل خوبی ب

 .اقدام دارند
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هزار میلیارد ریال بوده که در  2.408مبلغ  97ماهه نخست سال  5های اقتصادی در ها به بخشمجموع تسهیالت پرداختی بانک

پرداختی سهم تسهیالت  درصد( افزایش داشته است. 6/15هزار میلیارد ریال )معادل  325مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 

هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص  570ماهه سال جاری معادل  5بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 

 هزار میلیارد ریال( است. 1.484های اقتصادی )مبلغ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش 4/38

 

تواند در کنار بازاریابی نفت خود روسیه می :عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت

توانیم در برای نفت ایران نیز بازاریابی کند و این نکته مهم و مثبتی است که می

نه تنها روسیه بلکه اگر ما مذاکرات قوی با دیگر  دوران تحریم از آن استفاده کنیم.

هند برای ما برد ام دکشورها مانند هند یا چین داشته باشیم و آنها این کار را انج

 د.شوحساب می

 

کننده نفت است، یه، با اینکه خود بزرگترین تولیدهای انجام شده میان ایران و روسیه قرار شده روساسپوتنیک نوشت: طبق توافق

خریداران حجم زیادی از نفت ایران را خریداری کند. همچنین خبرها از تداوم خرید نفت توسط چین، هند و ژاپن که بزرگترین 

 .باشند، حکایت داردنفت ایران می

 

به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان تیر ماه بر اساس سررسید 

 946هزار و  3لندمدت و مدت و بهای میانمیلیون دالر آن بدهی 721هزار و  6میلیون دالر است که  668هزار و  10ها اولیه بدهی

 .های کوتاه مدت استین میزان بدهیمیلیون دالر از ا
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 های جهانیبازار

 

 نام مواد 31/06/1397 07/07/1397 تغییر هفتگی

 نفت 78 82 13/5٪

 طال 1.199 1.192 ٪-58/0

 بیلت 480 471 ٪-88/1

 مس 6.335 6.258 ٪-23/1

 روی 2.524 2.596 85/2٪

 آلومینیوم 2.088 2.053 ٪-68/1

 سنگ آهن 69 69 0٪

 سرب 2.041 2.032 ٪-44/0

 متانول 412 411 ٪-24/0

 اوره 309 315 94/1٪

 

عامل کاهش موجودی انبارها، افت شاخص دالر و کاهش  3ها را داشتیم. ها در اکثر کامودیتیرشد نسبی رقیمتدر بازارهای جهانی، 

 بهبودساز برگشت فلزات اساسی و تداوم روند صعودی نفت شده است. تنش تجاری میان آمریکا و چین از دالیلی است که زمینه

از دیگر  سپتامبر ماه در 9/52 به آگوست ماه 5/52 از PMI تولید مدیران شاخص صعود و( ژاپن) دنیا اقتصاد سومین تولید وضعیت

 ها حمایت کرده و به بازار ثبات بخشیده است.دالیلی است که از رشد قیمت

 

 نفت

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت  دالری هستیم. 80ها و ورود به کانال شتاب گرفتن رشد قیمتدر حوزه نفت، شاهد 

برایان هوک، نماینده سنت رسید.  53دالر  73سنت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت به  88دالر و  82برنت دریای شمال به 

یران ذخایر ها علیه ادهیم که پیش از اعمال مجدد تحریمما اطمینان می» در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: آمریکا در امور ایران

او  ترامپ قبال از اوپک درخواست کرده بود نفت بیشتری تولید کند و دست از افزایش قیمت بردارد. «.نفتی کافی در اختیار داریم

 های بیشتری بر روی صادرات نفت آن از اوایل نوامبر اعمال شود.ایجاد آشوب کرد و قول داد تحریم همچنین ایران را متهم به

 «.شوداوپک و شرکایش باید همکاری کنند و مطمئن شوند بحران دیگری ایجاد نمی» ت:دبیرکل اوپک گف
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 سنگ آهن  –فوالد 

و  %7/2 سپتامبر ماه در چین تولیداست.  کرده منتشر سپتامبر ماه در را عضو کشور 66 تولید عملکرد گزارش فوالد جهانی انجمن

 زیست تولید محدودیت اعمال با همزمان تولید ظرفیت کاهش رسدمی نظر بهداشته است.  رشد %8/5ماه این کشور  8عملکرد 

 اولیه مواد تقاضای رشد سرعت بازار، هایقیمت تحریک ضمن که بوده چین فوالد تولید بر اثرگذاری حال در زمان مرور به محیطی

 را دنیا فوالد تولید رشدهای بیشترین از یکی فوالد، تولید درصدی 9 رشد با ایران. دهدمی کاهش را زغالسنگ و آهن سنگ شامل

 .دارند قرار مطلوبی موقعیت در فوالدساز هایشرکت و رسیده درصد 21/6 به نیز ماهه 8 عملکرد .دارد

 

 فلزات رنگین

 شانگهای مس باشند. پرمیومای ادامه روند صعودی آغاز شده میفلزات رنگین پس از رشد در روزهای پایانی شهریور ماه، در تالش بر

 درصدی 18 افت شاهد جاری ماه در دنیا انبارهای مس دارد. موجودی بازار تقاضای مناسب از نشان که بوده اخیر سال 3 اوج در

می  ICSG مس المللی بین مطالعاتی است. گروه آمریکا بورس درصدی 26 و افت شانگهای بازار درصدی 20 کاهش ،LME بازار

 هزار 115 و امسال تنی هزار 67 عرضه کسری بینیپیش متال بولتن و داشته تنی هزار 5/45 کسری ژوئن ماه در مس عرضه گوید

 دالری حمایت شوند.  6.000های بیش از ها در سطوحبا این شرایط به نظر قیمت است. نموده را 2019 سال تنی

و  2018 ابتدای ماه 8 طی چین تولیددرصدی  6/6 کاهش، 2018هزار تنی سال  215در فلز روی، عواملی نظیر: کسری عرضه 

 به چیندالری شده است.  2.500های بیش از موجب برگشت این فلز به قیمت ماهه 5 سطح کمترین درکاهش موجودی انبارها 

 گمرک انبارهای موجودی از تن هزار  80و سپتامبر در حدود  آگوست ماه دردست به کاهش تولید زده است.  بازار تقویت منظور

 عرضه کسری شاهد روی جهانی بازار گویدمی ILZSG مطالعاتی گروهاست.  شده منتقل چین درون انبارهای به و ترخیص چین

 کنار در. است نموده را 2018 سال طی تنی هزار 215 عرضه کسری بینیپیش بولتن متال و بوده جوالی ماه در تنی هزار 5/32

 اثر .شود کنسانتره بازار در بیشتر عرضه عامل تواندمی اخیر هایهفته در استرالیا بزرگ معادن تولید شروع مثبت، هایگزارش این

 تواندمی که است مشاهده قابل دالر 90 – 80 به دالر 75 – 65 از شمش به روی کنسانتره تبدیل TC شاخص افزایش در نآ

 مناسبی را شاهد هستیم. شرایط فعال مدت کوتاه در لکن .کند عوض را مدت دراز در معادالت
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 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 تراکتورسازی ایران

ای در سال گذشته داشته است. کند و عملکرد ویژهخواهیم رفت. شرکتی که تراکتور تولید می« تایرا»در گروه ماشین آالت به سراغ 

رود در نیمه دوم سال عملکرد بهتری را در این شرکت البته از ابتدای تابستان وضعیت تولید و فروش مجددا بهبود یافته و انتظار می

میلیارد ریال متعلق به فصل  1.860میلیارد ریال فروش زد که از این مقدار، 8.861ا سال گذشته رقمی بالغ بر داشته باشیم. تایر

را استارت زده که مبلغ فروش  97میلیارد ریال متعلق به فصل تابستان بوده است. گفتنی است، تایرا در حالی سال  2.125بهار و 

میلیارد ریال  4.727( 1.008و شهریور  1.387، مرداد 922، تیر 556، خرداد 452شت ، اردیبه407تا پایان شهریور ماه )فروردین 

 درصدی فروش دارد.  5/18میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته نشان از رشد  3.985بوده است. این درآمد نسبت به فروش 

شود، بهبود عملکرد شرکت در فصل تابستان است که نه تنها افت درآمد فصل های ماهانه تایرا رویت مینکته جالبی که در گزارش

دو  475دو دیفر و تراکتور  399بهار را جبران کرده بلکه در مجموع از عملکرد دوره مشابه سال گذشته پیشی گرفته است. تراکتور 

دو  475درصد و نرخ فروش  10دو دیفر در حدود  399دهند. نرخ فروش درآمد شرکت را تشکیل میدرصد از  65دیفر در حدود 

درصد نسبت به فروردین ماه افزایش یافته است. با توجه به بهبود وضعیت مقدار و نرخ فروش و همچنین بحث  5دیفر در حدود 

 تر از عملکرد سال گذشته باشد.  ناسبرود درآمد و سود شرکت در سال جاری مافزایش نرخ مجدد، انتظار می
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 پتروشیمی غدیر

رویم که از زمان ورود به تابلوی معامالت و می« شغدیر»گروه پتروشیمی به نام در ادامه به سراغ یکی از نمادهای تازه وارد در 

این عودی سهم نیز ادامه داشته باشد. بواسطه تحوالت ارزی، بازدهی سنگینی را برای سهامدارانش به ارمغان آورده و به نظر روند ص

رساند و مابقی صادر رس کاال در داخل کشور به فروش میدرصد تولیدات خود را از طریق بو 50شرکت تک محصولی بوده و حدود 

میلیارد ریالی را  4.170، درآمد PVCهزار تن  123از محل تولید و فروش بیش از  96پتروشیمی غدیر طی سال مالی . شوندمی

 PVCدرصد متعلق به نیمه نخست سال بوده است. متوسط نرخ  43میلیارد ریال معادل  1.803محقق کرد که از این مقدار درآمد، 

 ریال بوده است.  33.712.956طی سال گذشته به ازای هر تن 

( 372، شهریور 82، مرداد 636، تیر 369، خرداد 495یبهشت ، ارد362فروردین ماه ابتدای سال جاری ) 6غدیر در گفتنی است، ش

دهد. درصدی را نشان می 29ه، رشد حدود میلیارد ریال درآمد داشته که در مقایسه با فروش دوره مشابه سال گذشت 2.317مجموعا 

تا پایان مرداد ماه به  ریال بوده است. نرخ فروش این محصول با یک شیب مالیم 41.521.729در فروردین ماه  PVCنرخ فروش 

های ل رسیده است. و البته همچنان نرخریا 56.078.872ریال رسیده اما در شهریور ماه با یک جهش جدی به  45.598.028

میلیون ریال  100در آخرین معامله در بورس کاال به  PVCهای بازار شکاف جدی دارد. نرخ فروش فروش در بورس کاال با نرخ

و ارقام باالتری متناسب با  های فروش شغدیر به اعدادها در بورس کاال، نرخامیدوار است با برداشته سقف قیمتار نزدیک شده و باز

 .های جهانی برسدقیمت

 )آغازگر واکنش پلیمراسیونپتروشیمی غدیر در آخرین گزارش منتشر شده اعالم کرده که به دلیل کمبود موجودی کاتالیست 

PVC)  ورت گرفته های صبینیبا توجه به پیشو این نکته منفی و مبهم شرکت است. مجبور به کاهش ظرفیت تولید خود شده

تن کاتالیست جهت مصرف دو سال شرکت با تولیدکننده اروپایی مذاکره و سفارش گذاری صورت  240اواخر سال گذشته مقدار

گردد که در مرحله ای وجه آن پرداخت و ارسال میت مرحلههه دارد بصورما 3 گرفت و با توجه به اینکه این ماده تاریخ مصرف

ها از ارسال پایی، شرکت مزبور به بهانه تحریمکننده اروانکی و انتقال ارز به حساب تولیداخیر پس از ثبت سفارش و تخصیص ارز ب

 .محموله خودداری و مبلغ پرداختی را عودت نموده است

قرار گرفت و با المللی در دستور کار فوری شرکت کنندگان معتبر بینکره با دیگر تامینمشکالت آتی مذاالبته جهت جلوگیری از 

تن کاتالیست جهت تست و بررسی خریداری و تحویل شرکت قرار گرفت و مقرر شد قرارداد یکساله  4کنندگان یکی از این تامین

باشد و تن در سال می 120یت تولیدی حدود الزم بذکر است نیاز ساالنه به این ماده بر اساس ظرف .با شرکت مزبور منعقد گردد

های امین کاتالیست نداشته باشد و نرخدر مجموع باید گفت که اگر شرکت مشکلی از بابت ت د.کننده داخلی ندارمتاسفانه تامین

 .شکل با اهمیتی افزایش خواهد یافتبیت شود، سود شرکت به میلیون ریالی در بورس کاال تث 100فروش در سطوح بیش از 
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت پتروشیمی غدیر 

PVC میلیون ریال
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 گروه صنایع کاغذ پارس

آبان دارد، خواهیم رفت. این شرکت در جدیدترین  30در انتها به سراغ بررسی آخرین وضعیت چکاپا که سال مالی منتهی به 

تن کاغذ  16.716میلیارد ریال درآمد از محل فروش: ) 2.953رقمی بالغ بر  97بینی کرده در سال سازی منتشر شده پیششفاف

 45.016.000تن خمیر ویرجین به نرخ هر تن  45.025میلیارد ریال +  584ل مجموعا ریا 30.000.000رول سفید به نرخ هر تن 

میلیارد  462ریال مجموعا  24.134.000تن خمیر ویرجین داخلی به نرخ هر تن  14.173میلیارد ریال +  2.026ریال مجموعا 

ارد ریال( شناسایی نماید. این بررسی نشان میلی 342ریال مجموعا  21.830.000تن رول فلوتینگ به نرخ هر تن  11.475ریال + 

درصد رول فلوتینگ  11درصد مربوط به کاغذ رول سفید و  20درصد درآمد شرکت مربوط به فروش خمیر ویرجین،  69دهد که می

 ت. درصد درآمد شرکت از محل فروش خمیر ویرجین تامین شده اس 62ماه اخیر حدود  9دهد که طی ها نشان میباشد. بررسیمی

میلیارد ریال  2.953بینی نموده رقمی بالغ بر در ادامه نگاهی به گزارش ماه به ماه شرکت خواهیم داشت. چکاپا در حالی پیش

میلیارد، فروردین  220میلیارد، اسفند  153میلیارد، بهمن  161میلیارد، دی  161داشته باشد که فروش آذر ماه  97فروش در سال 

و جمع  میلیارد 362 شهریور ،میلیارد 280میلیارد، مرداد  286میلیارد، تیر  273میلیارد، خرداد  262میلیارد، اردیبهشت  239

بینی شده بوده است. این بررسی نشان درصد مبلغ فروش پیش 81میلیارد ریال معادل  2.398ماه ابتدای سال نیز  10فروش 

بینی شده دست رود شرکت به فروش پیشی فعلی انتظار میدهد که شرکت در بخش درآمد شیب مناسبی داشته و با شرایطمی

با توجه به افزایش نرخ ارز و ایجاد زمینه بازارهای صادراتی و ظرفیت شرکت جهت صادرات و تولید محصوالت از مواد اولیه یابد. 

های بیشتری ین سهم حرفبه نظر ا .ریال افزایش یافته است 751ریال بملغ  605از مبلغ  (eps) بینی شرکتشداخلی، سود پی

برداری از خط تولید شرکت زیر مجموعه، سود قابل توجهی در سرفصل داشته باشد. به ویژه اینکه با بهره 98برای گفتن در سال 

 ریالی رسید، خیلی جای تعجب وجود ندارد ... ! 2.000ها خواهد نشست. اگر چکاپا برای سال آتی به سود سرمایه گذاری
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میلیون ریال-فروش ماهانه گروه صنایع کاغذ پارس 

96درآمد سال  97درآمد سال 



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

 

 

      

 یتحلیل بنیاد

 بررسی وضعیت شرکت توسعه صنایع بهشهر

 
 معرفی

تحت نام شرکت سهامی خاص توسعه صنایع آرین و به شماره  1349ماه دی 14شرکت توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام( درتاریخ 

 20العاده مورخ ها و مؤسسات صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبـق تصمیم مجمع عمومی فوقدر اداره ثبت شرکت 14393

العاده وسعه صنایع بهشهر تغییر یافت و حســب مصوبه مجمع عمـومی فوقنام شرکت، به شرکت سهامی خاص ت 1350مرداد 

در سازمان بورس اوراق بهادار تهران  1353یافته و از سال  عام تغییرنوع شرکت از سهامی خاص به سهامی  1352اسفند  14مورخ 

بر بالغ 1394دی ماه  1العاده مورخه پذیرفته شده است. سرمایه شرکت پس از چندین مرحله افزایش نهایتاً در مجمع فوق

در اداره  1395رداد ماه خ 29میلیون سهم یک هزار ریالی( گردیده و در تاریخ  7.021.002میلیارد ریال )شامل تعداد  7.021.002

 .ثبت رسیده است ها بهثبت شرکت

طریق خرید و فروش  ها از، سرمایه گذاری در شرکت)سهامی عام( حسب مفاد اساسنامه موضوع فعالیت شرکت توسعه صنایع بهشهر

تولیدی و بازرگانی و انجام سایر  ها اعم ازها و سایر شرکتها و خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار و مشارکت در بانکسهام آن

 .باشدانی مربوط به موضوع شرکت میمعامالت مجاز بازرگ
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 ترکیب سهامداران شرکت

 

 

 ترکیب پرتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت براساس بهای تمام شده

 

 

 

 

 

بورسی 

53%

غیر بورسی

47%
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 ترکیب پرتفوی بورسی بر اساس بهای تمام شده

در صد از بهای تمام شده پرتفوی بورسی 90مدیریت صنعت شوینده در مجموع شرکتهای مارگارین، س.گروه صنایع بهشهر و 

شود.شرکت را شامل می  

 

 

 ترکیب پرتفوی بورسی

باشد. این بیشترین ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت مربوط به سرمایه گذاری در سهام شرکت مدیریت صنعت شوینده می

باشد.ساینا می های گلتاش، پاکسان وشرکت سهامدار عمده شرکت  

مارگارین

56%

ر س گروه صنایع بهشه

ایران

19%

مدیریت صنعت 

شوینده

15%

بهپاک

4%

س اقتصاد نوین

3%

صنایع بسته بندی ایران

1%

بیمه نوین

1%
بانک اقتصاد نوین

1%
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بورسی شرکت بر اساس بهای تمام شدهترکیب پرتفوی غیر   

 

 

 

نام شرکت
درصد 

مالکیت

بهای 

تمام 

شده هر 

سهم

تعداد سهامبهای تمام شده
ارزش روز هر 

سهم
تغییرات   ارزش بازار

970,081-78.794,8163,187,117661,801,7933,3502,217,036مارگارین

59.561,0201,093,1801,072,129,9501,4961,603,906510,726س گروه صنایع بهشهر ایران

84.271,003844,812842,683,1035,0584,262,2913,417,479مدیریت صنعت شوینده

69.671,080240,677222,949,0696,8021,516,5001,275,823بهپاک

20.001,000200,000199,999,9984,565913,000713,000س اقتصاد نوین

61.341,32964,51648,550,12617,472848,268783,752صنایع بسته بندی ایران

(766)3.991,00360,01159,843,75199059,245بیمه نوین

0.0375730,84740,735,7931,26351,44920,602بانک اقتصاد نوین

5,721,16011,471,6965,750,536جمع

 پرتفوی بورسی 

صنایع شیر ایران

33%

به پخش

18%

س ساختمان 

بهشهر

15%

صادراتی توسعه 

بهشهر زرین

14%

سرآمد صنایع 

بهشهر

11%

مدیریت صنعت 

قند بهشهر

8%

صافوالبهشهر

1%
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درصدی شرکت  80باشد. این شرکت مالکیت غیربورسی بیشترین ارزش افزوده مربوط به شرکت صافوالبهشهر می در پرتفوی

 صنعتی بهشهر، بزرگترین تولیدکننده روغن خوراکی کشور را در اختیار دارد.

درصد( این شرکت در بانک اقتصاد نوین و ارزش روز این بانک  30درصدی )موثر  36باتوجه به مالکیت غیر مستقیم همچنین 

 ارزش افزوده الزم محاسبه و منظور شده است.

 

 

 

 

سرمایهنام شرکت
درصد 

مالکیت

بهای تمام شده

هرسهم
تعداد سهام

بهای تمام 

شده

 کل

ارزش 

کارشناسی

 هر سهم

تغییراتارزش کارشناسی

3,687,200451,5001,664,7713,710,2391,675,17310,402%1,400,00032.25صنایع شیر ایران

1,000899,800,000899,8201,6251,462,175562,355%1,000,00089.98به پخش

1,000743,999,800744,001744,0010%800,00093.00س ساختمان بهشهر

1,023698,600,000714,4581,106,582392,124%700,00099.80صادراتی توسعه بهشهر زرین

1,135483,032,000548,190548,1900%880,00054.89سرآمد صنایع بهشهر

1,000404,990,640404,991404,9910%450,00090.00مدیریت صنعت قند بهشهر

1,00070,300,00070,30026,4001,855,9201,785,620%740,0009.50صافوالبهشهر

0

0

4,931,420سایر )ارزش افزوده اقتصاد نوین(

5,046,5317,797,0327,681,921جمع

پرتفوی غیر بورسی 

7,681,921

1,207,580

3,076

-876,342

25,378,677

76%

ارزش افزوده پرتفوی بورسی

ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی

ارزش دفتری

ذخیره کاهش سرمایه گذاریها

تعداد سهام شرکت

خالص ارزش داراییها )NAV( هر سهم

آخرین قیمت )هرسهم(

NAV/ قیمت

محاسبه NAV شرکت توسعه صنایع بهشهر )وبشهر(

سود سهام بعد از ترازنامه

2,353

8,250,000,000

11,614,982

خالص ارزش داراییها

5,750,536
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 تایم فریم روزانه –تحلیل تکنیکال توسعه صنایع بهشهر )وبشهر( 

توسعه صنایع بهشهر را در یک کانال صعودی محصور  حرکتی سهام شرکتکنید، روند همانطور که در تصویر ذیل مشاهده می

های باشد که به غیر از یک مورد تخطی در سقف کانال، شاهد واکنشنمودیم. این قفس بدین جهت از اعتبار باالیی برخودار می

تومانی شکسته شده، انتظار  196تاریخی  بسیار ایده آلی در سطوح حمایتی و مقاومتی هستیم. بنابراین با توجه به اینکه اخیرا سقف

تومانی برابر با سقف کانال مذکور ادامه داشته باشد و  341 – 340کم تا محدوده قیمتی رود روند صعودی شکل گرفته دستمی

 تومانی نیز در دسترس قرار خواهد گرفت. 400های بیش از اعتبار شود، قیمتچنانچه این مقاومت بی
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 ماه بورس کاالی ایرانشهریور چهارمگزارش معامالت هفته 

  رینگ صنعتی

های ارسالی هفته قبل انجام شد و همچنان تقاضا برای در هفته گذشته بازار صنعتی به صورت مرتب مطابق با جدول عرضه

شنبه در آهن اصفهان بود که به جای روز سههای تیرآهن و میلگرد ذوبمحصوالت نهایی بسیار باال بود. تنها تفاوت مربوط به عرضه

تومان معامله شدند که این معامالت از سوی ناظر بازار تایید نشد.  4.000ای باال و قیمت بیش از روز چهارشنبه عرضه شد و با تقاض

رسد معامالت ورق در این هفته بر خالف هفته قبل که تایید نشدند بسیار پر رونق بود. با توجه به باز بودن سقف رقابت به نظر می

 دهد. معامالت تقاضاکنندگان را تحت تاثیر قرار میها عدم تایید معامالت، ریسکی است که در این هفته

بورس کاال رقم خورد که  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 233.050از  شیعرضه ب 04/07/97شنبه سه به  یدر هفته منته

تن بود که  181.930 ، البته رقمی که نهایتا در تاالر صنعتی معامله شدداشته کاهشتن  167.940نسبت به هفته گذشته حدود 

  رو گشت.تن روبه 333.062کنندگان معادل تقاضا یبرابر 57/1با استقبال حدود  وتن کاهش داشت  87.760نسبت به هفته قبل

 تن 101.000 که شامل ی بودهتن محصوالت فوالد 229.270در هفته گذشته مربوط به  یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

درصد  91 به طور میانگین تاشرکت شاهد رقابت  نیا یدیتولقلع اندود در ورق  انواع ورق تولیدی شرکت فوالد مبارکه اصفهان،

انواع میلگرد و تیرآهن تولیدی تن  27.450 .درصد رقابت شد 72و همچنین ورق گالوانیزه نیز تا  میبود هیپا متینسبت به ق

فوالد  یصنعت یگروه مل، ریفراب کو دیفوالد سپ یدیتول ،ایفوالد آر نیپرشالد آذربایجان، فومجتمع فوالد خراسان، های شرکت

 تومان معامله 4.000درصد رقابت شدند و با حدود قیمت  12که تا  گستر بناب نیو فوالد ظفر نو مجتمع فوالد ظفر بناب، رانیا

عرضه کردند  5SP(150*150شمش بلوم )تن  21.000و مجتمع فوالد خراسان  شیفوالد کاوه جنوب ک. ذوب آهن اصفهان، شدند

معامله شدند.  که تنها شمش تولیدی فوالد کاوه جنوب کیش کمتر از یک درصد نسبت به قیمت پایه معامله و باقی به قیمت پایه 

 ت توسعه آهن و فوالد گل گهرشرک، رجانیشرکت جهان فوالد ستن آهن اسفنجی عرضه شده توسط  30.000قابل ذکر است که

 انیرانیا رجانیفوالد ستن گندله سنگ آهن  10.000به دلیل نبود تقاضا همانند هفته قبل حذف شدند.  شیفوالد کاوه جنوب کو 

تن انواع میلگرد و تیرآهن ذوب آهن اصفهان عرضه شد که معامالت این  21.120تومان معامله شد و نهایتا 750به قیمت پایه 

های ملی صنایع مس ایران عرضه شد که با توجه تن کاتد مس شرکت 3.000در روز چهارشنبه تایید نشدند. در بخش مس شرکت 

عرضه آخر بورس برابر با  4به برداشتن سقف رقابتی در این محصول و تعیین قیمت پایه معادل با متوسط نرخ کشف شده در 

تن مفتول  3.780ریال معامله شد. همچنین در بخش مفتول مس  550.663ریال برای این محصول، به قیمت میانگین  519.302

درصد  55عرضه شد که با حدود  مس کاشان یایدن یدیتول عیصنا مس از سوی شرکت های ملی مس ایران، گیل راد شمال و

 ای صورت نگرفت.ریال رسیدند. در بخش آلومینیوم این هفته نیز عرضه 552.305رقابت به قیمت 

عرضه شده محصوالت  نینسبت را در ب نیشتریب ،به عرضهنسبت  یبرابر 9/10 یبا تقاضا فوالد خراسان A3-14تا28 لگردیسبد م

  بوده است. یبرابر 57/3با نسبت  محصول مفتول مسمربوط به نسبت تقاضا به عرضه  یرده بعد این هفته داشت.
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. در این استبرابر ارزش معامالت هفته گذشته بوده  77/0تقریبا  ،الیهزار ر 7.045.251.300 یفوالد ارزش معامالت محصوالتی

در این هفته را ارزش معامله  نیشتریب الیهزار ر 3.302.398.110با ارزش معامله شرکت فوالد مبارکه اصفهان   Bبین ورق گرم

 .داشته است

ریال کمتر از ارزش بازار در هفته آخر  1.756.818.312که  بوده الیهزار ر 9.125.503.505ارزش کل معامالت رینگ صنعتی 

 شهریور است.

 

 رینگ پلیمری

های جهانی در محاسبات قیمت پایه لحاظ شد و تنها قیمت  01/07/97های اعالمی از سوی دفتر صنایع تکمیلی مورخه در قیمت

 ریال ثابت در نظر گرفته شد. 42.000نرخ دالر معادل 

تن  70.841هزار ریال با حجم معامله  7.636.460.505در بورس کاال در هفته گذشته، ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده 

ها در باشد که نسبت به هفته گذشته افزایش اندکی یافته است. حجم تقاضا در هفته اول مهر ماه به دلیل به روز شدن سهمیهمی

 به هفته گذشته انجام شد. اول ماه به شدت افزایش یافت و به همین علت رقابت قیمتی شدیدتری نسبت

با  تن، پتروشیمی شازند 5.300هزار ریال با حجم معامالت  502.783.324ارزش معامالت انجام شده توسط پتروشیمی امیرکبیر 

هزار ریال با  401.882.722تن، پتروشیمی تبریز با ارزش معامله  2.800هزار ریال با حجم معامالت 314.165.480ارزش معامله 

، پتروشیمی نوید 6.614هزار ریال با حجم معامالت 694.986.424تن، پتروشیمی بندر امام با ارزش معامله  3.750مله حجم معا

تن و در نهایت پتروشیمی مارون با ارزش معامله  2.646هزار ریال با حجم معامالت  354.688.110زرشیمی با ارزش معامله 

 تن بوده است. 8.008هزار ریال با حجم معامله  762.330.382

پتروشیمی به  BG821 ،BG781 ،BG825بیشترین رقابت قیمتی به ترتیب مربوط به پلی اتیلن ترفتاالت بطری گریدهای 

پتروشیمی   ZH510Lپروپیلن نساجیباشد. محصوالت پلیدرصدی نسبت به میانگین می 211و  213و  227ترتیب با رقابت 

درصد نسبت به میانگین  159پتروشیمی نویدزر شیمی رقابت قیمتی معادل  ZH515MAنوید زر شیمی و پلی پروپیلن شیمیایی 

 اند.داشته

 های کاالیی محدودیت تناژ در نظر گرفتند.در بازار بورس کاال در هفته گذشته، برای کنترل قیمت و میزان تقاضا در برخی گروه

 

 رینگ شیمیایی

مسدود شدند و امکان خرید در  96های مالی سال به علت ارائه ندادن صورت های زیادیدر هفته گذشته، در روز چهارشنبه شرکت

 روز چهارشنبه را نداشتند. به همین علت تقاضا به شدت کاهش یافت و اکثر محصوالت با قیمت پایه معامله شدند.
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امالت و حجم معامالت باشد که ارزش معتن می 12.965هزار ریال و حجم  327.736.760ارزش کل معامالت در رینگ شیمیایی

 درصد کاهش یافته است.  30نسبت به هفته گذشته به دلیل ذکر شده در باال 

 

  رینگ کشاورزی

هزار ریال مورد  765.274.250هزار ریال و  10.400.000در رینگ کشاورزی در هفته جاری تنها شکر و گندم به ترتیب با  ارزش 

تن می باشد که نسبت به  83.600هزار ریال و حجم  775.674.250ینگ کشاورزیمعامله قرار گرفتند. ارزش کل معامالت در ر

 درصد افزایش یافته است. 128و  3هفته گذشته به ترتیب 

 

 تایم فریم روزانه  –تحلیل تکنیکال سکه فیزیکی 

نسبت به هفته گذشته تغییر کرده و شاهد حمله بازار به سطح مقاومتی  بینیم که وضعیتمیرسانی تحلیل سکه فیزیکی،  بروزدر 

هزار ریالی هستیم. لذا چنانچه سکه طی روزهای ابتدایی هفته موفق به تثبیت در سطوحی باالتر از مقاومت یاد  560میلیون و  50

هزار ریالی )برابر با سقف کانال  350ون و میلی 62هزار ریالی و در ادامه،  40میلیون و  56شده گردد، فضا برای رشد تا سطوح 

هزار ریالی، کماکان مهمترین حمایت کننده سکه  440میلیون و  39صعودی ترسیم شده( هموار خواهد شد. گفتنی است، محدوده 

 محسوب می شود.  
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 ها و محصوالت شیمیایی و پتروشیمی مجله پالتسهای جهانی هفته گذشته خوراکگزارش قیمت

سپتامبر در مقایسه با  21ها، محصوالت شیمیایی و پلیمری در تاریخ های جهانی در گروه خوراکدر این بخش به تغییرات قیمت

 اندازیم:گذاری محصوالت در بورس کاال طی هفته گذشته بوده نگاهی میقیمتسپتامبر که از عوامل تأثیرگذار بر  14

 

 ها قیمت خوراک

 1.127درصد در فوب کره  افزایش یافت و با قیمت  09/2ن که ها کاهشی بوده، به جز پروپیلدر هفته گذشته قیمت تمام خوراک

 درصد افزایش داشت. 49/1این محصول نیز  نیچ  CFRدالر در تن معامله شد. 

داشته و به  کره کاهش فوبدرصد در 98/5و  چین CFRدرصد در  02/6 بوتادین ه،بود بوتادین کاهش نرخ مربوط به نیشتریب

 .دیرس چین  CFRدالر در  1.485 متیق

درصد کاهش  23/4و  97/2به ترتیب  ایشرق آس جنوب  CFRشمال شرق آسیا و    CFR اتیلن، در رده بعدی کاهش نرخ، در

 دالر در تن معامله شد. 1.273 ایشمال شرق آس CFR اند.  قابل ذکر است اتیلن داشته

 

 ها قیمت شیمیایی

زایلین مخلوط و استایرن منومر افزایش قیمت داشته، متانول نیز در برخی مقاصد با  در هفته گذشته از بین محصوالت شیمیایی 

 اند.افزایش قیمت مواجه شده لیکن سایر محصوالت کاهشی بوده

 نیچ CFRدالر در  1.433 متیو ق افتی متیق افزایشخود  یلیدرصد در تمام مقاصد تحو 94/0دالر، در حدود  13منومر  رنیاستا

 را به ثبت رساند.

 14/0 وانیتا  CFR. و دردیدالر در تن در فوب کره رس 904 متیبه ق افزایش درصد 25/0مخلوط در هفته گذشته با حدود  نیلیزا

 داشت. شیدرصد افزا

جنوب   CFRو درصد  09/1 هند CFRداشت و  افزایشدرصد 74/0تایوان  CFRو  23/0کره  CFR، 24/2 نیچ  CFRمتانول در 

  .دیدر تن رس دالر 430 متیداشت و به قکاهش  درصد 69/0شرقی آسیا 

 دالر در تن معامله شد. 874 متیداشت و به ق کاهشدرصد  MEG  17/4 ن،یچ CFRدر 

دالر  1288 متیرا به خود اختصاص داد و به ق متیدرصد کاهش ق 4و فوب کره معادل  نیچ  CFRکاهش در  دالر 53 نیلیپارازا

 .دیرس نیچ CFRدر 
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محصول  نیا تمیداشت. ق کاهشدرصد،  72/3دالر در تن معادل  40 نیچ CFRترفتاالت،  لنیات یپل هیماده اول ک،یترفتال دیاس

 .دیدالر رس 1.035به  1.074از 

 CFRدر تن معامله شد.  در  وانی 6.994 متیبه ق کاهشدرصد  38/1محصول تولوئن در هفته گذشته با  نیچ یداخل  CFR متیق

 .درصد داشته است 8/1معادل   کاهشیمحصول در  فوب کره  نیداشته ضمناً ا کاهشدرصد   98/1  زین نیچ

درصد برابر با  43/0دالر معامله شد و در فوب کره  848 متیدالر داشته و با ق 3/8معادل  کاهشدرصد  97/0 نیچ CFRبنزن در 

 داشته است. کاهشدالر   66/3

 

 هاقیمت پلیمری

 در هفته مورد نظر در هر سه منطقه بدون تغییر باقی ماند.  GPPSگروه پلی استایرن معمولی

Butو پلی اتیلن سبک خطی  C6 اتیلن سبک خطیگروه پلی اتیلن سنگین بادی، پلی  ene  92/1در منطقه جنوب آسیا به ترتیب ،

محصول در مناطق  ، درحالیکه قیمت ایندالر در هر تن رسیده 1.101و 1.271، 1.281درصد کاهش داشته و به  66/2و  78/0

 آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی ثابت باقی مانده است.

HI در طول هفته مورد نظر پلی استایرن مقاوم  PS در منطقه آسیای جنوب شرقی بدون تغییر باقی مانده است و در آسیای شرقی

 دالر در هر تن کاهش یافته است. 5

دالر رسید  871و  881دالر در هر تن کاهش به ترتیب به قیمت  60با  در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی PVC سوسپانسیون 

دالر در هر تن مورد معامله قرار گرفت. پلی اتیلن سبک خطی معمولی تنها در منطقه آسیای جنوب  941و در جنوب آسیا با قیمت 

ی ماند. پلی اتیلن سنگین تزریقی در دالر در هر تن مواجه شد و در آسیای شرقی بدون تغییر باق 10شرقی با کاهش قیمت حدود 

دالر در هر تن رسید و در نهایت پلی اتیلن سنگین فیلم در منطقه آسیای جنوب  1.191جنوب آسیا با بیشترین کاهش قیمت به 

 1.281و  1.276شرقی و جنوب آسیا با کاهش قیمت مواجه شد به خصوص در جنوب آسیا با بیشترین کاهش قیمت به ترتیب به 

 در تن رسید. دالر

 41/0و  82/0، 40/0در حدود آسیای شرقی به ترتیب در گروه پلی پروپیلن، قیمت پلی پروپیلن گرید فیلم، نساجی و تزریقی در 

و پلی پروپیلن  بقیه مناطق ثابت باقی مانده استدالر در هر تن رسید و در  1.226و  1.231، 1.246درصد افزایش یافته و به قیمت 

 دالر در هر تن رسید. 1.311دالر کاهش قیمت به  5شیمیایی با 

دالر در هر تن به ترتیب در آسیای  1.831و  1.801دالر در هر تن کاهش قیمت به  40( با ABSاکریلونیتریل بوتادین استایرن )

 شرقی و آسیای جنوب شرقی رسید.
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دالر در هر  1شته کاهش داشته به نحوی که به با قیمت پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین در خاورمیانه در طول هفته گذ

درصد  84/0و  92/0دالر در هر تن رسیده است. پلی پروپیلن نساجی و تزریقی به ترتیب با  1.249و  1.069تن کاهش به ترتیب 

 اند.دالر در هر تن رسیده  1.207 افزایش قیمت به
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 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 بورسی

ه وام ارزی دارند، تاثیر مثبت هایی کلید بود که بطور کلی بر روی شرکتقانون رفع موانع تو 20اصالح آئین نامه اجرایی ماده 

ای که از سوی وزیر صنعت به سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال شده، پیشنهاد شده با هدف گذارد. بر اساس نامهمی

میلیون  30خصوصی اصل بدهی ارزی بیش از  حمایت از واحدهای تولیدی بخش

یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل 

درصد محاسبه و پرداخت  15ساله با سود مستقل  5به ریال شده و در اقساط 

 .شود

رین وضعیت مدیرعامل جدید شرکت بورس اوراق بهادار تهران درخصوص آخ

ت تا های جدید در بازار سهام گفت: شرکت بورس در تالش اسکتپذیرش شر

تر امکان عرضه بدهد. وی گفت: مسلما قدمات را اجرایی کنند هرچه سریعاند مراحل پذیرش را طی و مبتواند نمادهایی که توانسته

رایی نماید که در اسرع وقت و در این ای اجها را به گونهسنجد و در نظر دارد تا در صورت امکان عرضهبورس شرایط موجود را می

 روزهای بازار اتفاق بیفتد. 

 

 مخابرات

در گروه مخابراتی شاهد افزایش جدی تقاضا در نمادهایی همچون اخابر و همراه هستیم. تعرفه 

کارت دائمی مکالمه درون و برون شبکه همراه اول یکسان شده و هر دقیقه مکالمه برای سیم

ریال شده است. همراه اول همچنین استفاده از  899کارت اعتباری سیمریال و برای  599

درصد تخفیف( را به مشترکان خود  70های مقرون به صرفه مکالمه درون شبکه )تا بسته

 پیشنهاد کرده است.
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 خودرو و قطعه سازی

رش شده تومانی ثبت سفا 4.200معاون وزیر صنعت گفت: قطعات خودرویی که با ارز 

شدند با تصمیم دولت و ابالغ وزیر صنعت کلیه التفاوت میو شامل پرداخت مابهبودند 

التفاوت معاف شدند و در حال ترخیص هستند از پرداخت مابهها اولیه و قطعات آن مواد

های جدید باید ارز خود را از ینه وجود ندارد اما در ثبت سفارشو مشکلی در این زم

ه بر اساس ارز بازار ثانوی گذاری خودرونیا گفت : قیمتحیبازار ثانویه تامین کنند. صال

گیرند و از چه زمانی ارز بازار ثانویه تومانی می 4.200ای ارز یند دارد که خودروسازان تا چه مرحلهآخواهد بود. البته این موضوع فر

 .شودراج شود تا بر اساس آن اقدام دریافت خواهند کرد که باید مبانی و سیاست آن استخ

 

درصد افزایش داد. این شرکت اعالم کرده افزایش نرخ ارز مورد استفاده برای واردات  55مدیران خودرو قیمت محصوالتش را 

 ها بوده است.درصدی قیمت 55قطعات برای مونتاژ خودروها در ایران از نرخ ارز مرجع به نرخ سامانه نیما، دلیل افزایش 

 

 فلزات اساسی

اشته و در ها را باز گذزی سقف رقابت در بورس دست فوالدیساصنایع معدنی وزارت صنعت گفت: آزادمدیر کل دفتر 

شود. هدف ما عرضه بعدی در بورس قیمت شکسته میشک در چند ای هم تعیین شده است. بالعین حال قیمت پایه

هایی اجازه صادرات دارند که محصول خود را در بورس جه به شرایط ایجاد شده تنها شرکتتامین نیاز داخل است و با تو

قطع کنیم  ها را از این بازارعرضه کنند. اگر بتوانیم دست دالل

دون شک کننده برسانیم بکاال را بدون واسطه به دست تولیدو 

 گذارد. ها میتاثیر مثبتی در کاهش قیمت

 

 22تا  20برداشته شدن سقف معامالت عاملی شده تا قیمت پایه محصوالت فوالدی  رئیس اتحادیه آهن فروشان گفت:

قرار بود  درصد برسد. 38رقابت در بازار نیز عاملی شده تا این سقف افزایش محصوالت فوالدی به  درصد افزایش پیدا کند.

متأسفانه این موضوع انجام نشد. اما کاالی ارزان راهی بازار کنیم که  ،با افزایش عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال

خوشبختانه هدف دیگر ما که همان از بین بردن بازار کاذب معامالت محصوالت فوالدی بود محقق شده و دیگر بازار شاهد 

تومان است که قرار است با استمرار  4.200در حال حاضر قیمت آهن در بازار  هزار تومانی برای آهن نیست. 6های قیمت

 هزار تومان برسد.  4والت فوالدی در بورس کاال این رقم به زیر عرضه محص
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 دارویی

های دارویی که در سبد محصوالت خود سهم بیشتری به داروهای شرکتشود گفته می

شده منتفع شده و  اند، از افزایش تقاضای ایجادای تخصیص دادهجنرال و داروخانه

یافته و بسیاری از مزایایی که قبالً هنگام ها کاهش دوره وصول مطالبات از داروخانه

ها و جوایز و غیره شد، از قبیل تخفیفها اعطا میفروش داروهای جنرال به داروخانه

ها ایجادشده شده بنابراین بهبودی محسوسی در گردش نقدینگی این شرکتحذف 

دات هایی که در سبد تولی: شرکتمیر حکمت فعال صنعت دارو گفت. ایا خواهد شد

هایی که از قبل موجودی مواد اولیه بیشتری در اختیار داشته باشند، بدون شک دارند و نیز شرکت OTC خود، داروهای جنرال و

 .تری خواهند داشتانداز روشنچشم

 

 سیمان

کرد: با توجه به شرایط صادراتی  های زیرمجموعه اظهاردر مورد وضعیت شرکت« سیدکو»برسی گذاری و مدیر حسامشاور سرمایه

های سیمانی امکان تولید بیش از ظرفیت تعیین شده توسط انجمن صنفی را ندارند و از همین رو، این و اوضاع داخلی، شرکت

های مالی، تکمیل زنجیره تولید، مدیریت مطالبات، تمرکز بر فروش افزایش تنوع محصوالت، کاهش هزینهمجموعه اقداماتی همچون 

وی گفت: با توجه به همین نگرش، شرکت سیمان کرمان که از لحاظ  ت.ره را در دستور کار قرار داده اسدی و خرده فروشی و غینق

بوده، خط یک را به تولید سیمان خاکستری، و خط دو را به تولید سیمان « سیدکو»ترین شرکت سیمانی زیرمجموعه بنیادی موفق

ها از جمله سیمان شمال و سیمان مازندران  و جهت تولید آهک است؛ سایر شرکت 3ط سفید تخصیص داده و در حال تجهیز خ

اسماعیلی خاطرنشان کرد: عالوه بر  .غیره همین برنامه را در دستور کار دارند

شود و مثال شرکت های مالی تسهیالت به جد پیگیری میاین، کاهش هزینه

د را که به صندوق توسعه ملی ترین وام ارزی خوالمللی ساروج بوشهر بزرگبین

اند تا تسهیالت بانکی ها در تالشداشته، به ریالی تبدیل کرده و سایر شرکت

وی در خاتمه تاکید  .جا کنندتر جابهدریافتی خود را با تسهیالت ارزان قیمت

های خود ها، با تمامی پتانسیلکرد: به هر حال باید جهت عبور از بحران تحریم

نظور به تحریم رفته و حسن مدیریت این مجموعه، تدابیری به مبه مقابله با 

 ها اندیشیده است.حداقل رساندن آسیب تحریم
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 صوالت شیمیاییحم

ها، هزار میلیارد تومانی دولت در صورت اصالح ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی 30ها ضمن اشاره به درآمد مرکز پژوهش

 واحدها و محصوالت عرضه شده در بورس کاال با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه گردد.پیشنهاد داد که خوراک این 

 

 مواد غذایی

 درصدی قیمت رب گوجه فرنگی خبر داده است !! 121شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان از افزایش 
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