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ها ادامه داد تا در نهایت بازدهی این روند نوسانی توام با اصالح قیمتماه، به در هفته پایانی آبان بورس اوراق بهادار تهران

گران بت معامله، خالص خرید مثهفته گذشتهنکته حائز اهمیت در جریان دادوستدهای بازار در هفته مذکور منفی باشد. 

دهد که عموما در روزهای مثبت بازار شاهد نشان می سهامبود. بررسی رفتار تاریخی بازیگران ها( )حقوقیعمده بازار 

 ابراین باید گفتبنشود. گران حقیقی هستیم و عکس این جریان در روزهای منفی واقع میافزایش خرید از سوی معامله

قدینگی ش ورود نای از بابت افزایدارند و هنوز نشانه ها با خریدهای خود قصد حمایت از بازار راکه کماکان حقوقی

های نفتی( در کنار گروه فرآورده شود. صنایع کاالیی نظیر )فلزات اساسی، پتروشیمی وسهامداران حقیقی رویت نمی

تمایل  عامل مانع از 4رسد به نظر می .باشندمیبا بیشترین خالص خرید از سوی بازیگران عمده بازار همراه  بانکداری

بطور مفصل  ها و حجم و ارزش معامالتو شده که پس از بررسی وضعیت شاخصگران نسبت به خریدهای رو به جلمعامله

 درخصوص این موارد صحبت خواهیم کرد.

واحدی  6.281واحدی استارت زد و پس از ثبت افت  181.994ماه را در ارتفاع هفته پایانی آبان« دماسنج بازار سرمایه»

د گفت واحدی به کار خود خاتمه داد. درخصوص وضعیت تکنیکی شاخص بای 15.713درصد( در محدوده  45/3ل )معاد

ها شده است. با این حال تر قیمتهزار واحدی ناجی بازار شده و مانع از اصالح جدی 173که فعال سطح حمایتی 

است، چنانچه طی هفته آتی شاخص توانایی ماندگاری  ا از بازار داشته باشند. گفتنیرگران باید انتظار هر رفتاری معامله

واحد و در صورت از  700هزار و  167ها تا سطوح در سطوحی باالتر از حمایت یاد شده را نداشته باشد، اصالح قیمت

تر باید گفت، چنانچه شاخص هزار واحدی ادامه خواهد داشت. به زبان ساده 164دست رفتن این حمایت تا محدوده 

 درصدی دیگر صورت خواهد کرد.  6تا  3واحدی را از دست بدهد، یک اصالح  500هزار و  173 حمایت

 

 



 

اما ضرب اصالح این دماسنج  تقریبا وضعیتی مشابه با شاخص کل داشته کهرا داریم « وزنهم»شاخص در سوی دیگر، 

اف واحدی به مص 28.165ارتفاع وزن در حالی با شاخص هم، تر از شاخص کل بوده است. بر اساس این گزارشضعیف

ر نتیجه باید گفت داست. واحد بوده  28.544، سوم آبان ماهرود که این رقم در پایان هفته ابتدایی آذر ماه میهفته 

داشته  Ifexای به انتها اشاره و دردرصد( بوده است.  -33/1واحد )معادل  (379)وزن برابر با بازدهی شاخص هم

، ر پایان هفتهه ارتفاع این شاخص دواحدی آغاز به کار کرد ک 1.957شاخص فرابورس تهران در حالی با رقم باشیم. 

واحد  49 نفیمآبان ماه  پایانیدر هفته  Ifexبنابراین باید اذعان داشت که بازدهی واحد تنزل یافت.  1.908به 

 درصد( بوده است.  -50/2)معادل 

رضه در حالی که وارد روند اصالحی شد، تاکنون روی خوش ندیده است. بیشترین فشار عمهر ماه  10بازار سرمایه از 

های متوسط و کوچک بازار بود که در هفته گذشته این وضعیت به صنایع بزرگتر که عمدتا هم از تحوالت متوجه گروه

عامل مانع  4اف اول هم اشاره شد، افت. همانطور که در پارگرپذیرند، تسری یارزی و نوسانات بازارهای جهانی تاثیر می

ها ت ضعیف قیمتاست. افت نرخ ارز، کاهش قیمت نفت و نوسانا گران نسبت به خریدهای رو به جلو شدهاز تمایل معامله

ها و افزایش حاشیه در ها همزمان با آغاز دور دوم تحریمدر بازارهای جهانی، نگرانی از بابت افت مقدار فروش شرکت

 ت.گران و فعاالن بازار شده اسنشینی معاملهاز مهمترین عواملی است که سبب عقب دنیای سیاست

رخ دالر به کانال درخصوص افت نرخ ارز، اختالف نظر زیادی بین فعاالن بازار وجود دارد. برخی معتقدند که با برگشت ن

ها متضرر خواهند شد اما درست در سوی مقابل تحلیلگران معتقدند که به دلیل در نظر هزار تومانی، شرکت 13 – 12

ها نخواهد گذاشت؛ مگر اینکه نرخ دالر ها، افت دالر تاثیر منفی بر سود شرکتهزار تومانی در تحلیل 8 – 7گرفتن دالر 

ر صرفا تاثیر روانی ی راه یابد. بنابراین باید گفت که افت ارزش دالتومان 500هزار  7در سامانه نیما به سطوح کمتر از 

 ها ایجاد نخواهد نمود.شرکت epsدارد و تاثیر با اهمیتی در درآمد و 

ها ف کامودیتیسقوط قیمت نفت و نوسانات ضعیاما عامل دوم که اتفاقا اهمیت بیشتری نسبت به تحوالت ارزی دارد، 

درصد از  30های نفتی طی یک ماه اخیر در حدود مانطور که مستحضر هستید، شاخصدر بازارهای جهانی است. ه

و همچنین  ند شدن رشد اقتصاد جهانیهای فزاینده در مورد کُافزایش عرضه و نگرانیاند!! ارزش خود را از دست داده

تر قیمت انی کاهش بیشعدم برداشته شدن سایه جنگ تجاری میان آمریکا و چین از دالیلی است که بر میزان نگر

ها، بسیاری از نفت و فلزات اساسی در بازارهای جهانی افزوده است. بدیهی است در صورت عدم توقف افت قیمت

دهند، با چالش مواجه خواهند شد. بنابراین در درصد ارزش بازار را تشکیل می 60صنایع بزرگ که عمال بیش از 

 ر داشته باشند. تحوالت کالن اقتصاد جهانی را مد نظ شود سرمایه گذارانشرایط فعلی، توصیه می

 

 

 



 

های آمریکا است. با آغاز هفته ها همزمان با آغاز دور دوم تحریمعامل سوم، نگرانی از بابت افت مقدار فروش شرکت

های پذیرفته شده در بازارهای بورس و فرابورس، گزارش عملکرد ماهانه خود را منتشر خواهند نخست آذرماه، شرکت

تری برای بازار نمایان خواهد ها به شکل دقیقمیت دارد، که اثر تحریمگران اهها از آن جهت برای معاملهاین گزارشنمود. 

ها در ماه مهر ناشی از اعتصاب رانندگان بوده که در صورت رفع این شد. ضمن اینکه بخشی از افت مقدار فروش شرکت

تکلیف این مساله روشن خواهد  ابراین تا پایان هفته جاری،ها امیدوار بود. بنتوان به افزایش مقدار فروش بنگاهمساله، می

 گران خواهد داشت. شد. لذا رصد کدال نقش اساسی در تصمیم خرید و فروش معامله

بر ادامه همکاری  رسیم. در حالی طرفین برجامافزایش حاشیه در دنیای سیاست میو اما به عامل تاثیرگذار آخر یعنی 

سازوکار را  نیا ی رسمیزبانیحاضر نشده م یکشور چیهتاکید دارند که هنوز  ی جدیدسازوکار مالبا یکدیگر و اجرای 

 اند.کرده دیا تهدکه با آن کار کند ر ییهابانک ایدر آن مستقر شود  SPVکه  یها هر کشورییکایآمر، چراکه قبول کند

 رانیبا ا یمال ژهیکانال و یاندازراه یها براادعا که تالش نیا انیاروپا با ب هیاتحاد یخارج استیمسئول سبا این حال 

رسد فرایند اجرای سازوکار مالی فوق و به نظر می .شودیم یاندازراه «یبه زود»ساختار  نیا :گفت است، انیدر جر

عید است که باشد، )در صورت اجرایی شدن( کمی زمانبر باشد. بنابراین ب SPVتعیین کشوری که قرار است میزبان 

 حیه آبی برای بازار گرم شود.فعال از این نا

 

 بینی بازار پیش 

ردن اثرات منفی کننده فصل تابستان با دست اندازهایی مواجه شده و در این مسیر با پیشخور کبازار پس از رشد خیره

روند ورود و خروج  رسیم. نگاهی بهبینی بازار میاما به پیشدر عوامل یاد شده، اصالح سختی را تجربه کرده است. 

ر به روند برگشت بازا ها عملکرد مثبتی که سیگنالحقیقیهای اخیر، دهد که طی هفتهها نشان مینقدینگی حقیقی

حدودی در مها از صنایع بزرگ خارج شده و در عوض تحرکات بخشی از نقدینگی حقیقیاند. صعودی را بدهد، نداشته

شود که البته چندان هم قوی می سازی رویتهای غیر فلزی و انبوه، کانیایانهبرخی از صنایع متوسط و کوچکتر نظیر ر

های اگر گزارشها ماند. رکتنیست. با این حال باید منتظر معامالت بیشتر و انتشار گزارش ماهانه عملکرد تولید و فروش ش

غیر اینصورت وضعیت کمی  توان به یک رشد و یا نوسان کوتاه مدتی امیدوار بود، درظار بازار را برآورده نمایند، میفوق انت

روز  45ن نسبت به میانگیدالری طی روزهای اخیر،  ارزش صادرات ها،طبق برخی از گمانه زنیپیچیده خواهد شد. 

مد ارزی آفزایشی درشد و روند ا. باید امیدوار بود که فضا برای صادرات غیر نفتی کشور مهیا باگذشته افزایشی بوده است

 تواند چرخه روند صعودی را باری دیگر به حرکت درآورد.این اتفاق می بر اساس آمار گمرک نیز ثبات یابد.

 

 



 

 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(

26/08/1397  1.451 464 117 581 870 

27/08/1397  1.199 633 134 767 432 

1397/08/28 961 444 107 551 410 

1397/08/29 1.119 450 106 556 563 

30/08/1397  981 474 80 554 427 

 2.702 3.009 544 2.465 5.711 جمع کل

 2.499 3.514 481 3.033 6.013 جمع هفته گذشته

٪-5 اختالف )درصد(  19-٪  13٪  14-٪  1/8٪  

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 02/09/1397تا تاریخ  26/08/1397از تاریخ  هاشاخص

-6.281 175.713 181.994 شاخص کل بورس  45/3-٪  

-379 28.165 28.544 وزن(شاخص کل )هم  33/1-٪  

-49 1.908 1.957 شاخص فرابورس  50/2-٪  



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

دهد که اگرچه روند نزولی حجم و ارزش معامالت تقریبا متوقف شده اما خبری از ورود جداول و گراف فوق نشان می

و تک سهم هایی « فلزات اساسی»و « بانکداری»صنعت  2ای نیست. طی هفته گذشته، نقدینگی تازه نفس به تاالر شیشه

فته جاری الت را به خود اختصاص دادند. البته برای هبیشترین حجم و ارزش معام« سمگا»و « آپ»، «زپارس»نظیر 

سنگ آهن »و « پتروشیمی قائدبصیر»های تازه وارد انتظار افزایش ارزش معامالت و عرضه صفوف خرید سهام شرکت

طبق جداول ارائه شده، ارزش تواند روزنه امیدی برای بهبود روند معامالت باشد. را داریم. این اتفاق می« گوهرزمین

میلیارد  602ه )میانگین روزانمیلیارد تومان  3.009طی هفته گذشته به بازار بورس و فرابورس(  2عامالت خرد )در م

هفته سوم آبان  ان(میلیارد توم 703)میانگین روزانه میلیارد تومانی  3.514بالغ گردید که در قیاس با معامالت  تومان(

 دهد. درصدی را نشان می 14ماه، افت 

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

 یزبانیحاضر نشده م یکشور چی: هنوز هگفت خارجه ریمعاون وز

و لوگزامبورگ  شیو اروپا را قبول کند؛ اتر رانیا نیب یسازوکار مال

 یاسیبه لحاظ مواضع س است. SPVقبول نکردند و اروپا ناتوان از ثبت 

 SPVکه  یها هر کشورییکایآمراست. ماه کم نگذاشته  6 نیاروپا در ا

اند. با کرده دیکه با آن کار کند را تهد ییهابانک ایدر آن مستقر شود 

 یکشور چیاند. اما هنوز هتالششان را متوقف نکرده هاییحال اروپا نیا

لوگزامبورگ  ش،یکار را قبول کند. اترسازو نیا یزبانیحاضر نشده م

 ت.اس SPVقبول نکردند و اروپا ناتوان از ثبت 

 

 یها براادعا که تالش نیا انیاروپا با ب هیاتحاد یخارج استیمسئول س

 تواندیگفت که نم است، انیدر جر رانیبا ا یمال ژهیکانال و یاندازراه

 «یبه زود»ساختار  نیمشخص کند، اما ا خیآن تار یاندازراه یبرا

موضوع  من،یموضوع  یبررس در: موگرینی گفت .شودیم یاندازراه

 یما همکار .میکرد یمنطقه را هم بررس یکشورها یدخالت برخ

که  میکن دایپ یتا راه میدهیرا ادامه م رانیو مذاکره با طرف ا کینزد

 منیتحول مثبت در  کیاز  یآن، جزئ یهم بتوانند در مجرا انیرانیا

 د.باشن

 

و اروپا،  رانیا نیب یکانال پرداخت جادینفت با اشاره به ا ریمعاون وز

 یشود و در مرحله اول، برا لیکانال در فرانسه تشک نیگفت: احتماال ا

که شامل  یاقالم یبرا 2019و از اواسط سال سال  یمیرتحریاقالم غ

 .ردیهم مورد استفاده قرار بگ شودیم میتحر

 



 

ما  :ایران در وزارت خارجه آمریکا گفترئیس گروه اقدام علیه 

ها را ایران در گذشته تحریم کنیم.شدت اعمال میهایمان را به تحریم

 تر هستیم.دور زد اما این بار ما در حال اجرای رویکردی بسیار قوی

های موقت برای برخی مشتریان نفتی ایران جهت معافیت از تحریم

به صفر رساندن صادرات  ایجاد تعادل در بازارهای نفتی جهانی است.

بازارهای نفتی دارد اما واشنگتن نسبت ماه بستگی به  6نفت ایران در 

های اروپایی وجود هایی با دولتاختالف به این مسئله خوشبین است.

 د.ها هستنپیروی از قوانین تحریم های اروپایی در حالدارد اما شرکت

 

ها قبول : در صورتی که ایرانیجمهور آمریکا گفتدونالد ترامپ رئیس

ان سعودی هم با خرسندی از آن خارج کنند یمن را ترک کنند، عربست

خواهد شد. عربستان سعودی موافقت کرده میلیاردها دالر برای مبارزه 

 با تروریسم رادیکال اسالمی هزینه کند.

 

 

مقرر  :گفت مجلس یخارج استیو س یمل تیامن ونیسیکم یسخنگو

نگهبان  یشورا راداتیدرباره ا ربطیذ یهامتشکل از بخش یشد کارگروه

مذکور  راداتیا شتریب یریگیو پ یتا نسبت به بررس شود لیتشک cftبه 

 .مربوطه اقدام شود شنهاداتیو پ

 

 

 کره هایپاالیشگاه ،ایران( مردم) علیه آمریکا جانبه یک هایتحریم از جهان کشور هشت معافیت از بعد: نوشت رویترز

 .دهندمی ادامه ایران از خود نفتی واردات به آینده سال ژانویه از ژاپن و جنوبی

 

 



 

 اقتصادی

 یسامانده یاعالم کرد، برا یکل بانک مرکز سیرئ «یعبدالناصر همت»

ها، مردم با مشارکت بانک یازهایبه ن ییو پاسخگو یمعامالت ارز

 کینزد ندهیدر آ ،یبانک مرکز یگردانیو نظارت و بازمجاز  یهایصراف

 شود.یم یاندازبازار )بورس( ارز راه

 

 

ابالغ شد. بازگشت ارز حاصل از صادرات به شرح زیر  یمصوبه ارز

 ورو،ی ونیلیم کیها تا که مجموع صادرات ساالنه آن یصادرکنندگان

تا  وروی ونیلیم 3از  شیب ورو،ی ونیلیم 3تا  وروی ونیلیم کیاز  شیب

تا  -1 باشد:میشرح  دینب وروی ونیلیم 10از  شیو ب وروی ونیلیم 10

از  شیب -2 معاف است. "مایسامانه ن"از فروش ارز در  وروی ونیلیم کی

را  یدرصد ارز صادرات 50اند مکلف وروی ونیلیم 3تا  وروی ونیلیم کی

به چرخه اقتصاد  دیبایارز را م یمابقو  دینواگذار نما "مایسامانه ن"به 

عرضه  "مایسامانه ن"را در  یدرصد ارز صادرات 70اند مکلف وروی ونیلیم 10تا  وروی ونیلیم 3از  شیب -3 .بازگردانند

صادرات انجام  هیکل .دیعرضه نما "مایسامانه ن"را در  یدرصد ارز صادرات 90مکلفند  وروی ونیلیم 10از  شیب -4 .دینما

 .مصوبه خواهد بود نیمشمول ا 97.1.22 خیگرفته از تار

 

محسن » ،«انیمسعود کرباس»نفت قرار است  ریزنگنه، وز بیژن میبا تصم

نفت  یعامل شرکت ملریبه عنوان مد بیبه ترت «یفرناز علو»و  «زیدالو

 عیصنا یعامل شرکت ملریو مد رانیگاز ا یعامل شرکت ملریمد ران،یا

 .منصوب شوند یمیپتروش

 

 

 

 

 



 

 

 بازارهای جهانی
 

 نام مواد 26/08/1397 02/09/1397 تغییر هفتگی

 نفت 67 59 ٪-9/11

 طال 1.222 1.223 -

 بیلت 460 446 ٪-04/3

 مس 6.243 6.168 ٪-20/1

 روی 2.626 2.508 ٪-49/4

 آلومینیوم 1.946 1.942 ٪-20/0

 سنگ آهن 75 70 ٪-6/6

 سرب 2.002 1.962 ٪-99/1

 متانول 328 290 ٪-58/11

 اوره 310 317 ٪+25/2

 

 اقتصادی شدرشاهد ریزش مجدد قیمت ها در نیمه دوم هفته به ویژه در شاخص های نفتی بودیم. در بازارهای جهانی، 

 هوای و لحا که دهد می هشدار پول المللی بین صندوق و است کاهش حال در جهان اقتصادهای بزرگترین از برخی در

 و شود می منتشر سالیانه صورت به گزارش این. شود بدتر و شده معکوس ناگهانی شکلی به تواند می گذاران سرمایه

 .کند می ارائه را مدت میان های سیاست و انداز چشم و اخیر اقتصادی تحوالت از ای گسترده بازنگری

 میزان لحاظ از جهانی شرایط: گفت پول المللی بین صندوق مرکزی آسیای و خاورمیانه بخش رییسدر همین زمینه 

 افت حال در رشد این اما بریم، می بهره اقتصادی رشد از باالیی سطح از هنوز ما چند هر. است تغییر حال در ریسک

 بازارهای از برخی بر را فشارهایی توانند می مالی، بازارهای نوسانات و دالر گرفتن قدرت آمریکا، در باال بهره نرخ. است

 سطح در 2019-2018 در جهانی اقتصادی رشد IMFگزارش در. کنند وارد توسعه حال در کشورهای و ظهور درحال

 2.5 به 2019 سال در آمریکا اقتصادی رشد بینی پیش اما. شد بینی پیش درصد 3.7 با برابر و ماند باقی 2017 سال

 .شد خواهد کند ، 2018 درصدی 2.9 رشد به نسبت که شد داده کاهش درصد

 

 

 



 

 نفت

ریای شمال نفت برنت دبر اساس این گزارش،  هفته اخیر را شاهد بودیم. سقوط سنگین قیمت ها طی یک، نفت حوزهدر 

رسید. سنت  22و  دالر 59به  یی آغاز به کار کرد که این رقم در پایان هفته با افت سنگیندالر 67در حالی در محدوده 

. ب نشستعق یسنت 42دالر و  50سنتی تا محدوده  83دالر و  56از سطوح همچنین نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز 

  .شتاشاره دا آمریکا سوی از عرضه شدید افزایش و لیبی تولید می توان به افزایش ها قیمت کاهش دالیل از

ها در این باره  زنینهند شدن رشد تقاضا و تداوم رشد تولید آمریکا بر بازار سایه افکنده است، گمادر حالی که احتمال کُ

عربستان در  دارد. ، ادامهتولید نفت خود را کاهش خواهد دادزودی  ایجاد مازاد عرضه به منظور جلوگیری از که اوپک به

 .ش دهدتالش برای همسان ساختن میزان عرضه با میزان تقاضا اعالم کرده که ممکن است تولید نفت خود را کاه

احتمال »ده که استنلی اعالم کر بانک مورگان .دسامبر برگزار شود 6نشست اوپک در مورد سیاست تولید قرار است روز 

اضافه کرده که چنین  این بانک« دست یابد بسیار باالست. 2019اینکه اوپک به توافقی برای ایجاد توازن در بازار در سال 

 .دالر خواهد شد 60تصمیمی در کوتاه مدت موجب رسیدن قیمت نفت خام آمریکا به نزدیکی 

 

 فلزات رنگین

قیمت ها  ایی مبنی بر کاهش موجودی انبارها،ه و با وجود رسیدن خبرهخاصی حاصل نشدهم توفیق  در فلزات رنگین

 در آمریکا و ینچ توافق عدمو تداوم سایه . افزایش نگرانی ها از بابت کُند شدن رشد اقتصادی است داشتهکاهش  اندکی

جاری  در سرب مدتی است که قیمت از سقف سال موجب شده تا بازارها وارد فاز انتظار شوند. G20 نشست حاشیه

 دالری معامله می شود.  2.000سطوح کمتر از فاصله گرفته و این فلز در 

 110.5 هب ژوئن ماه تن هزار 134 از و داشته کاهش درصد 18 اخیر ماه 5 طی دنیا LME انبارهای در سرب موجودی

 و 2018 سال در تنی هزار 23 عرضه کسری سرب گوید می ILZSG روی و سرب مطالعات گروه .است رسیده تن هزار

 به (%43) یتن هزار 624 کاهش با راخی ماه 8 طی انبارها موجودیدر فلز مس، . را دارد 2019 سال در تنی هزار 17

 سال در چین تقاضای درصدی 5 رشد از نشان WBMS المللی بین موسسات گزارشات. است رسیده تن هزار 811

-2018 بین ابریشم جاده اجرای از ناشی دنیا مس تقاضای که گفت گزارشی در ICA مس جهانی انجمن .دارد 2018

 .ابدی می افزایش تن میلیون 6.5 به نزدیک 2027

 

 

 



 

 سنگ آهن  –فوالد 

 میلیون 1.92 هبدرصدی  6.6 رشد با نوامبر ابتدای روز 11 در فوالدسازان تولید دهد می نشان چین فوالد انجمن آمار

 قیمت درصدی 15 کاهش عامل ساز، و ساخت کاهش و سرما فصلآغاز  با همزمان موضوع این. است رسیده روز در تن

 به مجبور ار آنها و یافته کاهش یوان 247 به یوان 1000 از چین فوالدسازان سودآوری مارجین .است هفته 3 طی ها

 درصد 17 را گندله قیمت شاخص موضوع این .است کرده عیارکم/متوسط مصرف افزایش و پرعیار سنگ مصرف کاهش

 کاهش% 6.4 و %7.4 ترتیب به نیز ٪62 و ٪65 آهن سنگ عیار قیمت شاخص. است رسانده دالر 134 به و داده کاهش

 .دارد

 

 

 

  



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 پتروشیمی قائد بصیر 

یادی وضعیت ر بنخواهیم داشت. شرکتی که از نظ« شبصیر»نگاهی به آخرین وضعیت نماد تازه وارد  پتروشیمیدر گروه 

اد تازه وارد نها محصول این نمت  ABSتواند خاطره خوشی را برای سهامداران رقم بزند. گرانول مناسبی دارد و می

د ریال و سود میلیار 767یارد ریال، سود عملیاتی میل 3.322رقمی بالغ بر  96باشد. کل فروش این شرکت در سال می

 25ر حدود د 96ریال( بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در سال  944میلیارد ریال )به ازای هر سهم  311خالص 

 ، رشد قابل قبولی داشته است.  95درصدی سال  13.7درصد بوده که نسبت به حاشیه سود 

ارد ریال فروش، میلی 1.006ماهه  3در حالی طی دوره  ماهه خواهیم داشت. شبصیر 6و ماهه  3در ادامه نگاهی به گزارش 

ر فصل تابستان ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت که د 284میلیارد ریال ) 93میلیارد ریال سود عملیاتی و  135

ه ازای هر سهم میلیارد ریالی )ب 132میلیارد ریالی و سود خالص  202میلیارد ریالی، به سود عملیاتی  995با فروش 

 685الی، میلیارد ری 2.001در نیمه نخست امسال با فروش  شبصیرریال( دست یافته است. در مجموع باید گفت  401

ود خالص میلیارد ریال و س 1.512ریال سود محقق نموده و این در شرایطی است که فروش دوره مشابه سال گذشته 

 3ر دوره درصد د 7/15اینکه حاشیه سود ناخالص از  این شرکتنکته مهم در  ده است.ریال به ازای هر سهم بو 301

 ماهه افزایش پیدا کرده است.  6درصد در دوره  8/22ماهه به 

ردیبهشت ا، 202فروردین ماه نخست سال جاری ) 7رسیم. پتروشیمی قائد بصیر در اما به بررسی عملکرد ماهانه می

ش سال )بیش از کل فرومیلیارد ریال  2.472( 471، مهر 221و شهریور  323مرداد  ،451، تیر 403، خرداد 400

که نرخ  ریال بوده 81.800در حالی برای سال گذشته  ABSمیانگین نرخ فروش گرانول  .گذشته( درآمد داشته است

بوده است. در  زار ریاله 146هزار ریال و در مهر ماه  136هزار ریال، در شهریور ماه  100ماه اول در حدود  5فروش 

تواند در مجموع به نظر شرکت خوبی است و میدرصد صادراتی است. در  10درصد فروش شرکت داخلی و  90حدود 

 ریال سود برای سال جاری محقق کند.  1.700حدود 
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 سیمان خوزستان 

رد ریالی به سود میلیا 1.423ماهه با فروش  6این شرکت در پایان دوره . خواهیم رفت« سخوز»گروه سیمانی به سراغ در 

ر فصل ریال، فروش د 137میلیارد ریال، سود خالص  549ریالی دست یافته است. فروش شرکت در بهار  502خالص 

سال هه ما 12ریال بوده است. گفتنی است، کل سود شرکت در دوره  366میلیارد ریال و سود خالص  874تابستان 

صل بهار درصد در ف 25ریال بوده و این یعنی شرکت یک سوپر فروش خوب زده و حاشیه سود ناخالص از  421گذشته 

ود شرکت س هیمانع از افت حاش اهمدیریت شرکت تالش نموده با کنترل هزینهدرصد در تابستان رسیده است.  54به 

 67 شیبرابر سه ماه اول است و سود خالص افزا 2شرکت  یسود فصل دوم سال جار هیاساس حاش نیشود، بر هم

ه دوم را ما 6که شرکت بودجه فروش  این است کندیم ییخودنما یریدر گزارش تفس یادهد. نکتهیرا نشان م یدرصد

 ود. ش 97هر سهم در سال  یبراریالی  1.400 یتواند سبب سود باالیتومان در نظر گرفته که م اردیلیم 219

 2.536ش به عملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. سیمان خوزستان در حالی سال گذشته را با فرو در ادامه نگاهی

ماه  7ست، سخوز در امیلیارد ریال بوده است. گفتنی  1.314ماه ابتدای سال  7میلیارد ریالی به پایان رسانده که درآمد 

، مرداد 216=  ، تیر102، خرداد = 263دیبهشت = ، ار118میلیارد ریالی )فروردین =  1.590به درآمد  97ابتدای سال 

ابه سال درصدی نسبت به عملکرد دوره مش 21( دست یافته که حکایت از توفیق 167، مهر = 274، شهریور = 179= 

 ان بوده است.(گذشته دارد. )افت مبلغ فروش در مهرماه عمدتا ناشی از مشکالت در بخش حمل و نقلی و اعتصاب رانندگ

خ در مرداد ماه تا ریال به ازای هر تن بوده که این نر 1.250.217نرخ فروش سیمان داخلی در حالی در تیر ماه میانگین 

اید افت نرخ ریال رسیده که البته ش 1.434.000ریال رشد نموده اما در شهریور و مهر با افت اندک به  1.496.455

فروش سیمان  روش صادراتی نداشته اما در ماه گذشته نرخنباشد و تغییر در ترکیب فروش باشد. شرکت در این دوره ف

ماه، رشد ریالی فروردین 1.220.000ریالی تیرماه و  1.884.851ریال بوده که نسبت به نرخ  2.518.055صادراتی 

درصد  18درصد از درآمد شرکت از محل سیمان داخلی،  55بینیم که سنگینی داشته است. در ترکیب تولید و فروش می

های شود. به نظر در صورت ثبات نرخدرصد از محل کلینکر داخلی و صادراتی تامین می 27محل سیمان صادراتی و  از

ه، به نظر فروش صادراتی، به مرور شاهد فروش بیشتر سیمان به کشورهای همسایه باشیم. با توجه به شرایط مطروح

 سخوز گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری میان مدتی باشد.
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت سیمان خوزستان 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

  فوالد ارفع

در نیمه نخست رویم که به نام فوالد ارفع می بازار و خوش نوساندر گروه فوالدی به سراغ یکی از نمادهای پربیننده 

 1.317 روش،ف ریال میلیارد 4.499 ماهه 3 دوره طی حالی در ارفع فوالد ای داشته است.کنندهبازدهی خیره سال جاری

 تابستان صلف در که داشت خالص سود( سهم هر ازای به ریال 311) ریال میلیارد 1.243 و عملیاتی سود ریال میلیارد

 هر ازای به) لیریا میلیارد 2.402 خالص سود و ریالی میلیارد 2.404 عملیاتی سود به ریالی، میلیارد 6.119 فروش با

 یلیاردم 10.618 سنگین فروش با امسال نخست نیمه در ارفع گفت باید مجموع در. است یافته دست( ریال 601 سهم

 و ریال دمیلیار 5.211 گذشته سال مشابه دوره فروش که است شرایطی در این و نموده محقق سود ریال 911 ریالی،

فع موانع تولید رعامل افزایش نرخ فروش و استفاده از قانون  2. است بوده سهم هر ازای به ریال زیان (41) خالص سود

 باشد.کننده در ارفع میتسعیر نرخ ارز( دلیل تحوالت خیره)عدم شناسایی زیان 

ی درآمد ماه نخست سال جار 7این شرکت در حالی طی رویم. می 97بررسی عملکرد شرکت در سال  در ادامه به سراغ

 12.541( 1.923و مهر  1.583، شهریور 2.000، مرداد 2.535، تیر 2.311، خرداد 1.430، اردیبهشت 757)فروردین 

در نتیجه عملکرد ت. میلیارد ریال بوده اس 5.636یلیارد ریالی را محقق نموده که این رقم برای دوره مشابه سال گذشته م

روش و فمقدار درصد رشد داشته است که حاصل عملکرد خوب شرکت در افزایش  %122نسبت به سال قبل  فوالد ارفع

 همچنین نرخ فروش بوده است. 

ماه در حالی در فروردینهر کیلو شمش داخلی و صادراتی متوسط نرخ بینیم که فوالدی میدر بررسی نرخ فروش شمش 

روش شرکت در ریال رسیده، ف 21.457و  26.792ماه به بوده که این ارقام در تیر ریال 20.580و  22.174به ترتیب 

ماه بوده و نرخ ه با شهریورز وضعیت مشابماه نیریالی انجام گرفته و در مهر 34.610ماه صرفا در داخل و با نرخ شهریور

و میانگین  28.835ریال به ازای هر کیلو بوده است. بنابراین میانگین نرخ فروش شمش داخلی  35.079فروش داخلی 

ریال  17.119در حدود  96ریال بوده است. الزم به ذکر است، میانگین نرخ فروش ارفع در سال  20.997نرخ صادراتی 

 97رای سال توان نتیجه گرفت که با توجه به افزایش نرخ فروش، سود شرکت بابراین از این بررسی میبنبوده است. 

، هر چند که برخی کننده استماهه اخیر کمی نگران 3صادرات در ریالی را دارد. البته عدم  2.000قابلیت رشد تا سطوح 

 تی است.معتقدند اجبار وزارت صنعت به فروش داخل دلیل عدم فروش صادرا
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت فوالد ارفع 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 تحلیل بنیادی

 بررسی گروه صنعتی بارز

 

 

 

 معرفی

میالدی شرکتی به منظور احداث یک کارخانه تولید تایر )الستیک(، تیوب و نوار  1980گروه صنعتی بارز در دهه 

آغاز جاده جوپار( تأسیس گردید تا همزمان با  25خودروهای سواری، باری و کشاورزی در حومه شهر کرمان )کیلومتر 

گیری از نیروهای بومی استان کرمان ضمن توانمندسازی و ارتقاء صنعتی منطقه های سازندگی پس از جنگ، با بهرهسال

 ای محروم فراهم آورد.و کشور، زمینه اشتغال و کارافرینی را در منطقه

هزار تن تولید  25لیانه با ظرفیت سا 1992این شرکت که با نام مجتمع صنایع الستیک کرمان تولید خود را در سال 

گروه  "های بعد با انتخاب نام هزار متر مربع آغاز نمود، در سال 60تایرهای با فناوری بایاس در زیربنائی به مساحت 

هزار تن با هدف تحقق کسب رتبه نخست صنعت تایر ایران، با عقد  36، و با گسترش ظرفیت تولید خود به "صنعتی بارز

 .ساله جهت جذب فناوری تولید تایرهای رادیال از شرکت کنتیننتال آلمان نمود 10قراداد همکاری صنعتی 

 

 ترکیب سهامداران

 

 



 

 ترکیب اعضای هیات مدیره

 

 

 روند افزایش سرمایه

 



 

 ظرفیت تولیدی 

به های مختلف های تولید شرکت در بخشباشد و ظرفیتستیکی میتیوب و نوارهای اال 7کننده انواع تایرشرکت تولید

یلوگرم و میلیون ک 56باشد. محصوالت اصلی شرکت به ترتیب تایر رادیال با ظرفیت تولید اسمی شرح جدول ذیل می

یدکننده تایر سال گذشته بزرگترین تول 10باشند. شرکت طی میلیون کیلوگرم می 28تایر بایاس با ظرفیت تولید اسمی 

خل را به خود درصد تولید انواع تایر در دا 36/4توانسته  94 انواع خودروها در کشور بوده است به طوریکه در سال

 اختصاص دهد.

 

 بازار فروش محصوالت

درصد دیگر نیز به از کانال  25های فروش و درصد از فروش محصوالت تولیدی شرکت از طریق نمایندگی 75حدود 

 گیرد.خودروسازان صورت می

ها توسط خودروسازان موجب کاهش شدن زمان بازپرداخت بدهیتر افت تیراژ ساخت خودرو در سال جاری و طوالنی

 ها از بازار تایر شده است.سهم این شرکت

تواند های زیر مجموعه میباشد که با به ظرفیت رساندن شرکتدرصد می 23در حال حاضر سهم شرکت بارز از بازار تایر 

 درصدی را از آن خود کند. 27سهم 

 

 های زیر مجموعهترکیب شرکت

 



 

باشد که اکنون با ترین شرکت زیر مجموعه این گروه، الستیک بارز کردستان میشود اصلیهمانطور که مشاهده می

های صورت گرفته، برآورد شده است که حجم بینیتن در روز در حال فعالیت است و طبق پیش 80ظرفیت تولیدی 

 برسد. 97هزار تن برای سال  20تولیدات این واحد صنعتی به 

 97مه اول سال تن انواع تایر تولید کرده است. در نی 6.600، 96زم به توضیح است که شرکت بارز کردستان در سال ال

یین شده تن تولید نموده است که در این صورت محقق شدن بودجه تع 5.600تن و در سه ماهه سوم نیز  9.370نیز 

 باشد(.آذرماه هر سال میدور از انتظار نیست. )تاریخ پایان سال مالی شرکت پایان 

ماهه اول سال حدود  6بینی کرده است که در پیش 97میلیارد تومان سود خالص برای سال  20همچنین شرکت مبلغ 

 میلیاد تومان از آن را به ثبت رسانده است. 12

 

 بهای تمام شده تایر

 

رخ ارز نعمده هزینه مواد مصرفی در ساخت تایر به قیمت جهانی کائوچو طبیعی، تغییرات قیمت نفت خام و  •

درخت به نام  بستگی دارد. تمام کائوچوی طبیعی مورد نیاز شرکت از خارج از کشور تامین می گردد که از نوعی

تایلند می  وکشورهای مالزی، ویتنام  هوآرازیلینس یا درخت الستیک تهیه شده و اصلی ترین تولیدکنندگان آن

ین محصول امی باشد. قیمت  SMRباشند. معروفترین نوع این ماده کائوچوی استاندارد مالزی با نام اختصاری 

مچون هکامال به میزان تقاضای جهانی جهت تولید الستیک بستگی دارد و در حال حاضر تقاضای کشورهایی 

 ت این محصول تاثیر گذار است.چین و آمریکا و ژاپن کامال بر قیم

دیگر ماده مصرفی شرکت کائوچو مصنوعی می باشد. کائوچوی مصنوعی نیز از مشتقات نفتی و محصول  •

کارخانجات پتروشیمی است و قیمت جهانی آن با تغییرات قیمت نفت و همچنین تغییرات نرخ ارز نوسان می 

را نام برد. شرکت عمده کائوچو   SBRو استایرن رابر BRکند. از انواع کائوچوی مصنوعی می توان بوتادین رابر



 

مصنوعی خود را از شرکت های پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی اراک تهیه می کند و بخشی کمتری از این 

 ماده در گریدهای دیگر از خارج از کشور تامین می گردد.

ییرات قیمت غییرات قیمتشان متاثر از تغدیگر مواد مصرفی شرکت دوده و نخ تایر می باشند که این دو نیز ت •

 نفت خام و همچنین نرخ ارز می باشد.

 

 مواد اولیه تشکیل دهنده تایر نسبت

 %42-46کائوچوی طبیعی و مصنوعی . . . . 

 %3 – 5نخ . . . . . . . . . . . . . . .. 

 %22-26دوده . . . . . . . . . . . .. . . 

 %11-15.  سیم . . . . . . . . . . . . . .

 %12-15سایر مواد شیمیایی . . . . . . . 

 

 روند قیمت جهانی کائوچو

 

 (26/8/97)در تاریخ  باشد.دالر می 1.792دالر و کائوچوی مصنوعی  1.500قیمت جهانی کائوچوی طبیعی 
 



 

 موارد قابل توجه درخصوص بررسی شرکت بارز

  ر حال حاضر درصدی شده و د 9دریافت مجوز افزایش نرخ انواع محصوالت تایر در مردادماه سال جاری موفق به

 اند.درصدی را از سازمان حمایت نموده 35نیز درخواست افزایش نرخ 

 تومانی دریافت 4200های تایرسازی به منظور واردات برخی مواد اولیه مورد نیاز خود دالر در حال حاضر شرکت 

باشد که هزینه ها، غیر از دالر و یورو میبه این شرکت میکنند.)الزم به ذکر است که ارز تخصیص داده شده

 باشد(تومان تنها مالکی برای سنجش می 4200ها به همراه دارد و دالر کارمزد را برای این شرکت

 های داخلی مشکلی برای فروش تایرهای تومانی، اما شرکت 4200های سنگین با ارز ماشین با وجود واردات تایر

تر از خارجی بوده و واردات تنها به منظور تامین مازاد د. زیرا همچنان تایرهای داخلی ارزانباری خود ندارن

 گیرد.تقاضای بازار صورت می

 آالت و ای ماشین، انجام تعمیرات دوره97ترین علت کاهش تولید شرکت بارز در نیمه ابتدایی سال اصلی

 تاسیسات کارخانه در مردادماه بوده است.

  سهیالت ارزی تکردستان به منظور تامین ارز مورد نیاز برای واردات ماشین آالت اقدام به دریافت شرکت بارز

 باشد.میلیون یورویی کرده است که فعال برای نرخ باز پرداخت آن در انتظار تصمیم وزارت صنعت می 93

 

 باشد:جدول زیر میبشرح  97و  97ای سال بینی سود شرکت برمفروضات در نظر گرفته شده برای پیش 

 

سال98نیمه دوم سال97

1,5111,511کائوچوی طبیعی)دالر(

180180هزینه حمل)دالر(

18601860سیم

  133,000,000      123,000,000کائوچوی مصنوعی)ریال(

42,00042,000دالر )ریال(

%20%20افزایش نرخ مجدد 

%0%0تخفیف

7932080579320805دوده

%30%0تورم انرژی)آب،برق..(

%30%0تورم دستمزد

%2%0رشد تولید تایر رادیال

%2%0رشد تولید تایر بایاس

مفروضات



 

 توان موارد قید شده در جدول زیر را متصور شد.با توجه به مفروضات و نکات ذکر شده فوق می

 

 

ز سوی ادرصد درخواست شده  35در صورتی که افزایش نرخ کسب شده از سازمان حمایت برای فروش محصوالت، همان 

تومان به ازای هر سهم  170نیز  98تومان وسال  47، 97سود سال بینانه(، انجمن صنف تایرسازان باشد)سناریوی خوش

 خواهد بود.

 

 نظر کارشناسی

های ای نزدیک و اعمال آن در قیمتبا توجه به محتمل بودن دریافت افزایش نرخ مناسب از سوی سازمان حمایت در آینده

سرمایه گذاری در یک سهم تورمی بوده و  ای مناسب برایرسد پکرمان گزینهفروش و عدم اعطای تخفیفات، به نظر می

 ران خود به ارمغان آورد.برای سهامدا 98روشنی را در سال  آینده

 

شش ماهه اول 97سال 96سال 95سال 94دوره مالی
شش ماهه دوم 97 

کارشناسی

کارشناسی سال 

97
کارشناسی سال 98

7,256,0728,934,9069,193,6504,999,5446,646,02611,645,57013,854,611فروش

9,028,881-10,084,211-5,778,778-4,305,433-7,428,376-6,444,516-5,329,982-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

1,926,0902,490,3901,765,274694,111867,2481,561,3594,825,730سود )زیان( ناخالص

467,441-359,570-196,129-163,441-331,419-337,886-307,126-هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

6,42414,830014,8300-4,092-2,548-خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

1,616,4162,148,4121,427,431545,500671,1191,216,6194,358,289سود )زیان( عملیاتی

273,613-254,714-131,251-123,463-148,269-225,631-165,719-هزینه های مالی

100,767104,88644,84125,124149,053174,177200,000خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

1,551,4642,027,6671,324,003447,161688,9211,136,0824,284,676سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

1,028,322-240,624-165,341-75,283-313,882-452,374-369,401-مالیات

1,182,0631,575,2931,010,121371,878523,580895,4583,256,354سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

0000000سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

1,182,0631,575,2931,010,121371,878523,580895,4583,256,354سود )زیان( خالص

7096244001472073541,289سود هر سهم پس از کسر مالیات

1,666,2502,526,5002,526,5002,526,5002,526,5002,526,5002,526,500سرمایه



 

 تایم فریم روزانه  –تحلیل تکنیکال گروه صنعتی بارز )پکرمان( 

تغییر ریالی، شاهد  2.000های در تحلیل تکنیکال گروه صنعتی بارز، پس از یک دوره ریزش طوالنی مدت تا مرز قیمت

های باالتری را تشکیل داد تا عمال در روند صعودی قرار بگیرد. ها و سقفروند بودیم؛ بطوریکه سهم در این مسیر کف

ریالی پیشروی کرد و سپس با فشار عرضه  5.000های گفتنی است، پکرمان در آخرین رشدی که تجربه نمود، تا قیمت

باشد، که معاملهگران از آن به عنوان همیت میااز آن جهت حائز ریالی عقب نشست. این سطح  3.300های تا قیمت

سازی پکرمان در سطوح یاد شده، شاهد رود پس از کفکنند. بنابراین انتظار میتبدیل سطوح )تغییر قطبیت بازار( یاد می

 ریالی باشیم. 6.000الی و سپس ری 5.000های برگشت سهم به مدار رشد و پیشروی تا قیمت

 

 

 

 

 

 

 



 

 سازانبررسی وضعیت شرکت چدن

 

 معرفی

 اصفهان شهر در جی صنعتی شهرک در ریختگری قطعات تولید هدف با 1361 سال در سازانچدن تولیدی شرکت

 :شد تشکیل زیر هایشرکت از سازانچدن صنعتی گروه گسترش و توسعه راستای در. شد تاسیس

 

  تولیدی هایکارخانه

 حرارتی یاتعمل مرکز از گریز و استاتیک ریختگری روش به غلتک تولید :اصلی( کارخانه) سازانچدن تولیدی ( شرکت1

 غلتک

 تن 35000: ساالنه ذوب ظرفیت

 کارخانجات سرباره هایپاتیل ملحقات، تولید و کوکیل پشتیبان، تولید هایغلتک حرارتی سازان: عملیات غلتک ( شرکت2

 دوامم تن(، ریختگری 100 وزن تا) فوالدی و چدنی سنگین فوق و سنگین قطعات معدنی، تولید صنایع و فوالدی

 کوچک مقاطع هایشمش

  : ماشینکاری های ( شرکت3

 سنگین هایغلتک پشتیبان، تراشکاری هایغلتک هپایه: تراشکاریکو صنعت سنگین شرکت  -

 تن( 80 تا 8 بین وزنی محدوده با) سال در غلتک عدد 200: ظرفیت

 سنگین هایغلتک جی: تراشکاری کارانسنگین شرکت -

 (تن 40 تا 8 بین وزنی محدوده با) سال در غلتک عدد 600: ظرفیت

 پذیرد.آن به صورت کامال خصوصی صورت میمالکیت این شرکت عمدتا در اختیار اشخاص حقیقی بوده و کنترل 



 

 مفروضات تحلیل

قیمت  باشد و بر این اساس تغییراتمدت میبلند ماهیت فروش شرکت در بخش قابل توجهی به صورت قراردادهای 

های سال ن رو اثر رشد قیمت فوالد در فروشکند، از ایصنعت تغییر میرعت کمتری نسبت به فروش محصوالت با س

تیاط در داشت. در این تحلیل سعی در رعایت حداکثر اح تری نسبت به سال جاری خواهدآتی شرکت اثر قابل توجه

 ایم.اند داشتهفتن مواردی که هنوز قطعیت نیافتهچنین عدم در نظر گرانتخاب مفروضات و هم

سازان چدن %100سازان که تحت مالکیت م کرده است شرکت زیر مجموعه غلتکبه عنوان نمونه گرچه شرکت اعال

جه به ا توماه عرضه خواهد شد، ب 6در فرابورس ایران پذیرش شده است و حداکثر ظرف مدت  97باشد در مهرماه می

 ایم.ظر نمودهاین شرکت در بورس صرف ن اینکه هنوز نماد این شرکت درج نشده است، در این تحلیل از سود عرضه سهام

 فرمایید:مفروضات اصلی تحلیل را مشاهده میدر جدول زیر 

 1398 1397 1396 واحد عنوان

 مقادیر فروش

 9.000 8.000 7.664 تن غلتک

 700 500 438 تن بوش )رینگ(

 700 500 147 تن کوکیل و متعلقات

 نرخ فروش

 200.000.000 139.194.490 97.655.141 تن / ریال غلتک

 150.000.000 78.512.354 81.643.836 تن / ریال بوش )رینگ(

 90.000.000 58.187.972 40.823.129 تن / ریال کوکیل و متعلقات

 150.000 100.000 42000 ریال نرخ دالر تسعیر

 مواد اولیه

 20.000.000 13.041.903 7.319.881 تن / ریال نرخ خرید ضایعات فلزی

 15.000.000 80.000.000 77.278.087 تن / ریال نرخ خرید مواد آلیاژی

 

 

 

 



 

 وضعیت تولید و فروش

 کنید:زیر مشاهده می سال پیش رو در جدول ها و نهایتا مبالغ فروش را برای دو سال اخیر و دومقادیر تولید و فروش، نرخ

 1398 1397 97تابستان  97بهار  1396 1395 واحد مقدار تولید

 9.000 8.000 2.322 2.257 7.494 4.736 تن غلتک

 700 500 235 199 486 573 تن بوش )رینگ(

کوکیل و 

 متعلقات
 700 500  0 0 1.072 تن

 0 0 113 128 1.037 587 تن سایر

 10.400 9.000 2.670 2.584 9.017 6.968   مجموع

 1398 1397 97تابستان  97بهار  1396 1395 واحد مقدار فروش

 9.000 8.000 1.841 1.515 7.664 5.586 تن غلتک

 700 500 141 53 438 517 تن بوش )رینگ(

کوکیل و 

 متعلقات
 700 500  0 147 1.066 تن

 0 0       1 تن سایر

 10.400 9.000 1.982 1.568 8.249 7.170   مجموع

 1398 1397 97تابستان  97بهار  1396 1395 واحد مبلغ فروش

 غلتک
میلیون 

 ریال
528.142 748.429 169.012 240.220 1.113.556 1.800.000 

 105.000 39.256 10.597 3.382 35.760 34.606 ریال بوش )رینگ(

کوکیل و 

 متعلقات

میلیون 

 ریال
48.815 6.001 0  29.094 63.000 

 سایر
میلیون 

 ریال
2.129       0 0 

 1.968.000 1.181.906 250.817 172.394 790.190 613.692   مجموع

 1398 1397 97تابستان  97بهار  1396 1395 واحد نرخ فروش

 200.000.000 139.194.490 130.483.433 111.559.076 97.655.141 94.547.440 تن / ریال غلتک

 150.000.000 78.512.354 75.156.028 63.811.321 81.643.836 66.936.170 تن بوش )رینگ(

کوکیل و 

 متعلقات
 90.000.000 58.187.972   40.823.129 45.792.683 تن / ریال

 

ایم که های تابستان استفاده کردههایی نزدیک به نرخید برای متوسط سال جاری از نرخکنهمانطور که مشاهده می 

 باشد.های در دسترس مینرخحداقل 

 

 



 

 کنید:ترین محصول شرکت یعنی غلتک را در نمودار زیر مشاهده میروند نرخ فروش ماهانه اصلی

 

 

 بهای تمام شده

 فرمایید:ی تمام شده محصوالت را مشاهده میدر جدول زیر ساختار کلی بها

 1395 واحد بهای تمام شده کاالی فروش رفته
سه ماهه 

96 

شش ماهه 

96 
1396 1397 1398 

 هزینه مواد مستقیم
میلیون 

 ریال
112.434 31.513 64.390 150.548 236.071 296.285 

 هزینه دستمزد مستقیم
میلیون 

 ریال
30.275 9.919 19.408 40.190 46.219 53.151 

 هزینه سربار
میلیون 

 ریال
263.023 69.257 150.559 320.986 395.436 490.433 

 839.869 677.726 511.724 234.357 110.689 405.732   مجموع

 های سربار را مالحظه کنید:والت قابل توجه است، تفکیک هزینهسهم سربار در بهای تمام شده محص

 1398 1397 1396 1395 سربار

 88.488 76.947 66.910 49.078 حقوق و دستمزد و مزایا

 190.778 152.623 122.098 108.986 هزینه های ماشین کاری و تکمیل

 72.569 51.835 37.025 16.847 ابزار و مبزومات مصرفی

 21.730 20.696 19.710 15.794 آب و برق و گاز

 53.369 38.121 27.229 21.663 مواد اولیه غیر مستقیم

 63.499 55.216 48.014 50.655 سایر

 490.433 395.436 320.986 263.023 مجموع

ها نیز به میزان ر نظر گرفته شده است. سایر هزینهد %5های انرژی و نرخ رشد هزینه %15و دستمزد  وقنرخ رشد حق

 رشد داده شده است. 15%
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 صورت سود و زیان

 1396 1395 دوره مالی
بهار 

1397 

تابستان 

1397 
1397 1398 

 1.968.000 1.181.906 250.192 172.394 790.190 613.692 فروش

 کاالی فروش رفتهبهای تمام شده 
-

400.057 

-

434.011 
-94.540 -101.765 -677.726 -839.869 

 1.128.131 504.180 148.427 77.854 356.179 213.635 سود )زیان( ناخالص

 88.975- 77.370- 31.220- 15.752- 67.278- 50.091- هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

 0 0 5.350- 25 1.351 714- عملیاتیخالص سایر درامدها )هزینه ها( ی 

 1.039.156 426.811 111.857 62.127 290.252 162.830 سود )زیان( عملیاتی

 2.000- 2.000- 3.249- 1.872- 6.171- 1.063- هزینه های مالی

 374.259 286.141 166.338 2.710 60.721 41.856 خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

)زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از سود 

 مالیات
203.623 344.802 62.965 274.946 710.952 1.411.415 

 254.055- 127.971- 15.308- 9.824- 61.013- 29.847- مالیات

 1.157.360 582.980 259.638 53.141 283.789 173.776 سود )زیان( خالص

 1.447 729 325 66 355 217 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 سرمایه

 

های عمومی اداری به صورت جدول فوق خواهد بود. هزینه با توجه به مفروضات فوق صورت سود وزیان شرکت اصلی به

جه بل تورشد سود قا رشد داده شده است. خالص سایر درآمدهای شرکت از محل سود تسعیر ارز و همچنین %15میزان 

د کمتر از را با سو 96سازان سال مالی ی که غلتکسازان محقق شده است. در حالدر شرکت زیر مجموعه یعنی غلتک

د ریال سود یلیارم 190میلیارد ریالی پشت سر گذاشته بود، در شش ماهه ابتدایی امسال موفق شده است بیش از  100

از این  %50رض تقسیم سود فمیلیارد ریال گردد. با  450قم تا انتهای سال بالغ برشود این ربینی میمحقق کند که پیش

 زیر مجموعه ارقام جدول فوق به دست خواهد آمد.

 1398مالی  ریال و برای سال 729به ازای هر سهم  1397سازان برای سال مالی بر این اساس سود خالص هر سهم چدن

 شود.میریال تخمین زده  1447ی هر سهم به ازا

 

 جمع بندی

های کنونی سازان در قیمترسد شرکت چدنبه نظر می با توجه به مطالب فوق و ارقام سود خالص هر سهم محاسبه شده،

میلیون  5/1ای قرار دارد، خصوصا که حواشی مثبتی همچون مانده دارایی ارزی مثبت به میزان نزدیک در سطوح ارزنده

ها و اثر با تاخیر رشد قابل توجه در عملکرد زیر مجموعه دالر، در پیش بودن عرضه اولیه شرکت زیر مجموعه، بهبود

 قیمت فوالد در محصوالت شرکت نیز پیرامون سهم وجود دارد.



 

 تایم فریم روزانه  –تحلیل تکنیکال تولیدی چدن سازان )چدن( 

ماه اخیر را با ترسیم یک قفس صعودی محصور نمودیم. برخورد  8سازان، روند حرکتی در تحلیل تکنیکال تولیدی چدن

رود گران به سطوح حمایتی اعتماد دارند. بنابراین انتظار میدهد که معاملهچهار باره سهم به کف کانال مذکور نشان می

اصالحی( در مسیر رشد قرار گرفته در  2الی )تحت عنوان موج ری 3.400سازی در محدوده قیمتی چدن پس از کف

ریالی برابر با سقف کانال صعودی  5.800های موج افزایشی، تا قیمت 5و تکمیل  CRABفرآیند تشکیل الگوی هارمونیک 

گرانی که قصد فعالیت به روی این نماد را دارند، باید پیشروی داشته باشد. با این حال بواسطه شرایط فعلی بازار، معامله

 گزینند. ریالی برابر با آخرین کف ماژور را به عنوان حد ضرر بر 3.070محدوده قیمتی 

 

 

 

 



 

 ایران و انرژی بورس کاال منتهی به پایان آبان ماهگزارش معامالت هفته 

 

 بورس کاال رینگ صنعتی

فروش  درصد محصوالت این بخش به 5در هفته گذشته در بخش مس شاهد افت شدید تقاضا بودیم به طوری که تنها 

آغاز و منجر  قبلدر ادامه روند کاهش تقاضا در این بخش که از هفته  داد. درصد عرضه را پوشش 13قاضا فقط رفت و ت

از  میزان این ،درصدی در مفتول مس و کاتد 3به کاهش قیمت در این بخش شده بود، با توجه به افزایش قیمت حدود 

فاق بیافتد. در فروش چندان دور از انتظار نبود؛ به نظر می رسد در این بخش در هفته های آتی اصالح روند قیمتی ات

 90ه بودند اما ول از نظر تناژ را شاهد بودیم و محصوالت به طور متنوع عرضه شدبخش فوالد هر چند که عرضه قابل قب

ر عرضه کنندگان عمده نظیر فوالد مبارکه اصفهان مشارکتی دعرضهآهن بود و مربوط به سنگدرصد این حجم عرضه 

 های هفته اخیر نداشتند. 

 

اال رقم کبورس  یصنعت نگیاز انواع فلزات در رتن  399.048از  شیعرضه ب 30/08/97شنبه چهاربه  یدر هفته منته

 ی معامله شد، البته رقمی که نهایتا در تاالر صنعتداشته افزایشتن  347.448خورد که نسبت به هفته گذشته حدود 

 478.864معادل  یبرابر 2/1حدود  تقاضایبا  وتن افزایش داشت  344.199تن بود که نسبت به هفته قبل  369.660

  رو گشت.تن رو به 

ته ی بوده که البتن محصوالت فوالد 372.308در هفته گذشته مربوط به  یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

بخش  . در اینایران در بر می گرفت مرکزی فالت آهن سنگ بندی شرکت مجتمع دانه آهن سنگرا تن آن  300.000

مع فوالد مجت تن انواع تیرآهن و میلگرد تولیدی شرکت های ذوب آهن اصفهان، فوالد کاوه اروند، 11.308 همچنین

رد فوالد کاوه کویرعرضه شد که سبد میلگ فراب سپید فوالد تاکستان و تولیدی خرمدشت امین،فوالد فوالد خراسان،آذر

رصد رقابت د 30ذوب آهن اصفهان با حدود  30جنوب به قیمت پایه معامله و بیشترین درصد رقابت مربوط به تیرآهن 

د نسبت به درص 5/2نسبت به قیمت پایه می باشد؛ این در حالی است که محصول سایر شرکت ها با رقابت جزیی حدود 

د خراسان تولیدی شرکت های فوالد خوزستان و فوال 5SP(150*150شمش بلوم ) تن 56.000قیمت پایه معامله شدند. 

 3SP-150*150 فوالدی تن شمش 4.000رقابت و تنها  هیپا متیقدرصد نسبت به  23تا  که ب کیشو فوالد کاوه جنو

عرضه  60ا ت 8 گرم تن ورق 1.000معامله شد. قابل ذکر است کهریال  28.378معادل فوالد کاوه جنوب به قیمت پایه 

 تتن کاتد مس شرک 3.600 خوزستان به دلیل نبود تقاضا حذف شد. در بخش مس اکسین فوالدشرکت شده توسط 

 534.630گنبد عرضه شد، که کاتد ملی مس معادل به قیمت پایه  تخت درخشان مس ملی صنایع مس ایران و فرآوری

ن ت 3.140ریال معامله شد و برای کاتد شرکت مس درخشان تقاضایی صورت نگرفت. همچنین در بخش مفتول مس 

 عیگروه صناو  مس کاشان یایدن یدیتول عیصنایل راد شمال، مفتول مس از سوی شرکت های ملی مس ایران، گ

ل مس شرکت ریال معامله شد و برای مفتو 562.062تن آن به قیمت پایه  90عرضه شد که تنها  افق البرز یکابلساز

فته عرضه ای در بخش آلومینیوم و روی این ه شمال تقاضای مؤثری وجود نداشت. البرز و گیل راد افق های کابلسازی

 صورت نگرفت.  



 

عرضه الت محصو نیرا در ب تقاضا نسبت نیشتریب ،به عرضهنسبت  یبرابر 7/6یبا تقاضا ذوب آهن اصفهان 30 تیرآهن

 الدفو مجتمع 5SP(150*150) بلوم محصول شمشمربوط به نسبت تقاضا به عرضه  یرده بعد شده این هفته داشت.

  بوده است. یبرابر 5با نسبت  انخراس

ذشته بوده گبرابر ارزش معامالت هفته  49/5تقریبا  ،الیهزار ر 3.244.592.930 یفوالد ارزش معامالت محصوالتی 

 نیشتریب الیهزار ر 1.394.070.000با ارزش معامله خوزستان  فوالد 5SP(150*150) بلوم . در این بین شمشاست

 .را داشته استدر این هفته ارزش معامله 

چهارم  درصد نسبت به ارزش معامالت هفته26که  بوده الیهزار ر 3.734.001.110ارزش کل معامالت رینگ صنعتی 

 است.آبان رشد داشته

 

 بورس کاالرینگ پلیمری 

 

وجه به اعالم شد، با ت ریال 81.241قیمت دالر نیمایی براساس  27/08/1397های پایه در روز یکشنبه قیمت

 بودیم. درصدی قیمت دالر، در تمامی گریدها شاهد کاهش قیمت 7/3های جهانی و کاهش کاهش قیمت

جم معامله حهزار ریال با  4.223.776.793ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در بورس کاال در هفته گذشته، 

 درصد کاهش یافته است.  7و   8 باشد که به ترتیب نسبت به هفته گذشتهتن می 44.120

روپیلن پدر میان تمامی گروههای کاالیی عرضه شده تنها پلی  ،در محصوالت عرضه شده توسط پتروشیمی شازند

یی با و بقیه گروههای کاالدرصد رقابت معامله شد  6/1ریال با  93.858با میانگین قیمتی  HP552Rنساجی 

حجم  وهزار ریال  272.283.295ت پتروشیمی شازند ارزش کل معامال قیمت پایه معامله شدند و بر این اساس

 1.724امله هزار ریال و  حجم مع 176.337.772تن بوده است. پتروشیمی تبریز با ارزش معامله  2.880معامالت 

عرضه  300و  200درصدی داشته، پلی استایرن انبساطی  42و  33 تن نسبت به هفته گذشته به ترتیب افزایش

رتیب با ارزش آریاساسول و بندرامام به ت درصد رقابت داشتند. پتروشیمی 3/0و  7توسط این شرکت به ترتیب  شده

کنندگانی از جمله عرضهتن  2.037و  1.386حجم معامالت   و هزار ریال 203.954.142و  121.893.706معامله 

روه پلیمری عامالت انجام شده گعمده مبا قیمت پایه معامله شدند. در تمامی گریدها آنها بودند که محصوالت 

  932.637.574ترتیب مربوط به پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی امیرکبیر و پتروشیمی مارون با ارزش معامالت به

 تن بوده است.  3.652،  5.102،  8.415هزار ریال و حجم معامالت  342.661.968و   441.172.166، 

مترین کتن و  3.014بندرامام با عرضه  S65ین حجم عرضه در هفته گذشته مربوط به پلی وینیل کلراید بیشتر

صد بیشترین درباشد. تن می 100پتروشیمی تبریز با حجم  100حجم عرضه مربوط به پلی استایرن انبساطی 

آبادان  پتروشیمی S57کلراید  روشیمی تبریز و پلی وینیلپت  5030SSرقابت مربوط به پلی اتیلن سنگین تزریقی

 یر، اروندپتروشیمی غد  S65باشد. تمامی گروه محصوالت پلی وینیل کلرایددرصد رقابت می 49و  69به ترتیب با 

 116.502ت پایه ریال واکریلونیتریل بوتادین استایرن پتروشیمی تبریز با قیم 64.329و بندر امام با قیمت پایه 

 ریال معامله شدند.



 

 رینگ شیمیایی بورس کاال

 31 ارزش معامالت بوده،تن  18.013هزار ریال و حجم  868.849.748کل معامالت در رینگ شیمیایی ارزش 

های یمتدرصد کاهش یافته است. در هفته گذشته ق 22حجم معامالت نسبت به هفته گذشته درصد کاهش یافته و 

یمیایی شدر رینگ  بیشترین رقابت قیمتیاند. ر کاهش داشتههای جهانی و قیمت دالپایه باتوجه به کاهش قیمت

فینیل دی  آوران، دی اتیلن هگزانول پتروشیمی شازند، متیلن دیبه ترتیب مربوط به اسید استیک پتروشیمی فن

و  15،  23، 98که به ترتیب در حدود  دی اتیلن گالیکول پتروشیمی شازندایزوسیات خالص پتروشیمی کارون و 

پتروشیمی  ریال، و 39.361شیمی مروارید و مارون با قیمت پایه رقابت کردند. دی اتیلن گالیکول پترو درصد 9

، منو ریال 19.102رازی و کرمانشاه با قیمت پایه اوره گرانول پتروشیمی  .درصدی معامله شدند 9شازند با رقابت 

ا قیمت پایه ریال ، بنزن پتروشیمی بندرامام ب 50.436شیمی مارون و شازند با قیمت پایه اتیلن گالیکول پترو

در نهایت و د ریال روی قیمت پایه معامله شدن 10.853تیک پتروشیمی اروند با قیمت پایه ریال و سودکاس 46.956

 ریال معامله نشد. 24.101اوره پریل پتروشیمی خراسان و شیراز با قیمت پایه 

 

  بورس کاال رینگ کشاورزی

ورد متن  61.310هزار ریال با حجم معامله  578.987.400 ارزش در هفته جاری گندم با  در رینگ کشاورزی

. عمده افزایش یافته استدرصد   80و  82 نسبت به هفته گذشتهمعامله قرار گرفت که حجم و ارزش معامالت 

زعفران  تن  22/0ندم گمعامالت انجام شده در این هفته بر روی محصول گندم بوده است. در هفته گذشته عالوه بر 

 هزار ریال معامله شد. 15.217200با ارزش معامله 

هفته  می باشد که نسبت به تن 61.310هزار ریال و حجم  594.204.600کشاورزی ارزش کل معامالت در رینگ 

 افزایش یافته است.درصد  80 گذشته

 

 های نفتی بورس کاالرینگ فرآورده

در تن می باشد.  205.665هزار ریال و حجم  6.126.341.135های نفتی ارزش کل معامالت در رینگ فرآورده

تن توسط پاالیش نفت اصفهان،  192.525ریال با حجم   5.659.700.925باتوم با ارزش معاملهوکیوم هفته گذشته 

پاالیش ریال،  29.121آبادان با قیمت پایه تبریز و پاالیش نفت ، پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازندبندرعباس، 

شد. قیر ریال معامله  30.577شیراز با قیمت پایه ریال و پاالیش نفت  30.649 با قیمت پایه تندگویان نفت تهران

تن در هفته جاری توسط پاالیش نفت جیران اردکان و  13.140هزار ریال و حجم 466.640.210با ارزش معامله 

و پاالیشگاه نفت جیران اردکان، پاسارگاد اراک، پاسارگاد آبادان، پاسارگاد تهران  6070قیر  .نفت جی معامله شد

ریال، قیر  44.000با قیمت پایه  آبادان و بندر عباسنفت پاالیش   MC250قیر  ، 34.530قیمت پایه نفت جی با 

PG5822  ریال،  36.030پاالیش نفت بندرعباس با قیمت پایه  6070ریال، قیر  34.780نفت جی با قیمت پایه

پاالیش نفت شیراز با قیمت پایه  PG6422ریال، قیر  36.330پاالیش نفت شیراز با قیمت پایه PG6416قیر 

با پاسارگاد به ترتیب  نفت CRS1و قیر امولسیون پاالیشگاه نفت جیران اردکان  MC250قیر و  ریال39.200

 ریال معامله شد.32.000و  43.000قیمت پایه 



 

 یبورس انرژ

 حالل نیب نیاو اصفهان عرضه شد که از  بیستون ز،یتبر راز،ینفت ش شیتوسط پاال تریهزار ل14.054بخش حالل ها  در

الیش نفت پا 406. حالل ندمعامله شد هیپا متیبه قپاالیش نفت اصفهان  503و حالل  پتروشیمی بیستون 502و  503

درصد  41  که یبه طور مواجه گردید، انتقاضا کنندگ یبرابر 6/3در هفته گذشته با استقبال مناسب حدود اصفهان 

 شیپاال 404ل . قابل ذکر است حالرفتمعامله گمورد  الیر 73.086 نیانگیم متیرقابت شد و به ق هیپا متینسبت به ق

 .دیدنردگبا عدم استقبال تقاضا کنندگان رو به رو  شیرازنفت  شیپاال 410حالل  نیو همچن و شیراز زینفت تبر

 الیر 55.665 پایه متیبه ق تیتن عرضه شد که در نها 4.000ی داخل نگیدر ر بندرعباسنفت  شیسبک پاال ینفتا

 .دیمعامله گرد

تن آن  6.326زاگرس و فن آوران عرضه و  راز،یش یها یمیتن متانول توسط پتروش 6.990هفته گذشته در مجموع  در

 نیانگیم متیه قب تایرو به رو و نها یتن 3.157تن متانول عرضه کرد که با تقاضا  2.002 رازیش یمیمعامله شد. پتروش

  .معامله شد هیپا متیقنسبت به  شتریدرصد ب 7/7معادل با  یالیر 23.909

معامله  الیر 22.197 هیپا متیتقاضا رو به رو و به ق تن 3.025عرضه کرد که با متانول تن  3.500زاگرس  یمیپتروش

امله قرار محصول مورد مع نیتن از ا 144تن متانول عرضه کرد که تنها  1.488فن آوران  یمیپتروش تیشد. در نها

 .تدرصد کاهش داش 8/14متانول  هیپا متینفت ق یجهان متیگرفت. قابل ذکر است همگام با افت ق

 یدر بورس انرژ رازیو ش، بندرعباس تهران  ز،ینفت اصفهان، تبر یتن آیزوریسایکل پاالیشگاه ها 6.200هفته گذشته  در

هفته  هیپا متیقکه معادل با  الیر  67.218 هیپا متیبه ق آیزوریسایکل پاالیش نفت بندرعباستن  1.020عرضه و تنها 

 .قبل است، معامله شد

 امیرکبیر یمیپتروش نیعرضه شد که برش سنگ تن 2.006 جمو  زیتبرامیرکبیر، بندر امام،  یهایمیپتروش نیسنگ برش

تا  ندرامامبجم و  یمیپتروش نیاست که برش سنگ یدر حال نیا ،معامله شد الیر 32.684حدود  هیپا متیبه قو تبریز 

  .رقابت شد متیدرصد نسبت به ق 29

ول صورت اما معامله روی این محص ندتن عرضه شد 3.465   زینفت تبر شیپاالو  نایس یبوعل یمیپتروش تیفورمیر

 نگرفت.

 یصنعت عیاز ماگتن  50بندرامام عرضه شد.  یمیبوتان و پروپان توسط پتروش ،یصنعت عیتن گاز ما 1.600گروه گازها  در

  .ددنیان مواجه گردپروپان و بوتان با عدم استقبال تقاضاکنندگ اما معامله شد الیر 41.384 هیپا متیبه ق

تقاضا حذف  نبود لی، به دل 46.817  هیپا متینفت آبادان  به ق شیاس او عرضه شده توسط پاال یتن س 12.000تمام 

 شد.

هزار  52.300 هیپا متیبه ق وتن تقاضا روبه رو 10.054 که با دیتن عرضه گرد 10.010 ایالمگاز  شیپاال یگاز عاناتیم

رد اما به دلیل کعرضه میعانات گازی تن  4.510 نیز گاز سراجه قم شیهر تن معامله شد. قابل ذکر است پاال یبرا یالیر

 نبود تقاضا معامله ای صورت نگرفت.

 تروژنیتن ن 100ریال معامله شد. همچنین 3.465تن آن به قیمت پایه  200تن نیتروژن مایع پتروشیمی مبین  700از 

. دیعدم تقاضا حذف گرد لیکه به دل دیعرضه گرد الیر 4.000 هیپا متیدر روز سه شنبه با قپتروشیمی تبریز  عیما

 1.077.452.659نسبت به هفته گذشته بود که  الیرهزار  1.859.892.553یداخل نگیدر ر یمعامالت بورس انرژ ارزش



 

 396.957.000پاالیش گاز ایالم با مبلغ میعانات گازی  ارزش معامالت مربوط به نیشتریبهزار ریال کاهش داشته است. 

 باشد.می الیرهزار 

 

  



 

 یمیایی و پتروشیمی مجله پالتسشها و محصوالت های جهانی هفته گذشته خوراکزارش قیمتگ

در  وامبرن 16ها، محصوالت شیمیایی و پلیمری در تاریخ در این بخش به تغییرات قیمت های جهانی در گروه خوراک

وده نگاهی ی محصوالت در بورس کاال طی هفته گذشته بکه از عوامل تأثیرگذار بر قیمت گذار نوامبر 9مقایسه با 

 اندازیم:می

 

 قیمت خوراک ها 

  بوده اند. به جز پروپیلن افزایشیقیمت تمام خوراک ها  مذکوردر هفته 

 درصد کاهش داشته است. 85/6 نیچ  CFRدرصد و در  31/6فوب کره  لنیپروپ

 جنوب CFRدرصد در  8/5و  چینشمال شرقی   CFRدرصد در  74/5 اتیلن بوده، اتیلننرخ مربوط به  افزایش نیشتریب

 .دیرس نیچ یشرق شمال  CFRدالر در  978 متیداشته و به ق افزایش نیچ یشرق

 نیچ  CFR  نیبوتادداشته اند. قابل ذکر است  شیدرصد افزا 36/0و درفوب کره درصد  78/2 نیچ  CFRدر بوتادین 

 دالر در تن معامله شد. 1.110

 

 قیمت شیمیایی ها 

 کاهشی بودند. گذشته همه محصوالت شیمیاییدر هفته 

 85/12هند   CFRدرصد،  17/1 ایآس یجنوب شرق CFR،  94/4 نیچ یداخل  CFR،  94/15  نیچ  CFRمتانول در 

 له شد.دالر معام 370 متیبا قتایوان بدون تغییر   CFRدر حالی که متانول  کاهش داشت 16/8 کره CFRدرصد و 

عامله در تن م وانی  6.254 متیدرصد کاهش به ق 68/9محصول تولوئن در هفته گذشته با  نیچ یداخل  CFR متیق

ادل  مع یکاهش زیمحصول در  فوب کره ن نیدرصد  کاهش داشته ضمناً ا 22/8محصول  نیا نیچ CFR  نیشد، همچن

 .درصد داشته است 93/9

 نیچ یداخل  CFR  نیدالر در تن معامله شد، همچن 705 متیدرصد کاهش داشت و با ق MEG   17/6 ن،یچ CFRدر 

 درصد کاهش داشت. 44/6محصول  نیا

  CFRر و د دیدالر در تن در فوب کره رس 802 متیدرصد کاهش به ق 92/5مخلوط در هفته گذشته با حدود  نیلیزا

 درصد کاهش داشت. 39/5 وانیتا



 

دالر در  1.060 متیو ق افتی متیخود کاهش ق یلیدرصد در تمام مقاصد تحو 5/5دالر، در حدود  63منومر  رنیاستا

CFR  را به ثبت رساند. نیچ 

 53/3کره  دالر معامله شد و در فوب 702 متیدالر  کاهش داشته و با ق 23ل درصد معاد 19/3  نیچ CFRبنزن در  

 دالر کاهش داشته است. 6/24درصد برابر با 

ص داد و به را به خود اختصا متیدرصد کاهش ق 93/2و فوب کره معادل  نیچ  CFRدالر کاهش در  61/33  نیلیپارازا

 .دیرس نیچ  CFRدالر در  1.122 متیق

دالر  915به  920محصول از  نیا متیدرصد، کاهش داشت. ق 54/0دالر در تن معادل  5 نیچ CFR ک،یترفتال دیاس

 .دیرس

 

 ها یمریپل متیق

 .مانده است یدر هر سه منطقه ثابت باقPVC  ونیگروه سوسپانس متیطول هفته مورد گزارش ق در

 کهی، درحالداشته متیدالر در هر تن کاهش ق 30 ایو جنوب آس یجنوب شرق یایدر منطقه آس لمیف نیسنگ لنیات یپل

 یپل متیق نیدالر در هر تن معامله شد. همچن 1.171متیکاهش با ق نیشتریبا ب یشرق یایدر آس محصول نیا متیق

در هر تن  دالر 1.101و  1.201 متیبا ق بیبه ترت شدالر کاه 30با  یشرق یایدر آس یقیو تزر یباد نیسنگ لنیات

  یبک خطس لنیات یداشته است. پل متیدالر در هر تن کاهش ق 20 ایو جنوب آس یجنوب شرق یایمعامله شد و در آس

الر کاهش د 20و  10با  بیبه ترت یشرق یایو آس یجنوب شرق یایدر هر دو منطقه کاهش داشته، در آس زین  یمعمول

But یسبک خط لنیات یدالر در هر تن معامله شد. گروه پل 1.101و  1.031 متیبا ق ene با  یرقجنوب ش یایدر آس

وب و جن یشرق یایمحصول در آس نیا متیدالر در هر تن معامله شد و کاهش ق 1.091 متیدرصد کاهش با ق 8/1

 ایب آسو جنو یجنوب شرق یایآس رد C6 یسبک خط لنیات ی. پلباشدیدرصد م 91/0و  96/0در حدود  بیبه ترت ایآس

ر تن معامله هدالر در  1.181 متیبا ق متیدالر کاهش ق 30با  یشرق یایداشته و در آس متیدالر در هرتن کاهش ق 20

 .شد

دالر در هر تن مواجه شد و  20حدود  متیبا کاهش ق یجنوب شرق یایدر منطقه آس یقیو تزر لمیف لنیپروپ یپل گروه

 دیگر لنیپروپ یپل متیق لن،یپروپ یدالر کاهش در هرتن داشته است. در گروه پل 30 ایو جنوب آس یشرق یایدر آس

دالر در هر  1.171و  1.221 متیبا ق بیو به ترت افتهیدالر در هر تن کاهش  30 یشرق یایآسو  ایدر جنوب آس ینساج

 ییایمیش لنیپروپ ی. پلدیدالر در هر تن رس 1.211 متیدالر کاهش به ق 20با  یجنوب شرق یایتن معامله شد و در آس

 با بیبه ترت یجنوب شرق یایو آس ایدالر در هر تن و در جنوب آس 1.216 متیدالر کاهش با ق 40با  یشرق یایدر آس

HI  مقاوم رنیاستا یدالر در هر تن معامله شد. پل 1.261و  1.256 متیبا ق متیدالر کاهش ق 20و  30 PSیایدر آس 

دالر در هر تن معامله   1.331و  1.361 متیدرصد کاهش با ق 32/4و 23/4با  بیبه ترت یشرق یایو آس یجنوب شرق



 

درصد  19/5و  57/3بیبه ترت یشرق یایو آس یجنوب شرق یایدر آس  GPPSیمعمول رنیاستا یپل تیشد و در نها

 .دیدالر در هر تن رس 1.281و  1.351 متیو به ق افتهیکاهش 

با  بیبه ترت دالر کاهش در هر تن 70با  یجنوب شرق یایو آس یشرق یایدر آس (ABS)اکریلونیتریل بوتادین استایرن 

 .دالر در هر تن معامله شد 1.531و  1.481 یهامتیق

 افتهیکاهش  دالر در هر تن  5/29و  39 بیدر طول هفته گذشته به ترت انهیدر خاورم نیسبک و سنگ لنیات یپل متیق

درصد کاهش 02/1با  یو نساج یقیتزر لنیپروپ یدالر در هر تن معامله شد. پل 1.165و  1.017 متیبا ق  بیو به ترت

دالر  1.017 متیدر هرتن با ق متیدالر کاهش ق 24با  یطسبک خ لنیات یو  پل دیدالر در هر تن رس1.167به  متیق

 .در هر تن مورد معامله قرار گرفت

 

  



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 
 

 هابانک

 اردیلیهزار م 77: در مجموع شودگته می هاها در بانکیدر بحث تهاتر بده

هزار  10اعالم شده است، تاکنون کمتر از  یبانک مرکز یاز سو یتومان بده

کار،  یجیانجام تدر لیتهاتر شده و به دل هایبده نیتومان از ا اردیلیم

تومان و کمتر از  ونیلیم 100 ریارقام ز یارائه کرد. حت یقیآمار دق توانینم

 نکهیشده است. ا هیتسو یهزار فقره بده 5تا  4وجود دارد. بالغ بر  زیآن ن

تومان  اردیلیهزار م 100 هیتسو تیسال به طور کامل از ظرف انیتا پا میبتوان

 .به روند کار دارد یبستگ میاستفاده کن

 

بانک  نیبانک طبق آمار، بهتر نی: اگفتبانک ملت  تیوضعآخرین درباره  یکاظم چاوش

 7سال گذشته بالغ بر  یمال یهادر صورت کهیاست. به طور یارز یهاییبرخوردار از دارا

ارز  ریدر مورد ابهام مربوط به نرخ تسع یچاوش لحاظ شده است. یارز ییدالر دارا اردیلیم

نرخ  نییو تع یبانک مرکز نیی: هر چند تا زمان تعگفتهم  "وبملت" یارز یهاییدارا

سنا،  ای مایارز در سامانه ن متیق نیانگیتوانند با در نظر گرفتن میاما سهامداران م ستین ی، امکان اعالم رسم ریتسع

 درآمد کنند. ینیبشیپ یبیبانک داشته باشند و اقدام به محاسبه تقر یارز یهاییارز دارا ریتسع یاز آثار مال یلیتحل

 یهاییبانک ملت مناسب بوده و با توجه به فروش امالک و دارا تیموضوع، وضع نیبانک ادامه داد: فارغ از ا یمال راموریمد

مجددا عرضه خواهد  طیشرا رییمس با تغ یمل یدرصد 7/5بلوک  کهیبه طور رو خواهد شد.هروب یمازاد، با تحوالت مثبت

تابلو  یفعل متیبه ق ی، سود قابل توجه و معادل سود سال گذشته حتفروش متیتمام شده و ق یشد و با توجه به بها

از  یو در دستور فروش قرار گرفت که بخش هیشرکت ته 34شامل  یگفت: سال گذشته فهرست یو محقق خواهد شد.

 ادامه دارد. یهم در سال جار یآن انجام و بخش

 



 

 شیمیایی

توان به تعدیل مثبت سنگین در نماد پاکسان از مهمترین تحوالت کدالی می

آذر ماه دارد، در  30اشاره داشت. این شرکت که در سال مالی منتهی به 

بینی ریالی پیش 670را در سطوح  97سال حالی سود هر سهم خود برای 

 60کرده بود که این رقم را در گزارش جدید منتشر شده با تعدیل سنگین 

 3درصدی مقدار فروش  49افزایش ریال افزایش داد.  1.075درصدی به 

ماهه قبلی از دالیلی است که  3بینی نسبت به پیش 97ماه پایانی سال 

داشته باشد  98تری برای سال پاکسان سود قویرود شده است. با این شرایط انتظار میرشد سود این شرکت را موجب 

 .نیز از این وضعیت منتفع خواهد شددرصدی  68و البته نماد شوینده به عنوان سهامدار 

 

 پتروشیمی

آبان ماه  27و  26شود طی روزهای شنبه و یکشنبه، گفته می

تن اوره  62.627تن پلی اتیلن فیلم و  7.551تن متانول،  89.700

است. عمده خریداران از چین، عراق، هند، افغانستان، صادر شده 

اند. ارزش صادرات به دالر طی چند روز پاکستان، ترکیه و امارات بوده

روز اخیر افزایش داشته است. باید امیدوار  45اخیر نسبت به میانگین 

شور مهیا باشد و روند افزایشی بود که فضا برای صادرات غیر نفتی ک

 .اس آمار گمرک نیز ثبات یابدمد ارزی بر اسآدر

 

 رایانه

 فرابورس در آذرماه 5 دوشنبه روز مادیران ایران اداری هایماشین صنایع سهام اولیه عرضه

 کد هر ازای به سهم 2.000 سهمیه با شرکت این سهام است، گفتنی .خورد خواهد رقم

 شرکت دیگر عبارت به .شودمی عرضه ریال 3.650 الی 3.320 قیمتی رنج در و معامالتی

 در که است درحالی این .دارد عرضه این در را نفر هزار 60 مشارکت بینیپیش فرابورس

 حداکثر ،نفر هزار 340 توسط مادیران خرید فرض با بنابراین .داشتند مشارکت نفر هزار 312 از بیش اولیه عرضه آخرین

 است. نیاز مادیران خرید برای نقدینگی تومان هزار 130 حدود بنابراین یابد،می تخصیص معامالتی کد هر به سهم 350

 



 

 سیمان

هایی ایجاد کرده و هد ارزی در زمان صادرات، محدودیتها به ارائه تعگفت: الزام شرکت مدیرمالی سیمان خوزستان

از طریق سیستم بانکی تاثیر قرار داده است. انتقال ارز از عراق به ایران ت سیمان و کلینکر به عراق را تحتخصوصا صادرا

ها گفت: با وی درخصوص وضعیت سودآوری سیمانی .پذیر نیست و صادرات به عراق با مشکل مواجه شده استامکان

، و این افزایش نرخ از روز سه شنبهبندی شده هم افزایش داشته نرخ پاکت سیمان، قیمت سیمان بستهتوجه به افزایش 

درصد افزایش داشته است. افزایش نرخ ارز هم سودآوری  12وش سیمان هم اعمال شده است. در سال جاری نرخ فر

های سیمانی قطعا در سال جاری بیش از سال گذشته، ها را افزایش داده و با در نظر گرفتن کلیه شرایط، شرکتسیمانی

ها به الیحه وی تصریح کرد: چشم سیمانی .سود محقق خواهند ساخت

لت هم حجم بودجه عمرانی را افزایش دهد است و امیدواریم دو 98بودجه 

تواند رونق ده را اجرا کند. ساختار بودجه میو هم بودجه در نظر گرفته ش

های انرژی نیز در بودجه زگرداند. البته احتماال نرخ حاملها بارا به سیمانی

های انرژی خبر داشت و افزایش احتمالی نرخ حامل افزایش خواهد 98

 .ها نخواهد بودمثبتی برای سیمانی

 

 فلزات اساسی

 اکثریت با و تامین صدر شرکت طرف از سبحانی بهرام دکتر اصفهان، آهن ذوب سهام صاحبان مدیره هیات جلسه در

 .شد معرفی اصفهان آهن ذوب سهامی شرکت مدیره هیات رئیس بعنوان آرا، قاطع

 

 تایرسازی 

 ه است.شد بیدر وزارت صنعت تصو یبه صورت رسم یرانیا ریتا متیق درصدی 30 شیافزا شودگفته می

 

 

 

 

 



 

 یاداشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


