
 

 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش
 

 
  

شویم که بازار سرمایه پس از گذر از روزهای پر تالطم نیمه ابتدایی مهرماه، به در حالی به روزهای پایانی مهر ماه نزدیک می

رسد بازار به لحاظ قیمتی به نقاطی کند. به نظر میتری را تجربه مینوسان تر و کمتعادل رسیده و روند معامالتی قابل قبول

ها و نزدیک شدن به زمان ایل چندانی به خروج ندارند اما از طرف دیگر نگرانی از بابت عرضه حقوقیگران تمرسیده که معامله

باشد. ماه، مانعی برای حرکت جدی رو به جلو میای و همچنین گزارش عملکرد تولید و فروش مهرهای میان دورهانتشار گزارش

های دارد. خصوصا اینکه سه شنبه شب خبر تحریم« سازیکف»و « وریریکا»بازار پس از نوسانات شدید اخیر، نیاز به یک دوره 

را داریم که به نوعی سبب ترس و نگرانی بازار شده است. اما پیش از اینکه  اوفک "ستیان ل یاس د"در فهرست آمریکا 

 ها و تحوالت نماگرهای مهم بورسی خواهیم داشت. درخصوص بازار صحبت کنیم، نگاهی به شاخص

واحدی به پایان رساند که این رقم  181.015در حالی سومین هفته از فصل پائیز را در ارتفاع « بازار سرمایه دماسنج»

 1.914توان گفت که بازدهی بورس در هفته گذشته، واحد بود. بنابراین می 182.929در پایان هفته چهارم مهر ماه، 

در حالی کار  Ifexضعیت تقریبا به همین شکل بود. + درصد بوده است. در شاخص فرابورس هم و1.06واحد معادل 

واحدی،  2.000واحدی آغاز نمود که این شاخص پس از یک رفت و برگشت به کانال کمتر از  2.012خود را در ارتفاع 

 در پایان هفته چهارم Ifexواحدی آرام گرفت. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی  2.020در نهایت در محدوده 

 + درصد( بوده است. 0.4واحد )معادل  8 ماهمهر

در پیش گرفته است. « شاخص کل»داری را نسبت به که باری دیگر روند زاویهرا داریم  «وزنهم»شاخص در سوی دیگر، 

رود که این رقم در پایان فصل پائیز می واحدی به مصاف هفته پنجم 28.683وزن در حالی با ارتفاع این گزارش، شاخص همبنابر

درصد(  -2.57( واحد )معادل 756وزن منفی )واحد بوده و در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم 29.439هفته سوم مهر ماه، 

ها در قیمتزودتر از موعد انتظار محقق شده و اصالح شدید « تورم محور»های شرکت بوده است. برخی معتقدند رشد سهام

تواند عاملی ماهه و ماهانه می 6های یدن گزارشبوده است. با این حال رس های متوسط و کوچک ناشی از همین مسالهگروه

 کنند، باشد.اساس فضای حاکم بر بازار رشد می برای تمیز دادن سهام ارزنده از نمادهایی که صرفا بر



 

ور که مستحضر و تحوالت اثرگذار در این سامانه بحث خواهیم کرد. همانط« کدال»در این شماره از بولتن بیشتر درخصوص 

و فروش گرفته تا  ها یک ماه فرصت دارند تا اطالعات عملکرد خود از تولیدخاتمه یافتن نیمه نخست سال، شرکتهستید، با 

بر روی « تفسیر مدیریت»ای به همراه ترازنامه و گزارش .. را تحت عنوان گزارش میان دورههای مالی، هزینه عملیاتی و .هزینه

روز پایانی مهرماه منتشر  2ها، اطالعات خود را در به این شکل است که عمده شرکت "البته روال معموالکدال قرار دهند. 

توانند نگاهی تحلیلی به سود و زیان باشند که فعاالن بازار میها از آن جهت حائز اهمیت میکنند. این اطالعات و گزارشمی

 پایان دوره و همچنین افق سال آتی داشته باشد. 

نفت »ها نظیر توسط برخی از شرکت 97بینی سود سال تفاق مثبت و قابل تقدیری که در هفته گذشته رخ داد، پیشا

ها این اختیار نشینی نموده و شرکتبود. گویا سازمان بورس به نوعی از مواضع اخیر خود عقب« فوالد هرمزگان»و « پارس

« کننده بازارحمایت»تواند ری به بازار منعکس نمایند. این رویداد میرا دارند تا سود محاسباتی خود را در گزارشات تفسی

رسد، تحلیلگران ها میبه ویژه در سهام بزرگ و به قول معروف بنیادی باشد و از طرف دیگر با اطالعاتی که از سوی شرکت

های ها گزارشکه اکثر شرکتتوان گفت کنند. تقریبا میها پیدا میقدرت عمل بیشتری برای محاسبه سود و زیان شرکت

 کنند.خوب و البته قابل انتظاری را منتشر می

ماهانه « گزارش عملکرد تولید و فروش»های کدالی تحت عنوان ماه، طیف دوم اطالعیهاما با خاتمه یافتن ماه مهر و آغاز آبان

ای های میان دورهی نسبت به گزارشهای فوق از اهمیت بیشترمنتشر خواهند شد. به عقیده نگارنده این بخش، گزارش

شود و ثانیا طی روزهای اخیر هایی که صادرات دارند مشخص میها و اثرات آن بر شرکتبرخودارند. چراکه اوال تکلیف تحریم

 تواند کمی بازار راداران را داشتیم که میها بواسطه بحث اعتصاب کامیونشایعاتی درخصوص افت مقدار فروش برخی از شرکت

اند، دالیل این مساله را شفاف کنند. بدیهی هایی افت مقدار فروش داشتهگمراه و البته نگران کند. بنابراین بهتر است شرکت

کننده ها نگرانتواند به اندازه کاهش مقدار فروش از محل تحریماست، افت مقدار فروش ناشی از مشکالت حمل و نقل داخلی نمی

 باشد. 

 گران و سرمایهمعامله اصلی تمرکز رود در روزهای آتیهفته حساس را در پیش خواهد داشت و انتظار می 2بنابراین بازار 

که در باال از « شنفت»و « هرمز»رسد باشد. طی روزهای اخیر، عالوه بر هایی که میروی کدال و اطالعیهگذاران به 

نشان ماهه خود  6های با گزارش« معدنی چادرملوصنعتی و »و « داروسازی اکسیر»هایی نظیر ها یاد شد، شرکتآن

اسبی های منهایی که گزارشهر گونه اصالح قیمت در سهام شرکتاند. بنابراین ند که استحقاق رشد اخیر را داشتهداد

 شود. ند، فرصت خرید میان مدتی تلقی میکنرا به بازار منعکس می
 

 

 

 



 

 بینی بازارپیش

هفته اخیر، وضعیت بهتری در روزهای پایانی مهرماه دارد. البته کماکان  2پس از اصالح سفت و سخت بورس اوراق بهادار تهران 

هایی که از رسد این وضعیت تا روزهای ابتدایی آبان همزمان با گزارششود و به نظر میروند حرکتی شاخص نوسانی دنبال می

 %6/23هزار واحدی برابر با تراز  174گفت که فعال سطح رسد ادامه داشته باشد. درخصوص شاخص کل باید سوی کدال می

ها، رسد تا زمان رسیدن گزارشرشد اخیر )که البته این سطح اعتبار چندانی هم ندارد( مانع از ریزش بیشتر شده و به نظر می

 هزار واحدی باشیم.  196 – 174شاهد رفتار نوسانی در باند 

میلیارد  1.000باید به آن توجه داشته باشند، کاهش ارزش معامالت به سطوح کمتر از گران نکته مهمی که در این بین معامله

تاثیر نبوده است اما بطور کلی باید گفت که تومانی است که البته اختالل در سامانه معامالت هفته اخیر نیز در این وضعیت بی

میلیارد تومانی تثبیت نشود،  1.000در سطوح بیش از  بازار از روزهای اوج خود فاصله گرفته و تا مادامی که ارزش معامالت

بورس پس از رشد اخیر، نیاز به که  معتقدنددر حال حاضر عمده کارشناسان توان رشد باالیی را برای بازار متصور بود. نمی

ند فرصت مناسبی برای تواگیران کوتاه مدتی دارد و این اصالح میمقداری اصالح )در بعد زمان( برای تجدید قوا و خروج نوسان

اصالح پرتفوی سرمایه گذاران باشد. اما برای هفته جاری، انتظار بازاری مشابه با بازار هفته گذشته را داریم. با این تفاوت که 

 توانند روند حرکتی خود را از کلیت بازار جدا نمایند.هایی که پتانسیل رشد قیمت دارند، میاحتماال به مرور سهام شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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(

21/07/1397  1.050 642 97 739 311 

22/07/1397  758 321 192 513 245 

23/07/1397  1.864 872 142 1.014 850 

24/07/1397  1.924 1.044 185 1.229 695 

25/07/1397  1.805 1.138 172 1.310 495 

 2.596 4.805 788 4.017 7.401 جمع کل

 3.719 7.474 1.020 6.454 11.193 جمع هفته گذشته

٪-34 اختالف )درصد(  38-٪  23-٪  36-٪  2/30-٪  

 

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 25/07/1397تا تاریخ  18/07/1397از تاریخ  هاشاخص

٪06/1 1.914 182.929 181.015 شاخص کل بورس  

-756 28.683 29.439 وزن(شاخص کل )هم  57/2-٪  

٪40/0 8 2.020 2.012 شاخص فرابورس  



 

 تومان یاردلیم – معامالت ارزش گراف

 

هایی که بازار ده است. این وضعیت عمدتا در زماندهد که در هفته اخیر حجم و ارزش معامالت کاهشی بونشان میجداول فوق 

فلزات »، «های نفتیفرآورده»، «بانکداری»صنعت  4دهد. در هفته اخیر ها رخ مید سنگینی داشته، برای اصالح قیمترش

طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد تری را به خود اختصاص دادند. امالت پر حجممع« محصوالت شیمیایی»و « اساسی

بود  میلیارد تومان( 961)میانگین روزانه میلیارد تومان  4.805در چهارمین هفته از فصل پائیز بازار بورس و فرابورس(  2)در 

 36هفته سوم مهرماه، کاهش حدود  میلیارد تومان( 1.495)میانگین روزانه میلیارد تومانی  7.474که در قیاس با معامالت 

 میلیارد تومانی در روز باشیم.  1.000رسد برای مدتی شاهد ارزش معامالت کمتر از به نظر میدهد. می درصدی را نشان

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی 

 گزاری مهر اقتصادهای بانک مهر اقتصاد، سرمایهداری آمریکا شرکتوزارت خزانه

گزاری تدبیرگران آتیه، نگین ساحل، موسسه مالی مهر ایران، بانک ملت، سرمایه

اری تکتار، تراکتورسازی ایران، توسعه ذگقتصاد، مهندسی تکنوتار، سرمایها

اری اندیشه محوران، بانک ذگ معادن زینک ایران، فوالد مبارکه اصفهان، سرمایه

های فوق شرکترا تحریم کرد. پارسیان، بانک سینا و گروه خودروسازی بهمن 

اوفک قرار  "اس دی ان لیست"به دلیل ارتباط سهامداری با بسیج در فهرست 

شوند. های ثانویه نیز میگرفتند. دارایی آنها در آمریکا بلوکه شده و اتباع آمریکایی اجازه ارتباط با آنها را ندارند و مشمول تحریم

های جدید نیز همین است. با ورود شود. دلیل خطر بسیار زیاد تحریمرکت تحریم نمیبا ورود به اس دی ان لیست، تنها خود ش

 د.شونبه اس دی ان لیست، عالوه بر خود شرکت، شرکای آن نیز وارد اس دی ان لیست می

 

فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی 

مهمی را برای تسهیل معامالت بانکی و پولی در  هایحلاعالم کرد که اروپا راه

 ت.ی آمریکا علیه ایران اندیشیده اسهازمان تحریم

 

 

ای مجلس با اشاره به مذاکرات ایران و اروپا برای ادامه اجرای رئیس کمیته هسته

 برجام، گفت: در این باره یک جلسه با برخی از سفرای کشورهای اروپایی در
به  ها تقریباًذوالنوری با بیان اینکه اروپایی .ایمداشتهملی  کمیسیون امنیت

اند، افزود: آبان چه اقداماتی انجام دهند، رسیده 13بندی درباره اینکه در جمع

هایی نیز در های در این زمینه بین ایران و اروپا انجام شده و بستهگیریتصمیم

ا ضد کشورمان آمریکهای آبان که شروع تحریم 13نظر گرفته شده که قبل از 

 د.است، اعالم خواهد ش



 

های تجاری، اقتصادی و سیاسی رییس جمهور گفت: ایران آماده است همکاری

خود را با اتحادیه اروپا و از جمله بلژیک بیش از پیش توسعه دهد. روابط ایران 

و بلژیک روابطی خوب و بسیار دیرینه است و هیچ مانعی در مسیر تقویت و 

ای که مخالف روابط عمیق ایران و روابط نیست. ما معتقدیم عدهتوسعه این 

هایی را برای تخریب این روابط خوب، طراحی اتحادیه اروپا هستند، برنامه

های خود را به پیش ها اجازه داده شود که این برنامهاند که نباید به آنکرده

 د.ببرن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اقتصادی

های دقیقی ریزیبا برنامه :از اقتصاددانان گفت جمهور در جلسه با جمعیرئیس

های ضدایرانی خود که انجام شده، آمریکا در بلندمدت قادر نیست به سیاست

باید امید در جامعه و سرمایه اجتماعی  /به آینده بهتر، بسیار امیدوارم. /ادامه دهد.

رفع این  های بحق، برایدر کنار ابراز نگرانی /را بیش از پیش تقویت کنیم.

های دولت طرح /ها نیز راه حل و پیشنهادات عملیاتی ارائه شود.نگرانی

 /د.قتصادی دشمنان و رفع مشکالت دارای برای مقابله با جنگ روانی و اگسترده

 ت.سی نخواهیم داشهیچ مشکلی در تامین کاالهای اسا

 

گذشته میالدی های جدید از صادرات نفت ایران در ماه به نقل از فوربس، داده

دهد که صنعت نفت ایران همچنان مستحکم به کار خود یعنی سپتامبر نشان می

دهد؛ ضمن اینکه گزارش ردیابی تانکرهای نفتی حاکی از آن است که ادامه می

صادرات نفت ایران به بسیاری از مقاصد خیلی بیشتر از آنچه است که تصور 

هند بین ماه اوت تا سپتامبر تقریبا  شود واردات نفت ایران بهشود. گفته میمی

بدون تغییر باقی مانده است. هند به عنوان دومین مشتری بزرگ نفتی ایران در 

میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده که این یعنی کاهش قابل توجهی در صادرات نفت ایران به هند  14.97این بازه زمانی 

گویند کاهش پیدا نکرده و ها میای که رسانهت صادرات نفت ایران به آن اندازهبر پایه این گزارش، حرک .صورت نگرفته است

 د.هدصادرات ایران در ماه سپتامبر حداقل دو میلیون بشکه در روز بوده که در حقیقت به نسبت ماه اوت افزایش نشان می

 

های نفتی مدیرعامل شرکتی ملی پخش فرآوردهزنگ کارت سوخت به صدا درآمد. 

میلیون نفر ممکن است کارت سوخت خود را در دست  5تا  3برآورد کردیم  گفت:

نداشته باشند که باید درخواست المثنی شود. برای آنهایی که رمز کارت خود را 

 ت.ند تمهیداتی درنظر گرفته شده اسافراموش کرده

 



 

جاری، ماهه اول سال  6به گفته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در 

بینی درصد افزایش داشته و با حفظ روند موجود پیش 45صادرات ایران به عراق 

 د.قصد اول صادراتی ایران تبدیل شوشود این کشور به ممی

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بازارهای جهانی

 
 نام مواد 21/07/1397 28/07/1397 تغییر هفتگی

 نفت 80 80 %0

 طال 1.217 1.226 %0/74

 بیلت 467 459 %1/71

 مس 6.286 6.221 %1/03

 روی 2.633 2.626 ٪-27/0

 آلومینیوم 2.029 2.008 ٪-03/1

 سنگ آهن 71 71 0٪

 سرب 2.048 1.996 ٪-54/2

 متانول 424 424 0٪

 اوره 329 326 ٪-97/0

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 

 سقف" به "مرکزی بانک نزد هابانک قانونی سپرده" نسبت چین مرکزی بانکافزوده گردید. در مهمترین خبر هفته گذشته، 

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

 .شود آزاد کشور این زیرساخت هایپروژه و اقتصاد برای پول دالر میلیارد

 

 نفت

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

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

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

های تجاری و افزایش به گفته صندوق، تنشها با ثبات بود. اما قیمت های نفتی را تشدید نمودکاهش تقاضا برای خرید فرآورده

ها ضعیت نامناسب مالی و خروج سرمایهبازارهای نوظهور با والملل گذاشته و تاثیر منفی خود را بر تجارت بین های تجاریتعرفه

ها از رشد اقتصاد جهانی، بینیبا توجه به کاهش پیش»باره گفت:  استفان اینز، تحلیلگر ارشد موسسه اوآندا در این .اندمواجه

های یت تولید نفت چاهدرصد از ظرف 40به دلیل در راه بودن طوفان میشائیل حدود « .ها به سقف خود رسیده استقیمت

ورت، بزرگترین شرکت شرکت لوئیزیانا آفشور اویل پ .فراساحلی خلیج مکزیک در نزدیکی سواحل آمریکا تعطیل شده است

 ت.نه دریایی خود را متوقف ساخته اسعملیات تولید در پایا مریکا گفته،آنفتی های خصوصی پایانه



 

 سنگ آهن  –فوالد 

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

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

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

البته با این شرایط احتمال افت نرخ  بود. خواهیم آهن سنگ تقاضای تحریک شاهد فوالد، تولید رشد با و یافته کاهش قبل سال

 فوالد نیز وجود دارد.

 

 فلزات رنگین

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

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

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

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

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

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

 روی موجودی .است دنیا روی کنندهمصرف ترینبزرگ همچنین و داده اختصاص خود به را دنیا روی شمش تنی میلیون 13.5

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

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

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

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

 عرضه به نسبت تنی هزار 322 مازاد شاهد جاری سال در روی شمش برای تقاضا میزان که کرده اعالم خود بررسی جدیدترین

 در عرضه میزان گونهبدین و بود خواهد عرضه به نسبت تقاضا تنی هزار 72 مازاد به 2019 سال در وضعیت این اما بود خواهد

 .دهد پوشش کامل صورت به را تقاضا که ایاندازه به نه اما بود خواهد رشد شاهد بازار

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

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

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

 .است اخیر سال 4 رقم باالترین که رساند تن هر ازای به دالر 96 به و افزایش %12 را 2019 سال برای مس پرمیوم نرخ



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 کالسیمین 

در گروه فلزی و معدنی به سراغ یکی از نمادهای بنیادی به نام فاسمین خواهیم رفت که با وجود فاصله گرفتن قیمت روی از 

محقق خواهد کرد. کالسیمین در سال  97دالری اما بواسطه رشد نرخ دالر، سود جالبی برای سال  3.600 – 3.500سقف 

میلیارد ریالی، کارنامه درخشانی را از خود بر جای گذاشت. فروش این شرکت در حالی طی  5.259کننده گذشته با فروش خیره

میلیارد ریال  2.449ماه ابتدایی سال جاری  6شته که این رقم در میلیارد ریالی قرار دا 2.207در سطوح  96ماه نخست سال  6

( بوده است. بنابراین باید گفت که فاسمین 332و شهریور  343، مرداد 474، تیر 654، خرداد 589، اردیبهشت 234)فروردین 

 باشد. های فروش مییش نرخدرصدی درآمد نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته و این افزایش درآمد را مدیون افزا 11رشد 

بینیم که نرخ فروش های فروش میشود. در بررسی نرخگفتنی است، عمده درآمد فاسمین از محل فروش شمش روی تامین می

ریال، در تیر  151.058.42ریال، در خرداد  160.197.189ریال، در اردیبهشت  160.639.166شمش روی در فروردین ماه 

ریال رسیده است و  258.091.031کننده به و در شهریور با یک جهش خیره 159.053.521مرداد  ریال، در 150.337.050

ریال بوده است. در بررسی  121.919.455ماهه سال گذشته  12این در شرایطی است که متوسط نرخ فروش شمش در دوره 

هزار تومانی به فروش  10ی و نرخ تسعیر دالر 2.550نرخ فروش شهریور ماه باید گفت که شرکت شمش خود را با نرخ حدود 

میلیون  258تن موجودی انبار دارد که اگر این رقم را در نرخ شمش  5.420رسانده است. و نکته مهم اینکه شرکت در حدود 

 2.449ماهه  6رسیم... !! یعنی شرکت در حالی تا پایان دوره میلیارد ریالی می 1.400تومانی ضرب کنیم به رقم جالب توجه 

میلیارد ریال درآمد داشته که بیش از نیمی از این رقم را موجود در انبار دارد و با توجه به ثبات نرخ دالر و رشد نرخ روی 

های ریالی را برای سال جاری دارد. بنابراین خرید سهم در قیمت 2.000توان گفت که شرکت قابلیت تحقق سود بیش از می

 یسک چندانی داشته باشد.تواند رتومانی نمی 900نزدیک به 
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 نفت پاسارگاد 

به قیمت باالیی در بازار عرضه شد و  91به سراغ نفت پاسارگاد خواهیم رفت. سهمی که در سال های نفتی، در گروه فرآورده

ها حاشیه نشین باشد اما اکنون با رشد قیمت نفت و همین عامل در کنار ریزش قیمت نفت موجب شد تا شپاس برای مدت

میلیارد  17.475مبلغ فروش  96طی سال مالی  در حالیاین شرکت های شرکت در حال ظهور است. بینیم که پتانسیلدالر می

میلیارد ریال سهم فروش کوارتر دوم  5.133کوارتر اول و  میلیارد ریال سهم فروش 4.058ریالی را رقم زده که از این میزان، 

فروش  ماه ابتدای دوره 6بینیم که شپاس در باشد. در عملکرد امسال میمیلیارد ریال( می 9.191ماهه  6)مجموع فروش 

میلیارد  1.244و شهریور  1.972، مرداد 1.272، تیر 1.986، خرداد 2.138، اردیبهشت 1.477میلیارد ریال )فروردین  10.256

 دهد.  درصدی را نشان می 12ریال( فروش را رقم زده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 

دهد. درصد از سبد فروش شرکت را تشکیل می 57باشد که یم مورد استفاده در آسفالت 60/70 قیر، شپاسمهمترین محصول 

بنابراین تغییر در نرخ فروش این محصول بیشترین تاثیر را در درآمد شرکت خواهد داشت. گفتنی است، شپاس سال گذشته 

فروش این  ریال برای کل سال به فروش رسانده است و این در شرایطی است که نرخ 9.417.000را با نرخ متوسط  60/70 قیر

میلیون ریال افزایش یافته و به نظر این نرخ  18میلیون ریال به بیش از  13محصول از ابتدای امسال با یک شیب مناسب از 

درصدی  25 – 20میلیون ریالی تثبیت شود. در مابقی محصوالت شرکت هم تقریبا افزایش نرخ  17برای کل سال در سطوح 

شهریور ماه کاهشی بوده و این مساله کمی نگران کننده است. به هر جهت اگر مقدار فروش  مشاهده می شود. البته مقدار فروش

درصد افزایش دهیم،  20های فروش را بطور متوسط میلیون تن در نظر بگیریم و نرخ 1.8در سطوح  96قیر را مشابه سال 

ریال خواهد رسید. البته بهای تمام  900ش از هزار میلیارد ریال و سود خالص به بی 23تا  22درآمد شرکت برای کل سال به 

گیرد اما به هر جهت وضعیت سودآوری شرکت رو به رشد خواهد بود. انتشار شده هم تحت تاثیر تحوالت بورس کاال قرار می

 توان بخشی از ابهامات موجود را برطرف نماید.ماهه می 6گزارش 
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 کشت و صنعت شهداب ناب خراسان 

کند های خوبی تولید میها و ربکه سُس« غشهداب»های بازار به نام در گروه غذایی و مواد آشامیدنی، به سراغ یکی از خوشمزه

میلیارد  1.344و اخیرا با گران شدن گوجه فرنگی مورد توجه قرار گرفته، خواهیم رفت. غشهداب سال گذشته از محل فروش 

 26و  206د محقق نمود. سهم درآمد و سود خالص شرکت در کوارتر اول به ترتیب ریال سو 314ریال از محصوالت خود، 

 327میلیارد ریال بوده است. این شرکت در بهار سال جاری موفق شده از محل فروش انواع سس و رب، به درآمد و سود خالص 

درصد افزایش یافته  5/16درصد به  10از میلیارد ریالی دست یابد. بنابراین باد اذعان داشت که حاشیه سود خالص شرکت  54و 

 است. 

 694ماهه فروش  6اما در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. غشهداب سال گذشته در حالی تا پایان دوره 

، تیر 126، خرداد 121، اردیبهشت 80میلیارد ریالی را به ثبت رسانده بود که این رقم برای نیمه نخست سال جاری )فروردین 

درصد افزایش  16دوره  باشد. بنابراین باید گفت که درآمد شهداب در اینمیلیارد ریال می 804( 246، شهریور 142، مرداد 89

 یافته است.

ها و درصد از محل فروش سس 35درصد از درآمد شرکت از محل فروش رب گوجه فرنگی،  55بینیم که در ترکیب فروش می

بینیم که میانگین نرخ فروش هر تن های فروش میشود. در بررسی نرخایر محصوالت تامین میدرصد از محل فروش س 10

 37.666.325ماه با رشد جزئی به ریال بوده، در فروردین 51.478.324و  35.781.592به ترتیب  96گروه رب و سس در سال 

ریال رسیده و در نهایت در  62.772.277و  71.288.163ریال رسیده، در مرداد با یک جهش جالب توجه به  53.555.980و 

ریال رسیده  64.924.188و  96.891.863شهریورماه با دریافت مجوز افزایش نرخ جدید مجدد یک پرش دیگر داشته و به 

 است. 

لحاظ  96ل های فروش شهریورماه را به نیمه دوم سال تعمیم بدهیم و مقدار فروش را مشابه با مقدار فروش سابنابراین اگر نرخ

درصد نسبت به سال گذشته( افزایش خواهد یافت. لذا  70میلیارد تومان ) 2.300کنیم، درآمد شرکت برای کل سال به بیش از 

ریالی  700با فرض افزایش نرخ مواد اولیه و بهای تمام شده و مطالبی که در باال ارائه شد، شرکت قابلیت تحقق سود بیش از 

رود روند میان مدتی سهم را خواهد داشت. با این شرایط انتظار می 98ریالی برای سال  1.000ز و سود بیش ا 97برای سال 

 های موقت، افزایشی باشد.فارغ از اصالح
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 تحلیل بنیادی
 بررسی وضعیت گروه دارویی سبحان

 

 معرفی

  شرکتها ( در اداره ثبت سویران کمپانی )سهامی خاصتحت نام 1355تیر ماه  21شرکت گروه دارویی سبحان در تاریخ

 به ثبت رسید.

  نام آن ازسویران کمپانی به داروسازی سبحان  1363خرداد  30به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ

خاص( نوع آن از )سهامی  1381آذر ماه  2متعاقباٌ به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  )سهامی خاص( و

 .به )سهامی عام( تغییر یافت

   مجدداً نام آن از شرکت دارو سازی سبحان 1383دی ماه  27به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ،

در  1381بهمن ماه  6)سهامی عام( به شرکت گروه داروئی سبحان)سهامی عام( تغییر یافت ، این شرکت از تاریخ 

 رسازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفته است.فهرست شرکتهای پذیرفته شده د

 

 گروه فعالیت موضوع

 کسب با هدف دارای حق رأی بهادار اوراق سایر یا هاصندوق سرمایه گذاری واحدهای الشرکه،سهم سهام، در گذاری سرمایه

 صندوق یا موسسه شرکت، کنترل کنترل واحد، تحت اشخاص یا کنترل تحت اشخاص همراه به یا تنهایی به که طوری به انتفاع

 یا ایرانی از اعم(پذیر  سرمایه یا صندوق موسسه و شرکت، یابد مالحظه قابل نفوذ آن در یا گرفته اختیار در را پذیرسرمایه

 .کند نهایی( فعالیت محصول یا مواد اولیه از اعم(دارویی  هایفرآورده زمینه در )خارجی

 

 

 



 

 روند تغییر سرمایه   

 باشدارقام به میلیون ریال می                                                                                                                                

 

 

 ترکیب سهامداران

 درصد مالکیت سهامداران

33/62 شرکت سرمایه گذاری البرز  

روستاییان و عشایرموسسه صندوق بیمه اجتماعی   02/11  

گروه توسعه مالی مهرگان شرکت  65/5  

اعتالی البرز شرکت سرمایه گذاری  54/3  

83/1 شرکت سرمایه گذاری سپه  

41/1 شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن  

36/1 سرکت سرمایه گذاری ملی ایران  

86/12 سایر  

 

 

 



 

 ترکیب اعضای هیات مدیره

 

 

 ترکیب پرتفوی بورسی

 

 

مالکیتنمادنام شرکت
بهای تمام شده 

هر سهم )ریال(
تعداد سهام

کل بهای تمام شده 

)میلیون ریال(
قیمت )ریال(

ارزش بازار )میلیون 

ریال(

مازاد ارزش 

)میلیون 

ریال(

1,1941,228,468,9241,466,7924,6225,677,9834,211,191%66.05دالبرالبرزدارو

1,326673,484,177893,0403,8422,587,5261,694,486%65.39دسبحانسبحان دارو

1,000341,028,972341,0291,993679,671338,642%61.89دسانکوداروسازی سبحان انکولوژی

1,183190,507,941225,3711,860354,345128,974%63.50دیرانایران دارو

929185,506,110172,3353,400630,721458,386%77.29کی بی سیشرکت کی بی سی

3,8525,8542,002سایر

10,724,6116,833,681-3,102,472---مجموع



 

  های اصلی زیر مجموعهروند سودآوری شرکت

 البرز دارو

 

 سبحان دارو

 

 لوژیسبحان آنکو           

 



 

 ایران دارو

 

 کی بی سی

 

 

باشد از محاسبه میلیارد ریال می 15از آنجایی که بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی شرکت برابر 

 کنیم.میارزش افزوده این بخش از دارایی دسبحا صرف نظر 

 

 

 



 

 NAVمحاسبه 

 2.360.920 ون ریال(یارزش دفتری )میل

 6.833.681 ون ریال(یارزش افزوده )میل

ارزش افزوده پس از تاریخ ترازنامه 

 )میلیون ریال(
58.550 

 9.253.151 مجموع)میلیون ریال(

 1.670.000.000 تعداد سهام

 5.541 هر سهم NAV (ریال)

 4.259 قیمت )ریال(

P/NAV 77 هر سهم% 

 

 نظر کارشناسی

بینی تک نرخی شدن و همچنین پیش در سال جاری های تولید کنندهافزایش نرخ دارو توسط شرکتمجوز با توجه به دریافت 

ای نزدیک، محصول نهایی بر مبنای نرخ ارز نیمایی و یا حداقل، افزایش نرخ مجدد در قیمت دارو در آیندهو قیمت مواد اولیه 

 مناسب متصور شد. یروشنی را به طور کل برای صنعت دارو، بویژه گروه دارویی سبحان با دارا بودن پرتفوی بورس افقتوان می

هایی که توانایی باشد اما شرکتخود در حال معامله می NAVدرصد  77باید در نظر داشت اگرچه سهام شرکت مورد بحث در 

 باالتری را از آن خود کنند.   P/NAVاخص توانند ش، میرا دارند مناسبیهای محقق کردن سود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تایم فریم هفتگی  –تحلیل تکنیکال گروه دارویی سبحان )دسبحا( 

که به شکل مالیم و فرسایشی رخ  Cتا نقطه  Bبینیم که سهم پس از اصالح قیمت از نقطه در تحلیل گروه دارویی سبحان، می

رود این سهم در میان مدت در رفتاری مشابه با داده، خط روند نزولی یکساله با قدرت باال شکسته شده و در نتیجه انتظار می

ای تومانی برابر با سقف کانال فرضی ترسیم شده در راستای تکمیل الگوی پایه 820 – 730تا محدوده قیمتی  ABحرکت 

AB=CD تومانی حمایت معتبری داشته و در نتیجه خرید در باند  325و  365یشروی داشته باشد. دسبحا در تراکم قیمتی پ

گردد. گفتنی است، در صورتی که دسبحا در حرکت صعودی بعدی قدرتی معادل با حمایتی یاد شده کم ریسک ارزیابی می

 ر از اهدف تعیین شده، خواهد بود.باالترشدی که اخیرا تجربه کرده بود، داشته باشد، اهداف قیمتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گزارش معامالت هفته چهارم مهرماه بورس کاالی ایران

 صنعتیرینگ 

های تولیدی ورق استثناءدر هفته گذشته شاهد عرضه گسترده محصوالت فلزی در رینگ صنعتی بودیم این در حالی است که به 

ها واکنش آهن اصفهان رقابت قابل توجهی صورت نگرفت. بازار به شدت به افزایش نرخذوب  14فوالد مبارکه اصفهان و تیرآهن 

اند و بسیاری از محصوالت مهم با نشان داده و اکثر محصوالت به دامنه پر کشش خود از نظر کشش قیمتی تقاضا وارد شده

شوند با این تفاوت که ذوب آهن از ه میهای فعلی خریدار ندارند. محصوالت فوالدی طبق جدول زمانبندی اعالمی عرضقیمت

 ها را جهت عرضه به خود اختصاص داده است.این رویه مستثنا شده و چهارشنبه

تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کاال رقم خورد که  328.367 عرضه بیش از 25/07/97در هفته منتهی به چهارشنبه 

تن بود  192.838ش داشته، البته رقمی که نهایتا در تاالر صنعتی معامله شد تن افزای 146.867نسبت به هفته گذشته حدود 

 رو گشت. تن روبه 252.232برابری معادل  76/0تن افزایش داشت و با تقاضای حدود  80.968نسبت به هفته قبل  که

 54.920، که شامل تن محصوالت فوالدی بوده 298.138بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به 

 110.000 درصد نسبت به قیمت پایه در ورق قلع اندود رقابت شد، 42تن انواع ورق تولیدی شرکت فوالد مبارکه اصفهان که تا 

که به قیمت  های فوالد خوزستان و فوالد خراسان و فوالد کاوه جنوب کیشتولیدی شرکت 5SP(150×150تن شمش بلوم )

تن انواع میلگرد و  108.218درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شد.   5ها شمش بلوم فوالد کاوه جنوب اند و تنپایه معامله شده

آذر فوالد امین، تولیدی فوالد سپید فراب کویر، پرشین  های مجتمع فوالد خراسان، ذوب آهن اصفهان،تیرآهن تولیدی شرکت

ذوب آهن اصفهان با  14 ترین درصد رقابت مربوط به تیرآهنفوالد آریا و گروه ملی صنعتی فوالد ایران عرضه شده، که بیش

این در حالی است که اکثر محصوالت عرضه شده  ،باشدتومان می 38.076درصد رقابت نسبت به قیمت پایه با قیمت  10حدود 

جهان فوالد از تن آهن اسفنجی عرضه شده توسط شرکت  25.000در این بخش به قیمت پایه معامله شدند. قابل ذکر است که

تن ازآهن اسفنجی  10.000تنها  ،پارس فوالد سبزوار، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و فوالد کاوه جنوب کیش سیرجان،

ملی صنایع مس ایران عرضه شد، که کاتد  تن کاتد مس شرکت 5.000معامله شد. در بخش مس  شرکت پارس فوالد سبزوار

های تن مفتول مس از سوی شرکت 3.720یال معامله شد. همچنین در بخش مفتول مس ر 596.002به قیمت پایه ملی مس 

سازی افق البرز عرضه شد که به قیمت ملی مس ایران، گیل راد شمال، صنایع تولیدی دنیای مس کاشان و گروه صنایع کابل

شد و مفتول مس شرکت گروه صنایع  تن از این محصول معامله 345تنها قابل ذکر است ریال معامله شدند؛  625.802پایه 

رسد قیمت این محصول بیش از توان بازار رشد کرده و دیگر شیوه سازی افق البرز به دلیل نبود تقاضا حذف شد به نظر میکابل

کارایی نداشته و به زودی شاهد اصالح این روش خواهیم بود. در  شود،ها میگذاری فعلی که سبب حرکت صعودی قیمتقیمت

 13عرضه کرد که شمش تولیدی این شرکت  7-6063و بیلت  1000p99.8آلومینیوم، شرکت آلومینیوم ایران شمش  بخش

های گسترش تن شمش روی بودیم که توسط شرکت 300در این هفته شاهد عرضه  درصد بیشتر از قیمت پایه معامله شد.

 ذشته به دلیل نبود تقاضا حذف شدند.هفته گ دصنایع روی ایرانیان و ذوب روی بافق انجام شد که همانن



 

برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین  61/2مجتمع فوالد خراسان با تقاضای A3-18تا28سبد میلگرد 

آلومینیوم  1000p-99.8محصوالت عرضه شده این هفته داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه مربوط به محصول شمش 

 برابری بوده است.  1/2نسبت  )ایرالکو( با ایران

درصد ارزش معامالت هفته گذشته بوده است. در 165هزار ریال، تقریبا  6.904.745.712ارزش معامالت محصوالتی فوالدی 

هزار ریال بیشترین ارزش معامله در این هفته را داشته  1.315.553.360این بین ورق گرم شرکت فوالد مبارکه با ارزش معامله 

 .است

 است. درصد نسبت به هفته سوم مهر رشد داشته 23هزار ریال بوده که  9.301.465.083زش کل معامالت رینگ صنعتی ار

 

 رینگ پلیمری

های چهار هفته گذشته، بدون در نظر گرفتن براساس میانگین قیمت 22/07/1397های پایه در روز یکشنبه با وجود اینکه قیمت

دالر اعالم شد، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد که با تغییر وزیر  های جهانی و قیمتتغییرات قیمت

ها ها کاهش پیدا کند اما در حال حاضر بر اساس تصمیم اتخاذ شده قیمتگذاری تغییر و قیمتصنعت ممکن است فرمول قیمت

 روز به روز در حال افزایش است.

تن  40.282هزار ریال با حجم معامله  4.546.072.840بورس کاال در هفته گذشته،ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در 

 درصد کاهش یافته است.  44باشد که نسبت به هفته گذشته می

تن، پتروشیمی  3.774هزار ریال با حجم معامالت  370.771.224عمده معامالت انجام شده مربوط به پتروشیمی امیرکبیر 

تن، پتروشیمی تبریز با ارزش معامله  3.340هزار ریال با حجم معامالت  336.093.500با ارزش معامله  شازند

هزار ریال با حجم  238.351.364تن، پتروشیمی بندر امام با ارزش معامله  3.015هزار ریال با حجم معامله 302.203.145

تن، پتروشیمی  2.604حجم معامالت هزار ریال با  340.472.979پتروشیمی نویدزرشیمی با ارزش معامله 2.536معامالت 

 650.043.520تن، پتروشیمی اروند با ارزش معامله  880هزار ریال با حجم معامالت  82.160.320آریاساسول با ارزش معامله 

 8.349هزار ریال با حجم معامالت  1.301.244.241تن، پتروشیمی تندگویان با ارزش معامله  950هزار ریال با حجم معامالت 

 تن بوده است. 3.355هزار ریال با حجم معامله  317.767.670و در نهایت پتروشیمی مارون با ارزش معامله تن 

درصد از عرضه، مورد معامله قرار گرفت و  13پتروشیمی تندگویان تنها S65 به علت کاهشی بودن قیمت پلی وینیل کلراید 

 مابقی در سامانه مچینگ قرار گرفت.

برابر عرضه در  7نار با تقاضایی معادل پتروشیمی نویدزر شیمی و پلی ZR340Rپروپیلن شیمیایی،  در میان گریدهای پلی

درصد  8برابری 3/5 پتروشیمی نوید زر شیمی با تقاضای  ZH510Lدرصد رقابت شد و در نهایت پلی پروپیلن نساجی  22حدود 



 

واد اولیه تا پایان هفته و روند صعودی قیمت م های بازار آزادبه طور کلی بازار در هفته گذشته به علت ریزش قیمترقابت شد. 

های گذشته در پایه در بورس کاال، مشکالت مربوط به بارگیری به دنبال اعتصاب کامیوندارها و عدم توانایی تحویل بارهای هفته

 رکود به سر برد.

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

 به سامانه مچینگ شد.

 

 رینگ شیمیایی

باشد که  ارزش معامالت و حجم تن می 22.626هزار ریال و حجم  992.297.008ارزش کل معامالت در رینگ شیمیایی 

 درصد کاهش یافته است.10معامالت نسبت به هفته گذشته 

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

برابر عرضه بوده و بیشترین رقابت قیمتی مربوط به کریستال مالمین پتروشیمی خوزستان  4و  4، 5باشد که در حدود شازند می

د، پتروشیمی مارون و شازند روی قیمت پایه معامله باشد و در نهایت دی اتیلن گالیکول پتروشیمی مرواریدرصد رقابت می 93با 

 شدند.

 

  رینگ کشاورزی

هزار ریال مورد معامله قرار گرفت. معامالت گندم نسبت  535.773.600در رینگ کشاورزی در هفته جاری تنها گندم با  ارزش 

تن شکر  200گیرد و تنها ان انجام نمیدرصد افزایش یافته، معامالت زعفران نیز به علت فصل برداشت زعفر 34به هفته گذشته 

هزار ریال مورد معامله قرار گرفت. ارزش کل معامالت در رینگ  5.200.000در سامانه مچینگ با ارزش معامله 

 درصد افزایش یافته است. 29باشد که نسبت به هفته گذشته تن می 58.060هزار ریال و حجم  540.973.600کشاورزی

 

  تحلیل سکه فیزیکی

توجه به اینکه اخیرا انتشار قیمت دالر و سکه ممنوع شده، ارائه دیتا توسط نرم افزارهای رهاورد نوین و مفیدتریدر متوقف  با

 باشد.شده است. بنابراین به دلیل نبود اطالعات کافی، ارائه تحلیل سکه فیزیکی مقدور نمی

 



 

 پتروشیمی مجله پالتس و شیمیایی ها و محصوالتهای جهانی هفته گذشته خوراکگزارش قیمت

در مقایسه با اکتبر  5ها، محصوالت شیمیایی و پلیمری در تاریخ های جهانی در گروه خوراکبخش به تغییرات قیمتدر این 

 اندازیم:گذاری محصوالت در بورس کاال طی هفته گذشته بوده نگاهی میاکتبر که از عوامل تأثیرگذار بر قیمت 12

 

 ها قیمت خوراک

 اند.ها به جزپروپیلن کاهشی بودهدر هفته گذشته قیمت تمام خوراک

داشته و به  فوب کره کاهش درصد در 1/5و  چین  CFRدرصد در  38/9 بوتادین ه،بود بوتادین کاهش نرخ مربوط به نیشتریب

 .دیرس چین CFRدالر در  1.199 متیق

اند. قابل ذکر درصد کاهش داشته 71/4 ایشرق آس جنوب CFRدرصد کاهش اما در  64/4شمال شرق آسیا  CFR اتیلن، در

 دالر در تن معامله شد. 1.152 ایشمال شرق آس CFR است اتیلن 

 درصد افزایش داشته است.  04/2 نیچ CFRدرصد و نیز در  35/0پروپیلن فوب کره 

 

 ها قیمت شیمیایی

 به جز بنزن، زایلین مخلوط و استایرن منومر افزایشی بودند. در هفته گذشته همه محصوالت شیمیایی

درصد برابر  59/3دالر معامله شد و در فوب کره  856 متیداشته و با ق کاهشدالر   19درصد معادل  22/2 نیچ CFRبنزن در 

 داشته است. کاهشدالر  33/31با 

 CFRدالر در  1.403 متیو ق افتی متیق کاهشخود  یلیدرصد در تمام مقاصد تحو 4/1دالر، در حدود  5/19منومر  رنیاستا

 را به ثبت رساند. نیچ

 وانیتا CFRو در دیدالر در تن در فوب کره رس 926 متیبه ق کاهشدرصد  73/0مخلوط در هفته گذشته با حدود  نیلیزا

 داشت. کاهشدرصد  34/0

 یداخل  CFR این در حالی است که دالر در تن معامله شد. 889 متیداشت و با ق کاهشدرصد  MEG  11/0 ن،یچ CFRدر 

 داشت. شیدرصد افزا 33/1 محصول نیا نیچ



 

؛ داشت شیدرصد افزا 85/18هند  CFR درصد و 17/3نیچCFR ، 83/1 ایآس یجنوب شرق CFR، 92/0کره  CFRمتانول در 

 یوان معامله شد. 3570درصد افزایش به قیمت  69/7 با نیچ یداخل CFRمتانول  نیهمچن

و   ،در تن معامله شد وانی 7.161 متیبه ق افزایشدرصد  89/2محصول تولوئن در هفته گذشته با  نیچ یداخل CFR متیق

درصد  07/1معادل   افزایشی نیز محصول در  فوب کره نیداشته ضمناً ا افزایشدرصد   02/1 این محصول نیچ CFR همچنین 

 .داشته است

 متیرا به خود اختصاص داد و به ق متیق شیدرصد افزا 17/0و فوب کره معادل  نیچ CFRدر  شیافزا دالر 27/2 نیلیپارازا

 .دیرس نیچ  CFRدالر در  1.331

محصول  نیا متیداشت. ق افزایشدرصد،  1/0دالر در تن معادل  1 نیچ CFRترفتاالت،  لنیات یپل هیماده اول ک،یترفتال دیاس

 .دیدالر رس 1.021به  1.020از 

 

 هاقیمت پلیمری

پلی اتیلن سنگین بادی، پلی فیلم، سنگین اتیلن پلی اتیلن سبک خطی معمولی، پلی ، Buteneگروه پلی اتیلن سبک خطی 

پلی اتیلن سنگین تزریقی در هفته مورد نظر و  C6 اتیلن سبک خطی، پلی  GPPSپلی استایرن معمولی ،HIPاستایرن مقاوم 

 در هر سه منطقه بدون تغییر باقی ماند.

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

 دالر در هر تن رسید.  911و  861کاهش به ترتیب به دالر در هر تن  10جنوب آسیا با 

دالر در هر تن مواجه شد و در آسیای جنوب  10گروه پلی پروپیلن فیلم تنها در منطقه آسیای شرقی با افزایش قیمت حدود 

و جنوب آسیا بدون تغییر باقی مانده است. در گروه پلی پروپیلن، قیمت پلی پروپیلن گرید نساجی و شیمیایی در جنوب  شرقی

دالر در هر تن به  5های هفته گذشته ثابت باقی مانده ولی در آسیای شرقی با افزایش آسیا و آسیای جنوب شرقی در قیمت

ن رسید و  قیمت پلی پروپیلن تزریقی در جنوب آسیا ثابت باقی ماند و در آسیای دالر در هر ت 1.276و  1.251ترتیب با قیمت 

 دالر در هر تن معامله شد. 1.251دالر افزایش قیمت با  15و  10جنوب شرقی و آسیای شرقی به ترتیب با 

دالر در هر تن  1.831و  1.801های در آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی در قیمت (ABS)اکریلونیتریل بوتادین استایرن 

 ثابت باقی ماند.

قیمت پلی اتیلن سبک، سنگین و سبک خطی در خاورمیانه در طول هفته گذشته بدون تغییر باقی مانده است و به ترتیب با 

درصد افزایش قیمت  33/0و  58/0لن تزریقی و نساجی  با دالر در هر تن معامله شد. پلی پروپی 1.089و  1.259، 1.099قیمت 

 دالر در هر تن رسید.  1.223و  1.221به ترتیب با قیمت 



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 بورسی

در وضعیت  محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:

با توجه به باال  توان نقدینگی قابل توجهی را به بازار سرمایه سوق داد.فعلی می

بودن نرخ بازده بازار سرمایه در مدت اخیر و تبعات مثبتی که برای سرمایه 

 300حدودا  گذاران دارد، انگیزه برای سرمایه گذاری در بورس باال رفته است.

میلیارد تومان خالص افزایش حضور منابع سرمایه گذاران حقیقی در  400الی 

ند ماه اخیر بازدهی باالیی در بورس وجود در چ بورس در مدت اخیر بوده است.

های صادراتی های بورسی بویژه شرکتداشته است. تعدیل قیمت به واسطه نقش تغییر نرخ ارز در ارزش دارایی پایه شرکت

زار فراهم ازار ارز به این باشود با توجه به ظرفیت مناسب بازار سرمایه، شرایط هدایت نقدینگی از ببینی میپیش انجام شده است.

 د.شو

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به ریاست رئیس جمهور، اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصالح نظام 

های بانکی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. همچنین در این جلسه، طرح وزارت نیرو و وزارت راه برای تقویت زیرساخت

ها یع در اجرای این طرححمل و نقل ریلی کشور مطرح شد و تصمیمات الزم برای همکاری و تسرنیروگاهی و تجهیزات ناوگان 

 د.اتخاذ ش

 

 غذایی

های لبنی کشور گفت: های فرآوردهرئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی

وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از دامداران خواستار افزایش نرخ 

با تاکید بر اینکه هیچ کنترلی بر روی شیرخام است. علی احسان ظفری 

نرخ شیر خام صورت نگرفته است، افزود: این در حالیست که هم اکنون 

 ت.تومان رسیده اس 2.250محصول به  قیمت این



 

 بانکی

ها ها و نرخ تسعیر آنسید کاظم چاوشی مدیر امور مالی بانک ملت درخصوص تراز ارزی بانک

در پایان سال گذشته اتفاق افتاد، کمیته فنی سازمان حسابرسی گفت: با توجه به رویکردی که 

های ها و داراییهایی که دارای بدهیها از جمله بانکطبق نظر تخصصی خود اعالم کرد شرکت

ها درخصوص تسعیر ها را با نرخ ارز در دسترس تسویه نمایند. وی افزود: بانکارزی هستند، باید آن

ای که از سوی بیمه مرکزی ها اعالم نشده اما ابالغیهه بانک مرکزی هستند که هنوز این رقم به بانکارز منتظر مصوبه و ابالغی

های بیمه داده شده، اعالم کرده که با توجه به استعالمی که از سوی بانک مرکزی انجام شده این بانک میانگین وزنی به شرکت

توان از آن انتظار داشت، رقمی در حدود وجه به ارقام این دو سامانه آنچه که میسامانه نیما و سنا را مورد تایید قرار داده که با ت

 ت.ها اسهزار تومان برای تسعیر ارز بانک 8تا  7

های وزیر ارتباطات افزایش سرمایه، تغییر اساسنامه و مدیریت هزینه را از مهمترین برنامه

ای بانک باید شعبهپستبانک گفت: وپست اعالم کرد. جهرمی در جمع مدیران پست

های های در گردش شرکتتخصصی برای بخش ارتباطات و اطالعات ایجاد و سرمایه

را جذب کند. وزیر ارتباطات افزود: مدیران وپست باید برای تغییر  ICTفعال بخش 

های مرتبط با دریافت مجوز درگاه اساسنامه پیگیری بیشتری داشته باشند تا اشکال

بانک بزودی پس از تصویب شود. قرار است پستها میتکبانک بزرگترین مأمن برای فینبرطرف شود؛ پست( PSPپرداخت )

 .ای و تخصصی تبدیل شودانک توسعهاساسنامه جدید در دولت، به ب

 

 خدمات فنی مهندسی

همانطور  گفت: ایدر مصاحبهگروه مپنا  یو مال یمعاون اقتصاد ،ییرزایمحسن م

 هیسرما شیدر مجمع به سهامداران قول دادند، امسال افزا یآباد یعل یکه آقا

 زانیو تاکنون م میتمسئله هس نیجوانب ا یداشت اما اکنون درحال بررس میخواه

نرخ  ریدر ادامه به مسئله تسع یو مشخص نشده است. هیسرما شیافزا نیو محل ا

 یان کرد، چراکه تماممسئله را عنو نیمقدار ا توانیارز اشاره کرد و افزود که نم

درخصوص  ییرزایم کرد. میماهه منتشر خواه 6 یهاآن را در گزارش اتیجزئ

ماهه است و گزارش  6 انیمهر ماه پا 30شرکت،  یسال مال رییتغ لیماهه مپنا عنوان کرد که به دل 6 یهازمان انتشار گزارش

 د.آبان ماه منتشر خواهد ش لیدر اوا زیما ن



 

 پتروشیمی

میلیون لیتر روغن موتور در کشور تولید شده  173: در نیمه نخست پارسال نزدیک به صنعت، معدن و تجارت اعالم کردوزارت 

 ، 35های نفت پارس، ایرانول و بهران با درصد رشد تولید در این زمینه پیشتاز بود. شرکت 37بود. شرکت نفت سپاهان با ثبت 

ماه نخست امسال در همسنجی  6موتور در درصدی فروش روغن  31رشد  .ر گرفتندهای بعدی قرادرصد رشد در مکان 6و  35

درصد رشد،  49شرکت نفت ایرانول با  .میلیون لیتر افزایش یافت 206میلیون لیتر به  157درصدی از  1با پارسال با رشد 

 ، 38ن قرار دارند که به ترتیب های نفت پارس، سپاهان و بهرابیشترین رشد فروش را در این مدت داشت. پس از آن شرکت

 د.درصد رشد را ثبت کردن 16و  29

 

 

 

 

پلیمر آریاساسول در بورس عرضه خواهد شد.  : سهام پتروشیمی نوری و همچنین سهاممدیرعامل خلیج فارس گفت

سهام های هلدینگ خلیج فارس در بورس است. عرضه او گفت که پتروشیمی پارس سودآورترین پتروشیمی از مجموعه

 کند.ها بورس را متحول میپتروشیمی

 

اتیلن شد که گرید پروپیلن و پلی 5پتروشیمی جم موفق به انحصارزدایی از 

« سیدحسین میرافضلی»کشور آمریکا و ایتالیا بود.  2پیش از این در انحصار 

گرید جدید  13مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با اشاره به طراحی و تولید 

گرید محصول پتروشیمی  13پلیمری، گفت: با طراحی و تولید این محصوالت 

میلیون دالر در سال عاید صنعت پتروشیمی کشور شده که در صورت تکمیل زنجیره ارزش این  50ارزش افزوده ای معادل 

 د.دالر ارزش افزوده حاصل خواهد ش میلیون 100محصوالت در صنایع تکمیلی پتروشیمی در مجموع ساالنه معادل 

 

 

 



 

 خودرو

های کنندگان بررسیکنندگان و تولیدمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع گفته است: سازمان حمایت مصرف

دهد و ستاد تنظیم دهد و نظرات کارشناسی خود را به ستاد تنظیم بازار انتقال میکارشناسی را روی قیمت خودرو انجام می

نیا بر همین اساس حتما تغییر قیمت در خودرو خواهیم کند. به گفته صالحیها را ابالغ میقیمتبندی بازار هم پس از جمع

 .ظرات کارشناسی سازمان حمایت داردداشت، اما میزان افزایش قیمت، بستگی به اعالم ن

خواهیم هسته آن در در مراسم معارفه گفت: اگر اقتصاد پویا و توانمندی میمدیرعامل جدید سایپا 

محمدرضا سروش تصریح  .بنگاه است و تا زمانی که مشکالت خود را اداره نکنیم، پیش نخواهیم رفت

صاحب های ما بیقانون اساسی به کمک ما بیاید اما با اجرای این اصل، بنگاه 44کرد: قرار بود اصل 

ام نقطه وری و قیمت تمام شده در کدشدند. وقتی اصول مدیریتی نداشته باشیم مشخص نیست بهره

توان محصولی تولیدی سروش ادامه داد: در بنگاه اقتصادی نمی .یابد و مشخص نیست چه کسی پاسخگو خواهد بودمفهوم می

سروش در پرونده کاری خود دو دوره مدیرعاملی  .کرد و زیرقیمت تمام شده آن را به فروش رساند زیرا بنگاه خیریه نیست

 ت.رگی در سطح ملی را نیز داشته اسهای بزو عضویت در هیات مدیره شرکتیس بورس کاال ئهلدینگ بهمن، نائب ر

 

 ساخت محصوالت فلزی

در شهریور ماه سال جاری، دو تفاهم نامه همکاری و یک فاراک اعالم کرد 

المللی قرارداد مشارکت بین شرکت ماشین سازی اراک و یک شرکت بین

های توافقات، همکاری در پروژهبر اساس این  .ای به امضا رسیده استترکیه

های صنعتی و ... سازی، نوسازی شرکتنفت و گاز و پتروشیمی، معادن و راه

گردد و ای معرفی و فاینانس میکشورهای منطقه که توسط شرکت ترکیه

همچنین سرمایه گذاری مشترک برای تاسیس شرکت مشترک به منظور 

المللی برای محصوالت استراتژیک در همین های بینجهانی، تامین گواهینامهتولید و فروش کاالهای مشترک در سطح بازار 

المللی و نوسازی صنایع منطقه بخصوص کشور سازی اراک در منطقه و بازارهای بینهای شرکت ماشینرابطه و توسعه فعالیت

های صادراتی خارج از ظرفیت ام فعالیتگذاری انجشایان ذکر است با توجه به هدف .عراق و سوریه مورد تفاهم قرار گرفته است

 ت.ارخانجات استان و کشور مد نظر اساسمی شرکت ماشین سازی اراک در این توافقات، استفاده حداکثری از توان ک

 

 



 

 فلزات اساسی

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی درخصوص تأثیر نایب

های آمریکا از آنکه تحریم ها بر صنعت سرب و روی کشور گفت: بیشتحریم

و تصمیمات ترامپ نگران کننده باشد، فعاالن اقتصادی بیشتر از تصمیمات و 

وی افزود: بخش عمده خاک  های محدودکننده داخلی بیم دارند.سیاست

موردنیاز صنعت، وارداتی بوده و برای واردات ارز دولتی به صنعت تخصیص 

دی ناچار به عرضه محصول خود در های تولیکه شرکتنیافته است؛ درحالی

فعال صنعت سرب و روی ضمن تأکید بر فشار از سوی مسئوالن داخلی اظهار داشت: عالوه  کاال باقیمت تکلیفی هستند.بورس

ایم، توقف صادرات هم ضربه گذاری تکلیفی و الزام به تحویل ارز به سامانه نیما متحمل شدههایی که به دلیل قیمتبر محدودیت

که در شده؛ درحالیماه پیش صادرات شمش روی متوقف  3شده است. از  گری بوده که بر پیکره صنعت سرب و روی وارددی

ت. شده اسشده و هم صادرات انجام مینشده و هم نیاز بازار داخل تأمین میسال گذشته، هرگز واردات شمش روی انجام  12

هزار تن شمش  475ها کشور، تولید ساالنه شده در کارخانه ظرفیت نصب ترین چالش صنعت گفت:حسینقلی در رابطه با مهم

شده است. مهمترین مشکل در این زمینه، کمبود  هزار تن شمش روی در کشور تولید 180روی است؛ اما سال گذشته، تنها 

کند و برای درصد از خاک معدنی موردنیاز صنعت را تأمین می 11خاک معدنی موردنیاز صنعت است. معدن انگوران حدود 

 د.شوچالش دیگر این صنعت محسوب می واردات محدودیت داریم. عالوه بر این، توقف صادرات هم

 

 سیمان

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان معتقد است اگرچه افزایش نرخ ارز مهمترین عامل جذابیت صادرات سیمان و 

ها برای صادرات به عراق و کر بوده، ولی با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر الزام ارائه تعهدنامه ارزی شرکتکلین

افغانستان، قطعا در نیمه دوم سال با کاهش صادرات همراه خواهیم بود. عبدالرضا شیخان افزود: با توجه به مازاد تولید سیمان 

کارخانه جدید توجیه ندارد. متاسفانه برخی به دنبال مجوز احداث کارخانجات سیمان جدید در در کشور، به هیچ وجه تاسیس 

ماهه  6ماهه نخست امسال بیان کرد: در  6کشور با هدف ایجاد اشتغال هستند !! وی درباره آمار تولید و فروش سیمان در 

هزار تن آن به سیمان تبدیل  734میلیون و  28که هزار تن کلینکر در کشور تولید شده  576میلیون و  31نخست سالجاری، 

 764میلیون و  24شده است. عرضه سیمان در بازارهای داخلی 

 3ماهه  6هزار تن بوده است. همچنین حجم صادرات کلینکر در 

 453میلیون و  3هزارتن و حجم صادرات سیمان  371میلیون و 

لینکر از هزار تن ک 824میلیون و  6هزار تن بوده و در مجموع 

 ت. روانه بازارهای صادراتی شده اس کشور

 


