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روزهای ابتدایی  را در حالی پشت سر گذاشتیم که رفتار بازار در این ماه به دو شکل متفاوت بود. در 97مهر ماه سال 

ها را به مانند ریزش برگ درختان ها و شاخصفصل پائیز حال و هوای بازار آفتابی و در نیمه دوم مهر ماه اصالح قیمت

هی مثبت را برای عیت خیلی هم بد نبود و برخی از صنایع موفق شدند بازدپائیزی شاهد بودیم. البته در هفته گذشته وض

رسد هایی که میطالعیهسهامدارانشان به ارمغان بیاورند. در بولتن شماره اخیر به این نکته اشاره شد که تحوالت کدال و ا

یان مدتی بازار را مخواهند بود که روند  های ماهانهبازار تعیین نماید و البته از هفته جاری این گزارش تواند روند آتیمی

ها و تحوالت بینی روند آتی بحث کنیم، نگاهی به شاخصکنند. اما پیش از اینکه درخصوص بازار و پیشترسیم می

 نماگرهای مهم بورسی خواهیم داشت. 

واحدی  ١٨٢.9٢9ع طی هفته گذشته در ارتفا« دماسنج بازار سرمایه»رویم که در حالی به استقبال آبان ماه می

یان تحمیل شده واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید گفت که ز ١٨١.٠6٠آغاز به کار کرد و در محدوده 

ست. در شاخص فرابورس وضعیت درصد بوده ا -٠٢/١( واحد معادل ١.٨69به شاخص کل در هفته گذشته، )

اخص پس یک شواحدی آغاز نمود که این  ٢.٠٢٠در حالی کار خود را در ارتفاع  Ifexمتفاوتی را شاهد بودیم. 

ین باید اذعان واحدی آرام گرفت. بنابرا ٢.٠65واحدی، در ارتفاع  ١٠٠هزار و  ٢دوره نوسان در ابتدای کانال 

+ درصد( بوده ٢3/٢واحد )معادل  45روز ابتدایی آبان ماه  ٢روز پایانی مهر ماه و  3در  Ifexداشت که بازدهی 

 است.

دهد دارد و این وضعیت نشان می« شاخص کل»داری با که کماکان روند زاویهرا داریم  «وزنهم»شاخص در سوی دیگر، 

ساز عمدتا به شکل زمانی برند در حالی که سهام بزرگ و شاخصکه عمده صنایع بازار کماکان در اصالح قیمتی به سر می

واحدی به مصاف  ٢7.75٢وزن در حالی با ارتفاع شوند. بنابراین گزارش، شاخص همها اصالح میبا افت جزئی قیمت

واحد بوده و در نتیجه باید گفت بازدهی  ٢٨.6٨3رود که این رقم در پایان هفته گذشته، روزهای ابتدایی آبان ماه می

« تورم محور»های درصد( بوده است. برخی معتقدند رشد سهام شرکت -٢5/3( واحد )معادل 93١وزن منفی )شاخص هم

های متوسط و کوچک ناشی از همین مساله بوده است. ها در گروهه و اصالح شدید قیمتزودتر از موعد انتظار محقق شد



 

تواند عاملی برای تمیز دادن سهام ارزنده از نمادهایی که صرفا بر اساس فضای های ماهانه میبا این حال رسیدن گزارش

 کنند، باشد.حاکم بر بازار رشد می

طی  حالی این ماه در معامالتکنیم. و وضعیت بازار در آبان ماه بحث می هادر این شماره از بولتن درخصوص گزارش

. مطابق روال هر ساله، گرفته استن قرار نظر سهامداراها از سوی ناشران مدکه دو دسته از گزارش شدهآغاز  روزهای اخیر

 .نمودندکدال  وانهر روز مهر ماهدقایق و ساعت پایانی شامگاه آخرین  دررا  ماهه 6ی هاامسال نیز غالب ناشران گزارش

گران شود که معاملهگردد و این وضعیت سبب میگیری ترافیک سنگین در کدال میسبب شکلها همزمانی انتشار گزارش

گیری درخصوص خرید و فروش سهام نداشته باشند. بنابراین و سرمایه گذاران زمان کافی برای مطالعه اطالعات و تصمیم

 تدابیر جدیدی برای برقراری نظم در ارائه اطالعات بیاندیشد. مقام ناظر باید 

های متوسط و کوچک شاهد بودیم. ماهه، موجی از فشار عرضه را به ویژه در گروه 6های اما با رسیدن گزارش

های اخیر، انتظارات از بازار درخصوص چرایی وضعیت فعلی باید گفت که به دلیل ورود نقدینگی سنگین طی ماه

ها ها به شدت افزایش یافته بود و این در شرایطی است که سقف رقابت فروش محصوالت شرکتملکرد شرکتو ع

های ید در گزارشدر بورس کاال از شهریور ماه برداشته شده و طبیعی است که اثر این رویداد آنطور که باید و شا

که تحلیلگران با استفاده از اطالعاتی که در باشد ها از آن جهت با اهمیت میماهه نمایان نگردد. این گزارش 6

ها تا پایان سال توانند یک برآورد منطقی از وضعیت سودآوری شرکتشود، میارائه می« تفسیر مدیریت»گزارش 

 و همچنین افق سال آتی داشته باشند.  97

ها را روانه میدان های تولیدکننده محصوالت شیمیایی بهترین گزارشماهه باید گفت که شرکت 6های درخصوص گزارش

ا هایی نظیر پتروشیمی پارس، کرمانشاه، شیراز، خراسان و زاگرس دست پُر آمدند و سودهای با کیفیتی رنمودند. شرکت

شرکت فوالد  ٢ها معقول و کمتر از انتظارات بود. البته ی، گزارشهای فلزمحقق نمودند. در گروه فلزات اساسی و کانی

ها چندان جالب نبود و دلیل های نفتی، گزارشتری داشتند. در گروه فرآوردهمبارکه و فوالد هرمزگان، عملکرد قوی

 رانیوز اتیهوبه گردد. با این حال رسیدن مصان ماه بر میهای فروش از آبها به آزادسازی نرخضعیف بودن سود شرکت

فزایش سطح سود اها موجب شد تا بازار به استقبال شگاهیخوراک پاال متیمحاسبه ق یارز برا رینرخ تسع نییتع رامونیپ

 د.برو 9٨ها در نیمه دوم سال و همچنین سود سال شرکت

ضعیت بهبود وهای مثبتی درخصوص هایی نظیر بهبهان، سیمان غرب و خوزستان سیگنالدر گروه سیمانی، شرکت

شود. در این گروه بانک ملت صنعت منتشر نمودند. اما در صنعت بانکداری روند معامالت به شدت نوسانی دنبال می

ود. در بانک شماهه حسابرسی شده منعکس  6گزارش خوبی داشت و بازار انتظار دارد تا تسعیر نرخ سود ارز در گزارش 

توان توان به افزایش سود شرکت در کوارتر سوم امیدوار بود. به جرات میال میصادرات نیز روند زیاندهی متوقف شده و حا

ها را منتشر نمودند. عدم افزایش نرخ فروش متناسب خودرو بدترین گزارشگفت که صنعت خودروسازی با محوریت ایران

مواجه  درصدی 3٠طقی با تحوالت اقتصادی اخیر موجب شده تا شرکتی همچون ایران خودرو با حاشیه زیان غیر من

 !!شود



 

ای، شاهد انتشار گزارش عملکرد ماهانه ناشرین بورسی و فرابورسی های میان دورهاما از هفته جاری با اتمام گزارش

گردد. بازار انتظار های فروش برمیباشند. زاویه نخست به نرخزاویه با اهمیت می 3ها از خواهیم بود. این گزارش

های مهر ماه باشد. زاویه خ فروش محصوالت در بورس کاال، شاهد اثرات این رویداد در گزارشدارد با آزادسازی نر

های آماریکا است. اثر این رویداد هنوز آنطور که باید و شاید برای بازار مشخص نشده دوم مربوط به اثر تحریم

 ابلوی معامالت شود. ها در تها سبب نوسان قیمتاست. بدیهی است که تغییرات در مقدار فروش شرکت

ها موفق به روز نخست مهر ماه، برخی از شرکت ١5در  ایبدلیل اعتصاب ناوگان حمل و نقل جادهو نکته آخر اینکه 

ها شود. ارسال و تحویل محصوالت خود نشدند و همین عامل ممکن است سبب کاهش مقدار فروش برخی از شرکت

ابراین همانطور که سیمان درود دقیقا با همین مشکل مواجه شده و البته توضیحاتی را در این زمینه ارائه کرده است. بن

هایی که افت مقدار فروش های ماهانه از اهمیت باالیی برخوردار است و بهتر است شرکتهم اشاره شد، گزارش قبال

تواند اند، دالیل این مساله را شفاف کنند. بدیهی است، افت مقدار فروش ناشی از مشکالت حمل و نقل داخلی نمیداشته

 ننده باشد. کها نگرانبه اندازه کاهش مقدار فروش از محل تحریم

 

 پیش بینی بازار 

ها در کنار خبرهای ریز و ماهه شرکت 6بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته روند نوسانی داشت. انتشار گزارش 

ی و هزار واحدی، از دالیلی است که سبب شده فاز نوسان ١97درشت سیاسی و البته نزدیک شدن شاخص به سقف 

بینی روند بازار در هفته جاری دشوار است رسیم. انصافا پیشبینی بازار میشد. اما به پیشاصالحی بازار ادامه داشته با

کنند. البته با گذر از هفته ابتدایی های ماهانه خواهند بود که مسیر آتی را ترسیم میچراکه در مقطع فعلی این گزارش

رسد راین به نظر میآبان ماه خواهد شد. بناب ١3های آبان ماه، باری دیگر تمرکز بازار معطوف به تحوالت سیاسی و تحریم

های آبان ماه باشیم. بازار پس از رشد قدرتمند ها تا نیمهبا فروکش کردن هیجان در بازار، شاهد روند نوسانی شاخص

شاهد  ه به مرورهای آبان ماتوان امیدوار بود که با گذر از نیمهاخیر، نیاز به یک دوره اصالح قیمت و ریکاوری داشت و می

 ورود نقدینگی جدید و رشد مجدد بازار باشیم. 

 

 

 

 

 



 

 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 

 فرابورس )م.ت(

معامالت خرد کل 

 )م.ت(

بلوک و اوراق 

 )م.ت(

1397/07/28 ١.755 ٨٢7 ١55 9٨٢ 733 

1397/07/29 ١.749 9٢9 ١.١٠ ١٨٠9 64٠ 

1397/07/30 ١.٨69 ١.٠45 ١٨3 ١.٢٢٨ 64١ 

1397/08/01 ١.4٨ ٠٠39 ١.٠١ ١٨٠9 3٨١ 

1397/08/02 ١.٠35 6٢7 ١٠5 73٢ 3٠3 

 2.738 5.070 803 4.267 7.808 جمع کل

 ٢.596 4.٨٠5 7٨٨ 4.٠١7 7.4٠١ جمع هفته گذشته

 5/5% 6% ٢% 6% 5% اختالف )درصد(

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 02/08/1397تا تاریخ  25/07/1397از تاریخ  هاشاخص

 ١/٠٢-% ١.٨69- ١٨١.٠6٠ ١٨٢.9٢9 شاخص کل بورس

 3/٢5-% 93١ ٢7.75٢ ٢٨.6٨3 وزن(شاخص کل )هم

 ٢/٢3% 45 ٢.٠65 ٢.٠٢٠ شاخص فرابورس



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

دهد که در هفته اخیر حجم و ارزش معامالت تغییر با اهمیتی نداشته است. این وضعیت تائید جداول فوق نشان می

صنعت  4برند. کماکان کند که بازار از روزها خوب خود فاصله گرفته و عمده صنایع در رکود پائیزی به سر میمی

یشترین حجم و ارزش معامالت را به خود ب« فلزات اساسی»و « بانکداری»، «های نفتیفرآورده»، «محصوالت شیمیایی»

 5.٠7٠ذشته به طی هفته گبازار بورس و فرابورس(  ٢طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در اختصاص داده اند. 

)میانگین مانی یلیارد توم 4.٨٠5بالغ گردید که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( ١.٠١4)میانگین روزانه میلیارد تومان 

رسد برای مدتی دهد. به نظر میدرصدی را نشان می 6روزهای پایانی مهر ماه، رشد اندک  میلیارد تومان( 96١روزانه 

 میلیارد تومانی )در روز( باشیم.  ١.٠٠٠شاهد ارزش معامالت حدود 

 

 

 

 

 
 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی 

 رانیتوقف صادرات نفت ا استیاز س ینینشبا عقب کایآمر یدارخزانه ریوز

ی هاکه در سال یدرصد ٢٠از رقم  شتریب دیبا رانینفت ا دارانیگفت: خر

را کاهش دهند تا بتوانند  رانیملزم بودند، واردات نفت ا ٢٠١5تا  ٢٠١3

 فتیوئرا با س یواشنگتن مذاکرات برخوردار شوند. کایآمر یهاتیاز معاف

در  کایآمر یداررا قطع کند. وزارت خزانه رانیانجام داده است تا روابط با ا

مربوط  یتوانند مبادالت مالیکه م کندیرا مشخص م ییهااسرع وقت بانک

 .بشردوستانه را انجام دهند یکاالها دیبه خر

 

یک مقام آگاه در بانک مرکزی درخصوص برنامه بانک مرکزی برای ادامه 

داری آمریکا گفت: در حوزه خزانههای ارتباطات بانکی بعد از اعمال تحریم

ای رسان مالی به دلیل مشکالت احتمالی سوئیفت، به دنبال سامانهپیام

دیگر هستیم. وی افزود: بانک مرکزی درحال فراهم کردن زمینه فعالیت 

های آمریکا است که امید سیستم بانکی برای دوران بعد از اعمال تحریم

 ١3رسان مالی پس از ی از ابزار پیاماست به نتیجه رسیده و نگرانی ناش

 د.آبان رفع شو

 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: این اتحادیه تصمیم گرفته 

طرح خود برای ایجاد یک کانال مالی برای حفط تعامل تجاری با ایران و 

های آمریکا را اجرایی کند. موگرینی گفت: اتحادیه اروپا دور زدن تحریم

های آمریکا علیه برای عملیاتی کردن سیستم مقابله با تحریمدر حال کار 

های آتی به نحو ها طی هفتهایران است. من مطمئن هستم که آن

 .آمیزی به این کار ادامه خواهند دادموفقیت

 

 



 

که  یبر اساس گزارش مجلس گفت: سهییر اتیه یسخنگو ،یبهروز نعمت

اند همزمان با آغاز قول داده ییاروپا یکشورها امور خارجه ارائه داد، ریوز

را اجرا  رانیانتقال پول با ا یآبان ساز و کار مال ١3در  کایآمر یهامیتحر

  مسئله متعهد خواهند بود. نیبه ا زیو هند ن نیچ ه،یکنند و البته روس

 

در  (FATF) گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم

ای اعالم کرد که تعلیق اقدامات عمومی خود با انتشار بیانیهپایان نشست 

کند و به ایران چهار ماه دیگر برای احتیاطی علیه ایران را تمدید می

دهد. در این بیانیه در عین حال از این برآورده کردن انتظارات مهلت می

 و انتظار "ماندهبخش اعظم برنامه عملیاتی باقی"ابراز تاسف شده است که 

به سرعت در مسیر اصالحات پیش برود و به همه نکات "رود که ایران می

مانده بپردازد و اقدامات ضروری برای اصالحات در زمینه مبارزه با باقی

 ."پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد

جمهور در نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس گفت: رییس معاون اول

بار در شورای عالی دو  FATF الب لوایح چهارگانهبا تدابیر رهبر انق

های گانه به تصویب رسید چراکه از ضرورت 3هماهنگی اقتصادی قوای 

بولی در این مقوله وجود اصلی کشور است و خوشبختانه هماهنگی قابل ق

 ت.داشته اس

 

 ینیچ یهاشرکت نیب یاصل یمال یهاکونلون که جزو کانال ینیبانک چ

خود  یقصد دارد مبادالت مال کایتحت فشار آمر رود،یشمار م به رانیو ا

اند که بانک کونلون به گفته ترزیمنبع آگاه به رو 4 را متوقف کند. رانیبا ا

طرف  یهاآبان( پرداخت ١٠نوامبر ) کمیخود اعالم کرده که از  انیمشتر

منابع، بانک  نیبه گفته ا .رفتیرا نخواهد پذ نیچ وانیبرحسب  یرانیا

است،  نینفت چ یشرکت مل یمال یآن بر عهده بازو تیریکونلون که مد

کل پول  بایتقر نیچ کرده است. وروی هیبر پا یرانیطرف ا یهااقدام به توقف پرداخت شیماه پ ٢از حدود  نیاز ا شیپ

 .کندیبانک کونلون پرداخت م قیرا از طر رانیاز ا ینفت واردات

 



 

 اقتصادی

( ١395=١٠٠عدد شاخص کل ) 97به نقل از مرکز آمار ایران، در مهر ماه 

دهد. درصد افزایش نشان می ١/7رسید که نسبت به ماه قبل  ١/١44به 

 ٨/3٢در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 

درصد  3٢/٨باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین درصد می

« مجموعه کاال و خدمات یکسان»برای خرید یک  ١396بیشتر از مهر 

واحد  ١/7درصد(  7/٢5هزینه کردند که نسبت به این اطالع در ماه قبل )

درصد رسید که نسبت به همین اطالع  4/١3به  ١397ماهه منتهی به مهر ماه  ١٢درصد افزایش یافته است. نرخ تورم 

ها ها، آشامیدنیخوراکی»شاخص قیمت در گروه عمده  دهد.واحد درصد افزایش نشان می ١/٢درصد(  3/١١در ماه قبل )

درصد افزایش نشان  4/6« کاالهای غیر خوراکی و خدمات»درصد و در گروه عمده  ٨6نسبت به ماه قبل « و دخانیات

درصد  ٢/٢7و  5/47به ترتیب برای این دو گروه  ١396دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به مهر ماه می

 باشد.می

 

از ارسال نامه  ،یاسالم یمجلس شورا سهیرئ ئتیعضو ه ی،اسداهلل عباس

 یشنهادیپ یوزرا یبه مجلس درباره معرف جمهور،سیرئ ،یحسن روحان

، "یمحمد اسالم"افزود:  یو اقتصاد خبر داد. نی، راه و همچن«صمت»کار، 

 ری، به عنوان وز"فرهاد دژپسند" ،یراه و شهرساز یشنهادیپ ریوز عنوانبه 

تعاون، کار و  یشنهادیپ ریوز "یعتمداریمحمد شر" ،ییاقتصاد و امور دارا

 یشنهادیپ ری، به عنوان وز"یرضا رحمان" نیو همچن یرفاه اجتماع

جلسه در  نیا شود.یبرگزار م ، امروزوزارتخانه 4 یشنهادیپ یاعتماد وزرا یجلسه را شدند. یبه مجلس معرف« صمت»

 .برگزار خواهد شد یدو صبح و عصر به صورت علن

 

از صندوق توسعه  : با موافقت رهبر انقالبمعاون اول رئیس جمهور گفت

از  قیطر نیکرد تا از ا میخواه الیبه ر لیدالر را تبد ونیلیم 5٠٠ یمل

در  نینرخ بنز شیافزاهمچنین گفت:  .میکن تیحما ییدارو یهاشرکت

ارز  ازین نیتاموی گفت:  و جامعه کشش ندارد. ستین یشدن یفعل طیشرا

 .باشد ینفت ریاز محل صادرات غ دیکشور با



 

های مدنظر برای وزارت اقتصاد گفت: افزایش فرهاد دژپسند درباره برنامه

درصد واردات مربوط به مواد اولیه  ٨5نرخ ارز یک واقعیت است و حدود 

ای است. بنابراین هزینه تولید با نرخ رشد ارز سرمایهای و و کاالی واسطه

ها باید به تولید کمک کنند و نظام بانکی رود. در این راستا بانکباال می

وی اصالح نظام بانکی، استفاده از منابع داخلی از  .اصالح شود

پذیر گذاری خارجی، توجه به کمربند ایمنی معیشت و اقشار آسیبسرمایه

جلوگیری از فرارمالیاتی، استقرار گمرک نوین، اقتصاد بدون نفت، ممانعت از حرکت نقدینگی به بازار  بگیر،و حقوق

 ها، هماهنگی تیم اقتصادی، استفاده از شیوه مدیریت جمعی و خردسوداگرانه، اعتماد به فعاالن اقتصادی، ثبات سیاست

ر پیشنهادی اقتصاد، بازار سرمایه را هم مورد توجه قرار داد وزی .های مدنظر معرفی کردها و برنامهجمعی از دیگر اولویت

شناسایی عوامل مخل ثبات بورس باید مورد توجه قرار گیرد و رفع شود. در این میان برنامه مفصل برای گسترش  :و افزود

شود ر ندارد اما میدژپسند با بیان اینکه تحریم اث .عمق بورس وجود دارد و سهم بورس باید در تأمین مالی افزایش یابد

هاست که باید با فروش دارایی و امالک ها توجه به افزایش سرمایه بانکآثار تحریم را مدیریت کرد، افزود: یکی از برنامه

داری ها از بنگاهداری به این موضوع توجه شود. از سوی دیگر باید در خصوص خروج بانکها و عبور از بنگاهمازاد بانک

 .کرد نقش مهمی ایفا

 

مرکزی در  ها به بانکرییس کل بانک مرکزی هشدار داد: رشد بدهی بانک

رسد مقابله با این روند های گذشته تداوم داشته که به نظر میحالی در سال

ترین آمار بانک در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد. براساس تازه

بانک مرکزی در ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی حجم کل بدهی

میلیارد تومان رسیده که در  ٨4٠هزار و  ١4٨مرداد ماه سال جاری به 

 4درصد رشد داشته است. از این میزان  ٨/34معادل  96مقایسه با مرداد 

دهد. درصد کاهش را نشان می 64بیش از  96های تجاری است که نسبت به مرداد میلیارد تومان بدهی بانک ٢٨٠هزار و 

های غیردولتی، ترین دلیل افزایش بدهی سیستم بانکی ناشی از اضافه برداشت بانکدهد که عمدهآمارها نشان می

میلیارد تومان  6٠٠هزار و  9٨ها و موسسات در مرداد ماه به اعتباری است. حجم بدهی این بانکخصوصی و موسسات 

  .درصدی در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته داشته است 3/94رسید که افزایش 

 

 

 



 

 نیا میرد دادرصد است که قص ٢5 دیبر بخش تول اتیکشور خبر داد: در حال حاضر مال یاتیکل سازمان امور مال سیرئ

 .میدرصد کاهش ده ٢٠رقم را به 

 

 34عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از در راه بودن بسته حمایتی 

هزار میلیارد تومانی دولت از صنایع خبر داد. عضو هیات نمایندگان اتاق 

هزار  34بازرگانی ایران، اظهار کرد: دولت تصمیم دارد مبلغی در حدود 

 .درصدی در اختیار صنایع قرار دهد ١٠ صورت وام با بهره میلیارد تومان به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بازارهای جهانی
 

 نام مواد 28/07/1397 05/08/1397 تغییر هفتگی

 نفت ٨٠ 77 ٪-75/3

 الط ١٢٢6 ١٢33 ٪٠/57

 بیلت 459 455 ٪-٠/٨7

 سم 6٢٢١ 6١٨١ ٪-٠/64

 ویر ٢6٢6 ٢659 ٪١/٢6

 لومینیومآ ٢٠٠٨ ٢٠٠١ ٪-٠/35

 سنگ آهن 7١ 76 ٠4/7٪

 ربس ١996 ١995 ٪-٠/٠5

 متانول 4٢4 4٢١ ٪-7١/٠

 اوره 3٢6 3٢٢ ٪-١/٢3

 

نشینی قیمت نفت از مواضع صعودی های بورس آمریکا به ویژه داوجونز، عقبدر بازارهای جهانی، شاهد افت جدی شاخص

 گذاران سرمایه جخرو از نشان که کرد عبور ٢٠ بحرانی مرز از VIX بورس ثباتیبی و تقویت قیمت طال هستیم. شاخص

سوم به  ماهه 3 در درصد ٢٢ از که باشدمی بورس هایشرکت سودآوری اندازچشم شاخص، تضعیف عامل دارد. بازار از

 یافت. خواهد کاهش چهارم ماهه 3 درصد در ١9/6

 

 نفت

 باعث خاشقچی ها هستیم. قتلفشار عرضه و اصالح قیمتهای نفتی، شاهد پس از یک دوره رونق و رشد قیمت شاخص

 نظامی تجهیزات ریدخ افزایش و نفت تولید افزایش شامل این و باشد ترامپ به بیشتر امتیاز ارایه آماده عربستان تا شده

 مت نفت وستسنت و قی 5٠دالر و  76بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال  شود.می...  و

 نفت فوری هعرض توان که گفته عربستان نفت وزیر خالدالفلیح سنت رسیده است. 4٠دالر و  66تگزاس اینترمدییت به 

 است. نفت عرضه باالنس منظور به اعضاء تولید سقف حذف آماده اوپک و دارد را ایران عرضه کسری جبران منظور به

 

 

 



 

 زغالسنگ -سنگ آهن  –فوالد 

 والدف تولید ظرفیت درصدی 5٠ کاهش سیاست سازی پیاده به اقدام است مدتی شهرها آالیندگی کاهش هدف با چین

 دارد: ایمالحظه قابل تفاوت گذشته با امسال برنامه کند امامی زمستان فصل در

 در شهر ٨) است یافته افزایش هرش 47 به عدد ٢٨ از شودمی اعمال تولید محدودیت آن به روی که شهرهایی تعداد -١

 .(چین غربی شمال در شهر ١١+  تسه یانگ رودخانه دلتای

 حسب تا کرده تفویض هااستان به را فوالدسازان تولید سطح کاهش میزان اختیار امسال چین زیست محیط وزارت -٢

 کنند. عمل خود صالح

 کرده تعریف گیآالیند گروه 4 تانگشان نمونه بعنوان است. شده استان مقامات و فوالدسازان سردرگمی عامل موضوع این

 هارکتش که اینجاست مشکل اما. یابد کاهش %7٠ الی %3٠ بین بایستی گروه حسب بر فوالدسازان تولید آن طبق و

 در ظرفیت از وریبهره یبضر و داده ادامه خود تولید رشد به فوالدسازان نتیجه در دارند. قرار گروه کدام در دانندنمی

 دارد. هفتگی %٢/١ رشد که بوده %59/6١ سطح

 محسوسی شدر سپتامبر ماه در چین فوالدی شده تمام محصوالت و خام فوالد بر اساس آخرین آمار منتشر شده، تولید

 ٨5/٨٠ میالدی هگذشت ماه در کشور این در فوالد تولید هایکارخانه چین، ملی آمارهای اداره گزارش به بنا .داشت

 در .دهدمی شانن گذشته سال مشابه ماه با مقایسه در را درصدی 5/7 رشد که اندکرده تولید خام فوالد تن میلیون

 تن ونمیلی 75/96 همچنین چین فوالدسازان. است درصدی 6/٠ رشد دهنده نشان رقم این نیز اوت ماه با مقایسه

 نشان را ماهیانه دیدرص 4/٠ و سالیانه درصدی ٨/9 رشد که اندکرده تولید گذشته ماه در را فوالدی شده تمام محصوالت

 .دهدمی

 در را فزایشا %١/6 که بوده تن میلیون 4٢/699 با معادل چین خام فوالد تولید میزان جاری، سال ابتدایی ماه 9 در

 به درصدی ٢/7 شدر با بازه زمانی این در چین شده تمام فوالد تولید .دهدمی نشان گذشته سال مشابه مدت با مقایسه

 عوامل جمله از چین در فوالد تولید واحدهای مناسب سود حاشیه و هاقیمت افزایش. است رسیده تن میلیون ٠١/٨٢١

 خودروسازان وشفر البته قیمت ورق کماکان در مسیر اصالحی قرار دارد چراکه روند .است بوده تولید مساعد رشد مناسب

 که دهدمی شانن را چین در خودرو فروش درصدی 6/١١ کاهش سپتامبر ماه عملکرد بوده است. نزولی اخیر هایماه در

 است. اخیر سال 7 رقم بدترین

 5تا  ٢ و بود صعودی هفته این چین مختلف شهرهای در فوالد بلند کوره در مصرف قابل شو کک سنگزغال قیمت

 شو کک زغالسنگ تن هر که باشدمی Ningxia استان Yinchuan شهر به مربوط قیمت شد. بیشترین درصد گران

 است. شده معامله دالر ٢95

 



 

 فلزات رنگین

ات تحول با اهمیتی دالری رسید اما در سایر فلز ٢.7٠٠اندکی افزایش یافت و به مرز کانال « روی»در فلزات رنگین قیمت 

 هزار 3٢٢ سریک شاهد بازار وجود این با .دارد رشد درصد 4/6 آینده سال و درصد ٢ امسال جهانی روی نداشتیم. عرضه

 است. آینده سال در تنی هزار 7٢ و جاری سال در تنی

رصد بود د 7/6ماهه دوم که  3درصد است که در مقایسه با  5/6ماهه سوم امسال  3تولید ناخالص داخلی چین در  *

صدی در 5/6کاهش رشد تولید ناخالص داخلی چین در حالی است که این کشور رشد  .دهددرصد کاهش نشان می ٢/٠

ارات بازار همخوانی گوید رشد تولید ناخالص داخلی با انتظاداره ملی آمار چین می د.بینی کرده بوپیش ٢٠١٨را برای سال 

ماهه  3دومین  گذاری شده دولت برابر بود اما از آنجایی که رشد ناخالص داخلی چین برایداشت و با رشد ساالنه هدف

آمریکا، احتمال  گویند به دلیل مناقشه تجاری چین با ایاالت متحدهاقتصاددانان میمتوالی کاهش داشته است شماری از 

ر چین در سال گوید کسری تجاری این کشور در برابآمریکا می د.دارد در چند ماه آینده، وضعیت اقتصاد چین بدتر شو

دراتی چین بین الر از کاالهای صامیلیارد د ١٠٠میلیارد دالر رسیده است. واشنگتن فعال روی  375گذشته میالدی به 

 درصد تعرفه وضع کرده است. ٢5تا  ١٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت
 

 سبحان دارو

ی که رشد پر در گروه داروسازی به سراغ یکی از نمادهای کم حاشیه و سودساز به نام سبحان دارو خواهیم رفت. سهم

ر رشد بازگردد. رود پس از یک اصالح قیمت مناسب، به مدامناسب انتظار میبه شرایط بنیادی قدرتی داشته و با توجه 

یلیارد ریال م ١5٢میلیارد ریال سود عملیاتی و  ٢43میلیارد ریال فروش،  5٢5ماهه  3این شرکت در حالی طی دوره 

 37٠ملیاتی ه سود عمیلیارد ریالی، ب 6٢6ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت که در کوارتر دوم با فروش  ١46)

ع باید گفت که ریال( دست یافته است. در مجمو ١7١میلیارد ریالی )به ازای هر سهم  ١75میلیارد ریالی و سود خالص 

ی است که ریال سود محقق نموده و این در شرایط 3١7میلیارد ریالی،  ١.١5١دسبحان در نیمه نخست سال با فروش 

یعنی دسبحان  ریال به ازای هر سهم بوده است. این ١46یارد ریال و سود خالص میل 766فروش دوره مشابه سال گذشته 

 برابر سال گذشته سود محقق کرده است.  ٢بیش از 

، 7٨یارد ریال )فروردین میل ١.١5١سبحان دارو در نیمه نخست امسال موفق شده بینیم که در بررسی عملکرد ماهانه می

قایسه با ممیلیارد ریال( فروش محقق کند که در  ٢٠3و شهریور  ٢٠5مرداد ، ٢٠٢، تیر ٢63، خرداد ١٨4اردیبهشت 

رکت بواسطه دهد. بخشی از افزایش درآمد شدرصدی را نشان می 4٨، رشد سنگین میلیارد ریالی سال گذشته 766فروش 

ت را قرص ش شرکودرصد از ترکیب فر ٨٠باشد. در حدود دیگر از محل افزایش نرخ دارو می رشد مقدار فروش و بخشی

ایش حاشیه سود ناخالص، انتظار مسال و همچنین افزاماه ابتدای  6دهد. با توجه به فروش مناسب در و دراژه تشکیل می

 یم.ماهه )نسبت به سال گذشته( را داشته باش ١٢رود رشد قابل مالحظه سود خالص شرکت در پایان دوره می
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 معدنی و صنعتی چادرملو 

ادرملو در چهای خوبی را به بازار مخابره کرده است. خواهیم رفت. جایی که کچاد گزارش سنگ آهنیبه سراغ گروه 

ست. مقایسه ریال سود محقق کرده ا 3١7ماهه  6ریال و در مجموع دوره  ١75در کوارتر دوم  ریال، ١4٢کوارتر اول 

سود  درصدی ١64درصدی مبلغ فروش،  ١6٢عملکرد شرکت با دوره مشابه سال گذشته حکایت از افزایش به ترتیب 

 رصد بودهد 35ماهه دوم  3درصد و در  3١ماهه اول  3درصدی سود خالص دارد. حاشیه سود شرکت در  ١3٠عملیاتی و 

تر رود سودهای کوارتر سوم و چهارم قویش به تازگی رشد کرده و انتظار میهای فرواست و این در شرایطی است که نرخ

 باشد. از نیمه نخست سال 

تن گندله در  هزار 56٠یک میلیون و تن کنستانتره و هزار  ٨٠٠میلیون و  ٢، تن فوالد هزار 43٠حدود  و فروش دیتول

 در یال جارستن فوالد در  ونیلیم ١تن گندله و  ونیلیم 3بیش از  فروشدهد که اهداف یسال نشان م ماه ابتدایی 6

ال فروش میلیارد ری ٢9.١٨9گفتنی است، کچاد در نیمه نخست امسال موفق شده رقمی بالغ بر  .خواهد بود دسترس

ند که این ک( را محقق 5.535، شهریور 4.67٠، مرداد 4.3٢5، تیر 4.٠4٢، خرداد 5.369، اردیبهشت 3.٢٨7)فروردین 

را نشان  درصدی ١6٢خیره کننده میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته، رشد  ١١.١٢٨مبلغ، در مقایسه با فروش 

 اشته است. برداری خط تولید فوالد نقش با اهمیتی در این تغییرات ددهد که البته بهرهمی

سانتره و گندله به تداوم رشد نرخ فروش فوالد و توقف رشد نرخ کن توانیگزارش ماهانه کچاد مدر از نکات قابل توجه 

ریال در  34.4٨7.3٨٨ریال در فروردین ماه به  ٢٠.٨٠5.٠٠٠جالب توجه از  اشاره داشت. نرخ فروش فوالد با یک شیب

سانتره اندکی افت شهریور ماه رسیده است. در مجموع گزارش خوبی است و در حد انتظار بازار بود. البته مقدار فروش کن

 یاهش بهاکدر  خوبی ریتاثاین رویداد  و رسیده یبردارچادرملو به بهره ی، طرح آهن اسفنجاست یگفتنداشته است. 

 شرکت خواهد داشت. یآورسود شیو افزا یدیتمام شده فوالد تول
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 پتروشیمی زاگرس

. خواهیم داشت پتروشیمی زاگرس یعنی کننده متانولبه غول تولید ، نگاهیپتروشیمی و در شاخه متانول سازاندر گروه 

ومان )در نمودار ت 6٠٠تا به امروز با شیب نسبتا تندی در حال رشد بوده و از محدوده  95های سال نماد زاگرس از نیمه

رمغان آورده است. اتومانی راه یافته و بازدهی سنگینی را برای سهامدارانش به  7.٠٠٠های بیش از به قیمتتعدیل شده( 

میلیارد  4.347میلیارد ریال سود عملیاتی و  4.١54 میلیارد ریال فروش، ١٠.١34ماهه  3این شرکت در حالی طی دوره 

، به متانولل میلیارد ریا ٢4.4٢٨ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت که در فصل تابستان با فروش  ١.٨١١ریال )

دست یافته  ریال( 7،3٢3میلیارد ریالی )به ازای هر سهم  ١7.577میلیارد ریالی و سود خالص  ١7.3١5سود عملیاتی 

 !! ستا

 97دای سال ماهه ابت 6در ادامه نگاهی به عملکرد شرکت در بخش تولید و فروش خواهیم داشت. پتروشیمی زاگرس در 

ست. مقدار تولید هزار تن به فروش رسانده ا 334هزار تن متانول تولید کرده و یک میلیون و  36٠مجموعا یک میلیون و 

دهد که مانع درصد کاهش نشان می ١٠قبل، حدود  مان مشابه در سالماه ابتدای سال جاری نسبت به ز 6و فروش در 

ما همانطور که اه است. های پتروشیمی را به دنبال داشتاردیبشت ماه بوده و کاهش فعالیت اصلی آن اورهال کارخانه در

شته و به ، افزایش چشمگیری داار تولید، مقدهای مختلف پتروشیمیفت با تعمیرات صورت گرفته در بخشرانتظار می

 تبع آن مقدار فروش قابل توجهی نیز به ثبت رسیده است. 

ا درآمد بمیلیارد ریالی شده که در مقایسه  34.56١موفق به کسب درآمد  97پتروشیمی زاگرس در نیمه نخست سال 

بدیل ارز جهت میانگین نرخ تهد. ددرصدی را نشان می 97کننده ، رشد خیره96میلیارد ریالی دوره مشابه سال  ١7.55٠

ماهه  6ی در ریال بوده است. میانگین نرخ تبدیل ارز جهت فروش صادرات 75.٠٠٠فروش صادراتی در شهریور ماه حدود 

 هزار 9 – ٨الر دبا توجه به شرایط مطروحه و با در نظر گرفتن مفروضاتی نظیر . ریال بوده است 54.٨46اول سال حدود 

 نی دست یابد. توما ١.7٠٠ از بیش سود به زاگرس رودمی انتظار آزاد، خوراک نرخ و دالری 4٠٠ – 3٨٠ متانول تومانی،

 

۰

۲۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۰
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 تحلیل بنیادی

 بررسی وضعیت شرکت داروسازی کاسپین تامین

 

 

  

 معرفی

 این. یدگرد تأسیس ایران دارویی گذاری سرمایه و گسترش شرکت بنام ١36٢ سال در تأمین کاسپین داروسازی شرکت

 مساحت به زمینی در ١376 سال در کارخانه. باشدمی (TPICO) تأمین دارویی گذاری سرمایه گروه به وابسته شرکت

 ایشگاهیآزم تجهیزات و پیشرفته و مدرن آالت ماشین با و رشت صنعتی شهرک گیالن، استان در مترمربع هزار ١5٠

 .باشدمی ،WHO قوانین و GMP اصول براساس ها پروسه تمامی انجام گردید، دایر کامل

 افزایش جهت رد همواره شرکت گذشته سالیان طی در و بوده آمپول مختلف انواع به منحصر ابتدا در شرکت این ولیداتت

 هایمحلول ،( فشیا و ژل پماد، کرم،) جامد نیمه اشکال تولید ١3٨٠ سال در. است کوشیده آنها تنوع و محصوالت تعداد

 برندسازی استایر در و صادرات توسعه منظور به ١3٨5 سال در. گردید اندازی راه آمپول کنار در نیز هاشربت و خوراکی

 شرکت هب (IPDIC) ایران دارویی گذاری سرمایه و گسترش شرکت نام جهانی، سطح در ایرانی داروسازی کارخانه نام

 دارویی تمحصوال از قلم ١٠٠ تعداد حاضر حال در شرکت این. داد نام تغییر (C.T.Pharma) تأمین کاسپین داروسازی

 ریافتد به مفتخر ١394 سال در تامین کاسپین داروسازی شرکت .نمایدمی عرضه  خارجی و داخلی بازارهای به را

 .گردید ایران فرابورس از سهام بازار پذیرش گواهینامه

 



 

 سرمایه و ترکیب سهامداران

میلیون ریال  ١5٠،٠٠٠باشد. همچنین شرکت برنامه افزایش سرمایه از میلیون ریال می ١5٠،٠٠٠آخرین سرمایه شرکت 

 درصد از محل مطالبات و آورده نقدی در دستور کار دارد. ٢٠٠معادل میلیون ریال  45٠،٠٠٠به 

 

 :باشدبه شرح زیر می 97آبانماه  5آخرین ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ 

 درصد سهام تعداد سهام نام سهامدار

 ٪74.19 111،293،447 شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

 ٪4.92 7،382،057 صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

 ٪4.72 7،080،800 شرکت توسعه سرمایه رفاه

 ٪2.53 3،805،638 صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان

 ٪2.51 3،769،902 شرکت سرمایه گذاری صباتامین

 ٪1.88 2،825،500 شرکت سرمایه گذاری و خدمات صندوق بازنشستگی

 ٪9.25 13،875،000 سایر

 ٪100 150،000،000 جمع کل

 

 ظرفیت تولید

 باشد:ظرفیت تولید برای یک شیفت کاری به شرح زیر می

 ظرفیت ساالنه واحد سنجش محصوالت تولیدی

 152،195،999 عدد تزریقی )شامل انواع آمپول(

 21،744،000 عدد (غیر تزریقی )پماد، کرم، ژل، شیاف، شربت

 

 

 

 

 

 



 

 ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصوالت

 

 

 

 96-92روند مبلغ فروش شرکت سالهای 

 

 

 ترکیب بهای تمام شده
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مبلغ فروش

هزینه مواد 

مستقیم

68%

هزینه دستمزد 

مستقیم

7%

هزینه سربار

25%



 

 ترکیب مواد مصرفی

 

 

 نسبت مواد به فروش

 

 

 ترکیب فروش شرکت به تفکیک محل توزیع

 

 

بسته بندی

60%

مواد اولیه دارویی

40%

داروخانه ای

30%

بیمارستانی

70%



 

 )روز(  دوره وصول مطالبات

 

 

 های دردست اقدام مهمترین طرح

باشد. همچنین با راه اندازه سایت فیلینگ توان به روز رسانی و بازسازی خطوط تولید از الزامات سازمان غذا و دارو می

 شرکت برای ارائه محصوالت جدید افزایش خواهد یافت.

 درصد پیشرفت ریالی مبلغ کل سرمایه گذاری شرح

 ٪36 129،048 ایجاد سایت فیلینگ

 ٪72 213،861 خط آمپول 5بازسازی 

 GMP 10،000 71٪اصالحات 

 

 بینی کارشناسی سودپیش

لی با مقدار تولید و فروش مطابق مفروضات خود شرکت در نظر گرفته شد. و 97بینی کارشناسی سود سال برای پیش

 زایش یافت.شده اف بندی بهای تمامهای بستهتوجه به افزایش هزینه

یال در ر ٨٠،٠٠٠نرخ ارز برای تامین مواد اولیه ارز نیمایی معادل  9٨بینی سود کارشناسی سال همچنین برای پیش

 نظر گرفته شد.

 



 

 

 

 تایم فریم روزانه –تحلیل تکنیکال داروسازی کاسپین )کاسپین( 

یم. تعداد در تحلیل سهام داروسازی کاسپین، روند حرکتی اخیر را در یک کانال صعودی با شیب مالیم محصور نمود

دهد که بازار به سطوح حمایتی و مقاومتی این سهم احترام برخوردهای مناسب با سقف و کف کانال مذکور نشان می

ریالی دارد. بدیهی است، در  ١٨.36٠به گذر از مقاومت  های جدید، نیازگذارد. بنابراین کاسپین برای ثبت رکوردمی

ریالی گردد، فضا برای  ١9.٠٠٠های بیش از صورتی که کاسپین موفق به گذر از مقاومت یاد شده و در تثبیت در قیمت

تومانی هموار خواهد شد. گفتنی است،  3.٠٠٠های رشد میان مدتی سهم به میزان عرض کانال فعلی و ثبت قیمت

 ود. فیبوناچی مهمترین سطح حمایتی کاسپین خواهد ب %٨/6١ریالی برابر با تراز  ١3.٠٠٠ – ١٢.9٠٠ده محدو

کارشناسی 98کارشناسی 97ششماهه 97سال 96دوره مالی

2,274,2201,040,0792,375,8673,563,801فروش

2,138,280-1,408,826-555,237-1,376,020-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

898,200484,842967,0411,425,520سود )زیان( ناخالص

134,418-103,398-43,056-148,839-هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

16,678223446446-خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

732,683442,009864,0891,291,548سود )زیان( عملیاتی

293,236-195,491-80,316-187,127-هزینه های مالی

3,978110220220خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

549,534361,803668,818998,312سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

224,620-150,484-81,799-173,047-مالیات

376,487280,004518,334773,692سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

00سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

376,487280,004518,334773,692سود )زیان( خالص

2,5101,8673,4565,158سود هر سهم پس از کسر مالیات

150,000150,000150,000150,000سرمایه



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ماه بورس کاالی ایرانآبان  اولگزارش معامالت هفته 

 رینگ صنعتی

ینگ صنعتی رونق هفته گذشته هر چند که محصول روی دوباره به بازار اضافه و بسیار پر رونق ظاهر شد اما در مجموع ر

ای در این بازار د مبارکه و ذوب آهن اصفهان عرضهکنندگان مهم نظیر فوالنداشت به طوری که بسیاری از عرضهچندانی 

گیری اهش چشمکارزش معامالت نیز  های قبل و به تبع آنتر از هفتهدر این هفته بسیار کم تناژ عرضه شده .نداشتند

 داشت و تمام محصوالت به جز بخش روی به قیمت پایه معامله شدند.

اال رقم کتن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس  5٠.6٠9 عرضه بیش از ٠٢/٠٨/97در هفته منتهی به چهارشنبه 

االر صنعتی داشته، البته رقمی که نهایتا در ت یتن ٢77.75٨ قابل توجه حدودکاهش خورد که نسبت به هفته گذشته 

معادل  برابری ٢9/٠داشت و با تقاضای حدود  کاهشتن  ١٨4.٢٢3نسبت به هفته قبل  تن بود که ٨.6١5 معامله شد

 رو گشت. تن روبه ١4.9٨٨

ن ت 3.5٠٠انواع محصوالت مس شامل تن 46.7٠9بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به 

ل مس مفتو تن 3.٢٠٠ نیمعامله شد. همچن الیر 6٠5.44٠ هیپا متیکه به ق رانیمس ا عیصنا یمل کاتد مس شرکت

 هیاپ متیشد که به ق ضهمس کاشان عر یایدن یدیتول عیصنا و راد شمال لیگ ران،یمس ا یمل یهاشرکت یاز سو

تن  ١٠٠٠ در بخش فلزی تنها .محصول معامله شد نیتن از ا ٢5٠معامله شدند؛ قابل ذکر است تنها  الیر 635.7١٢

کت آلومینیوم در بخش آلومینیوم، شر ریال معامله شد. 35.543ورق گرم فوالد اکسین خوزستان عرضه و به قیمت پایه 

درصد بیشتر از قیمت پایه معامله  5ت کشمش تولیدی این شر عرضه کرد که 7-6٠63و بیلت  99/١٠٠٠p٨ایران شمش 

مش روی تن ش ٨٨٠در این هفته شاهد عرضه  .تن بیلت تولیدی این شرکت به دلیل نبود تقاضا حذف گردید ٢٠و  شد

و  زنجان یسازان رو خالص عیصنا ،تال یذوب رو، نیمیکالس، های گسترش صنایع روی ایرانیانبودیم که توسط شرکت

صول بسیار ای صورت نگرفت معامالت این محهفته گذشته که در این بخش معاملهبر خالف  شد.ذوب روی بافق انجام 

ول عرضه شده تن محص ٨٨٠رو شد به طوری که نه تنها تمام برابری روبه 34/3پر رونق بود به طوری که با استقبال 

 ت.درصد نسبت به قیمت پایه رقابت صورت گرف ١4٠مورد معامله قرار گرفت بلکه تا 

را در بین  برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا ٢/7با تقاضای انیرانیا یرو عیگسترش صنا 95/99 یشمش رو

 نیمیسکال 97/99 یمحصوالت عرضه شده این هفته داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه مربوط به محصول شمش رو

 برابری بوده است.  5/3با نسبت 

ر این بین د. هزار ریال بود 47١.76١.٢٢٠و ارزش معامالت آلومینیوم  هزار ریال ١.٨7٢.59٢.474 مسارزش معامالت 

فته را داشته هزار ریال بیشترین ارزش معامله در این ه 9٨٠.٨١٢.٨٠٠با ارزش معامله  رانیمس ا یشرکت ملمس کاتد 

 .است

 .بودهر م چهارمهفته ارزش معامالت درصد  ٢٨هزار ریال بوده که  ٢.665.٠73.67٨ارزش کل معامالت رینگ صنعتی 



 

 رینگ پلیمری

د. محاسبه شهای چهار هفته گذشته محاسبه های پایه براساس دالر نیمایی به جای میانگین قیمتدر هفته جاری قیمت

نظر  منطقی به ها شده بود و ادامه این روندهای پایه براساس میانگین چهار هفته گذشته سبب رشد فزاینده قیمتقیمت

گذاری ای قیمتها شوررویه قیمتو به دنبال افزایش بیرسید تا آنجا که بازار به سقف قیمتی خود نزدیک شده بود نمی

یمت گذاری های جهانی در شیوه جدید قدالر نیمایی و قیمت ،گذاری گرفت. حسب تغییراتتصمیم به تغییر شیوه قیمت

ر بعضی گریدها شدند. د های بازار آزاد نزدیکترتر و به قیمتها منطقیامر سبب گردید که قیمت شوند که ایناعمال می

جاری حجم  های پایه بودیم. به دنبال این تصمیم در بورس کاال در هفتهو در برخی دیگر کاهش قیمت شاهد افزایش

 معامالت افزایش یافت.

معامله  هزار ریال با حجم 5.4٨4.6١7.٠6٠ال در هفته گذشته، ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در بورس کا

 درصد افزایش یافته است.  ٢٠باشد که نسبت به هفته گذشتهتن می 5٢.١74

تن،  4.١3٢هزار ریال با حجم معامالت  4٢3.٨6٢.٠٨6 به مبلغ عمده معامالت انجام شده مربوط به پتروشیمی امیرکبیر

تن، پتروشیمی تبریز با ارزش معامله  3.٠٠٠هزار ریال با حجم معامالت  3١٢.7٠6.٠٠٠با ارزش معامله  پتروشیمی شازند

هزار ریال با  4٨١.9٢6.7٨٨تن، پتروشیمی بندر امام با ارزش معامله  ١.٢٨٨هزار ریال با حجم معامله  35٠.١59.55١

 ریال با حجم معامالتهزار  ٢49.649.٨4٨هزار ریال، پتروشیمی نویدزرشیمی با ارزش معامله  5.694حجم معامالت 

تن، پتروشیمی  ١.936هزار ریال با حجم معامالت  ١٨9.٠7٠.٠46تن، پتروشیمی آریاساسول با ارزش معامله  ٢.٠79

تن، پتروشیمی تندگویان با ارزش معامله  4.١4٠هزار ریال با حجم معامالت  3٠٠.٠٢٢.١١٨اروند با ارزش معامله 

 4٢١.٠55.٢٢٨تن و در نهایت پتروشیمی مارون با ارزش معامله  ٨.47٠الت هزار ریال با حجم معام ٠6٠.١.١٨١.٠64

 تن بوده است. 3.٨٢٨هزار ریال با حجم معامله 

 46تا  4٢باشد که در بازه بیشترین رقابت قیمتی مربوط به گروه پلی اتیلن ترفتاالت بطری پتروشیمی تندگویان می

 ریال رقابت شدند. ١63.549تا  ١59.٨5٠ مبلغدرصد میانگین قیمتی نسبت به قیمت پایه با 

زر شیمی به ترتیب با تقاضایی معادل پتروشیمی نوید  ZB332Cو  ZR340Rدر میان گریدهای پلی پروپیلن شیمیایی، 

ریال معامله  ١37.4٠٢و  ١5٠.556های درصد رقابت به ترتیب با میانگین قیمت  ٢3و  3٢برابر عرضه در حدود  3و  5

 ١٠9.3٠7درصد رقابت با قیمت  9برابری و  ٢پتروشیمی پلی نار با تقاضای  S060و در نهایت پلی پروپیلن نساجی  شدند

های گذشته نبود و بسیاری از کاالها که در هفتهگیر های قیمتی چندان چشمریال معامله شد. در هفته جاری، رقابت

توان به انتظار کاهشی بودن نرخ دالر علت اصلی این رکود را می دند، کهرقابت باالیی داشتند، در قیمت پایه معامله ش

 های آتی نسبت داد.های پایه در هفتهنیمایی و احتمال کاهش قیمت

 

 



 

 رینگ شیمیایی

ارزش معامالت و  باشد کهتن می ٢4.5٠٠هزار ریال و حجم  ١.463.٢١3.46٨ارزش کل معامالت در رینگ شیمیایی 

ت و ارزش درصد افزایش یافته که تفاوت افزایش حجم معامال ٨و  47حجم معامالت نسبت به هفته گذشته به ترتیب 

های آتی بوده تهمعامالت نشان دهنده جذابیت بازار برای خریداران نسبت به هفته گذشته و انتظار افزایش قیمت در هف

 است.

تیلن هگزانول ا، دی مالمین پتروشیمی خراسان و ارومیهی به ترتیب مربوط به کریستال بیشترین تقاضا در رینگ شیمیای

د رقابت با درص ٢4و  4١، 54، 56باشد که به ترتیب در حدود آوران میپتروشیمی شازند و اسید استیک پتروشیمی فن

ل پتروشیمی ت دی اتیلن گالیکوریال معامله شدند و در نهای 7٢.٨57و  ١36.٢97، ٢١١.676، ٢٠٨.576قیمت میانگین 

ل روی قیمت پایه ریا 79.7٢9و  3.433های مروارید، پتروشیمی مارون و شازند و اورتوزایلین پتروشیمی برزویه با قیمت

 معامله شدند.

 

  رینگ کشاورزی

بت به هفته سهزار ریال مورد معامله قرار گرفت که ن 535.773.6٠٠در رینگ کشاورزی در هفته جاری گندم با  ارزش 

هزار ریال  ٢١.٢3٠.٠٠٠درصد افزایش یافته است. معامالت زعفران نیز از ابتدای این هفته با ارزش معامله  34گذشته 

امله شد. نیز در رینگ کشاورزی مع ١5.6٠٠.٠٠٠بعد از گذشت پنج هفته شروع شد. در نهایت شکر با ارزش معامله 

ه گذشته باشد که نسبت به هفتمی تن 6٠.٢٠٠هزار ریال و حجم  5٨5.٢٠٢.٢٠٠ارزش کل معامالت در رینگ کشاورزی

 درصد افزایش یافته است. ٨

  



 

 پتروشیمی مجله پالتس ها و محصوالت شیمیایی وهای جهانی هفته گذشته خوراکگزارش قیمت

کتبر در ا ١9ها، محصوالت شیمیایی و پلیمری در تاریخ های جهانی در گروه خوراکدر این بخش به تغییرات قیمت

وده نگاهی گذاری محصوالت در بورس کاال طی هفته گذشته بوامل تأثیرگذار بر قیمتر که از عاکتب ١٢مقایسه با 

 اندازیم:می

 

 ها قیمت خوراک

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

ه کاهش درصد در فوب کر ٢4/١٠چین و  CFRدرصد در  ٢6/7بوتادین  بیشترین کاهش نرخ مربوط به بوتادین بوده،

 چین رسید. CFRدالر در  ١.١١٢اشته و به قیمت د

اند.  قابل ذکر درصد کاهش داشته 4جنوب شرق آسیا   CFRدرصد کاهش اما در  34/4شمال شرق آسیا  CFRاتیلن، در 

 دالر در تن معامله شد. ١.١٠٢شمال شرق آسیا  CFRاست اتیلن  

 درصد کاهش داشته است.  ٨3/٠چین   CFRدرصد افزایش و نیز در  ٠9/٠پروپیلن فوب کره 

 

 ها قیمت شیمیایی

 به جز تولوئن و متانول در برخی مقاصد کاهشی بودند. در هفته گذشته همه محصوالت شیمیایی

معامله  یوان در تن 7.٢١٠درصد افزایش به قیمت  6٨/٠داخلی چین محصول تولوئن در هفته گذشته با   CFRقیمت 

شی معادل  درصد  افزایش داشته ضمناً این محصول در  فوب کره نیز افزای ٠7/٠چین این محصول  CFRشد، همچنین  

 .درصد داشته است ٠/٢5

ره بدون ک  CFR. متانول در کاهش داشت ٢3/٠تایوان  CFRو  49/٢داخلی چین   CFR،  ٢4/٠چین    CFRمتانول در 

وب شرقی جن CFRدرصد و  ٢5/٢هند   CFRدالر معامله شد، این در حالی است که متانول  44٢تغییر قیمت با قیمت 

 افزایش نرخ داشت. ٠٢/٢آسیا 

دالر در  ١.3١3حویلی خود کاهش قیمت یافت و قیمت درصد در تمام مقاصد ت 4/6دالر، در حدود  5/٨٨استایرن منومر 

CFR  .چین را به ثبت رساند 

اد و به درصد کاهش قیمت را به خود اختصاص د 45/3چین و فوب کره معادل  CFRدالر کاهش در  5/45 پارازایلین

 چین رسید.  CFRدالر در  ١.٢٨6قیمت 



 

ین چداخلی   CFRدالر در تن معامله شد، همچنین   ٨6١درصد کاهش داشت و با قیمت  ١5/3  MEGچین،  CFRدر 

 درصد کاهش داشت. ٠9/٢این محصول 

 CFRر ددالر در تن در فوب کره رسید و  9١٠درصد کاهش به قیمت  ٨١/١زایلین مخلوط در هفته گذشته با حدود 

 درصد کاهش داشت. ٨٨/١تایوان 

 ٨4/٢ه دالر معامله شد و در فوب کر ٨4٠کاهش داشته و با قیمت  دالر ١5درصد معادل  ٨5/١چین  CFR بنزن در

 دالر کاهش داشته است.  9/٢3درصد برابر با 

اشت. قیمت این درصد، کاهش د ٢4/١دالر در تن معادل  ١٢چین  CFRاسید ترفتالیک، ماده اولیه پلی اتیلن ترفتاالت، 

 ید.دالر رس ١.٠٠٨به  ١.٠٢١محصول از 

 

 هاقیمت پلیمری

 اقی ماند.بو پلی اتیلن سبک خطی معمولی در هفته مورد نظر در هر سه منطقه بدون تغییر  C6 پلی اتیلن سبک خطی

عامله قرار دالر در هر تن کاهش قیمت مورد م ٢٠در هرسه منطقه با PVC در طول هفته مورد نظر گروه سوسپانسیون 

 گرفت.

، درحالیکه قیمت در منطقه آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی کاهش قیمت داشته پلی اتیلن سنگین فیلم و تزریقی

نطقه کاهش این محصوالت در جنوب آسیای ثابت باقی مانده و همچنین قیمت پلی اتیلن سنگین بادی نیز در هر سه م

یلن سبک ه پلی اتداشته و در آسیای جنوب شرقی بیشترین و در جنوب آسیا کمترین کاهش قیمت را داشته است. گرو

Butخطی  ene  دالر در هر تن معامله شد. ١.١٠١درصد کاهش قیمت در قیمت  9/٠تنها در آسیای شرقی با 

نوب شرقی و دالر در هر تن و در آسیای ج ١5گروه پلی پروپیلن فیلم در منطقه آسیای شرقی با افزایش قیمت حدود 

یلن گرید نساجی اشته است. در گروه پلی پروپیلن، قیمت پلی پروپدالر افزایش در هرتن د 5و  ١٠جنوب آسیا به ترتیب 

سیای شرقی دالر در هر تن افزایش یافته ولی در آ ١٠و  5و تزریقی در جنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی به ترتیب 

به ترتیب یمت قثابت باقی مانده است. قیمت پلی پروپیلن شیمیایی در هر سه منطقه افزایش داشته و بیشترین افزایش 

 ١.٢96و  ١.3٠١باشد که با قیمت دالر افزایش در هر تن می ١5و  ٢٠مربوط به آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا با

HI دالر در هرتن مورد معامله قرار گرفتند. پلی استایرن مقاوم  PSی به ترتیب با در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرق

   GPPSمعمولی دالر در هر تن معامله شد. و در نهایت پلی استایرن ١.59١و  ١.536درصد کاهش با قیمت  63/٠و  ٠/65

 دالر در هر تن رسید. ١.46١درصد کاهش قیمت به  6٨/١با 

دالر در  ١.7٨١و  ١.75١های ( در آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی در قیمتABS) اکریلونیتریل بوتادین استایرن 

 هر تن ثابت باقی ماند.



 

ر در هر تن دال ١.٢55بک در خاورمیانه در طول هفته گذشته بدون تغییر باقی مانده و با قیمت قیمت پلی اتیلن س

ن رسید و  پلی تدالر در هر  ١.٢٢٨افزایش قیمت به درصد  57/٠و  4١/٠معامله شد. پلی پروپیلن تزریقی و نساجی  با 

 ار گرفت.دالر کاهش قیمت در هرتن مورد معامله قر 4اتیلن سنگین و سبک خطی با 

  



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 بورسی

 یها: برنامهی در مراسم معارفه مدیرعامل بورس تهران گفتصحرائ یعل

 سریارکان م یتمام یبا همکار شکیها بشده که تحقق آن میترس یاگسترده

باال ورود  یسرعت بخش رش،یپذ یارتقا د،یجد عیصنا رشیپذ خواهد شد.

از بازار  یمال نیاست که تام یبه بورس از جمله موارد مهم دیجد یهاشرکت

کشور بالغ بر  یکنون ینگینقد ی. در حالدیرا سرعت خواهد بخش هیسرما

 خواهد شد. تیهدا هیرقم به سمت بازار سرما نیاز ا یشده، بخش میترس یهاتومان است که با برنامه اردیلیهزار م 6٠٠.١

 

 بانکی

کالن  هزار میلیارد ریال از مطالبات 5١مطالبات بانک صادرات ایران از وصول بیش از  و وصولرئیس اداره کل پیگیری 

های جذاب، خبر داد. آمیز و مشوق های مسالمتبا استفاده از شیوه 97مهر ماه سال  ٢4این بانک از ابتدای فروردین تا 

 ٢٠٠های مطالبات کالن ارزی این بانک یک هزار و ماه اول سال جاری جمع وصولی 6حسین سالمتیان تصریح کرد: طی 

ل جاری نیز، سا مهر ٢4 تا( ماه شهریور ابتدای از) «پیمان» طرح شدن اجرایی با: داد ادامه وی میلیارد ریال بوده است.

میلیارد ریال از مطالبات مدیونین دارای مانده بدهی  5٠٠هزار و  ٢٠بیش از 

میلیارد ریال از مطالبات  4٠٠هزار و  ٢9بر  کمتر از یک میلیارد ریال و بالغ

کالن مدیونین دارای مانده بدهی بیشتر از یک میلیارد ریال، با ارائه 

 هایی تعیین تکلیف و وصول شده است.مشوق

 



 

 محصوالت شیمیایی

 عاناتیو م )نفت خام شگاهیخوراک پاال متیمحاسبه ق یارز برا رینرخ تسع نییتع رامونیپ رانیوز اتیدر مصوبه ه

نامه شماره  یط که رانیا ینفت یهاو پخش فرآورده شیپاال یها به شرکت ملشگاهیاز پاال یلیتحو یها( و فرآوردهیگاز

نرخ  یال جارآبان ماه س یجمهور ابالغ شد، آمده است: از ابتدا سییتوسط معاون اول ر ٢9/٠7/97 خیدر تار 99965

ها شگاهیاز پاال یلیتحو یها( و فرآوردهیگاز عاناتیها )نفت خام و مشگاهیخوراک پاال متیمحاسبه ق یارز برا ریتسع

وسط ماهانه نرخ (، برابر با متییو سوخت هوا یفرآورده اصل 5) رانیا ینفت یهاو پخش فرآورده شیپاال یبه شرکت مل

 4.٢٠٠در بودجه  در نظر گرفته شده ریق یبرا هیمهم  مصوبه: نرخ مواد اول یهابخش خواهد بود. مایارز در سامانه ن

 یروغن یهاها و برشهندینرخ لوبکات و شو دیها بایشیپاال. کنندیها مابه التفاوت را حساب میشیاست و با پاال تومان

. نرخ کندیم را محاسبه فاوتها ما به تدولت با آن .بدهند تومان 4.٢٠٠را با همان نرخ  رانیش رینظ ییهاو شرکت

 . ماستیها همان نرخ نیمیها به پتروشیشیخوراک پاال

 

ان، پاالیشگاه برداری از الفین پتروشیمی ایالم، اوره و کود شیمیایی لردگمدیرعامل هلدینگ خلیج فارس قول بهره

 5٠طرح با  3یدن این برداری و به ظرفیت کامل رسبیدبلند را تا مهر سال آینده به سهامداران داد و اعالم کرد با بهره

 میلیون دالر سود به صورت سالیانه برداشت خواهد شد. 6٠٠میلیارد سرمایه گذاری، 

 

 فلزات اساسی

بهرام سبحانی مدیرعامل سابق فوالد مبارکه گفت: مشتریان فوالد ایران منافع 

کنند. فوالد مبارکه در حالی به مریکا ندارند و مستقل عمل میآمشترکی با 

دهد که تجارت انواع شمش و محصوالت فوالدی از ایران و میصادرات ادامه 

های آمریکا قرار داشت. تحریم به ایران از مرداد ماه سال جاری در لیست تحریم

های پولی و مالی آمریکا در سراسر جدید صرفا دسترسی فوالد مبارکه به شبکه

ها ین شبکهسازد. فوالد مبارکه هرگز قبل از این هم با اجهان را محدود می

های اقتصادی ارتباط کاری نداشته است. بنابراین تحریم اخیر تاثیری بر فعالیت

 .شرکت در داخل یا خارج نخواهد داشت



 

 سنگزغال

محمد  .ای، تصویب کرد تحویل زغال سنگ به ذوب آهن قطع شودهفته 3انجمن زغال سنگ ایران بعد از اتمام مهلت 

مهر به منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن خبر بدی داده بود و ضمن اعالم  ٨سنگ مجتهد زاده رئیس انجمن زغال 

درصدی شمش فوالد گفته بود اگر قراردادهای ذوب آهن تا  3٠سنگ بر مبنای بهای تصویب قیمت پایه کنسانتره زغال

م این مهلت، هیات مدیره براساس این گزارش، حال با اتما .آخر مهر اصالح نشود، ارسال این محصول قطع خواهد شد

درصدی قیمت تجهیزات معادن،  ١5٠گذاری قیمت برای نیمه دوم سال برگزار و با اعالم افزایش انجمن با هدف قیمت

مهر انجمن اجرا و به  ٨مصوب شد با هدف جلوگیری از زیان بیشتر معادن و کاهش ضریب ایمنی معادن، تصمیم جلسه 

 د.آهن از روز اول آبان ماه قطع شو به ذوبرغم میل باطنی، تحویل زغال سنگ 

 

 

 

 

 خودرو

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با افزایش قیمت 

اجرایی کند، اجازه داده شد قیمت بر اساس آنچه سازمان حمایت تعیین و ستاد تنظیم بازار آن را تصویب میت: خودرو گف

 .شود

  



 

  



 

 


