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 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 

 1.05معادل واحدی ) 1.166 گذاشت که شاخص کل با ثبت رشد سرفصل تابستان را در حالی پشت بازار سرمایه دومین هفته از

 هاسالواحدی باالترین رقمی است که دماسنج بازار سرمایه طی این  115.500واحدی ایستاد. محدوده  112.490ح ( در سطددرص

وزن تغییرات کمتری را شاهد بودیم ، نیاز به گذر از این سد داریم. اما در شاخص کل همکرده و برای ثبت رکوردهای جدیدلمس 

، باالیی هم بر روی شاخص کل دارند های صادرات محور که وزنسهام شرکت بر مدار گذارانمایهگران و سر معاملهکه کماکان  چرا

وزن دومین ، شاخص همه ذکر است( تحرک چندانی نداشتیم. الزم بهادر سایر صنایع )به غیر از تک سهمد و عمال کننحرکت می

واحدی به کار خود خاتمه داد.  1حدی با ثبت رشد وا 18.705واحدی استارت زد و در محدوده  18.704هفته تیر ماه را در ارتفاع 

 وزن محسوب می شوند. هم ترین سطح حمایتی و مقاومتی شاخص کلواحدی نزدیک 19.380و  18.430وده محد

 Ifex، ای که گذشت. در هفتهبازدهی منفی را به ثبت رسانده است Tepixرا داریم که بر خالف  Ifexدر فرابورس هم شاخص 

واحد بوده است. بنابراین باید گفت  1.269واحدی قرار گرفت که این رقم در پایان اولین هفته تیر ماه  1.253ر ارتفاع در حالی د

( درصدی را به سهامداران تحمیل نموده است. در حالی حجم و ارزش معامالت 1.26که شاخص فرابورس در هفته گذشته زیان )

سر به نزول گذاشته « طال و ارز»نمایی بازار و قدرت« پتروشیمی پارس»ضه اولیه در نخستین روزهای هفته بواسطه جدی شدن عر

ودیم. این وضعیت به وضوح بود که از روز دوشنبه به مرور وضعیت بهبود یافت و باری دیگر شاهد افزایش حجم و ارزش معامالت ب

، بخش هامات سیاسی و اقتصادی کاسته شودزان ابای پارک شده و هر چه از میکه نقدینگی خوبی پشت تاالر شیشه دهدنشان می

اتفاق مهم داشتیم. یکی از اتفاقات جنس اقتصادی و  2ای که گذشت در هفتهبیشتری از این پول وارد مبادالت بازار خواهد شد. 

 المللی داشت. سیاسی و بین دیگری رنگ و بوی
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و بطور کلی  یرنفتیصادرات غ ثانویه ارز یا همان بازار گواهی صادراتی برای، طبق توافقات اولیه قرار است بازار در حوزه اقتصادی *

تومان است اما صادرکننده  4.200اندازی شود. البته در این طرح دالر کماکان ، راهرندیگیمارزان ن یانرژ ایخوراک  هایی کهشرکت

واهی به کند. بنابراین نرخ واگذاری این گ، واگذار میگواهی صادراتی خود را بصورت توافقی به شرکتی که قصد واردات کاال دارد

معتقدند این شود. البته برخی از اقتصاددانان به حساب صادرکننده واگذار می، رقمی است که در نهایت تومانی 4.200عالوه دالر 

باشد، دولت می ماه سال جاریها که موعد آن آبان ت و با اجرایی شدن فاز دوم تحریمها جوابگوی نیاز ارزی کشور نیسمدل روش

 ، چراکه دالر کمتری وارد کشور خواهد شد.  به بازار ثانویه وسعت دهدمجبور خواهد شد 

، فضا کمی بهبود یافته است. البته دولت آمریکا با تمام قوا هالی درست در چند قدمی برگشت تحریم* در حوزه سیاسی و بین المل

، هستند اما دو سفر مهم یکی توسط دکتر دارندکشورهایی که قصد همکاری اقتصادی با ایران  در حال وارد کردن فشار به ایران و

عمان  تختیپا «مسقط»به  رانیخارجه اامور  ریوز منتظره ریاعالم نشده و غ شیاز پروحانی به سوئیس و اتریش و دیگری سفر 

 یلمللانیو ب یادرباره مسائل منطقهسازد که گفتگوهایی یاین ذهنیت را متبادر مکشورهای یاد شده به  رئیس جمهوراز سفر  شیپ

هایی را برای دولت آمریکا برای مذاکره بر سر مسائل موشکی و در دیدارهای خود ، پیام در جریان است. به نظر روحانی و ظریف

 منطقه ارسال کرده باشند. 

بازار طال و ارز کاسته شده و با به تعویق افتادن به هر جهت تحوالت رخ داده موجب شد تا در گام اول از التهاب 

عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی پارس شاهد جبران افت روزهای ابتدایی هفته و برگشت بازار به مدار رشد 

؛ دباشمی باشیم. یکی از عواملی که این روزها در روند حرکتی بازار سرمایه تاثیرگذار است، نوسانات بازار آتی سکه

رشد قرار های بورسی پیکان خود را در مسیر نوسانات در این بازار کاسته شده، شاخص ه هر بار از شدتبطوریک

 !بازار سرمایه سر به زیر شده است پیکان دماسنج که التهاب به این بازار بازگشته،اند و هر بار داده

ها به ویژه افزایش تقاضا و رشد قیمترسیم. بورس تهران در حالی نیمه دوم هفته گذشته را با بینی بازار هفته آتی میاما به پیش

، بازار آرام و متعادلی را داشته باشیم. نوسانات ناموزون ته پیش رورود در هفانتظار میدر سهام صادرات محور پشت سر گذاشت که 

به ، ضمن اینکه با نزدیک شدن ز تب و تاب بازار بکاهدتواند تا حدودی اامات در حوزه سیاسی و اقتصادی میبازارهای جهانی و ابه

کرد. البته  های بیشتری تابلوی معامالت را در راستای برگزاری مجمع ساالنه ترک خواهندروزهای پایانی تیر ماه، به مرور شرکت

 ، مانعی برای افت جدی بازار خواهد بود. حضور نقدینگی هوشمند

 



  3 
  8948-021لفن : ت                                                4دفتر مرکزی :میدان آرژانتین ، خیابان عماد مغنیه )بهاران( ،نبش خیابان بیست و پنجم ، پالک 

 

 

      

 ها و ارزش معامالت هفتهوضعیت شاخصبررسی آخرین 

  

 

  

هابررسی آخرین وضعیت شاخص  

 
 

 بررسی ارزش معامالت هفته
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 گراف ارزش معامالت 

 

 

دهد که یر افت کرده و این وضعیت نشان میبینیم که ورود نقدینگی طی هفته اخجداول و گراف ارزش معامالت میسی در برر

، نیاز به مدتی استراحت و تجدید قوا دارد. با این حال ثبات صعودی بعدی به ویژه در سهام بزرگاحتماال بازار برای آغاز رالی 

ا خواهد هممانعت از افت جدی قیمت قدینگی ومیلیارد تومانی نکته مثبتی است که سبب گردش ن 400 تا 300معامالت در سطوح 

 شد.

میلیارد  1.722ز تیر ماه ( در حالی طی دوره دومین هفته اس و فرابورسبازار بور 2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در 

یانگین ممیلیارد تومان ) 3.026ل تابستان ( بوده که این رقم برای نخستین هفته فصمیلیارد تومان 344یانگین روزانه متومان )

تر از افزایش مجدد ارزش معامالت خواهد میتدر سطوح فعلی به مراتب با اه ( بوده است. ثبات نقدینگیمیلیارد تومان 605روزانه 

 بود.  
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 مجله خبری

 اخبار سیاسی 

 غفلت، انگاری،سهل از. باشیم خودمان کار مراقب باید: فرمودند انقالب رهبر

 پرهیز ریاست روزه چند جایگاه به تکیه و مردم آحاد به نسبت تکبر و اشرافیگری

 از را ملت تا کندمی وارد اقتصادی فشار دشمن: فرمودند ایخامنه اهلل آیت. کنیم

 آمریکا اگر. کرد خواهیم بیشتر ملت با را پیوندمان انسجام، با اما کنند جدا نظام

 روسیاه کشورهای با که نداشت احتیاج داشت، را اسالمی نظام بر غلبه توانایی

 دشمن برنامه امروز. کند ائتالف ایران در امنی نا و آرامی نا ایجاد برای منطقه

 ایشان. شدند خارج میدان از و کردند را هاتالش این هم آمریکا گذشته جمهور روسای البته. است ملت و نظام بین شکاف ایجاد

 بیشتر مراتب به شدن تسلیم هزینه که دانندنمی آنها ؛«نکند پیدا ادامه دشمن موذیگری تا بشویم تسلیم» گویندمی بعضی: فرمودند

 .دارد فایده هاهزینه برابرِ صدها آن دستاوردهای اما دارد هاییهزینه کردن ایستادگی. است کردن ایستادگی از

 

ما به اجرای کامل و موثر توافق  سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

ای ایران متعهد هستیم چرا که این توافق به نفع منافع امنیتی اروپا و هسته

مان منابع قابل توجهی به منظور المللیما با شرکای بین المللی است.بینجامعه 

دهیم. در ایم و به این کار ادامه میحفظ توافق و منافع منتج از آن بسیج کرده

 .تغییری در این چارچوب وجود نداردنتیجه 
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 هایتحریم اوت، ماه در که کرده اعالم برجام از خروج از پس آمریکا که حالی در

 فرآورده خرید به نسبت بازار فعاالن ، گذاشت خواهد اجرا به را ایران علیه جدید

 عین در اما. اندکرده تردید ابراز ایران از آسیایی مشتریان سوی از فوالدی های

 برای را راهی فارس خلیج همکاری شورای عضو کشورهای که اندکرده اضافه حال

 محصوالت خرید ادامه و ایران از فوالدی هایمحموله حمل و پول پرداخت

 به منتهی هفته در گفتند، آگاه منابع. یافت خواهند ایران از تمام نیمه فوالدی

 تن هر قیمت به ایخاورمیانه تجار و هاشرکت توسط اوت ماه در تولید برای ایران تولید فوالدی بیلت توجهی قابل مقادیر ژوئن 27

 دلیل به یگرافیت الکترود تامین که است این از حاکی هاگزارش برخی البته. است شده فروخته عرشه روی دالر 505 تا 498

  .است شده تبدیل ایرانی سازان فوالد اصلی چالش به ارز مشکالت

 

 ایران با اروپایی هایشرکت اگر داد هشدار آمریکا جمهور رئیس ترامپ دونالد

 آمریکا جمهور شد. رئیس خواهند آمریکا هایتحریم مشمول کنند تجارت

 خواست سازمان این از و کرد متهم نفت بازار در دستکاری به را پکوا همچنین

 کند. متوقف را هادخالت این

 

 

الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الجزیره، برایان هوک، به گزارش گروه بین

های تحریم گوید در آستانه وضعمشاور سیاستگذاری وزارت خارجه آمریکا می

ها در ایران کشور از قصد خود برای کاهش فعالیت 50آمریکا علیه ایران تاکنون 

مقام وزارت خارجه آمریکا همچنین مدعی شد که هدف از فشارهای  اند.خبر داده

وی  این کشور بر ایران، تغییر نظام نیست، بلکه هدف تغییر رفتار ایران است.

مرداد ماه(  13علیه ایران چهارم آگوست ) اعالم کرد که اولین بسته تحریمی

بر اساس اعالم وزارت خارجه آمریکا، همچنین دومین بسته تحریمی نیز نوامبر آینده )آبان ماه( وارد  شود.آینده وارد فاز اجرا می

 شود و بخش نفت را هدف قرار خواهد داد.اجرا می
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 اخبار اقتصادی 

 بازار ایجاد دهد،می کاهش را ارزی التهابات که راهی تنها: گفت ارز و طال بازار بحران به اشاره با مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 به 4.200 ارز و برود مجلس صحن به فوریتی دو طرح است قرار پورابراهیمی، گفته به. یابد کاهش حبابی هایقیمت تا است ثانویه

 یادآور وی. شود تامین تعادلی ارز با دیگر کاالهای ارز و یابد اختصاص ضروری اقالم و غذایی و تولید اولیه مواد اساسی، کاالهای

 مجلس صورت این غیر در ، هیچ که کرد اجرا را ثانویه بازار دولت اگر. کند نهایی را آنها آینده روزهای ظرف پذیرفته نیز دولت :شد

 .کرد خواهد تبدیل قانون به را آن

 

 و صنعت ملی روز مراسم در تجارت و معدن صنعت، وزیر شریعتمداری، محمد

 توافقی نرخ به را ارز معامله تا کرد درخواست جمهور رئیس اول معاون از معدن،

 وی .نشود تعیین آن برای سقفی و کرده آزاد واردکنندگان و صادرکنندگان میان

 به را خود ارز توافقی، نرخ با واردکننده و صادرکننده که داد اجازه باید: افزود

 دانیم،می را ارز بازار هایحساسیت و هامحدودیت هم ما البته و برسانند فروش

 ارز، آزاد معامله با که کنند فراهم را مکانیزمی که است این ما تقاضای بنابراین

  .کنند آزاد را واردات و صادرات

 

 منابع از هاکارخانه اولیه مواد و ضروری کاالهای نیاز مورد مرکزی: ارز بانک رئیس

 و پتروشیمی صادرات محصوالت مانند غیرنفتی کاالهای صادرات از حاصل ارزی

 هایسکه هاریزی برنامه شود. براساسمی تامین نیما ارزی سامانه طریق از فوالدی

 گواهی  بورس در تا شود سپرده گواهی به تبدیل تواندمی شده فروشپیش طالی

 خرید تا امکان گرفته صورت توافقاتی بورس با راستا این در شود، معامله سپرده،

 بانکی سود نرخ افزایش برای تصمیمی مرکزی شود. بانک فراهم مذکور فروش و

 .کندمی برخورد دهند تغییر غیرمتعارف صورت به را سود نرخ که هاییبانک با نظارتی بخش راستا این در و ندارد
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 چهارگانه لوایح تصویب بر مبنی نگهبان شورای دبیر به روحانی حسن نامه ارسال از مجلس در مشهد مردم نماینده قدوسی، کریمی

 آمریکا جویی بهانه با جانبه یک هایتحریم با مقابله برای: است آمده نامه این از بخشی در. داد خبر فوریت قید با پولشویی با مبارزه

 متذکر. است ضروری پولشویی با مبارزه چهارگانه لوایح تصویب کشورها دیگر با بانکی و تجاری روابط حفظ و ایران دشمنان دیگر و

 .نیست FATF پذیرش معنای به چهارگانه لوایح تصویب گرددمی

 

 رییس و تجارت و معدن صنعت، وزیر با مجلس علنی جلسه در الریجانی علی

 از مثبتی نکات جلسه این در: گفت اقتصادی شرایط خصوص در برنامه سازمان

 در نتایجی به و شد مطرح هاپژوهش مرکز و نمایندگان و هاکمیسیون سوی

 کمک کشور اقتصادی ثبات و آرامش حفظ به نکات این. رسیدیم زمینه این

 این در که است الزم کشور نیازهای بندیاولویت برای نیز امور از برخی کند،می

 انجام را موارد این که شد مکلف دولت و مطرح هاییصحبت جلسه در نیز زمینه

 استفاده ارزی متشکل بازار از باید نیز مابقی و شود داده باید تومانی 4.200 ارز اولیه نیازهای و اساسی کاالهای برای گاها. دهد

 .ببرد پیش را امور بیشتری سرعت با باید زمینه این در دولت. شود

 

 و صنایع صعودی شرایط از متاثر را سرمایه بازار اخیر رشد خدابخش، محسن

 نیز سرمایه بازار هایشرکت ذاتی ارزش البته: گفت و دانست بزرگ هایشرکت

 ارزش موضوع اساس همین بر و کند رشد باید اقتصادی هایمولفه به توجه با

 ادامه در وی. کرد اعالم سرمایه بازار رشد عامل ترینمهم توانمی را جایگزینی

 عالقمندان برای خوب ابزارهای از یکی را گذاری سرمایه هایصندوق واحدهای

 روند کاهش ریسک، افزایش به توجه با:: افزود و کرد معرفی سرمایه بازار

 پیوسته رشد تداوم بینیپیش و است شده سرمایه بازار وارد جدیدی هاینقدینگی بازانه، سفته بازارهای نقدشوندگی کاهش و بازدهی

 .دارد وجود سرمایه بازار منطقی و
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های جهانیبازار  

 

 تغییر هفتگی) درصد( 16/04/96 هفته گذشته نام مواد

%3 - 77 79 نفت  

%0.2  1255 1252 طال  

-%1 516 519 بیلت  

-%6  6306 6700 مس  

-%4  2748 2856 روی  

-%2  2087 2131 آلومینیوم  

 - 62 62 سنگ آهن

  -%3  2348 2410 سرب

-%1  400 404 متانول  

%1  272 268 اوره  

 جهانی نفتبازار 

رئیس جمهور آمریکا مبنی بر درخواست او از اعضای تویئت  هفته گذشته بازار جهانی نفت تحت تاثیر دو رویداد مهم بود؛ نخست 

اوپک به جهت کاهش قیمت نفت و دیگری نشست تیم مذاکره کننده ایرانی با اعضای اتحادیه اروپا به جهت ادامه توافق برجام و 

  .های کافی جهت فروش نفت و محصوالت پتروشیمی تضمین

قیمت  رشد شود که او از سمتدر شرایطی مطرح می قیمت نفت تهدید امنیتی ترامپ علیه اوپک و درخواست فوری او برای کاهش

ای کنگره، تحت فشار قرار دارد. او در توییت اخیر خود به این مشکل داخلی دوره میان انتخابات بنزین در آمریکا در آستانه برگزاری

افزایش یافته است. اگر نگوییم  بنزین هایخاطر داشته باشد که قیمتآمریکا نیز اشاره کرده و نوشته است: انحصار اوپک باید به

 اند. اند، اقدام الزم را هم برای این شرایط انجام ندادهکاری نکرده

خواهد بابت کاهش احتمالی عرضه نفت ها مشخص است. او میهدف ترامپ از اصرار بر اوپک برای افزایش تولید و کاهش قیمت

تواند رشد قیمت سوخت را در آمریکا کنترل و با جلب نظر مردم، آینده ها افزایش پیدا نکنند. به این ترتیب او میایران قیمت

 .سیاسی خود را تضمین کند

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%86%D9%81%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%86%D9%81%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86
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کند و اخیرا تولید روزانه خود را نیز افزایش های نفتی آمریکا حمایت میکه عربستان سعودی آشکارا از خواستهدر این میان در حالی

های پیاپی و مذموم جمهوری آمریکا گفت: با توییتواکنش به توییت جدید رئیسداده است، نماینده ایران در هیات عامل اوپک در 

های جهانی قیمتافزایش یافته است، لطفا به این رویه پایان دهید، در غیر این صورت  دالر 10های جهانی نفت خام شما قیمت

 .رودنفت خام باالتر می

کشورهای  جمهور روحانی در سوئیس و در جمع ایرانیان مقیم این کشور اعالم کرد: معنی ندارد که ایران نفت صادر نکند و رئیس

های روحانی، نام تنگه هرمز و اعمال محدودیت بر آن از سمت صادرات نفت داشته باشند. در برداشت تحلیلگران از صحبت منطقه

ن، قیمت نفت روندی رسد این برداشت بر بازار نفت نیز اثرگذار بود؛ زیرا همزمان با انتشار این سخناایران شنیده شد. به نظر می

 صعودی در پیش گرفت. 

به بازارهای مهم نفتی در آسیا  خاورمیانه عبور کرده و از تنگه هرمز از جهان میلیون بشکه از نفت 17 /5روزانه یک پنجم معادل 

رسد. به این ترتیب اهمیت استراتژیک این تنگه باعث شده است، واکنش بازار اقیانوسیه، اروپا، آمریکای شمالی و سایر مناطق می

کنار فشار بر عربستان رسد اگر ترامپ در ها باشد. در چنین شرایطی به نظر میترین تنش در این تنگه، رشد قیمتنفت به کوچک

ها در تنگه استراتژیک هرمز افزایش یابد و برای افزایش عرضه، فشارها برای صفر کردن صادرات نفت ایران را نیز ادامه دهد، تنش

 .اثر سازدهای ترامپ را بیش از پیش بیتواند توییتها که میای ندارد جز رشد چشمگیر قیمتچنین اتفاقی نتیجه

و بدون بروز هیچ تنشی در تنگه هرمز و با وجود افزایش تولید از سمت عربستان و روسیه، بازار نفت نگران کاهش  حتی همین حاال

بینی کرد کاهش عرضه گذاری آمریکایی روز گذشته پیشو ایران است. از همین رو یک موسسه سرمایه لیبی عرضه از سمت ونزوئال،

 .دالر بر بشکه نیز برساند 150تواند قمیت نفت را به می

 

 جنگ تجاری

 این روزها در بازارهای جهانی مهمترین بحث، جنگ تجاری بین آمریکا و چین است. 

 ،نیپروتئ ،ایسو یبرو نیچ یاقدام متقابل از سوو انتظار شد اجرا  نیقلم چ 800 یبرو کایآمر یگمرک %25تعرفه هفته گذشته 

 500 یبرو تایترامپ نها رودیموجود، انتظار م تیوضع دیصورت تشد دروجود دارد.  زیرا ن ییکایمحصوالت آمر رینفت و سا ،خودرو

 دیتعرفه اعمال نما نیاز چ یواردات یدالر کاال اردیلیم

 خواهد کاست. نیچ GDP از -%0.2 آمریکا یکه اثر تعرفه ها دهدی نشان م  نیچ یبانک مرکز محاسباتدر همین رابطه  

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87+%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87+%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C
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 فوالد

 قاره است. نیبه سمت ا یشدن مازاد فوالد جهان ریاروپا نگران سراز ،کایآمر %25بعد از اعمال تعرفه 

دیگر خبر تاثیرگذار بازار جهانی فوالد و صنایع  ،مانیکک و س ،آهن و فوالد، زغال سنگ عیدر صنا تیجهت کاهش ظرف نیبرنامه چ

 .ابدیکاهش  یفوالد و زغال سنگ استان هب دیتول تیظرف ندهیکرده اند که ظرف سه سال آ شنهادیپ ینیمقامات چآهن بوده است. 

تن و زغال سنگ  ونیلیم 40در صنعت آهن و فوالد  یاستان هب، مقامات اعالم کرده اند ظرفیت تولید در مذکوربر اساس برنامه 

 یکاهش م 2021تا  2018 یسال ها نیتن در ب ونیلیم 5و بتن  مانیصنعت س تیتن و در نها ونیلیم 10تن، کک  ونیلیم 30

 ونیلیم 500فوالد خام و  تیظرف یتن ونیلیم 150تا  100کاهش  یبرا نیاز طرح بزرگ چ یبخش یاستان هب تیاهش ظرفکبد.ای

 باشد. یم 2021تا  2016زغال سنگ در طول دوره  دیتول یتن

 خود را اعالم کرد:  2020برنامه سال  (نیکل فوالد چاز %23) دولت تانگشان ،هفته گذشته در همین رابطه

 2020تا سال  دیتول یتن ونیلمی 40 کاهش  

 ابدمی کاهش واحد 60 به فوالدسازان تعداد 

 شودیم دیشرکت تول 15فوالد توسط  %90 و ادغام هم در شرکتها 

 2020تن تا سال  100 ریز یمتر مکعب و کانورترها 1000 ریز یکوره بلندها یلتعطی! 

 

 روی و مس

 با شتاب بیشتری به روند نزولی خود ادامه دادند.  ولی فلزات اساسی ریبه همراه سا یرومس و  متیقدر هفته گذشته 

گذاران  هیاست و سرما یاست نزول یمدت نیبازار سهام چ عنوان می کنند.  یمال یسرد شدن بازارها را عمده آن لیدلتحلیلگران 

 .کنندیم یدور یمال یموجود، از بازارها تیوضع دیاز هراس تشد

 است. 2018ادامه سال و مس در  یرو دیاز رشد تول ینگران گر،یدمهم  عامل
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 هاشرکتبررسی گزارش عملکرد 

 پتروشیمی زاگرس )زاگرس(

باشد. تنها محصول تولیدی آن متانول می نگاهی داریم به پتروشیمی زاگرس که ، نیمپتروشیمی و در شاخه متانول سازاندر گروه 

)در  تومان 600ای در حال رشد بوده و از محدوده درجه 45تیر ماه سال جاری با شیب تا ابتدای  95های سال نماد زاگرس از نیمه

 کند.ای را تجربه میروزها روند متعادل و پر عرضهی پیشروی نموده و این تومان 4.000های قیمت مرز ( تامودار تعدیل شدهن

هزار تن به فروش رسانده است.  607هزار تن متانول تولید کرده و  583مجموعا  97سال  ماهه ابتدای 3پتروشیمی زاگرس در 

مقدار تولید دهد که شرکت بخشی از موجودی سال گذشته را نیز در بازار عرضه کرده است. یفروش بیشتر از سطح تولید نشان از م

که مانع اصلی آن  دهدنشان میدرصد کاهش  26و فروش در فصل بهار سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال قبل، حدود 

فت با راما همانطور که انتظار می نبال داشته است.های پتروشیمی را به داردیبشت ماه بوده و کاهش فعالیت اورهال کارخانه در

افزایش چشمگیری داشته و به تبع آن مقدار فروش قابل  ،های مختلف پتروشیمی، مقدار تولیدتعمیرات صورت گرفته در بخش

که  هتومانی شدمیلیارد  1.013موفق به کسب درآمد  97اول سال  سه ماههاست. شرکت یاد شده در  یدهبه ثبت رسنیز توجهی 

 . دهدنشان میرا درصدی  21رشد ، 96اول سال  ماهه 3میلیارد تومانی در  837در مقایسه با درآمد 

های فروش متانول از اسفند ماه سال شود، نرخشده توسط پتروشیمی زاگرس حاصل میهای ماهانه منتشر همانطور که از گزارش

ای اسفند، فروردین، اردیبهشت و همتانول در ماه  های فروشنرخرا تجربه کرده )گذشته تا خرداد ماه امسال روند رو به رشدی 

شد. بااشی از نوسانات مثبت نرخ دالر می( که ناست هزار تومان به ازای هر تن 1،638 - 1،581 - 1،685 - 1،405خرداد به ترتیب 

رسد با فرض ثابت بودن شرایط بتواند ه نظر میشود بکت که با دالر تک نرخی محاسبه میزایی شربا توجه به روند صعودی درآمد

 برای سهام داران خود به ارمغان بیاورد. 97در سال سود خوبی را 
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 شرکت کالسیمین )فاسمین(

های فت که در صورت برگشت روی به قیمتیکی از نمادهای بنیادی به نام فاسمین خواهیم ر در گروه فلزی و معدنی به سراغ

، کارنامه میلیارد ریالی 5.259خیره کننده  پتانسیل سودسازی باالیی دارد. کالسیمین در سال گذشته با فروش، دالری 3.000

میلیارد ریالی قرار  1.145در سطوح  96درخشانی را از خود بر جای گذاشت. فروش این شرکت در حالی طی فصل ابتدایی سال 

( 654، خرداد =  589، اردیبهشت =  234فروردین = میلیارد ریال ) 1.477ی سال جاری ابتدای سه ماههداشته که این رقم در 

فزایش درآمد را درصدی درآمد نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته و این ا 29باشد. بنابراین باید گفت که فاسمین رشد می

 باشد. های فروش میمدیون افزایش نرخ

بینیم که نرخ فروش های فروش میشود. در بررسی نرخروی تامین می ین از محل فروش شمش، عمده درآمد فاسمگفتنی است

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

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

ند که مدیران شرکت در مجمع عنوان کرد تومانی تسعیر کرده است. 5.000ود فروش یعنی شرکت درآمد دالری خود را با نرخ حد

، عمده فروش شرکت داخلی بوده است. نکته مهم در گزارش فاسمین اینکه شرکت عمده موجودی انبار در ماه های ابتدایی سال

 تن شمش روی موجود در انبار دارد.  700رسانده و تنها  خود را به فروش
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 شرکت نفت سپاهان )شسپا(

سال گذشته بوده است. این شرکت طی سال  زمستانهای مورد توجه در  ، نفت سپاهان یکی از سهمهای نفتیفرآوردهدر گروه 

 6.023میلیارد ریال سهم فروش صادراتی و  11.920میلیارد ریالی را رقم زده که از این میزان ،  17.219مبلغ فروش  96مالی 

هنده میلیارد ریال بوده است که این رقم نشان د 12.510شرکت مبلغ  95میلیارد ریال سهم فروش داخلی بوده است. فروش سال 

 نسبت به دوره مشابه قبل دارد. 96درصدی درآمد سال مالی  37عملکرد خوب شرکت و رشد 

 4.855، به درآمد میلیارد ریالی خرداد ماه 1.465ش کنیم. این شرکت به کمک فرورا بررسی می 97لکرد شسپا در سال در ادامه عم

تر بوده که ضعیت فروش در اردیبهشت ماه مطلوب، وگفتنی استل جاری دست یافته است. ابتدایی سا سه ماههمیلیارد ریالی در 

 در رده سوم قرار گرفته است. میلیارد ریالی  1.417میلیارد ریال بوده است. فروش فروردین ماه هم با مبلغ  1.973برابر با 

 18به دوره مشابه سال قبل  نسبت 97بوده که با این حساب سه ماه اول  4.110مبلغ  96ماهه اول  3الزم به ذکر است که فروش 

( در خرداد ماه با مبلغ ها )به ازای هر تنشود که قیمت روانکارحوزه نرخ فروش محصوالت مشاهده میدرصد رشد داشته است. در 

درصدی نسبت به اردیبهشت ماه داشته است و محصوالت جانبی نیز تغییر محسوسی نکرده است.  14.25میلیون ریال جهش  3/43

ه است. بنابراین از این بررسی درصدی مواجه بود 50با رشد  96اول   سه ماههنسبت به  97اول  سه ماهههای ع نرخدر مجمو

، درآمد و سود توسط شرکت و افزایش نرخ فروش 97 هزار تنی سال 732بینی تولید نتیجه گرفت که با توجه به پیشتوان می

 افزایشی خواهد بود. 97شرکت برای سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  15 
  8948-021لفن : ت                                                4دفتر مرکزی :میدان آرژانتین ، خیابان عماد مغنیه )بهاران( ،نبش خیابان بیست و پنجم ، پالک 

 

 

      

 رفه شرکت صنایع پتروشیمی پارسامع

 

 در . این شرکتدر هتل اسپیناس برگزار شد 10/04/1396روز یکشنبه مورخ  15جلسه معارفه شرکت پتروشیمی پارس ساعت 

مبلغ سرمایه اولیه این  .کرد فعالیت به شروع پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه در هکتار 98 مساحت به زمینی در 1377 سال

 میلیارد تومان رسیده است. 600به هزار تومان بوده که طی دو مرحله از طریق محل مطالبات سهامداران  500شرکت 

 19.78 پارسیان، گاز و نفت گروه شرکت درصد 19.7 فارس، خلیج پتروشیمی شرکت درصد 60شرکت به صورت  سهامداران ترکیب

 باشد.اقتصاد می مدبران گذاری سرمایه درصد 0.07 و غدیر گذاری سرمایه شرکت درصد

 و بنزن غنی، گاز شامل شرکت نیاز مورد خوراک. است منومر استایرن بنزن، اتیلن پنتان، بوتان، پروپان، شرکت اصلی محصوالت

میلیارد تومان بوده است. همچنین میزان  6.659و  5.154،  4.363به ترتیب  96تا  94مبلغ کل فروش سال های  .باشدمی اتیلن

به ترتیب به مبلغ  96میلیارد تومان بوده که در سال  3.179و  1.975به ترتیب به مبلغ   95فروش داخلی و صادراتی در سال 

 .میلیارد تومان رسیده است 3.784و  2.875

میلیارد  2.484و  2.257را به ترتیب  95و  94های سال دای این جلسه حسنی مدیر عامل شرکت پتروشیمی پارس، سوددر ابت

میلیارد تومان است که این رقم نشان دهنده  3.074های مالی حسابرسی نشده در صورت 96. سود مربوط به سال تومان اعالم کرد

 باشد.می 95سال درصدی سود نسبت به دوره مشابه  24رشد حدود 

گذاری های بلند مدت این درصد سهام شرکت پلیمر آریا ساسول را جزء سرمایه 50گذاری در سرمایهمدیر عامل پتروشیمی پارس، 

 تن 800و هزار19 محصول، مقدار این تولید برای که کرد گزارش محصول تن 4495ست و ظرفیت اسمی مجموعه را نمجموعه دا

 .کنندمی دریافت جنوبی پارس از را غنی گاز و خوراک صورت به را طبیعی گاز

وی در خصوص میزان فروش افزود: مقدار فروش داخلی با افزایش همراه بوده است. مبلغ فروش صادراتی نیز در پنج سال اخیر رشد 

استایرن منومر و اتان ، LPG  نظیر عمده محصوالت فروش از که است بوده تومان میلیارد هزار 66معادل  و گیری داشتهچشم

 حاصل شده است.

درصد سود هم مربوط به شرکت آریا ساسول که در مجموع  30و  است منومر استایرن محصول از حاصل شرکت سود درصد 25

 LPG حاصل از فروش سود درصد 45سازد و تاثیر پذیری آنها از قیمت نفت پایین است، همچنین درصد از سود شرکت را می 55

 شود.محاسبه می fob – 5%که محاسبه قیمت آن به صورت  نوسان قیمت نفت تغییر خواهد کرد است که با
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باشد تاثیر پذیری آن از قیمت نفت پایین است و در نتیجه درصد فروش محصول از مشتقات گاز می 55با توجه این مطلب که 

باشد و وابستگی مستقیم به نفت دارد احتماال دچار می LPGمانده که درصد باقی 45های آمریکا اثر کمتری بر آن دارد لکن تحریم

 مشکل شود.

 از برگزاری جلسات متعدد درباره این موضوع و استفاده ازرو پیشی تحریم هابا اشاره به پتروشیمی پارس  در این باره مدیر عامل

توان اظهار کرد: در خصوص خرید قطعات می ها آن مبنای بر در شرکت خبر داد که شرایط این با مقابله برای گوناگون هایحل راه

یدکی و محصوالت شیمیایی مشکلی نداریم و با تدابیر صورت گرفته خریدهای مناسبی برای رفع این موارد انجام شده و هیچ 

ها یدخر این از مجموعه نیازهای آینده سال 6 تا حداقل شودمی بینیپیش کهطوری به کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت،

 .مرتفع شود

میلیارد دالری ساالنه این شرکت برای کشور بیان داشت: به هیچ وجه  8آوری  رئیس هیئت مدیره پتروشیمی پارس ضمن بیان ارز

 .رسانیم و قیمت گذاری براساس نرخ دولت استارز خود را خارج از سامانه نیما به فروش نمی

ی جهانگیر آقای سوی از که ای مصوبه طبق آن از پس و بود 132 الیاتیم معافیت مشمول  95تا سال  شرکت پتروشیمی پارس

 .شرکت معاف از مالیات شد1405ابالغ شد، تا سال 

میلیارد دالر برآورد شده است همچنین  1.5شرکت آریا ساسول نیز میلیارد دالر و  1.7ت پتروشیمی پارس ارزش جایگزینی شرک

گزارش شد که جهت وصول مطالبات اقدام های الزم صورت میلیارد تومان از شرکت بازرگانی پتروشیمی  500مطالبات شرکت 

 گرفته است.

شود  همچنین شرکت، اتیلن را از آریا ساسول با نرخ       تومانی محاسبه می  4200در مورد شرکت آریا ساسول نرخ خوراک با دالر    

fob-5%  شیمی پارس     می دالر خریداری 5منهای شرکت پترو شرکت پارس تامین        50کند.  سول و  سا شرکت آریا  % مالکیت 

هزار تن پلی اتیلن سبک و سنگین  600میلیون تن اتیلن و  1% درصد آن را دارند. ظرفیت اسمی آریا ساسول ساالنه  50مجد نیز 

 بیست هزار میلیارد سود ساخته است. 96باشد و در سال  می

 ی از پارس جنوبی بر اساس فرمول زیر محاسبه میشود:نرخ خرید گاز غن

 %62)قیمت پنتان * مقدار پنتان( + )قیمت بوتان * مقدار بوتان( + )قیمت پروپان * مقدار پروپان( + )قیمت اتان * مقدار اتان( * 

سی      %62ضریب   ساله آن را برر ست و وزارت نفت هر  صوب دولت ا ضو   کندمی م ضیحات ع شیمی  . با توجه به تو هیئت مدیره پترو

 یابد.پارس این ضریب به زودی افزایش نمی

 گردد.محاسبه می $ fob – 5% - 5و اتیلن نیز به صورت  fob -5%و بنزن براساس قیمت  LPGقیمت 
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 تحلیل بنیادی 

 )چکاپا( گروه صنایع کاغذ پارس

 

 معرفی

 

استفاده از باگاسِ تولید شده در کارخانه نیشکر هفت تپه تأسیس در شمال خوزستان با هدف  1346گروه صنایع کاغذ پارس سال 

این اقدام و سرمایه گذاری بر روی محصولی به نام باگاس این است که برای تولید  دلیل برداری رسید. به بهره 1349شد و در سال 

که کشور ایران از نظر بارندگی  آنجاییاز  ؛محصوالت کشاورزیو  کاغذ، دو منبع وجود دارد: درخت خمیر )پالپ( و در پیِ آن تولید 

رود و همچنین از منابع جنگلی وسیع برخوردار نیست، هیچگاه محل مناسبی برای جزء مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می

های زیتتولید کاغذ از درخت نبوده و نخواهد بود. اما استفاده از محصوالت کشاورزی که مهمترین آنها باگاس می باشد، یکی از م

 آید.و در خاورمیانه به شمار می غیرقابل انکار در ایران

ها تنها تأمین کننده کاغذ چاپ و تحریر داخل کشور بود اما بدلیل صدمات وارده در طی این کارخانه پس از راه اندازی تا مدت

میشگی قرار گرفت و وضعیت آن دوران دفاع مقدس و عدم نوسازی و بازسازی در زمان تصدی بخش دولتی، در معرض تعطیلی ه

 ظرفیت اسمی رسیده بود. %20به کمتر از  1391های منتهی به در سال

فصل جدیدی در کاغذ پارس آغاز شد. سهام این شرکت به بخش خصوصی )آقای محمدجواد مقدم( واگذار  1392مهر ماه سال 

ا و منابع انسانی آغاز گردید و طی دو سال فعالیت شبانه گردید و سلسله اقدامات برای بازسازی و نوسازی ماشین آالت، فرآینده

سبد محصوالت خود را متنوع روزی کاغذ پارس به رکورد تولید عمر خود دست یافت؛ همچنین بازارهای صادراتی را نشانه گرفت و 

 کرد.

ذ چاپ و تحریر شیمیایی، تولیدکننده امروز کاغذ پارس تنها تولیدکننده خمیر ویرجین شیمیایی در خاورمیانه، تنها تولیدکننده کاغ

کشور دنیا  15به بیش از  شرکتمحصوالت این کنون بار مصرف و چندین محصول دیگر است و تاکاغذ بهداشتی برای لیوان یک
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در فرابورس تهران عرضه عمومی شد  1395ها، سهام این شرکت در اردیبهشت ماه سال صادر شده است. در راستای توسعه فعالیت

  بسیار خوبی از خود به جای گذاشته است. عملکردشبختانه در این بازار نیز و خو

 

 وضعیت قیمت جهانی کاغذ و خمیر در جهان

دولت چین به منظور مقابله با صنایع آالینده در تمام زمینه ها تمهیداتی را به کار بسته است که یکی از این صنایع آالینده، تولید 

 160درصد آن یعنی  40میلیون تن کاغذ تولیدی در دنیا بالغ بر  400نظر بگیریم که از مجموع  کاغذ بوده است. کافی است در

 در بازار چین قطعا بازار های جهانی را تحت شعاع قرار خواهد داد. هر تاثیری شور چین تولید می شود ومیلیون تن در ک

 در صنعت کاغذ دو حوزه را مد نظر داشت: ژی چین برای کاهش صنایع آالیندهاسترات

 : قطع واردات کاغذ بازیافتی1

اورند که همین های تولیدکننده کاغذ به منبع دیگری یعنی خمیر ویرجین روی بیکاغذ بازیافتی، باعث شد که شرکت قطع واردات

درصد افزایش پیدا  35تا  25میر بین و قیمت آن بسته به به نوع خ تقاضای خمیر در بازارهای جهانی شد موضوع باعث افزایش

روند حداقل های انجام شده در جلسه تولیدکنندگان خمیر که هر ساله در لندن برگزار می شود حاکی از ادامه این بینیکرد. پیش

ا حتی بینی ثبات و یمیر در دنیا باعث شده است که پیشتولید خ گذاری درمحدودیت در سرمایه باشد.می 2018تا پایان سال 

 افزایش قیمت خمیر را داشته باشیم.

 های آالینده: تعطیلی کارخانه2

 

 میر از مجموع ظرفیت خمیر و کاغذتولید خ میزان

کاغذ کم کرده و تولید با توجه به پتانسیل فروش صادراتی خمیر به مرور از ظرفیت کاغذ پارس این نمودار نشان می دهد شرکت 

 آورده است.به تولید و فروش خمیر روی 
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محصوالت شرکت کاغذ پارس در لیست محصوالت صادراتی که باید ارز خود را در سامانه نیما نکته قابل توجه و حائز اهمیت اینکه 

تواند ارز صادراتی خود را در بازار آزاد بفروشد و حاشیه سود باالیی کسب کند. کاهش میشرکت وشند قرار ندارد به همین خاطر بفر

وصول مطالبات به دلیل فروش نقدی در فروش صادراتی و برخورداری از معافیت مالیاتی از دالیل دیگر روی آوردن شرکت به دوره 

 صادرات است.

 

 کارشناسی مقدار فروش

مقدار تولید و فروش خمیر از مجموع ظرفیت روند رشد سهم خمیر از محصول نهایی شرکت، در برآورد کارشناسی توجه به با 

)خمیر مایع( به  تن از مقدار خمیر شرکت 12000سال بعد  درصد در نظر گرفته شده است. 90خمیر و کاغذ شرکت برای تولید 

 رسد.)پارس طبیعت سلولز( به فروش می شرکت زیرمجموعه خود
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سلولز در دستور  طبیعتشرکت طرح توسعه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی را در قالب شرکت زیرمجموعه خود به نام پارس 

ظرفیت تولید این شرکت را یک ماه  30/8/97ماه آینده وارد مدار تولید شود. برای سال مالی  3شود تا بینی میکار دارد که پیش

ل معاف از سا 10الزم به ذکر است که این شرکت  بینی کردیم.درصد ظرفیت تولید پیش 97بعد با  درصد( و برای سالی مالی8)

 بینی شده است.تی برای این شرکت صادرات نیز پیشهای آاست. از برنامهمالیات 

 

 فروش مبالغکارشناسی 

 به شرح زیر است: 98و  97در سال  درآمدی و هزینه ایدر برآورد نرخ ها و مبالغ  مفروضات نرخ های کارشناسی

  ریال برآورد گردیده است. 90000رخ دالر ن 30/08/98ریال و برای سال مالی  80000ماه آتی نرخ دالر  5برای 

  دالر تخمین زده شده است. 680ماه آتی و سال مالی بعد  5نرخ جهانی خمیر برای 

  مطابق با تغییرات نرخ  این محصول کامال صادراتی شده استتی با توجه به اینکه آ ماه 5نرخ فروش رول فلوتینگ برای

 ارز در نظر گرفته شده است.

 درصدی در  5ماه آتی برابر با نرخ فروش خرداد ماه و برای سال مالی بعد با افزایش  5د برای نرخ فروش کاغذ رول سفی

 نظر گرفته شده است.

7ماهه اول 94959697واحدشرح محصول
کارشناسی 5 ماه 

آتی
کارشناسی 98کارشناسی 97

50,13445,20639,50714,4542,39016,8445,736تنکاغذ رول سفید

6,0257,37313,05724,66620,01044,67639,624تنخمیر ویرجین

12,24111,41216,7118,8707,50016,37015,680تنرول فلوتینگ

1,5001,50012,000تنخمیر مایع

69,30363,99169,39447,99031,40079,39073,040تنمجموع

مقدار فروش
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 بینی شده است.مالیات برای شش ماهه دوم و سال مالی بعد با توجه به افزایش وزن فروش صادراتی شرکت پیش 

 97درصد( و برای سال مالی بعد  8معادل یک ماه ) 30/08/97ی ظرفیت تولید شرکت پارس طبیعت سلولز برای سال مال 

 بینی شده است.پیشقطعه(  582،000،000دستگاه یعنی تولید  4)با فرض  درصد

 

 نرخ فروش

 

  فروش مبلغ

 

7ماهه اول 97خرداد949596واحدشرح محصول
کارشناسی 5 ماه 

آتی
کارشناسی 98کارشناسی 97

1,119,3391,043,1281,004,18140,250468,35591,617559,972230,874میلیون ریالکاغذ رول سفید

142,589174,649309,902181,531839,6851,066,7731,906,4582,376,489میلیون ریالخمیر ویرجین

184,327153,059234,68651,313161,247216,663377,910509,591میلیون ریالرول فلوتینگ

22,50022,500180,000میلیون ریالخمیر مایع

1,462,0511,370,8361,550,992273,0941,469,2871,397,5532,866,8403,296,954میلیون ریالمجموع

مبلغ فروش

7ماهه اول 97خرداد949596واحدشرح محصول
کارشناسی 5 ماه 

آتی
کارشناسی 98کارشناسی 97

22,326,94423,074,99025,417,79938,333,33332,403,14138,333,33333,244,57840,250,000ریال/تنکاغذ رول سفید

23,666,22423,687,64423,734,54949,612,18934,042,20453,312,00042,672,98159,976,000ریال/تنخمیر ویرجین

15,058,16513,412,11014,043,80325,277,34018,178,91828,888,38823,085,51732,499,437ریال/تنرول فلوتینگ

15,000,00015,000,00015,000,000ریال/تنخمیر مایع

نرخ فروش
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اسب باشد که متنبه صورت زیر می 98و  97 در سال مصرف مواد مستقیمشناسی برای کار در بخش برآورد بهای تمام شده، مقادیر

 بینی شده است.های مصرفی پیشترکیب تولید و افزایش نرخ با
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 باشد:به شرح ذیل می 98و  97های صورت سود و زیان کارشناسی برای سال

 

 

  

9596دوره مالی
 3ماهه اول

97

 3ماهه دوم

97

 6ماهه اول

97

درصد 

پوشش
کارشناسی 97بودجه 97

کارشناسی 

98

1,931,5002,866,8403,296,954%1,397,5201,550,992474,308721,8851,196,19362 فروش

1,734,444-1,352,144-1,307,801-%723,69755-404,488-319,209-1,028,654-983,424- بهای تمام شده کاالی فروش رفته

623,6991,514,6951,562,511%414,096522,338155,099317,397472,49676 سود )زیان( ناخالص

50,061-33,374-25,460-%15,17060-8,820-6,350-24,316-22,788- هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

019,21819,218**15,53334,2108868,7239,609 خالص سایر درامدها )هزینه ها(ی عملیاتی

598,2391,500,5391,531,668%406,841532,232149,635317,300466,93578 سود )زیان( عملیاتی

79,333-66,360-84,750-%26,69331-13,059-13,634-61,987-55,766- هزینه های مالی

357,44764,371755,017%158,99198,3853,43626,51029,9468 خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

870,9361,498,5502,207,352%510,066568,630139,437330,751470,18854 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

56,576-86,578-75,252-%61,32681-39,685-21,641-106,767-19,240- مالیات

795,6841,411,9722,150,776%490,826461,863117,796291,066408,86251 سود )زیان( خالص

6051,0731,635%3733519022131151 سود هر سهم پس از کسر مالیات

1,315,5961,315,5961,315,5961,315,5961,315,5961,315,5961,315,5961,315,5961,315,596 سرمایه

%47%53%32%39%44%33%34%30 حاشیه سود ناخالص

%46%52%31%39%44%32%34%29 حاشیه سود عملیاتی

%65%49%41%34%40%25%30%35 حاشیه سود خالص
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 ارزشگذاری

با در نظر داشتن مفروضات پیش گفته در برآود مبالغ هزینه ای و درآمدی و همچنین سایر مفروضات به شرح جدول زیر، سهام 

 شرکت کاغذ پارس ارزشگذاری شده است. 

 

 

 یکارشناس نظر

 اهم موارد تحلیلی به شرح زیر: توجه با

 (باگاس) یشگیهم بایتقر و متیق ارزان هیاول مواد به یدسترس: 1

 باالتر سود هیحاش ت بنا بهمحصوال هر کدام از دیتول بیترکتغییر در  در شرکت یباال یریپذ انعطاف تیابل: ق2

 نگیفلوت رول و نیرجیو ریخم صادرات: 3

 صادرات از حاصل یاتیمال تیمعاف از یمندبهره و ماین سامانه در خود یصادرات ارز برعرضه یمبن شرکت الزام دم: ع4

 مدت کوتاه در آن یجد کاهش عدم ینیبشیپ و ریخم و کاغذ یجهان یهامتیق شیفزا: ا5

 پارس) خود رمجموعهیز شرکت قالب در محصول نیا از یبخش صادرات برنامه و یاهیگ مصرف کباری ظروف دیتول توسعه طرح: 6

 سلولز عتیطب پارس شرکت یبرا ساله 10 یاتیمال تیمعاف از یبرخوردارو  (سلولز عتیطب

 .شودیم مطلوب ارزیابی مدت بلند دگاهید با( چکاپا) پارس کاغذ عیصنا گروه سهامسرمایه گذاری در 

 

کارشناسی 98کارشناسی 97تنزیل سود تقسیمی

1,0731,635g15%سود هر سهم

k28%%70%70درصد تقسیم سود

7511,144سود تقسیمی

%22%22نرخ بدون ریسک

587698مقادیر تنزیل شده

ارزش هر سهم

ارزش در سال 98

10,123

6,179

7,464
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 سهام صنایع کاغذ پارستحلیل تکنیکال 

گیری ریکه در این بازه قیمتی شاهد شکل، بطودر یک مثلث محصور شده، روند حرکتی این سهم در تحلیل تکنیکال نماد چکاپا

های و تثبیت در قیمتهای باالتر در وتر مثلث هستیم. بنابراین چنانچه چکاپا در هفته پیش رو موفق به گذر از مقاومت کسترمما

تومانی رای مثبت داد.  625و  547های تا قیمتتوان به تداوم روند صعودی شکل گرفته د، میتومانی گرد 460 - 455بیش از 

تومانی برابر با  300وده ، حد ضرر معامله گران کوتاه مدتی و محدشکل گرفته Minorتومانی برابر با آخرین کف  400محدوده 

 شود.معامله گران بلندمدتی محسوب می، حد ضرر کف مثلث
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 گزارش معامالت در بورس کاالی ایران

 بخش پلیمری و شیمیایی -الف

در قیمت پروپیلن شیمیایی و  %0.24پلی وینیل کلراید و  در قیمت محصول %0.28بورس کاال در هفته گذشته شاهد افزایش 

ریال  و بخشی مربوط به افزایش  42،566به  42،464نساجی بوده است، که بخشی از این افزایش مربوط به افزایش قیمت دالر از 

طی و سبک فیلم با کاهش ، سنگین فیلم، دورانی، بادی و سبک خی اتیلن ترفتاالتگریدهای پلقیمت های جهانی می باشد. ما بقی

 قیمت به دلیل کاهش قیمت های جهانی مواجه شده اند.

برابر  19در روز دوشنبه پلی اتیلن سبک خطی بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه را به خود اختصاص داد. تقاضای این محصول حدود 

. در میان برابر داشت 42در حدود  ،ه رابیشترین نسبت تقاضا بر عرضZR230  عرضه می باشد. در میان پروپیلن های شیمیایی،

. با توجه به نسبت به خود تخصیص دادبرابر  42حدود  ترین نسبت تقاضا بر عرضه را که بابیش ZH552Rپروپیلن های نساجی، 

 های عرضه بر تقاضا، اکثر محصوالت با سقف قیمت خریداری شدند.

روی قیمت پایه معامله شدند،  300و  200استایرن، پلی استایرن انبساطی در روز سه شنبه، تنها محصوالت اکریلونیتریل بوتادین 

تقاضا دو برابر عرضه  ( BG785)به جز اکثر محصوالت با سقف قیمتی معامله شدند. در تمامی گریدهای پلی اتیلن ترفتاالت بطری

وارد شده را دریافت کردند. تقاضای محصول می باشد که به همین دلیل مشتریان تمامی گریدها با سقف قیمتی تنها نیمی از تناژ 

 .برابر بود 17عرضه داشت که در حدود نسبت را به تقاضا بیشترین   Super brightپلی اتیلن ترفتاالت گرید 

 بوده است. تن 69،491 و حجم معامالت هزار ریال 3،998،313،316 زش معامالت پلیمری در بورس کاال اردر هفته گذشته 

برابر به خود  11و  31به ترتیب  ت شیمیایی ایزوبوتانول و کریستال مالمین بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه رادر میان محصوال

اختصاص دادند. به جز کریستال مالمین، زایلین مخلوط، اسید استیک، کریستال مالمین، دی اتیلن هگزانول، در اتیلن گالیکول و 

دادند،  و منو اتیلن گالیکول، دی اتیلن گالیکول و استایرن منومر که رقابت شدند،  ایزوبوتانول که سقف قیمتی را به خود اختصاص

 مابقی محصوالت روی قیمت پایه معامله شدند.

 بود. تن 22644حجم معامالت و  هزار ریال 911،474،892 ش معامالت شیمیایی در بورس کاالارز
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 رینگ صنعتی بخش  -ب

تن از  46،145و البته تنها تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کاال رقم خورد  65،145در هفته گذشته عرضه بیش از 

تن از این کاالها  مربوط به انواع محصوالت مس که عمدتا در شرکت  23،065 شد.کنندگان رو به رو تقاضامحصوالت با استقبال 

بیشترین حجم  .تن محصوالت آلومینیوم تولیدی شرکت ایران )ایرالکو(  بوده است 2000و ملی صنایع مس ایران تولید شده اند 

فوالد  Cتن تختال  30،000تن محصوالت فوالدی که شامل  40،000عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط بوده است به 

 که به قیمت پایه معامله شده است. اردکانذوب فوالد تن گندله سنگ آهن  10،000و  وبرو شدهکه با سقف قیمت رخوزستان 

 (تن 3،145شرکت ملی مس ایران و صنایع تولیدی دنیای مس کاشان )در مجموع  محصول کاتد مس و مفتول مس تولیدی هر دو

 هزار 997،251،940حجم معامالت این محصوالت و با سقف قیمتی  معامله شده است. با استقبال تقاضا کنندگان رو به رو بوده 

 ریال بوده است.

 233،804،000ارزش این معامالت  .تن محصول بیلت و شمش آلومینیوم نیز در این هفته با سقف قیمت معامله شده اند 2،000

 هزار ریال بوده است.
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 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 به تعطیلی پتروشیمی  مراه داشته است و حتی منجرهبه ر کشوحاشیه هایی را در جنوب  ،ی روزهای گذشته بحران آبط

رسد که کمبود آب در اصفهان نیز جدی شده و برخی شرکت های صنعتی در این حال از اصفهان خبر می آبادان نیز شد،

استان در حالت نیمه تعطیل قرار دارند و گفته شده در صورت ادامه این روند پاالیشگاه اصفهان نیز مجبور به توقف تولید 

 .خواهد شد

 سازان خودرو سراسر کشور وضعیت فعلی این گروه خودروسازی را ناشی اندیشی قطعهودی در نشست همحسن قاسم جهر

ای از زمان قطب سازی عنوان کرد و افزود: در دورههایی از جمله خرید اموال مازاد، سهامداری و قطعهاز ورود به حوزه

کسانی شد که به صنعت، قطعه و رفتار با کارگر آگاهی ای واگذار و این گروه جوالنگاه ساله 26صنعتی کشور به جوان 

هایی از جمله قطعه های غیرمولد رفت در عین حال وارد حوزه وی ادامه داد: در آن دوران منابع به سمت دارایی .نداشتند

 .ها خارج از تخصص بودسازی شد در حالی که ورود به آن

 خزر چوب و ایران گاز پرسى جمله هلدینگ از این هامجموعه زیر سایر عرضه تصمیم از حاکى تاپیکو مدیرعامل از خبرها 

 .باشدنزدیک می آینده در فرابورس بازار در کاسپین

 مشکل سبب به اما ندارد، صحت اصفهان پاالیشگاه در 4یورو بنزین تولید توقف خبر اصفهان پاالیشگاه عمومی روابط مدیر 

 خبر هارسانه برخی که است حالی در این .است یافته کاهش حدودی تا گذشته هفته دو در بنزین تولید آبی، منابع کمبود

 .اندداده آتی روزهای روز در اصفهان پاالیشگاه تعطیلی از
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 اجرای با: گفت کشاورزی جهاد مکانیزاسیون توسعه رئیس

 با فرسوده هایکمباین و تراکتورها جایگزینی طرح کامل

 ساالنه گازوییل لیتر میلیون 760 سال، 13 باالی عمر

 قیمت التفاوت مابه: افزود عباسی. شودمی جویی صرفه

 صرفه محل از بازار قیمت و اسقاطی کشاورزی های ماشین

 پنج طرح این در شد خواهد تامین کشور سوخت جویی

 انواع دستگاه هزار 15 تا 12 ساالنه جایگزینی ساله،

 منجر که است شده بینیپیش فرسوده کمباین و تراکتور

 در گازوییل لیتر میلیون 40 تا 36 حدود جوییصرفه به

 درصد 100: کرد تاکید عباسی شد خواهد سال

 و تولید و شودمی تولید داخل در متوسط تراکتورهای

 درصد 15 تا 10 حدود سنگین نیمه تراکتورهای ساخت

 .دارند ارزبری

 

عملیات نوسازی ناوگان از آغاز معاون وزیر راه نیا هاشم حسن 

شهری و درون شهری در آینده نزدیک خبر داد  فرسوده برون

و گفت: با توجه به تسریع پیگیری و تصویب شورای اقتصاد، 

جمهور و  مصوبه صندوق توسعه ملی، ابالغیه معاون اول رئیس

ها، این طرح با سرعت بیشتری در دستور بانک مرکزی به بانک

وی ادامه داد: در بخش برون شهری از . کار قرار گرفته است

هزار دستگاه،  120هزار دستگاه کامیون فرسوده  140مجموع 

هزار دستگاه 57هزار دستگاه، از  9هزار اتوبوس فرسوده  13از 

هزار دستگاه  6دستگاه و  500هزار و  48بوس فرسوده مینی

هزار دستگاه  202در این طرح  .وانت نوسازی خواهند شد

بوس، کامیون و کامیونت فرسوده درون و مینیاتوبوس، 

میلیون دالر نوسازی  666میلیارد و  10شهری با اعتبار برون

ت جویی هم از سوی وزارت نفالتفاوت صرفهخواهند شد. مابه

به ازای اسقاط یک خودرو 

و جایگزینی یک  فرسوده

ودرو نو، محاسبه و خ

 .ودشمی پرداخت

 

درصدی این شرکت در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری  30ل از سهم مدیرعامل ایران خودرو دیز

هزار  60هزار دستگاه و تا پایان اجرای طرح نیز بیش از  15در سال جاری حدود  خبر داد و گفت:

 .دستگاه خودرو تجاری تولید و وارد ناوگان تجاری کشور خواهیم کرد
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