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 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 

  

گران پاره شد و ، حال و هوای پائیزی داشت و پس از رشد جدی بازار سرمایه، نوار پیروزی معامله«خزان»سومین هفته از فصل 

نیاز »نشینی بازار دالیل مختلفی نظیر: به مانند برگ درختان پائیزی بودیم ...!! در فصل عقبها شاهد چرخش و ریزش جدی قیمت

، «بحث تغییر در شیوه ارائه اعتبار به کارگزاران و مشتریان»، «های اخیرها در هفتهفروش سنگین حقوقی»، «هابه اصالح قیمت

ها خواهیم شود. در ابتدا نگاهی به شاخصمطرح می« افت نرخ ارز»و « ماهانه یهااز بابت افت مقدار فروش در گزارش ینگران»

 داشت و در ادامه بطور مفصل در مورد دالیل مطرح شده، بحث خواهیم کرد.

واحدی رسید که این عدد در پایان دومین  181.015در حالی طی سومین هفته از مهر ماه به رقم « دماسنج بازار سرمایه»ارتفاع 

واحد بود. بنابراین مطابق با تحوالت شاخص باید گفت که متوسط زیان سهامداران طی یک هفته اخیر  185.559ه هفته از مهر ما

درصدی به کار خود  20واحد( بوده و این در حالی است که برخی از نمادها با افت بیش از  4.544درصد )معادل  45/2در ظاهر 

گران باشد. بررسی پرتفوی معاملهتواند مالک و معیار مناسبی برای خص کل نمیتوان گفت که رفتار شابنابراین می خاتمه دادند.

 درصد بوده است. 12/8هزار واحدی تاکنون  197گفتنی است، اصالح شاخص کل از قله 

های اخیر با رفتاری کاهنده از پس از رشد هفته IFEXبه همین شکل بوده و شاخص  "در فرابورس هم وضعیت تقریبا

واحد برابر  103واحد رسیده است. بنابراین باید گفت که افت شاخص این بازار  2.012واحدی به ارتفاع  2.115ارتفاع 

 IFEXواحد بوده و این یعنی افت شاخص  2.267درصد بوده است. گفتنی است، باالترین رقم شاخص فرابورس  87/4با 

پس از رشد تُند و تیز داریم که  را «وزنهم»شاخص درصد بوده است. و در نهایت،  25/11واحد برابر با  255تاکنون 

وزن در حالی کار خود را در ارتفاع رو شده است. بر اساس این گزارش، شاخص همههای اخیر، با افت جدی روبهفته

واحد بوده است. در نتیجه باید  29.439واحدی آغاز نمود که این رقم در پایان سومین هفته از فصل پائیز،  32.226

 درصد( بوده است.  -65/8( واحد )معادل 2.787وزن برابر با )ت زیان شاخص همگف
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معامله گران بورس تهران در حالی پس از شوک روزهای پایانی هفته دوم مهر ماه امید به برگشت بازار از ابتدایی سومین هفته فصل 

پائیز داشتند که انتظارات برآورده نگردید و پس از رشد دقایق ابتدایی بازار روز شنبه شاهد فشار سنگین فروش در کلیت بازار 

های درصد مثبت به محدوده درصد منفی و صف فروش سنگین نشستند. وضعیت ادهای سرشناس از قیمتبودیم، بطوریکه اکثر نم

فوق این سیگنال را صادر نمود که بازار به رشد کوتاه مدتی خود خاتمه داده و حاال برای برگشت به مدت زمان بیشتری نیاز دارد. 

توان از کنار نیاز به اصالح بازار به سادگی گذشت. همانطور که اما نمی البته فضای بازار در نیمه دوم هفته تا حدودی بهبود یافت

 در ابتدای گزارش هم اشاره شد، تغییر فاز بازار دالیل مختلفی دارد که در ادامه بحث خواهیم کرد. 

تجربه کرده بود.  درصدی را طی بازه زمانی یک ماهه 45باید گفت که بازار پیش از آغاز مسیر اصالحی، رشد  درخصوص دلیل اول

نکته مهم اینکه کلیه صنایع از رشد مذکور منتفع شدند. بنابراین طبیعی است که پس از چنین رشدی، آن هم در شرایطی که دیگر 

گران برای خرید و در نتیجه ورود فروشندگان نشینی معاملهشد، شاهد عقبگذاری یافت نمیگزینه مناسب و جذابی برای سرمایه

هایی برای شدت شود، بهانهشیم. به نظر دلیل اصلی اصالح، همین مساله باشد و سایر دالیل که در ادامه به آن اشاره میبه میدان با

 شوند.گرفتن و توجیه مسیر اصالحی بازار محسوب می

اران نقش توان خرده گرفت چرا که این طیف از سرمایه گذهاست و البته به این مساله نمی، فروش سنگین حقوقیعامل دوم

کنند و در فضای مثبت هیجانی، ها، از بازار و سهام خود حمایت میکنند. آنها در زمان ریزش قیمتکننده بازار را ایفا میتنظیم

کنند. البته برخی از فعاالن بازار نگرانی از بابت خروج نقدینگی عالوه بر شناسایی سود، برای دوران اصالح، تامین نقدینگی می

های اخیر، نگرانی ها و ماهرسد با تزریق نقدینگی در هفتهارند و عدم برگشت به سیکل معامالت دارند اما به نظر میها دحقوقی

 خاصی از این بابت وجود نداشته باشد.

غییر بحث ت»دهد اما در بلند مدت به نفع بازار سرمایه و صنعت کارگزاری است، که در کوتاه مدت ذهن بازار را آزار می دلیل سوم

است. سازمان بورس قصد دارد در راستای کاهش ریسک صنعت کارگزاری، تغییراتی « در شیوه ارائه اعتبار به کارگزاران و مشتریان

گیری هیجانات تر )کاهش اهرم در فرایند معامالت( اوال مانع از شکلدر سیستم اعتبارات ایجاد کند. این تغییرات یا به زبان ساده

 کند.ای را تعدیل مینشینی و رفتار به اصالح گلهشود و ثانیا فضای صفت و منفی بازار میکاذب در فضای مثب

ای و ماهانه است. همانطور که های میان دورهکه بازار نسبت به آن نگرانی دارد، عدم برآورده شدن انتظارات در گزارش دلیل چهارم

های بورسی و فرابورسی اقدام به انتشار عملکرد خود دایی آبان ماه، شرکتمستحضر هستید، در روزهای پایانی مهر ماه و روزهای ابت

گران و در نیمه نخست سال و همچنین گزارش تولید و فروش مهر ماه خواهند نمود. این گزارشات از این جهت برای معامله

ا باشد. بنابراین بعد از رشد اخیر طبیعی هکننده روند سودآوری شرکتتواند ترسیمگذاران اهمیت دارد که این اطالعات میسرمایه

 گران در سود رفتار محتاطانه را در پیش بگیرند.است که معامله
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و اما عامل آخر، مربوط به نوسانات ارزی است که البته در بولتن شماره اخیر هم در این خصوص بحث شد. طیفی از 

. اما به این مساله باید گذار استها تاثیرمیزان سودآوری شرکتشینی دالر بر نکه عقبگران بر این باور هستند معامله

ها هنوز با به نرخ ارز وابسته است اما قیمت های بازار سرمایهای از شرکتداشت که اگرچه سودآوری بخش عمده توجه

کثر تحلیلگران نرخ تر باید گفت که ابه زبان ساده! شده چه برسد به نرخ بازارهای غیررسمیهای نیمایی هم تعدیل ننرخ

هزار  10های کمتر از اند و تا مادامی که دالر به قیمتهزار تومانی لحاظ کرده 8ارز را در مفروضات خود بر اساس دالر 

 تومانی نرسد، نگرانی از این حیث وجود ندارد. 

 

 پیش بینی بازار

ها های اخیر، در سومین هفته مهرماه تغییر مسیر داد و شاخصکننده در هفتههای خیرهبورس اوراق بهادار تهران پس از ثبت رکورد

ها چندان نیز قدرت افزایشی خود را از دست رفته دیدند. البته حمایت از صنایع بزرگ و بنیادی بازار موجب شد تا افت شاخص

ها رشد، با یک ریزش جدی مواجه شده است. نکته مهمی که قعیت این است که بورس تهران پس از هفتهکننده نباشد اما وانگران

میلیارد تومانی است که به نوعی حضور  1.000گران باید به آن توجه داشته باشند، ارزش معامالت بیش از در این بین معامله

بورس پس از رشد سنگین اخیر، نیاز به ند که باور نیکارشناسان بر ا در حال حاضر عمدهکند. نقدینگی و حیات بازار را تضمین می

تواند فرصت مناسبی برای اصالح پرتفوی باشد. اما برای هفته جاری مقداری اصالح )در بعد قیمت و زمان( دارد و این اصالح می

نوسانات کاسته شده اما بعید است تا پیش از  شود به مرور از شدتبینی میتری را داریم. پیشتر و متعادلانتظار بازار کم هیجان

 ای، رشد سنگینی در بازار داشته باشیم.های میان دورهانتشار گزارش

 

 

 

 

 

 

 

 



  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(

14/70/1397  2.876 1.732 198 1.930 946 

15/70/1397  2.193 1.544 150 1.694 499 

16/70/1397  1.628 1.013 139 1.152 476 

17/70/1397  2.569 1.304 361 1.665 904 

18/07/1397 1.927 861 172 1.033 894 

 3.719 7.474 1.020 6.454 11.193 جمع کل

 3.592 8.660 966 7694 12.252 جمع هفته گذشته

٪-9 اختالف )درصد(  16-٪  6٪  14-٪  5/3٪  

 

 

 بازدهی درصد میزان بازدهی 18/07/1397تا تاریخ  11/07/1397از تاریخ  هاشاخص

(4.544) 181.015 185.559 شاخص کل بورس  45/2-٪  

(2.787) 29.439 32.226 وزن(شاخص کل )هم  65/8-٪  

(103) 2.012 2.115 شاخص فرابورس  87/4-٪  
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یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف  

 

میلیارد  1.000دهد که مقداری از حجم معامالت کاسته شده است اما ثبات ارزش معامالت در سطوح بیش از نشان میجداول فوق 

های فرآورده»، «لزات اساسیف»صنعت  4کند. کماکان به حفظ روند صعودی امیدوار می است که بازار راتومانی، مهمترین رویدادی 

طبق جداول جلودار بازار هستند و بیشترین ارزش معامالت به این صنایع تعلق دارد. « بانکداری»و « محصوالت شیمیایی»، «نفتی

)میانگین روزانه میلیارد تومان  7.474در سومین هفته از فصل پائیز بورس( بازار بورس و فرا 2ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در 

هفته دوم مهر  میلیارد تومان( 1.732)میانگین روزانه میلیارد تومانی  8.660بود که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 1.495

کننده است اما واقعیت ارزش معامالت کمی نگرانر افت در دهد. در نگاه اول این مقدامی درصدی را نشان 14ماه، کاهش حدود 

 های اخیر بیش از حد بوده و فعال نگرانی از این بابت وجود ندارد.هفته  امر این است که رشد حجم معامالت
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 مجله خبری

 اخبار سیاسی 

 سمیترور یمال نیمقابله با تام یالمللنیب ونیبه کنوانس رانیمجلس با الحاق ا

(CFT )موافق،  یرا 143ملت پس از بحث و تبادل نظر با  یوکال. موافقت کرد

 نیحاضر در جلسه به ا ندهینما 21ممتنع از مجموعه  یرا 5مخالف و  یرا 120

 یاسالم یمجلس شورا یامور خارجه در صحن علن ریوز مثبت دادند. یرا حهیال

شکست خواهند ها حتما میتحر ؛فرمودند ی: همانطور که مقام معظم رهبرگفت

 بیتصو تیکه در برابر مجلس قرار دارد و مجلس با درا یحیلوا: ظریف گفت خورد.

نه من، نه  خواهد گرفت. کایرا از آمر یبعد یهااست که بهانه یحیخواهد گرفت، لوا میتصم یکرده و امروز هم بر اساس مصالح مل

 نیا رفتنیبدهم که با نپذ نیتضم توانمیم یرا حل کنند ول مشکالت ما حیلوا نیکه ا میبده ینیتضم میتوانیجمهور نم سییر

 .کار کنند رانیبا ا توانندینم FATFاند که بدون گفته رانیبه ا هیو روس نیچ ما خواهد داشت. هیعل یشتریدامات بقا کایآمر حیلوا

 

قرار  ییاروپا فتی. سوئافتدیراه م ییاروپا فتیآبان سوئ 13تا قبل از شود گفته می

در آن حضور دارد، فعال شود تا بواسطه  کایمرآکه  یجهان فتیاست در کنار سوئ

 ییاروپا یبا کشورها یکه به برجام متعهد بوده بتواند تبادالت بانک رانیاتفاق، ا نیا

کشورها  یفرانسه، آلمان و مابق ه،یروس ا،یتالی، اسیسوئ یکشورها را ادامه دهد.

از مقامات  ی. برخاوردندین« نه»حضور در آن  یرا قبول دارند و برا فتیهم شبه سوئ

دالر استقبال کردند و آن  یبه جا وروی ینیگزیهم از جا ییاروپا یکشورها یاسیس

 .دانندیم شانیپول مل تیرا نشانه تقو

 

 استیمسئول س ،ینیموگر کایفدر نوشت: نترستینشنال ا ییکایآمر یخبر گاهیپا

 یاروپا با همکار هیگذشته اعالم کرد که اتحاد یهااروپا در هفته هیاتحاد یخارج

 جادیا رانیبا ا یو اقتصاد یتجار یتداوم همکار یبرا یسمیمکان ه،یو روس نیچ

 یاتیعمل طیگفته بود که در شرا زیخود در سازمان ملل ن یاو در سخنران کرده است.

مراودات  لیتسه یبرا ینهاد قانون کی ،ییاروپا یبدان معناست که کشورها نیا

 رانیروابط خود با ا دهدیها اجازه مخواهند کرد که به شرکت جادیا رانیبا ا یمال

 جهینتیو ب زیها تمسخرآمتالش نیا ،ییکایمقامات آمر یبرخ دیاز د را حفظ کنند.
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با  نخواهند کرد. رانیبا ا یهمکار یرا فدا کایار آمرمنافع خود در باز ییاروپا یهاباورند که شرکت نیبر ا نیها هم چنهستند، آن

 .رندیبگ یرا جد هاییاروپا یهاکرده که تالش شنهادیپ ییکایمرآبه مقامات  نترستیحال نشنال ا نیا

 

رامپ رئیس های دولت دونالد تنوشت: برخی مقام« بیکنواشنگتن فری »تارنمای 

المللی را به بازارهای مالی بین ترسی ایرانکنند تا دسجمهوری آمریکا تالش می

ته در واشنگتن های سوئیفت هفته گذشحفظ کنند!! به گفته منابع آگاه، مقام

ایران های دولت آمریکا انجام دادند تا اطمینان حاصل کنند که دیدارهایی با مقام

: المللی دسترسی خواهد داشت. منابع گفتندهمچنان به سیستم بانکی بین

فید مانند جان بولتون های ارشد امنیت ملی در کاخ سپ و مقامدرحالی که ترام

ایران پایان ها باید تعامالت بازرگانی خود را با اند که سوئیفت و اروپاییاعالم کرده

ریکا های آممساله در آستانه دور بعدی تحریم داری قاطعانه با این اقدام مخالفت هستند. اینزارت خزانههای ودهند، گروهی از مقام

 د.زنید داخلی در دولت آمریکا دامن میشود، به اختالفات شدآبان( اعمال می 13چهارم نوامبر )علیه ایران که 

 

. درها باز میارا نبسته کایمذاکره با آمر ی: ما درهاایران گفتامور خارجه  ریوز

 میابی نانیاطم دیباشد. ما با نانیقابل اطم یدارید نیچن نکه،یاست، مشروط بر ا

سقوط برجام نه تنها  شود. ییتوافق اجرا م،یدیبه توافق رس نکهیکه به محض ا

 رانیا خواهد بود. یالمللنیدر نظام ب یجد اری)بد( بس هیپسرفت ، بلکه رو کی

قرار دارند، تعامل  کای( آمریهامیکه در معرض )تحر یندارد با کسان ازیلزوما ن

اوضاع را در منطقه )غرب  نیترو باثبات نیترمنیا ن،یترامن رانیداشته باشد. ا

 ییبایشک شتریب یاندک میقصد دار ( دارد و همه به حضور در آن عالقه دارند.ایآس

 کیوگو است و من در ماشرط گفتشیاحترام دوجانبه پ نخواهد شد. زیکه کاسه صبر ما هرگز لبر ستیمعنا ن نیبد نیاما ا م،یکن

 .به جز احترام دوجانبه دمید یزیپمپئو هر چ
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 اخبار اقتصادی 

 رانیوز ندهیدولت هفته آ مجلس گفت: سهییر اتیه یسخنگو ،یبهروز نعمت

و صنعت و معدن و  ییو دارا یامور اقتصاد ،یتعاون، کار و رفاه اجتماع یشنهادیپ

برگزار  یدو هفته آت زیاعتماد ن یو جلسه را کندیم یتجارت را به مجلس معرف

. شودیم یصنعت به مجلس معرف ریبه عنوان وز سه،یرضا وشود گفته می .شودیم

  .جمهور است سییو نظارت معاون اول ر یهم اکنون معاون هماهنگ یو

 

 یرنفتیصادرات غ انگرینخست امسال، ب مهیگمرک در ن یتجارت خارج دیآمار جد

دالر است که نسبت به مدت مشابه پارسال  ونیلیم 123و  اردیلیم 23 زانیبه م

دالر  ونیلیم 182و  اردیلیم 22داشته و در مقابل آن، واردات به  شیدرصد افزا 13

 .است افتهیدرصد کاهش  12که نسبت به پارسال  دهیرس

 

است تا مردم  ییهابرنامه یبانک در حال طراحاین  گفت: یکل بانک مرکز سیرئ

آبان  13از : وی گفت داشته باشند. یگذار هیسرما یبرا یبهتر یهانهیبتوانند گز

صنعت نفت و گاز و بخش  هیخود عل جانبهکی یهامیدوم تحر یسر کایکه آمر

 یهمت نخواهد افتاد. یرا به مرحله اجرا خواهد گذاشت، اتفاق مهم رانیا یبانک

 کندیشبانه روز کار م کایانجام داد، آمر خواستیکه م یهرکار کایدولت آمر :گفت

اما  ردیرا بگ رانیصادرات نفت ا نیو همچن رانیا یمال یهاتیفعال یتا جلو

 .کنند جادیا رانیا یو صادرات نفت یمبادالت مال یبرا ییهاتینتوانستند محدود
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 های جهانیبازار

 نام مواد 14/07/1397 21/07/1397 تغییر هفتگی

 نفت 84 80 ٪-76/4

 طال 1.202 1.217 25/1٪

 بیلت 477 467 ٪-1/2

 مس 6.186 6.286 62/1٪

 روی 2.625 2.633 3/0٪

 آلومینیوم 2.117 2.029 ٪-16/4

 سنگ آهن 69 71 9/2٪

 سرب 1.989 2.048 97/2٪

 متانول 412 424 91/2٪

 اوره 327 329 61/0٪

نشینی نفت هستیم. البته نوسانات ابتدای هفته بهتر بود؛ چراکه طی شاهد ثبات نسبی قیمت فلزات و عقبدر بازارهای جهانی، 

روزهای اخیر بواسطه ریزش شاخص بورس آمریکا )داوجونز( و شاخص بورس برخی از کشورهای آسیایی بر فشار عرضه ها افزوده 

 دهی وام سقف" به "مرکزی بانک نزد هابانک قانونی سپرده" نسبت چین مرکزی بانکگردید. در مهمترین خبر هفته گذشته، 

 پول دالر میلیارد 175 تا داد کاهش کوچک هایبانک برای %5/12 و بزرگ هایبانک برای %5/14 به کاهش درصد 1  با را "هابانک

 .شود آزاد کشور این زیرساخت هایپروژه و اقتصاد برای

 

 نفت

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت ها سر به نزول گذاشتند. پس از رشد روزهای ابتدای هفته، قیمتدر حوزه نفتی، 

مللی پول در گزارش الصندوق بین .سنت رسید 48دالر و  71قیمت نفت خام آمریکا به و سنت  50دالر و  80به  دریای شمال

به کاهش تقاضا ها نسبت را کاهش داد و نگرانی 2019و  2018اش از رشد اقتصادی جهانی در سال های بینیجدید خود، پیش

 های تجاریهای تجاری و افزایش تعرفهبه گفته صندوق، تنشها با ثبات بود. اما قیمت های نفتی را تشدید نمودبرای خرید فرآورده

استفان  .اندها مواجهضعیت نامناسب مالی و خروج سرمایهبازارهای نوظهور با والملل گذاشته و تاثیر منفی خود را بر تجارت بین

ها به سقف خود ها از رشد اقتصاد جهانی، قیمتبینیبا توجه به کاهش پیش»باره گفت:  اینز، تحلیلگر ارشد موسسه اوآندا در این

های فراساحلی خلیج مکزیک در یت تولید نفت چاهدرصد از ظرف 40به دلیل در راه بودن طوفان میشائیل حدود « .رسیده است

مریکا آنفتی های ورت، بزرگترین شرکت خصوصی پایانهشرکت لوئیزیانا آفشور اویل پ .نزدیکی سواحل آمریکا تعطیل شده است

 .عملیات تولید در پایانه دریایی خود را متوقف ساخته است گفته،
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 سنگ آهن  –فوالد 

 سال به نسبت بهتری قیمتی روند آهن سنگ نوسان خاصی نداشتیم. البته کارشناسان معتقدند بازاردر حوزه فوالد و سنگ آهن 

 محیطی زیست سخت گیری تا گرفته تصمیم جنگ تجاری از ناشی اقتصادی رشد کاهش به توجه با چین دولت. خواهد داشت قبل

 کاهش قبل سال به نسبت فوالدسازان الزامی تولید کاهش میزان صورت، این دهد. در کاهش را کشور این فوالد تولیدکنندگان علیه

 البته با این شرایط احتمال افت نرخ فوالد نیز وجود دارد. بود. خواهیم آهن سنگ تقاضای تحریک شاهد فوالد، تولید رشد با و یافته

 

 فلزات رنگین

 کاهش تاثیر تحت رویفلز  تن هر قیمتاندکی افزایش یافت. « روی»نوسانات محدود بود. البته در این میان نرخ  در فلزات رنگین

 خود اخیر ماه 22 کف به که اوت ماه از LME رویدالر رسید.  2.600به بیش از  عرضه، محدودیت از نگرانی و انبار هایموجودی

 سپتامبر ماه پایان در شانگهای بورس در روی موجودی .است کرده رشد درصد 17 از بیش تاکنون رسید، دالری 2.200 کانال در

 . آیدمی حساب به 2007 سال از حد کمترین که رسیده هزار تن 204 به

 بوده افت شاهد سودآوری، میزان کاهش و محیطی زیست سختگیرانه هایبازرسی دلیل به چینی اسملترهای در روی شمش تولید

 13.5 تولید از نیمی تقریبا چین. است داده کاهش را دنیا روی شمش تولیدکننده ترینبزرگ در روی عرضه جریان امر همین و

 انبارهای در روی موجودی .است دنیا روی کنندهمصرف ترینبزرگ همچنین و داده اختصاص خود به را دنیا روی شمش تنی میلیون

 . است اخیر سال 10 سطح کمترین به نزدیک و یافته کاهش تن هزار 201 از کمتر به نیز لندن فلزات بورس

 خواهد بهبود آینده ماه 3 تا روی عرضه وضعیت اکانامیکس، کپیتال موسسه توسط شده منتشر تحقیقاتی یادداشت به بنا حال این با

 صورت به آینده سال تا روی قیمت تا دارد انتظار موسسه این. شود روی قیمت نسبی شدن تعدیل باعث تواندمی امر همین و یافت

 بررسی جدیدترین در( ILZSG) روی و سرب المللیبین مطالعات گروه دیگر طرف از .یابد کاهش تن هر در دالر 2.300 به میانگین

 این اما بود خواهد عرضه به نسبت تنی هزار 322 مازاد شاهد جاری سال در روی شمش برای تقاضا میزان که کرده اعالم خود

 خواهد رشد شاهد بازار در عرضه میزان گونهبدین و بود خواهد عرضه به نسبت تقاضا تنی هزار 72 مازاد به 2019 سال در وضعیت

 .دهد پوشش کامل صورت به را تقاضا که ایاندازه به نه اما بود

 گویدمی دنیا مس تولیدکننده بزرگترین شیلی، Codelco شرکتدر فلز مس تغییرات قیمتی محدود بود. بر اساس این گزارش، 

 تواندمی که شده مس و دالر ارتباط تغییر عامل موضوع این. دارد فروش برای اندکی محصول و کرده فروشپیش را خود تولید عمده

 پرمیوم نرخ گذشته هفته باشدمی اروپا مس تولیدکننده بزرگترین که آلمان Aurubis شرکت. همچنین باشد مطلوب فرصت یک

 .است اخیر سال 4 رقم باالترین که رساند تن هر ازای به دالر 96 به و افزایش %12 را 2019 سال برای مس
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 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 پتروشیمی فن آوران 

هایی خواهیم رفت که قیاس با شرکت «فن آورانپتروشیمی »ساز به نام های متانولیکی از شرکتدر گروه پتروشیمی به سراغ 

، کارنامه مثبتی را از متانولبواسطه افزایش نرخ  96سال  درشرکت این . تری داشته استزاگرس و خارک نوسانات متعادلظیر ن

سوی دیگر رشد نرخ ارز، انتظار دالری از یکسو و از  400اما بواسطه تثبیت نرخ متانول در سطوح بیش از  خود بر جای گذاشت

 12.403در حالی سال گذشته را با فروش  فن آوران. پتروشیمی ند افزایشی داشته باشدباز هم رو 97رود سود شفن برای سال می

، تیر 1.309، خرداد 809اردیبهشت ، 1.846فروردین نیمه نخست سال جاری )میلیارد ریالی به پایان رساند که درآمد شرکت در 

 گذشتهابتدای سال  ماه 6شخارک در فروش نی است، میلیارد ریال بوده است. گفت 9.823( 2.085و شهریور  1.790، مرداد 1.499

توان گفت که عملکرد پتروشیمی شفن نسبت به دوره مشابه سال گذشته از بوده است. بنابراین می میلیارد ریال 5.042مجموعا 

 درصدی برخوردار بوده است.  95رشد قابل توجه 

 میانگین اینکه مهمنکته دهند. بد فروش شرکت را تشکیل میاصلی س درصد، بخش 15و  83متانول و اسید استیک به ترتیب با 

نرخ فروش میانگین که  قرار داشته یریال 13.144.328ماهه سال گذشته در سطوح  12طی دوره نرخ فروش متانول در حالی 

شد با اهمیتی ن، ر. بنابراین باید گفت که نرخ فروش متانول در شفریال بوده است 20.127.650ماه ابتدای امسال 6متانول در 

دهد که سود پتروشیمی ی نشان میها در بازارهای جهانی و همچنین افزایش نرخ دالر داشته است. این بررسبواسطه افزایش قیمت

ره ماه ابتدای امسال با دو 6ریال به ازای هر سهم باشد. گراف ذیل، عملکرد شفن در  10.000احتماال در حدود  97شفن برای سال 

 کند.گذشته را مقایسه می مشابه سال

 

۰

۵۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت پتروشیمی فن آوران 

96درآمد سال  97درآمد سال 
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 گروه صنعتی بارز 

مورد توجه قرار گرفته « پکرمان»اما سری هم به گروه تایرسازی خواهیم زد. جایی که یکی از نمادهای خوش خط و خال بازار به نام 

رود شاهد رشد سودآوری شرکت الستیک بارز کردستان، انتظار می برداری از خط تولیدجه به بحث انتظارات تورمی و بهرهو با تو

میلیارد  4.395میلیارد ریالی را محقق کند. از مبلغ فروش یاد شده،  9.192موفق شد فروش  96باشیم. گروه صنعتی بارز در سال 

ماه ابتدای دوره بوده است. گفتنی است، پکرمان در نیمه نخست سال جاری موفق شده فروش )فروردین  6ریال متعلق به درآمد 

 میلیارد ریالی را محقق کند.  4.999( 531، شهریور 894، مرداد 994، تیر 932، خرداد 1.138اردیبهشت  ،510

درصد افزایش یافته است. نکته مهمی که  14توان گفت که درآمد شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته در حدود بنابراین می

دهد احتماال شرکت سب در دوره مذکور است که نشان میلیرغم تولید مناماه عدارد، افت مقدار فروش در شهریور در این بین وجود

از ترکیب فروش  %5و تیوپ و غیره هم  %31، تایر بایاس  %64باشد. تایر رادیال افزایش نرخ فروش محصوالت خود می به دنبال

ریالی )به ازای هر کیلو(  121.241ح در سطو 96دهند. متوسط نرخ فروش تایر رادیال در حالی برای کل سال شرکت را تشکیل می

 ریال بوده است.  133.464ماه اخیر  6قرار داشته که نرخ فروش 

ریالی )به ازای هر کلیو( قرار داشته که نرخ  101.535در سطوح  96متوسط نرخ فروش تایر بایاس در حالی برای سال کل سال 

هزار ریال  130و   140هر دو محصول در مرداد و شهریور به بیش از  ریال بوده است. البته نرخ فروش 121.185ماه اخیر  6فروش 

رسد توجه به موارد مطروحه به نظر نمیدهد. با اد اولیه و بهای تمام شده را نمیها محدود بوده و کفاف رشد مورسیده اما رشد نرخ

پکرمان در سال جاری تحول با اهمیتی در وضعیت سودآوری داشته باشد اما به سود نشستن الستیک بارز کردستان از یکسو و از 

 را دستخوش تحوالت جدی نماید. 98تواند سود سال های فروش، میتالش برای افزایش نرخسوی دیگر 
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 آسان پرداخت پرشین 

های آتی بیشتر ی است که شاید در هفتههاییکی از سهم «آپ»شرکت آسان پرداخت پرشین با نماد ، رایانه و انفورماتیکدر گروه 

 38.675 ، درآمد کارمزد و سایر موارد، درآمداز محل فروش پین و اعتبار 96این شرکت طی سال مالی مورد توجه بازار قرار بگیرد. 

در ادامه درصد سهم فروش نیمه نخست سال بوده است.  46معادل میلیارد ریال  18.082میلیارد ریالی را رقم زده که از این میزان، 

، اردیبهشت 3.588طی نیمه نخست سال موفق شده درآمد )فروردین  کنیم. این شرکترا بررسی می 97در سال  «آپ»عملکرد 

 ا محقق کند. میلیارد ریالی ر 22.691( 3.923، شهریور 3.854، مرداد 4.198، تیر 3.526، خرداد 3.602

است.  درصدی مبلغ فروش دارد که آمار بسیار مناسبی 25مقایسه عملکرد شرکت با دوره مشابه سال گذشته، حکایت از افزایش 

است که ماه سال درآمد دارند. بنابراین طبیعی  4تا  3ماه پایانی سال به اندازه  2ای معموال در های رایانهنکته مهم اینکه، شرکت

هزار میلیارد ریال دست یابد. البته حاشیه  48تا  47رسد آپ تا پایان سال به درآمد تر باشد. به نظر میه دوم سال قویفروش در نیم

 ماهه فصل بهار مقداری کاهشی بوده و باید دید آیا در کوارتر دوم بهبود داشته یا خیر.   3سود شرکت در دوره 
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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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96درآمد سال  97درآمد سال 
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 بنیادیتحلیل 

 بررسی وضعیت شرکت پتروشیمی پردیس

 

 
 معرفی

 اوره و آمونیاک تولیدکننده مجتمع بزرگترین مالک اوره، و آمونیاک محصوالت کنندهعرضه و تولید پردیس پتروشیمی شرکت

 .باشدمی جهان سطح در محصوالت این تولیدکنندگان بزرگترین از یکی نیز و درخاورمیانه

 خطوط طبیعی، گاز خوراک به دسترسی سهولت محیطی، زیست استانداردهای با هماهنگی برتر، آوریفن و تولیدات باالی حجم

 هامزیت جمله از اوره، محصول صادرات برای اختصاصی بارگیری اسکله و سازیذخیره تأسیسات از برخورداری و دریایی نقل و حمل

 .نمایدمی ترسیم المللی بین بازارهای در شرکت این جایگاه برای را روشنی اندازچشم که بوده مجتمع این هایویژگی و

 ملی شرکت توسـط گرفته صورت اقـدامات چارچوب در و پتروشیمی و گاز نفت، حوزه در کشور ایتوسعه هایسیاست با همسو

 به پردیس پتروشیمی مجتمع دوم و اول فاز احداث جنوبی؛ پارس انرژی/اقتصادی ویژه منطقه توسعه جهت پتروشیمـی صنایع

 .است پذیرفته صورت پتروشیمی صنایع توسعه مدیریت شرکت توسـط 1383 و 1380 هایسال در ترتیب
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 سرمایه و ترکیب سهامداران

 باشد.میلیون ریال می 6.000.000.000 آخرین سرمایه شرکت مبلغ

 درصد سهام تعداد سهام سهامداران

 ٪ 67/68 4.120.574.828 شرکت گروه نفت و گاز پارسیان

 ٪ 9/15 954.065.315 بازرگانی پتروشیمی

 ٪ 4/1 84.312.783 سرمایه گذاری سپه

 ٪ 03/14 841.047.074 سایر

 ٪ 100 6.000.000.000 جمع کل

 

 31/06/97مقایسه ظرفیت تولید با تولید واقعی سال منتهی به 

تن  3.225.000است و در مجموع ظرفیت اسمی تولید اوره شرکت را به آغاز به کار کرده  96ماه سال فاز سوم شرکت در دی

 رسیده است.

 97تولید  ظرفیت اسمی تجمیعی ظرفیت اسمی/تن فاز محصول

 680.000 1 آمونیاک

 680.000 2 آمونیاک 1.747.327 2.040.000

 680.000 3 آمونیاک

 1.075.000 1 اوره

 1.075.000 2 اوره 2.571.955 3.225.000

 1.075.000 3 اوره

 

 روند تولید ماهانه اوره

متوقف بوده و از تیرماه سال  97تا خردادماه  96های اسفندماه دهد فاز سوم تولید اوره در ماهروند تولید ماهانه شرکت نشان می

 به ظرفیت کامل رسیده است. 97
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 ترکیب مبلغ فروش

 

 

 و صادراتی ترکیب فروش اوره به تفکیک داخلی
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یصادرات)صنعتی

)…

اوره 

(داخلی)صنعتی

12%

آمونیاک

12%

(صادراتی)اوره صنعتی

77%

اوره 

(داخلی)صنعتی

23%
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 ترکیب بهای تمام شده

 

 

 بینی کارشناسی سودپیش

تومان، نرخ  612نرخ اوره کشاورزی تومان،  7.500نرخ دالر دالر،  300نرخ اوره جهانی تن،  3.050.000مقدار تولید(: 1مفروضات )

 سنت با دالر آزاد، نرخ گاز سوخت با دالر آزاد 13خوراک 

 90تومان، نرخ اوره کشاورزی بر مبنای  7.500نرخ دالر دالر، 300نرخ اوره جهانی تن،  3.050.000مقدار تولید : (2مفروضات )

 مبلغ فروش ٪15های تحریم ، هزینهسنت با دالر آزاد، نرخ گاز سوخت با دالر آزاد 13، نرخ خوراک درصد قیمت صادراتی

 90تومان، نرخ اوره کشاورزی بر مبنای  7.500نرخ دالر دالر، 300جهانی نرخ اوره تن،  3.050.000مقدار تولید : (3مفروضات )

 سنت با دالر آزاد، نرخ گاز سوخت با دالر آزاد 13، نرخ خوراک درصد قیمت صادراتی

 

هزینه مواد 

مستقیم

هزینه دستمزد 60%

مستقیم

3%

هزینه سربار

37%
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  تایم فریم هفتگی –تحلیل تکنیکال پتروشیمی پردیس )شپدیس( 

( و انتقال خط تشکیل شده به اولین سقف ماژور Cو  Aدر تحلیل سهام شرکت پتروشیمی پردیس، با اتصال نقاط ماژور کف )نقطه 

را بر  Cکنید، روند حرکتی سهم از ابتدای نقطه (، یک کانال فرضی ترسیم نمودیم. همانطور که در تصویر مشاهده میB)نقطه 

موج افزایشی و البته همزمان  5ر این اساس انتظار داریم پتروشیمی پردیس در راستای تکمیل اساس قواعد الیوت شمارش نمودیم. ب

رود ریالی پیشروی داشته باشد. البته انتظار می 31.800های تا محدوده سقف کانال و تا حوالی قیمت AB=CDبا تکمیل آرایش 

و در راستای تجدید قوا برای  4ک اصالح موقت در قالب موج افزایشی که اکنون در آن قرار دارد، ی 3شپدیس پس از اتمام موج 

 تکمیل الگوی اشاره شده، داشته باشد. 

کارشناسی 98 )3(کارشناسی 98 )2(کارشناسی 98)1(کارشناسی 97سال 97سال 96دوره مالی

15,717,43231,343,66731,190,88261,833,26861,018,63271,786,626فروش

31,415,894-31,415,894-31,415,894-15,402,210-16,967,853-9,483,270-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

6,234,16214,375,81315,788,67230,417,37429,602,73840,370,732سود )زیان( ناخالص

1,678,187-1,678,187-1,678,187-1,290,913-1,290,913-953,654-هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

614,611-614,611-614,611-614,611-614,611-369,517-خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

4,910,99112,470,29013,883,14828,124,57627,309,94038,077,934سود )زیان( عملیاتی

1,263,462-1,263,462-1,263,462-1,263,462-1,263,462-1,268,071-هزینه های مالی

25,484-25,484-25,484-25,484-25,47025,484-خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

3,617,45011,232,31112,594,20226,835,63026,020,99436,788,988سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

6,42800000-مالیات

3,611,02211,232,31112,594,20226,835,63026,020,99436,788,988سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

000سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

3,611,02211,232,31112,594,20226,835,63026,020,99436,788,988سود )زیان( خالص

6021,8722,0994,4734,3376,131سود هر سهم پس از کسر مالیات

6,000,0006,000,0006,000,0006,000,0006,000,0006,000,000سرمایه

شپدیس-پتروشیمی پردیس
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 ماه بورس کاالی ایرانمهر سومگزارش معامالت هفته 

 رینگ صنعتی

های پایه بود به طوری که رقابت بسیار محدود نسبت به قیمت در هفته گذشته رینگ صنعتی با توجه به انتظار کاهش قیمت شاهد

 فوالد Cدر برخی محصوالت پر طرفدار مانند میلگرد و تیرآهن ذوب آهن اصفهان هیچ رقابتی صورت نگرفت و حتی ورق گرم 

های مفتول و کاتد مس نیز شاهد ثبات نسبی بودیم به طوری که این مچیگ معامله شد. همچنین در قیمت مبارکه اصفهان در

ها، باالخره سازی نرخال تغییرات جدید و آزادرسد بازار بعد از چند هفته از اعمایه معامله شدند. به نظر مییمت پمحصوالت به ق

متعادل گشته و نرخ محصوالت نسبت به قیمت دالر و تورم ایجاد شده اصالح گردیده است. هر چند این اتفاق برای محصوالتی که 

رود قیمت این محصوالت مل شکل نگرفته است ولی انتظار میومینیوم، هنوز به طور کادیرتر وارد این روند اصالحی شدند مانند آل

 های آینده تثبیت گردد. در هفتهنیز 

خورد که بورس کاال رقم  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 181.500 از شیعرضه ب 18/07/97شنبه چهاربه  یدر هفته منته

تن بود که  111.870 ، البته رقمی که نهایتا در تاالر صنعتی معامله شدداشته افزایشتن  55.160 نسبت به هفته گذشته حدود

  رو گشت.تن روبه 143.805معادل  یبرابر 79/0حدود  تقاضایبا  وتن افزایش داشت  38.130نسبت به هفته قبل 

تن  68.770 که شامل بوده، یتن محصوالت فوالد 150.870در هفته گذشته مربوط به  یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

 تن 55.000 درصد نسبت به قیمت پایه در ورق قلع اندود رقابت شد، 52انواع ورق تولیدی شرکت فوالد مبارکه اصفهان که تا 

 متیقبه  که فوالد خراسان و فوالد کاوه جنوب کیش، فوالد خوزستان، فوالد ارفع هایولیدی شرکتت 5SP(150×150شمش بلوم )

 یدیتولذوب آهن اصفهان، مجتمع فوالد خراسان، های انواع میلگرد و تیرآهن تولیدی شرکتتن  11.100 .معامله شده اند هیپا

فوالد  28تا  14عرضه شده، که بیشترین درصد رقابت مربوط به تیرآهن  رانیفوالد ا یصنعت یو گروه مل ریفراب کو دیفوالد سپ

تن آهن اسفنجی  16.000باشد. قابل ذکر است کهتومان می 38.193قیمت پایه با قیمت درصد رقابت نسبت به  3خراسان با حدود 

و فوالد کاوه جنوب کیش به دلیل نبود تقاضا  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، رجانیشرکت جهان فوالد سعرضه شده توسط 

تن  6.200ای بود که آهن اسفنجی در بورس کاال معامله نشد. در بخش مس هفته همانند هفته قبل حذف شدند و این چهارمین

عرضه شد، که کاتد ملی مس معادل به قیمت پایه  مس درخشان تخت گنبد یفرآورهای ملی صنایع مس ایران و کاتد مس شرکت

گردید. همچنین در بخش به دلیل نبود تقاضا حذف  مس درخشان تخت گنبد یفرآورریال معامله شد و کاتد شرکت  563.092

گروه و  مس کاشان یایدن یدیتول عیصناهای ملی مس ایران، گیل راد شمال، مفتول مس از سوی شرکتتن  2.730مفتول مس 

 عیگروه صناریال معامله شدند و تنها مفتول مس شرکت  591.947عرضه شد که به قیمت پایه  افق البرز یسازکابل عیصنا

و شرکت  1000p-99.8شمش دلیل نبود تقاضا حذف شد. در بخش آلومینیوم، شرکت آلومینیوم ایران  به افق البرز یسازکابل

درصد بیشتر از قیمت پایه  18 هرمز جنوبعرضه کردند که شمش تولیدی شرکت  1000p-99.75شمش  هرمز جنوب ومینیآلوم

 انیرانیا یرو عیگسترش صناهای که توسط شرکتتن شمش روی بودیم  200ها در این هفته شاهد عرضه پس از مدتمعامله شد. 

 انجام شد اما به دلیل نبود تقاضا حذف شدند. بافق یذوب روو 
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 نیرا در ب تقاضا نسبت نیشتریب ،به عرضهنسبت  یبرابر 74/2یهرمز جنوب با تقاضا ومینیشرکت آلوم 1000p-99.75شمش 

فوالد خراسان  A3-14تا28 لگردیسبد ممحصول مربوط به نسبت تقاضا به عرضه  یرده بعد عرضه شده این هفته داشت.محصوالت 

  بوده است. یبرابر 57/2با نسبت 

. در این بین استارزش معامالت هفته گذشته بوده  %170تقریبا  ،الیهزار ر 4.189.452.420 یفوالد ارزش معامالت محصوالتی 

 .در این هفته را داشته استارزش معامله  نیشتریب الیهزار ر1.916.836.350با ارزش معامله ورق گرم شرکت فوالد مبارکه 

ریال بیشتر از ارزش بازار در هفته دوم  3.061.276.992که  بوده الیهزار ر 7.552.634.000ارزش کل معامالت رینگ صنعتی 

 مهر است.

 

 رینگ پلیمری

های چهار هفته گذشته، بدون در نظر گرفتن تغییرات براساس میانگین قیمت 15/07/1397های پایه در روز یکشنبه قیمت

 های جهانی و قیمت دالر اعالم شد. قیمت

 های پایه در روز یکشنبه قادر به هماهنگی برای عرضه در روز دوشنبه نشدند و تمامیها به علت تغییر فرمول قیمتپتروشیمی

 روز رسانی شد.های خرید محصوالت نیز طبق بهین یاب بهها به روز سه شنبه موکول شد. در هفته گذشته سهمیهعرضه

تن  63.175هزار ریال با حجم معامله  6.576.299.408ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در بورس کاال در هفته گذشته، 

 نداشته است.  باشد که نسبت به هفته گذشته تغییر چندانیمی

 تن، پتروشیمی شازند 5.916هزار ریال با حجم معامالت  548.409.964عمده معامالت انجام شده مربوط به پتروشیمی امیرکبیر 

هزار ریال  344.160.024تن، پتروشیمی تبریز با ارزش معامله  4.043هزار ریال با حجم معامالت  390.065.350با ارزش معامله 

، پتروشیمی 8.906هزار ریال با حجم معامالت  785.339.708تن، پتروشیمی بندر امام با ارزش معامله  3.583با حجم معامله 

تن، پتروشیمی آریاساسول با ارزش معامله  1.191هزار ریال با حجم معامالت  282.040.269نویدزرشیمی با ارزش معامله 

هزار ریال با حجم معامالت  350.561.875یمی اروند با ارزش معامله تن، پتروش 1.210هزار ریال با حجم معامالت  106.454.326

تن و در نهایت پتروشیمی  3.570هزار ریال با حجم معامالت  534.526.201تن، پتروشیمی تندگویان با ارزش معامله  4.174

 تن بوده است. 8.030هزار ریال با حجم معامله  745.368.008مارون با ارزش معامله 

 درصد را در روز سه شنبه داشت. 179پتروشیمی بندر امام بیشترین رقابت قیمتی معادل   S60 وینیل کلرایدگرید پلی 

نار با تقاضایی به ترتیب معادل پتروشیمی نویدزر شیمی و پلی PNR230Cو  ZR230Cدر میان گریدهای پلی پروپیلن شیمیایی، 

پتروشیمی نوید زر شیمی  ZH550Jد و در نهایت پلی پروپیلن نساجی درصد رقابت شدن 38و  47برابر عرضه در حدود  8/3 و 5

های درصد رقابت شد. درصد رقابت قیمتی در هفته گذشته به علت افزایش قیمت پایه کمتر از هفته 8/26برابری  8/4با تقاضای 

 درصد رقابت کردند. 18د برابری در حدو 2با تقاضای  BG821پیشین بود. خریداران در گرید پلی اتیلن ترفتاالت بطری 



  23 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

در بسیاری از گریدها نیز عرضه و تقاضا به یک میزان بود که موجب خرید محصوالت در قیمت پایه و در مواردی رفتن محصوالت 

 به سامانه مچینگ شد.

های شیمیایی لنهای کاالیی به خصوص پروپیگروهدر بازار بورس کاال در هفته گذشته، برای کنترل قیمت و میزان تقاضا در برخی 

 محدودیت تناژ در نظر گرفتند.

 

 رینگ شیمیایی

ارزش معامالت و حجم معامالت  باشد کهتن می 26.111ریال و حجم هزار  1.104.274.378ارزش کل معامالت در رینگ شیمیایی

 .درصد افزایش یافته است 59نسبت به هفته گذشته 

به کریستال مالمین، منومر وینیل استات و منواتیلن گالیکول پتروشیمی ارومیه بیشترین تقاضا در رینگ شیمیایی به ترتیب مربوط 

برابر عرضه بوده است. بیشترین رقابت قیمتی مربوط به کریستال مالمین پتروشیمی خوزستان  2/3و  6/3، 2/4در حدود، و شازند

گالیکول پتروشیمی مروارید، دی اتیلن گالیکول باشد و در نهایت منواتیلن درصد رقابت می 118و  136و ارومیه  به ترتیب با 

 پتروشیمی مارون و مروارید روی قیمت پایه معامله شدند.

 

 رینگ کشاورزی

هزار ریال مورد  399.401.600هزار ریال و  23.400.000ارزش  اری تنها شکر و گندم به ترتیب بادر رینگ کشاورزی در هفته ج

درصد افزایش یافته و معامالت زعفران نیز به علت فصل برداشت  9نسبت به هفته گذشته معامله قرار گرفتند که معامالت گندم 

باشد که نسبت تن می 44.700هزار ریال و حجم  422.801.600گیرد. ارزش کل معامالت در رینگ کشاورزیزعفران انجام نمی

 درصد افزایش یافته است. 4و  3به هفته گذشته به ترتیب 

 

 تایم فریم روزانه  –تحلیل تکنیکال سکه فیزیکی 

کنید، ماه اخیر را در یک کانال صعودی محصور نمودیم. همانطور که در تصویر مشاهده می 2در تحلیل سکه فیزیکی، روند حرکتی 

 Fiboبرابر با تراز  هزار ریالی 191میلیون و  49سکه اخیرا از باند تحتانی این کانال برگشت زده و اکنون در یک قدمی مقاومت 

Ret 61.8% میلیون  55های بعدی یعنی تواند تا مقاومتباشد. گفتنی است، چنانچه سکه موفق به گذر از این سد گردد، میمی

هزار ریالی )باند فوقانی کانال( پیشروی داشته باشد. الزم به ذکر  505میلیون و  60هزار ریالی )برابر با سقف تاریخی( و  800و 

هزار ریالی برابر با آخرین کف ماژور مهمترین سطح حمایتی سکه بوده و چنانچه این سطح از  600میلیون و  38محدوده است، 

 دست برود، تحلیل فوق از اعتبار ساقط خواهد شد.
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 ها و محصوالت شیمیایی و پتروشیمی مجله پالتسهای جهانی هفته گذشته خوراکگزارش قیمت

سپتامبر در مقایسه با  28ها، محصوالت شیمیایی و پلیمری در تاریخ خوراک های جهانی در گروهدر این بخش به تغییرات قیمت

 اندازیم:گذاری محصوالت در بورس کاال طی هفته گذشته بوده نگاهی میاکتبر که از عوامل تأثیرگذار بر قیمت 5

 

 ها قیمت خوراک

 اند.ها کاهشی بودهدر هفته گذشته قیمت تمام خوراک

داشته و به  فوب کره کاهشدرصد در 21/6و  چین  CFRدرصد در  04/6 بوتادین ه،بود بوتادین وط بهکاهش نرخ مرب نیشتریب

 .دیرس چین  CFRدالر در  1.323 متیق

اند.  قابل ذکر است درصد کاهش داشته 34/4 ایشرق آس جنوب CFRدرصد افزایش اما در  78/5شمال شرق آسیا   CFR اتیلن، در

 دالر در تن معامله شد. 1.208 ایشمال شرق آس CFR اتیلن 

درصد کاهش قیمت داشته و  09/0 نیچ CFRقابل ذکر است که پروپیلن نسبت به هفته قبل تفاوت محسوسی نداشته و تنها در 

 دالر معامله شده است. 1.175به قیمت 

 

 ها قیمت شیمیایی

 منومر افزایشی بودند.به جز اسیدترفتالیک و استایرن  در هفته گذشته همه محصوالت شیمیایی

 نیچ CFRدالر در  1.422 متیو ق افتی متیق کاهشخود  یلیدرصد در تمام مقاصد تحو 25/1دالر، در حدود  17منومر  رنیاستا

 را به ثبت رساند.

محصول از  نیا متیدرصد، کاهش داشت. ق 1/0دالر در تن معادل  1 نیچ CFRترفتاالت،  لنیات یپل هیماده اول ک،یترفتال دیاس

 .دیدالر رس 1.020به  1.021

 54/2 وانیتا  CFR. و دردیدالر در تن در فوب کره رس 933 متیبه ق شیدرصد افزا 7/2مخلوط در هفته گذشته با حدود  نیلیزا

 داشت. شیدرصد افزا

درصد برابر با  26/2دالر معامله شد و در فوب کره  875 متیداشته و با ق شیدالر افزا 18درصد معادل  11/2 نیچ CFR  بنزن در

 .داشته است شیدالر افزا 26/19
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این   ،در تن معامله شد وانی 6.960 متیدرصد کاهش به ق 14/0محصول تولوئن در هفته گذشته با  نیچ یداخل  CFR متیق

درصد داشته  06/0معادل  افزایشی نیز محصول در فوب کره نیداشته ضمناً ا افزایشدرصد  06/0 نیچ CFR حالی است که در

 .است

 1329 متیرا به خود اختصاص داد و به ق متیق شیدرصد افزا 58/1و فوب کره معادل  نیچ  CFRدر  شیافزا دالر 20 نیلیپارازا

 .دیرس نیچ  CFRدالر در 

بدون  نیچ  CFR . متانول درداشت افزایشرصد د 36/1هند  CFR و46/0 ایآس یجنوب شرقCFR ، 69/0 کره   CFRمتانول در 

 تایوان نیز بدون تغییر باقی ماندند. CFRو  نیچداخلی   CFRدالر معامله شد و همچنین متانول  411تغییر قیمت با قیمت 

 76/0این محصول نیز  نیچ یداخل  CFR دالر در تن معامله شد. 890 متیق باداشت و  افزایشدرصد  MEG  37/1 ن،یچ CFR در

 درصد افزایش داشت.

 

 هاقیمت پلیمری

Butگروه پلی اتیلن سبک خطی  ene پلی اتیلن سبک خطی معمولی، پلی استایرن مقاوم ،HI PSپلی اتیلن سبک خطی ، C6  و

 پلی اتیلن سنگین تزریقی در هفته مورد نظر در هر سه منطقه بدون تغییر باقی ماند.

، درحالیکه قیمت درصد کاهش داشته39/0، 78/0در منطقه آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا به ترتیب  پلی اتیلن سنگین فیلم

این محصول در مناطق آسیای شرقی ثابت باقی مانده است. پلی اتیلن سنگین بادی نیز در آسیای شرقی ثابت باقی مانده و در 

 ت.درصد کاهش یافته اس 39/0منطقه آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا 

در منطقه آسیای شرقی بدون تغییر باقی مانده و در آسیای جنوب شرقی و جنوب PVC در طول هفته مورد نظر گروه سوسپانسیون 

 دالر در هر تن رسید.  921و  861دالر در هر تن کاهش به ترتیب به   20آسیا با 

الر در هر تن مواجه شد و در آسیای جنوب شرقی د 10گروه پلی پروپیلن فیلم تنها در منطقه جنوب آسیا با کاهش قیمت حدود 

دالر در هر  1.536دالر افزایش با قیمت  20در آسیای جنوب شرقی با   GPPSبدون تغییر باقی ماند. قیمت پلی استایرن معمولی

 تن معامله شد.

های هفته شرقی در قیمتدر گروه پلی پروپیلن، قیمت پلی پروپیلن گرید نساجی و تزریقی در آسیای شرقی و آسیای جنوب 

دالر در هر تن رسید.  قیمت پلی پروپیلن شیمیایی  1.256دالر در هر تن به  5گذشته ثابت باقی ماند ولی در جنوب آسیا با کاهش 

دالر در  1.281دالر کاهش قیمت با  15و  10در آسیای شرقی ثابت باقی ماند ودر آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا به ترتیب با 

 ن معامله شد.هر ت
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دالر در هر تن ثابت  1.831و  1.801های ( در آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی در قیمتABS)اکریلونیتریل بوتادین استایرن

 باقی ماند.

دالر در هر تن افزایش داشته و  8قیمت پلی اتیلن سبک خطی و پلی پروپیلن نساجی در خاورمیانه در طول هفته گذشته معادل 

دالر  1.214افزایش قیمت به درصد  41/0دالر در هر تن معامله شد. پلی پروپیلن تزریقی با 1.219و  1.089ا قیمت  به ترتیب ب

 در هر تن رسید.
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 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 بورسی

رحیم زارع درباره وضعیت شاخص بورس گفت: در مجموع وضعیت بازار سرمایه مناسب 

بینی دی کشور تقویت این بازار است پیشهای اقتصااینکه یکی از سیاست توجه بهبوده و با 

سخنگوی کمیسیون ویژه  .می شود سرمایه گذاری در بورس در بلندمدت مناسب باشد

ن بازار ارز و سکه برای سوداگرا اد:ملی مجلس شورای اسالمی، ادامه دحمایت از تولید 

سرمایه گذاری در بورس را کم بازده جلوه  های کاذب در بازار ارز قصد دارندحفظ قیمت

نماینده مردم آباده افزود: در شرایطی که مشخص شده سرمایه گذاری در بازار ارز  .دهند

های حمایتی از بورس بیشتر مورد توجه قرار بگیرد تا مردم ترغیب شوند که نقدینگی خود را ریسک قابل توجهی دارد باید سیاست

فرهنگ سرمایه  سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی، یادآور شد:. ندبه بازار سرمایه سوق ده

 .توان بازار داللی کاذب را مهار کردکه با سرمایه گذاری در بورس میگذاری در بازار سرمایه باید ترویج داده شود چرا

 

 مخابرات

در پاسخ  یصدر. کرد دیرا تائ یمکالمات مخابرات یهاتعرفه شیخبر افزا شرکت مخابرات رعاملیمد

 میسازمان تنظ یباره پس از بررس نیدر ا"گفت:  یمخابرات یهابرابر شدن تعرفه 2بر  یمبن یبه سوال

 یهااست که تعرفه نیما ا شنهادیپ افزود: . وی"میکنیاظهار نظر م ییویمقررات و ارتباطات راد

 . بود برگردد یپالس به حالت قبل که به صورت یمخابرات

 

 استخراج نفت و گاز

ریال و ارزش   3.986میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم  397درصدی شرکت حفاری شمال شامل  6/7بلوک 

  .شودزی در بورس اوراق بهادار عرضه میسامیلیارد ریال توسط سازمان خصوصی 583کل پایه یک هزار و 
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 بانکی

عنوان  ریناپذبانک را اجتناباین  هیسرما شیبانک صادرات افزا رهیمداتیعضو ه قیرضا صد

دنبال  تیبا جد هاییدارا یابیارز دیبانک از محل تجد هیسرما شیکرد و افزود: برنامه افزا

 یاتیو عمل یسودده انیدر جر یادیز راتییکه با انجام آن بانک به سرعت با تغ شودیم

از  یکیوصول مطالبات را  نیهمچن یو خواهد شد.رو هخود روب یهاتیظرف ریشدن سا

 یهاآن به بخش تیجامعه و هدا یو مطالبات عموم یمهم حفظ منابع مردم یراهکارها

 یکیاموال تمل ویکرد.  دیتحقق آن تاک یبانک برا رانیمد تیمولد اقتصاد دانست و بر جد

رقبه اموال مازاد بانک در  165تحقق اهداف بانک عنوان کرد و از فروش  ریدر مس یبزرگ سد زیو مازاد بانک را ن

با اشاره به ضرورت کاهش  یخبر داد. و الیر اردیلیم 195هزار و  کیبه ارزش بالغ بر  یجارماهه اول سال 6

از  تیحما تداوم یبرا رانیو اهداف بلند بانک صادرات ا دیرونق تول ریمنابع در مس نهیبه تیاموال مازاد و هدا

بانک  ر،یپذرقابت دیعمل به قانون رفع موانع تول یصورت گرفته و در راستا یهااقتصاد کشور، افزود: با تالش

 خود اقدام کند. یکیتوانسته به فروش اموال مازاد و تمل دهیمزا 311 یتاکنون با برگزار 94از سال  رانیصادرات ا

 

 خدمات فنی و مهندسی

مگاواتی در  540ای بین مپنا و شرکت برق سوریه درخصوص احداث نیروگاه نامهموافقت

مگاوات نیروگاه در  900: تاکنون گروه مپنا گفتالذقیه امضا شد. وزیر نیروی کشورمان 

شرایط جنگی در کشور سوریه ساخته و به مدار آورده است. وی خاطرنشان کرد: 

شود و با امضای این دو کشور نهایی شده و امضا می نامه راهبردی بلندمدت بینموافقت

ها توسعه بیشتری خواهد یافت. اردکانیان یادآور شد: قبل از امضای نامه همکاریموافقت

نامه مذاکرات ما با برق سوریه برقرار است و وزیر سوریه نیز تایید کرده که این تفاهم

هایی شده در منطقه حلب به زودی اجرا خواهد شد و این عرصه جدیدی برای مگاواتی گازی که تشریفات احداث آن ن 125نیروگاه 

مگاوات نیروگاه مختلف در سوریه برای مراحل بازسازی و تعمیرات نیز  800همکاری دو طرف است. اردکانیان ادامه داد: بالغ بر 

برسانند. وی مبلغ قرارداد ساخت نیروگاه سیکل های ایران آمادگی دارند که کار را به مرحله قرارداد اند که نیروگاهمعرفی شده

  میلیون یورو عنوان کرد. 411مگاواتی در سوریه را بالغ بر  540ترکیبی 
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 فوالدی

: بادالت و میزان صادرات عنوان کردو تأثیر آن بر هزینه م FATFوحید یعقوبی مدیر اجرایی انجمن فوالد مبارکه خصوص تصویب 

FATF صادرات اما برای اجرا شدن نیاز به تائید نهایی شورای نگهبان دارد که در صورت تصویب، درزمینه به تصویب مجلس رسیده 

بال خروج آمریکا از برجام که نقل و ق در اروپا حمایتی هایبسته با رابطه در خصوصاً کند کمک مالی ارتباطات تسهیل به تواندمی

 تواند گشایش قابلدر صورت انجام تعهدات اروپا، می FATF تصویب: داد ادامه وی انتقاالت مالی ایران و اروپا را تسهیل کند.

 این زار گفت:با در تقاضا و عرضه توازن درزمینه یعقوبی. باشد داشته دنبال به فوالدی محصوالت صادراتای را در زمینه مالحظه

میلیون تن مازاد عرضه داریم که باید صادر شود؛ از  10 متوسط طور به فعلی شرایط در دارد، مختلف محصوالت به بستگی مسئله

میلیون تن افزایش یابد. وی اضافه کرد: صنعت فوالد  10میلیون تن محقق شد و امسال باید به  5/8این مقدار سال گذشته حدوداً 

ها و یا لی چون تحریمماهه دوم بسته به عوام 6 در صنعت این عملکرد و داشته صادراتماهه اول عملکرد خوبی در زمینه  6در 

های اتحادیه اروپا، تعامالت مالی نهایی چین و روسیه با ایران و عوامل سیاسی و اقتصادی دارد که این عوامل تأثیرات بسیاری بسته

 دارد.

شده  انیسفارشات بزرگ صادرات از مشتر افتیموفق به در ریهفته اخ 3 یط رانیبزرگ فوالدساز ا یهااز شرکت یتعداد

مرحله دوم  یهامیسفارشات بعد از زمان تحر یبرخ لیتحو یبندزمان. کنندیعبور م هامیو به سالمت از مرحله اول تحر

 . اندپرداخت داده شیو پ دیموضوع، سفارش خر نیبا علم به ا انیترامپ بوده و مشتر

، مطرح مبارکه فوالدسبحانی از مدیرعاملی گیری بهرام ه کنارهدرحالی دو هفته پیش شایع

ه فوالد مبارکه استعفا داد یرعاملیاز سمت مد یاعالم کرد: بهرام سبحان درویمیاشده بود که 

 رعاملیو مد رهیمد اتیبه عنوان عضو ه انیمیعظ درضایحم درویمیطبق اعالم ا نی. همچناست

شدند.  نییشرکت تع نیا رهیمد اتیه سیبه عنوان رئ انیفوالد مبارکه و محمود اسالم دیجد

شرکت  نیا رهیمد اتیه یاعضا گریهم به عنوان د ییاررضایمزرعچه و بهمن ع یاکبر حمودم

  منصوب شدند.

 

 رایانه

پرداخت را در مرداد ماه  نهیخدمات دهنده در زم یهاشرکت تیوضع نیشاپرک آخر هینشر

درصد  7/133در سطح  GDPشاپرکى به  کیارزش پرداخت الکترون سهم. منتشر کرده است

 یشاپرک یهاتعداد کل تراکنش نیهمچن درصد بوده است. 2/129و در مرداد سال گذشته 

 5/27عدد ثبت شده که  اردیلیم 45/1بوده و در مرداد سال گذشته  اردیلیم 85/1در مرداد 

 اردیلیم 3/2 یدر مرداد سال جار یشاپرک یهاتراکنش ارزش دهد.ینشان مرا درصد رشد 
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ارزش  یرشد اسم نیهمچندرصد از مرداد سال گذشته باالتر است.  56است که  ونیلیم

 دهد.یدرصد رشد نشان م 2/10 یقیدرصد و رشد حق 3/16 ماه ریها نسبت به تتراکنش

درصد از کل  25/8سهم بازار  96مرداد  در شیرک دهد کهیها با هم نشان مشرکته سیمقا

 8/13ها ثابت بوده و صد از ارزش تراکنشدر لحاظاما به داشته  یها به لحاظ تعدادتراکنش

ها به درصد از کل تراکنش 2/14سهم بازار  96مرداد سال  در رتاپدارد.  اریدرصد را در اخت

 اریدرصد را در اخت 10ها ثابت بوده و اما به لحاظ درصد از ارزش تراکنشداشته  یلحاظ تعداد

داشته  یها به لحاظ تعداددرصد از کل تراکنش 22سهم بازار  96مرداد سال  در پرداختدارد. 

مرداد  در سپهمچنین  .دارد اریدرصد را در اخت 4/29اما به لحاظ درصد از ارزش تراکنش ها 

اما به لحاظ درصد از ارزش داشته  یها به لحاظ تعداددرصد از کل تراکنش 8/16سهم بازار  96

سهم بازار  96مرداد سال و در نهایت آپ در دارد.  اریدر را در اخت درصد 86/13ها تراکنش

داشته اما به لحاظ درصد از ارزش تراکنش ها  یها به لحاظ تعداددرصد از کل تراکنش 5/14

ها به شدت دهد که ارزش تراکنشیدارد. مجموع عوامل فوق نشان م اریدرصد را در اخت 92/7

 ها رشد خواهد کرد. شرکت نیرشد کرده لذا درآمد ا
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