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گذاریم که بازار سرمایه بر خالف فصل تابستان، وضعیت چندان واپسین روزهای فصل خزان را در حالی پشت سر می

ایم...! البته طی دو هفته های اخیر شاهد ریزش قیمت سهام به مانند برگ درختان پائیزی بودهمساعدی نداشته و طی ماه

ها کاسته شده است اما حجم و ارزش ا حدودی از سرعت افت قیمتگذشته وضعیت بهتری در بازار سرمایه حاکم بوده و ت

ها صادر ننموده است. نگاهی به منحنی ارزش معامالت نشان معامالت تاکنون سیگنال مثبتی مبنی بر تغییر روند شاخص

تری کل خفیفدهد که در مهر و آبان نقدینگی باالیی از بازار خارج شده است. در آذر ماه نیز خروج نقدینگی به شمی

دهد که بررسی منحنی ارزش معامالت نشان میول از بازار امیدوار بود. پتوان به توقف خروج بیشتر ادامه داشته و می

میلیارد  600از  بازار برای بازگشت به مدار رشد و خروج از روند رکودی، نیاز به افزایش ارزش معامالت تا سطوح بیش

، «رخ سود بانکیکنترل ن»مطلب مهم یعنی  3اما در این شماره از بولتن درخصوص  رد.تومانی و ثبات در این محدوده دا

 کنیم. بحث می« بررسی آمار گمرک»و « ناشران EPSعدم ممنوعیت در اعالم »

ظهارنظر یکی از مهمترین خبرهای هفته گذشته که بازار توجه چندانی به آن نداشت، اکنترل نرخ سود بانکی: 

گفت: از نظر  رکزیمرئیس بانک دار بود. های مدتبه سپرده هادرخصوص پرداخت میزان سود بانکعبدالناصر همتی 

اما چون تعداد  استتصویب کرده  ساله(نرخ سود سپرده یک %15ما نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار )

کنیم. همانطور که برای کاهش تخلفات از مصوبه شورا زیاد است به صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت می

کنیم. در گام اول از امروز نرخ سود نرخ ارز گام به گام حرکت کردیم برای نرخ سود بانکی هم از این روش استفاده می

جدی و به سرعت با  و اگر بانکی باالتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، به طوردرصد نباید داشته باشیم  20باالی 

سراغ داریم،  ر بازار ارزدبا توجه به نظم و جسارتی که از رئیس جدید بانک مرکزی به ویژه کنیم. آن بانک برخورد می

بازار سرمایه ، ودشسود بانکی تعدیل  دانیم اگر نرخهمه می .توان به وقوع تحوالت مثبت در این حوزه امیدوار بودمی

 رسد بازار کم کم باید به این دست خبرها واکنش مثبت نشان دهد. . به نظر میبهتری خواهد گرفت P/Eقطعا 

 



 

ذاران از سازمان در حالی یکی از مهمترین مطالبات فعاالن بازار و سرمایه گ«: ناشران EPSعدم ممنوعیت در اعالم »* 

باشد که در روزهای میانی هفته اخیر، دکتر شاپور بینی سود و زیان میناشرین به ارائه صورت پیشبورس موظف کردن 

و  ستیوع نناشران به طور کامل ممن یبه بازار از سو EPS: اعالم گفت سازمان بورس و اوراق بهادار سریی محمدی

سود هر سهم  ینیبشیپ دهندهلیتشک یهاالیهمچنان متر ،تیریعملکرد مد یریتفس یهادر گزارش توانندیناشران م

کنون اداره نظارت بر ناشران گفت هم ا دیبازار دوباره اعمال شود، با یهاخواسته نکهای اما را ارائه دهند. اتیپس از کسر مال

 یهازارشگدر  ،الزم است EPSاعالم  یکه برا یاگر احساس شود که موارد نیبنابرا موضوع است. نیا یدر حال بررس

این ن شد یی. اجراخواهد بودبازار  یبرا یخوب اریبس ها خبرشرکت EPS ینیبشیبرگشت پ .شودیم لیتکم یریتفس

گران چه در جهت خرید و چه در جهت فروش خواهد شد. باید اصالح رفتار معامله بازار و یسبب بهبود فضارویداد 

 امیدوار بود تا پیش از اسفندماه تصمیمات و تغییراتی در این حوزه رخ دهد. 

فروش خوبی را ثبت  های صادرکنندهشرکتبرخی از  هفته اخیر، 2گویا طی طبق آمار گمرک، : «بررسی آمار گمرک»* 

مرک به تنهایی . )البته گدارد 97 ماه آذردر  رانیا یصادرات دالر یاز رکوردشکن تیگمرک حکاداده  نیآخراند. کرده

های ها )به ویژه شرکتنابراین این انتظار وجود دارد که بنگاهب(. تواند خروجی مناسبی برای تحلیل و بررسی باشدنمی

تواند تا حدودی بهتری را به بازار منعکس کنند. این اتفاق میوش های تولید و فرماه گزارشصادرکننده( در دوره آذر

 ها را کاهش داده و بخشی از اعتماد از دست رفته را بازیابی کند.های بازار نسبت به کاهش درآمد و سود شرکتنگرانی

دارد. « ک درمانیشو»های گذشته هم اشاره شد، بازار برای برگشت به مدار رشد، نیاز به همانطور که در بولتن شماره

تر سرمایه گذاران و فعاالن تواند بازار را از ریل رکود خارج نموده و شاهد رفتار تحلیلیبنابراین تحقق موارد اشاره شده، می

  ها و حجم و ارزش معامالت خواهیم داشت.وضعیت شاخصاما در ادامه نگاهی به آخرین این حوزه باشیم. 

اند که این رقم در واحدی به پایان رس 165.352ماه را در ارتفاع آذردر حالی سومین هفته از « دماسنج بازار سرمایه»

ادل ( واحد مع1.058واحد بود. بنابراین باید گفت زیان سرمایه گذاران در هفته گذشته، ) 166.860پایان هفته دوم، 

 1.844ع در حالی کار خود را در ارتفا Ifexکی بهتر بود. درصد بوده است. در شاخص فرابورس وضعیت اند 9/0

ایان هفته رفت. واحدی آرام گرفت و به تعطیالت پ 1.851واحدی آغاز نمود که این شاخص در پایان هفته، در ارتفاع 

 ست. ادرصد( بوده  38/0واحد )معادل  7در هفته سوم آذرماه  Ifexبنابراین باید اذعان داشت که بازدهی 

واحدی درگیر است. بر اساس  28.000 – 27.900که فعال با مقاومت مهم را داریم  «وزنهم»شاخص در سوی دیگر، 

رود که این رقم در پایان آذرماه می واحدی به مصاف هفته پایانی 27.743وزن در حالی با ارتفاع این گزارش، شاخص هم

 1/1واحد )معادل  302وزن برابر با ید گفت بازدهی شاخص همواحد بوده است. در نتیجه با 27.441ماه آذر هفته دوم

وزن پس از ریزش سنگین اخیر، آرایش کنید، شاخص هممشاهده میدرصد( بوده است. مطابق با تصویری که در ذیل 

رسد پس از یک برگشت به عقب در راستای جذب انرژی، گرفته و به نظر می ENDING DIAGONALبرگشتی 

 سازی وانبوه تقاضا و شکست مقاومت یاد شده باشیم. گفتنی است، در بسیاری از نمادهای گروه سیمانی،شاهد افزایش 

 شود.ی به همراه واگرایی مثبت رویت میهای غیرفلزی، الگوی برگشتکانی



 

 

 

 پیش بینی بازار 

ها منفی بود اما بازدهی اکثر نمادبا بازاری نوسانی و فرسایشی مواجه شدیم. بطوریکه در صنایع بزرگ  گذشته هفتهطی 

یال )برگشت تر )از آغاز روند اصالحی(، تقویت ارزش رعامل اصالح قیمت قوی 3در صنایع متوسط و کوچکتر بواسطه 

ر بازار سهام کامال دضعف تحلیلی تری را شاهد بودیم. معامالت پر حجمهزار تومان( و انتظارات تورمی،  10دالر به کانال 

گران نسبت به خریدهای خود چندان مطمئن نباشند، در نتیجه با کمترین همین موضوع باعث شده تا معامله عیان است و

طی هفته گذشته، صنایعی نظیر  .روه دیگر را شاهد هستیمگران از گروهی به گلغزشی در روند روزانه چرخش معامله

هایی نظیر مو تک سه« حمل و نقلی»، «خودروسازی»، «رایانه»، «بانکداری»، «شیمیایی و شوینده»، «محصوالت غذایی»

و خروج نقدینگی  روند ورود تری را به ثبت رساندند. نگاهی بهین مورد توجه بودند و بازدهی قویبیش از سایر« وتوکا»

ها در سمت و حضور پر رنگ حقیقیها در سمت خرید صنایع بزرگ برتری دست حقوقیها نشان از و حقوقیها حقیقی

ته گذشته را زار هفد صنایع تورم محور و ریالی دارد. برای روزهای ابتدایی هفته جاری، انتظار وضعیتی مشابه با باخری

ها، به مرور شرکت یک شدن به زمان انتشار گزارش آذرماهرود با گذر از روزهای میانی هفته و نزدداریم اما انتظار می

تواند جهانی می بازارهای ها به ویژه نفت درکامودیتیدر این تحرکات . تقاضا و رشد ارزش معامالت باشیمشاهد تقویت 

 در روند حرکتی بازار نقش بسزایی داشته باشد.

 

 



 

 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(

و اوراق بلوک 

 )م.ت(

17/90/1397  703 324 94 418 285 

18/90/1397  1.059 512 120 632 427 

19/09/1397  747 363 124 487 260 

20/09/1397  362 305 22 327 35 

21/90/1397  848 298 150 448 400 

 1.407 2.312 510 1.802 3.719 جمع کل

٪-7 5.057 جمع هفته گذشته  520 2.466 2.591 

٪-26 اختالف )درصد(   2-٪  6-٪  7/45-٪  

 

 

 بازدهی درصد میزان بازدهی 23/09/1397تا تاریخ  17/09/1397از تاریخ  هاشاخص

-1.508 165.352 166.860 شاخص کل بورس  9/0-٪  

٪1/1 302 27.743 27.441 وزن(شاخص کل )هم  

٪38/0 7 1.851 1.844 شاخص فرابورس  



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

دهد که اگرچه نقدینگی جدیدی وارد بازار نشده اما از سرعت خروج نقدینگی هم به شدت جداول و گراف فوق نشان می

گران گیرند که معاملههایی شکل میکاسته شده و شاهد ضعف در طرف فروشنده هستیم. این دست الگوها معموال در دوره

ورود نقدینگی و انتشار گزارش مناسب در دوره  راین در صورتاند. بنابهای سقف نداشتهفرصت فروش کافی در قیمت

صنعت  4توان به یک دوره رونق )حتی برای کوتاه مدت( در بازار سرمایه امیدوار بود. طی هفته گذشته، آذرماه می

ختصاص بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود ا« های نفتیفرآورده»و « خودروسازی»، «فلزات اساسی»، «بانکداری»

میلیارد  2.312طی هفته گذشته به بازار بورس و فرابورس(  2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در دادند. 

)میانگین روزانه انی میلیارد توم 2.466بالغ گردید که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 462)میانگین روزانه تومان 

 دهد. درصدی را نشان می 6هفته دوم آذرماه، افت  میلیارد تومان( 493

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

و  نیچن 97گفتند در سال هاییکایآمر نکهیا: رهبر معظم انقالب فرمودند

جنجال  97باشد؛ ممکن است در سال  بیممکن است فر م،یکنیچنان م

باشند. همه، حواسشان را جمع  دهیکش 98سال  یبکنند و نقشه را برا

در  یتیضد امن یو کارها میاست که به کمک تحر نیا کایآمر نقشه کنند.

ای آیت اهلل خامنه کنند. جادیو مشکالت ا یکشور ما اختالف و جنگ داخل

مردم  یکه نسبت به مشکالت اقتصاد کنمیآنچه بنده احساس مفرمودند: 

 ت.اس یداخل دیتول تیتقو رد،یانجام بگ دیبا

 

 نکهیا یدارد برا میتصم میاروپا تصم هیاتحاد :نوشت یروزنامه آلمانیک 

تشکل  کینهاد مشخص و  کیرا باز نگه دارد  رانیبا ا یپرداخت یهاکانال

 اند.باره باهم توافق کرده نیآلمان و فرانسه درا کند. سیهدفمند را تاس

 یآلمان سیرئ کی قرار است در فرانسه مستقر شده و یاتجارتخانه نیچن

جامعه هدف وارد  نیعالقمند هستند تا به ا ییکشور اروپا 9 داشته باشد.

./ در همین زمینه است شیو اتر ایاسپان ا،یتالیکشورها ا نیشوند؛ از جمله ا

یا سه هفته آینده اجرایی  طی دو« SPV» : ساز و کار مالی اروپا برای ارتباط مالی با ایرانجمهور گفترئیس دفتر رئیس

 د.شومی

 

حمایت از برجام باعث : مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت

رینی طی موگ .پوشی کنیم شود از مسائل دیگر مرتبط با ایران چشمنمی

ای خود ذیل : ایران به تمام الزامات هستهنشست خبری در بروکسل گفت

ای خود داریم ایران به پایبندی به تعهدات هستهبرجام پایبند است. انتظار 

ها ادامه دهد. اتحادیه اروپا متعهد است که مردم ایران از عواید لغو تحریم

های آتی مند شوند. انتظار داریم مکانیزم مالی ویژه با ایران طی هفتهبهره

یمن  ای از جملهامه موشکی و موضوعات منطقهنی برنآغاز به کار کند. وی تاکید کرد که مذاکرات با ایران برای رفع نگرا

 ت.شروع شده و پیشرفت داشته اس



 

 اقتصادی

به ی، خود با مقام معظم رهبر ریاخ داریاشاره به د اب رئیس بانک مرکزی

 یارزش پول مل شتریچه ب هر تیتقو یبرا یبه بانک مرکز شانیدستور ا

و نظام  یبانک مرکز :اشاره و اعالم کرد یاستقالل بانک مرکز تیو اهم

مقام معظم  راهبردهایتحقق  یبرا یو کارشناس یتیریتمام توان مد یبانک

 د.خواهد بر رکا به یرهبر

 

روزه  60توقف  کیبعد از  نیو چ رانیا یتبادالت بانک یاز آغاز رسم نیو چ رانیمشترک ا یاتاق بازرگان سییر بینا

 .خبر داد

 

 دوارمیارز ام متیق یتوجه به روند کاهشبا  :گفت یکل بانک مرکز سیرئ

کشور  دیتول ازیآنها در چرخه اقتصاد واردات مورد ن شتریب یبا ارائه ارزها

با  رانیا یمال یهاآغاز به کار کانال شود. نیتر ارز تأمنییپا یهابا نرخ

با آن کشورها اقدام  رانیا یکشور و حذف دالر از تبادالت تجار نیچند

از کشورها  یو برخ رانیا نیعمال ب است. رانیا یمال میحردر حوزه ت یمهم

 د.شویم تیموضوع تقو نیا ندهیشده و در آ جادیدو جانبه ا یپول مانیپ

 

 یعبدالناصر همت یکه البته قبالً از سو دیجد یدر اقدام یبانک مرکز

 یکارت یهاتراکنش یرا برا یاتازه یهاتیشده بود، محدود یارسانه

 ییکه به منظور مبارزه با پولشو دیجد استیس نیطبق ا اعمال کرده است.

داشته است،  یهم در کنترل نوسانات ارز ییبسزا ریاجراه شده و اتفاقاً تاث

تومان تراکنش  ونیلیم 100تا  تیتواند در طول روز نهایم یهر شماره مل

تواند یتومان م ونیلیم 50تا  تینها زین یهر کارت بانک داشته باشد. یبانک

 د.داشته باش یتراکنش بانک

 



 

 اوراق دیخر یبراهزار میلیارد تومان  32صرف : 98نکات مهم بودجه سال 

 یبرا یتومان 4.200تومان ارز  اردیلیم 14 نیتام/  فروخته شده سال قبل

/  حقوق کارمندان و بازنشستگان یدرصد 20 شیافزا /ی اساس یکاالها

 دیتولکاهش  / تومان خواهد بود اردیلیهزار م 42همان  یپرداخت ارانهی

بشکه با  ونیلیم مین ویک هزار بشکه در روز به  410و  ونیلیم 2نفت از 

طرح /  درصد خواهد بود 27 ینفت یهاسهم اتکا به درآمد/  دالر 54 متیق

 ت.تومان در نظر گرفته شده اس اردیلیهزار م 35تحول سالمت 

 

دو ماه گذشته  را نسبت به رانیو واردات نفت ا دیسطح خر یالدیم یقصد دارد در ماه جار نیبه گفته منابع آگاه، چ

 دهد. شیافزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بازارهای جهانی

 
 نام مواد 17/09/1397 24/09/1397 تغییر هفتگی

 نفت 61 60 ٪-6/1

 طال 1249 1238 ٪-9/0

 بیلت 445 422 ٪-7/0

 مس 6150 6141 ٪-1/0

 روی 2539 2537 ٪-1/0

 آلومینیوم 1961 1925 ٪-8/1

 سنگ آهن 66 70 1/6٪

 سرب 1994 1954 ٪-2

 متانول 270 276 3/2٪

 اوره 291 283 ٪-7/2

 

مذاکرات ی بندنزمادرخصوص  نیچ یوزارت بازرگانضعیفی هستیم. رسیدن بیانیه در بازارهای جهانی، شاهد نوسانات 

آمده  ینیوزارتخانه چ نیا هیانیدر بها را به دنبال داشته باشد. تتوانست رشد قیممی آمریکا و چین دو کشور نیب یتجار

سران  نیب G20نشست  هیکه در حاش یکه بر اساس توافق یتجار یو نقشه راه مذاکرات آت یبنددو طرف درباره زمان که

خبر خوبی نبود.  نوامبر ماه در ینچ صنعتی تولیدات رشد ناامیدکننده آماراما  تبادل نظر کردند. دو کشور شکل گرفت،

 شاهد ،فروش بخش در دارد. نگرانی جای مسکن هایشاخص سایر نوامبر، ماه در چین مطلوب گذاری سرمایه وجود با

 زمین روشف وضعیت عالوهه ب .است شده بدتر درصدی( 1/3 اکتبر) آن قبل ماه به نسبت که هستیم عملکرد %1/5 افت

 از نشان که شده ابطال متقاضی بدون شهر، 300 در زمین فروش مزایده 618 امسال، ماه 11 طی و است نامطلوب نیز

 دارد. مدت میان در مسکن بخش روشن چندان نه اندازچشم

 

 نفت

رود کاهش تولید اوپک و هان اندکی ترمیم شده و انتظار میبه نقل از رویترز، در حالی وضعیت در بازارهای مالی ج

اختالل  .یافته استافزایش  اندکیقیمت نفت  که بیت توازن میان عرضه و تقاضا شودموجب تث 2019سال متحدانش در 

ایجاد شده در صادرات نفت هند پس از تصرف بزرگترین میدان نفتی این کشور توسط یک گروه شبه نظامی نیز در رشد 

ریکا گفت که چین در حال خنثی کردن پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آم .ه استقیمت نفت موثر بود



 

اختالفات تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان است، وضعیت بازارهای مالی در آسیا تقویت شد. با این وجود، تحلیلگران 

 د.دهند شدن رشد اقتصاد جهانی هشدار مینهمچنان در مورد کُ

و  2019های اقتصاد جهان در سال»نوشت: ز خود اندادر جدیدترین چشم «اکونومیست اینتلیجنس یونیت»موسسه 

رف در بهره و باال رفتن نرخ تورم موجب محدود شدن مصمواجه خواهد شد، زیرا افزایش نرخبا کاهش رشد  2020

فریدون  «.گرددیر موجب تضعیف بازارهای نوظهور ماقتصادهای بزرگ توسعه یافته خواهد شد و بالتکلیفی موجود در بازا

ازه زمانی کاهش تولید اوپک و متحدانش برای کاهش حجم ذخایر در باحتماال  :گفت «اف جی ای»فشارکی، از موسسه 

 د.کافی نخواهد بو 2019ماهه نخست سال  3

 

 فلزات رنگین

 25/1 به وامبرن ماه در چینی هایبانک توسط شده داده هایوام میزاننوسانات محدودی را شاهد بودیم.  در فلزات رنگین

 از جلوگیری برای ولتد ورود معنی به این. بود باالتر اقتصاددانان یوانی تریلیون 1/1 بینیپیش از که رسید یوان تریلیون

ماه اخیر موجود  8ها باشد. طی تواند محرک قیمتاز طرف دیگر کاهش موجود انبارها را داریم که می. است بحران وقوع

مس  کاهش داشتند. درخصوص فلز %19و موجودی انبارهای سرب  %42، موجودی انبارهای روی  %66انبارهای مس 

 وجود نگرانی این و ستا افزایشی لندمدتب در پاک انرژی و برقی خودروهای از استفاده به دلیل تقاضاشود که گفته می

 شود. عرضه کسری به منجر اکتشافات کاهش یا توقف که دارد

 

 سنگ آهن  –فوالد 

 ،تانگشان قهمنط در مستقر فوالدی هایکارخانه که اندداده دستور چینی مقامات: کرد اعالم چین فوالد و آهن انجمن

 دومین حال، نای با .دهند کاهش درصد 60 تا 30 حدود ،(دی 10 الی آذر 18) دسامبر 31 تا 9 از را خود تولید ظرفیت

 از مواد و کاالها حمل و بارگیری برای دیزلی سوخت با هایکامیون برای را هاییمحدودیت نیز آالیندگی هشدار سطح

 سال در متوسط رطو به که تانگشان در فوالد تولید هایکارخانه که شده زده تخمین تاکنون .است کرده ایجاد چین بنادر

 کاهش به نجرتولید فوالد، م کاهش .نمایند کم را تولید درصد 35 تا 30 امسال بودند داده ظرفیت کاهش %42 گذشته

ساز تواند زمینهیشناسان معتقدند که این رویداد مبرخی از کار .شد خواهد میالدی جاری سال پایان تا آهن سنگ تقاضای

 2018 فوریه 22 از کاهشی بوده است. چین تانگشان بیلت انبارهای موجودی بازارهای جهانی شود.تقویت نرخ فوالد در 

 است. تاریخی رقم ترینپایین به نزدیک که رسیده تن هزار 178 به و یافته کاهش %82در حدود  موجودی امروز، به تا

 



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 فوالد هرمزگان 

ه تعادل رسیده بتومانی،  370تومانی تا سطوح  500رسیم که پس از اصالح قیمت از سطوح هرمز میدر گروه فوالدی، به 

 میلیارد 5.746 ماهه 3 دوره طی حالی باشد. فوالد هرمزگان دربرای بازگشت به سقف قبلی خود می و حاال در تالش

 که داشت الصخ سود( سهم هر ازای به ریال 78) ریال میلیارد 1.165 و عملیاتی سود ریال میلیارد 1.301 فروش، ریال

 میلیارد 11.360 خالص سود و ریالی میلیارد 11.859 عملیاتی سود به ریالی، میلیارد 10.826 فروش با تابستان فصل در

 سنگین روشف با امسال نخست نیمه در هرمز گفت باید مجموع در .است یافته دست( ریال 757 سهم هر ازای به) ریالی

 11.900 تهگذش سال مشابه دوره فروش که است شرایطی در این و نموده محقق سود ریال 835 ریالی، میلیارد 16.572

  .است بوده سهم هر ازای ریال به 79 خالص سود و ریال میلیارد

در ادامه به باشد. هش سود شرکت در نیمه نخست سال میو تسعیر دالر با نرخ آزاد دلیل اصلی جافزایش نرخ فروش 

ردین ماه نخست سال جاری درآمد )فرو 7این شرکت در حالی طی رویم. می 97بررسی عملکرد شرکت در سال  سراغ

 22.664( 3.992، آبان 2.099، مهر 3.225، شهریور 1.863، مرداد 5.623، تیر 2.532، خرداد 1.780، اردیبهشت 1.405

نتیجه  درست. میلیارد ریال بوده ا 17.083میلیارد ریالی را محقق نموده که این رقم برای دوره مشابه سال گذشته 

ید نموده و هزار تن فوالد تول 138شرکت از ابتدای سال رشد داشته است.  درصد 32نسبت به سال قبل  هرمزعملکرد 

ات نداشته ر بخش صادردهد که شرکت تاکنون مشکلی دش رسانده است. این وضعیت نشان میهزار تن آن را به فرو 136

 ریالی شرکت باشیم.  1.300ود رود تا پایان سال شاهد تحقق سود حدو انتظار می
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت فوالد هرمزگان 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 البرز دارو 

های این صنعت به نام تولید و فروش یکی از بهترین شرکتبزنیم و نگاهی به عملکرد « داروسازی»اما سری هم به گروه 

های تزریقی و استریل فرآوردهو جامدات ، مایعات: گروه دارویی 3دارو در  سبد محصوالت البرز .داشته باشیم« دارو البرز»

و سود خالص  میلیارد ریالی 3.886میلیون دارو، به درآمد  46این شرکت سال گذشته از محل فروش بیش از . باشدمی

از محل تولید و  ماه ابتدای امسال را در حالی پشت سر گذاشته که 8دالبر ریالی )به ازای هر سهم( دست یافت.  1.402

، مهر 381، شهریور 469د ، مردا388، تیر 387، خرداد 400، اردیبهشت 240)فروردین  3.149، درآمد فروش انواع دارو

لی دوره مشابه سال یارد ریامیل 2.539( میلیارد ریالی را رقم زده است. این درآمد در مقایسه با درآمد 410و آبان  471

 دهد. درصدی را نشان می 24گذشته، رشد 

ز ابتدای دهد که دالبر اها نشان میما میانگین نرخش ماهانه در دسترس نیست اهای فروش در گزاراگرچه ریز نرخ

شته و با دادر مجموع باید گفت که دالبر وضعیت مناسبی ماه نرخ فروش محصوالت خود را افزایش داده است. خرداد

ماهه را داشته  12پایان دوره ریالی شرکت تا  1.100رود سود ، انتظار میماهه 6ریالی در دوره  463توجه به تحقق سود 

مطالبات حال از محل  درصد( 100میلیارد ریال )معادل  1.860میلیارد ریال به  930سرمایه خود را از اخیرا  باشیم. دالبر

هیز انبارهای خرید و جایگزینی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی، اصالح و تجبه منظور  شده سهامداران و آورده نقدی

خرید و نصب  ی و تفاوت سرمایه پروزه مایعات، ساختمان و تاسیسات آزمایشگاه میکروبی،تانبار طبقاقدیمی و تتمه 

 .داده استافزایش  تجهیزات سیستم اعالن و اطفاء حریق، ساخت و تجهیز اتاق سرور و اصالح ساختار مالی
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 شیشه و گاز 

ود سودآوری قرار گرفته ر بهبرفت. سهمی که اخیرا در مسیفلزی و نسوزها، به سراغ کگاز خواهیم های غیردر گروه کانی

 34میلیارد ریال فروش،  181ماهه  3ی طی دوره در حالهای بیشتر باشد. کگاز تواند گزینه مناسبی برای بررسیو می

ه مبلغ ماه 6ه در دورریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت که  82میلیارد ریال ) 5/2میلیارد ریال سود عملیاتی و 

ده است. بنابراین ریال رسی 241میلیارد ریال و سود خالص هر سهم به  153میلیارد ریال، سود عملیاتی به  438فروش به 

میلیارد ریال  119میلیارد ریال، سود عملیاتی  257شود که فروش کوارتر دوم ماهه مشخص می 6و  3تفاضل عملکرد در 

رتر دوم درصد و در کوا 7/25سود ناخالص شرکت در کوارتر اول ریال بوده است. حاشیه  158و سود خالص هر سهم 

 درصد بوده است.  3/43

لیارد ریال می 430در حالی  96طی سال  اما در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه خواهیم داشت. جمع فروش این شرکت

وفق شده با تولید ماه ابتدایی سال جاری م 8، کگاز در ماه اول است. گفتنی است 8علق به میلیارد ریال مت 333بود که 

، 54یبهشت ، ارد24میلیارد ریالی )فروردین  675، به درآمد تن انواع بطر 147.219و  124.509 و فروش به ترتیب

ماهه  8ره ایان دوپ( دست یابد. یعنی کگاز تقریبا تا 108و آبان  106، مهر 109، شهریور 64، مرداد 87تیر ، 103خرداد 

 شود. این یک رکورد برای شرکت محسوب می، درآمد داشته و 96بیش از کل فروش سال 

د و بطر درص 67تی دهد. بطر صادرادرصدی را نشان می 102گذشته، رشد این مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال 

در  96دهند. متوسط نرخ فروش بطر صادراتی در حالی برای کل سال د شرکت را تشکیل میدرصد درآم 31الیت 

ال، در مرداد ری 3.541ماه نرخ فروش این محصول در اردیبهشت ریالی به ازای هر عدد قرار داشته که 2.906محدوده 

ما در بطر الیت اریال رسیده است.  7.242ریال و برای آبان به  6.600از ریال و در شهریور و مهر به بیش  4.912ماه 

نخست  تغییرات قیمتی چندان محسوس نبوده است. با توجه به رشد نرخ فروش صادراتی و سود محقق شده در نیمه

 ریالی را داشته باشد.  1.200پتانسیل تحقق سود  97سال، به نظر کگاز برای سال 
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 تحلیل بنیادی

سی وضعیت شرکت پتروشیمی زاگرسبرر  

 

 معرفی

 کسب و جهانی ایبازاره به دستیابی منظور به و کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه اجرای راستای در

 شرکت یتوانمندساز منظور به. گردید تأسیس 1379 سال در زاگرس پتروشیمی شرکت متانول، بازار از مناسبی سهم

 استراتژیک قعیتمو و جنوبی پارس منطقه در گاز غنی منابع وجود به توجه با همچنین و جهانی بازارهای در رقابت برای

 بندر در شرکت این تولیدی مجتمع و تملیک جنوبی، پارس انرژی ویژه منطقه در هکتار 30 مساحت به زمینی منطقه،

 راکتورهای در ولیدیت انرژی حداکثر از تا است شده انجام ایگونه به مجتمع طراحی دیگر، سوی از. گردید احداث عسلویه

 حدود در طریق ینا از و گردد استفاده نیاز مورد انرژی تأمین برای ریفرمینگ واحد در بازیافتی انرژی همچنین و سنتز

 .رسد فروش به و تولید بار 40 فشار با ساعت در بخار تن 205

 ایران پیدک و آلمان Lurgi هایشرکت از متشکل کنسرسیومی با تجهیزات خرید تفصیلی، پایه، مهندسی انجام قرارداد

 براساس. گردید امانج ایرانی پیمانکاران توسط نصب و ساختمان عملیات اجرای به مربوط هایفعالیت کلیه و شد منعقد

 هزار پنجاه و ششصد و میلیون یک سالیانه ظرفیت با و آغاز 1380 سال از اول فاز پیدک، و لورگی هایشرکت با قرارداد

 وشیمیپتر شرکت 1388 سال در دوم فاز اجرایی عملیات خاتمه با. یافت پایان 1385 سال در AA گرید متانول تن

 دنیا در صولمح این تولیدکننده بزرگ شرکت پنج زمره در تن هزار سیصد و میلیون سه ساالنه تولید ظرفیت با زاگرس

 .گرفت قرار

 

 

 



 

 ترکیب سهامدارانسرمایه و 

 باشد:باشد و ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر میمیلیون ریال می 2،400،000آخرین سرمایه شرکت در حال حاضر 

 درصد سهام تعداد سهام نام سهامدار

 ٪33،89 813،533،684 نفت و گاز پارسیان

 ٪20،27 486،500،000 پتروشیمی تابان فردا

 ٪17،78 426،729،789 صنعتی شیمی پوشینه

 ٪15،88 381،200،944 الیاف صنعتی مروارید

 ٪1،96 47،061،845 مروارید ارم

 ٪10،22 244،973،738 سایر

 ٪100 2،400،000،000 جمع کل

 

 جایگاه شرکت در صنعت

یون میل 139ل جهان بالغ بر ظرفیت اسمی تولید متانو 2018درسال  MMSA طبق آمار موجود منتشره توسط موسسه

باشد ن میمیلیون ت 27تن و تجارت جهانی آن حدود  میلیون 98مصرف جهانی متانول بالغ بر تن بوده است تولید و 

های باشند. همچنین شرکتبزرگترین کشورهای تولیدکننده متانول به ترتیب چین، ترینیداد، عربستان، ایران و روسیه می

میلیون تن بزرگترین  4/2، و 3/3، 8/4، 7/5، 3/7های اس به ترتیب با ظرفیتمتانکس، ترینیداد، الرازی، زاگرس و پترون

چندین طرح به ظرفیت اسمی  2021-2017های های تولیدکننده متانول در دنیا هستند. در کل دنیا در سالشرکت

 برداری خواهند رسید.میلیون تن به بهره39

ظرفیت  درصد کل8/4است که بوده میلیون تن  7/6در حدود  96در سال  توان تولید متانول، کشوردر شرایط فعلی 

ی تولید اگرس توانایدهد. شرکت پتروشیمی زصد تجارت متانول جهان را پوشش میدر 7/24 درصد تولید و 8/6اسمی و

عت های فعال در این صنباشد و در بین شرکتا دارا میدرصد تجارت جهانی متانول ر11درصد متانول ایران و 49قریب به 

های متانول کشور پتروشیمی کاوه، پتروشیمی مرجان و در حال حاضر مهمترین طرح .درکشور در رده اول قرار دارد

 97باشند که هر سه در سال میلیون تن می6/1میلیون تن و 6/1میلیون تن،  3/2پتروشیمی بوشهر به ترتیب با ظرفیت 

 اند.برداری رسیدهبه بهره

 



 

 متانول

 الکل متیل هب متانول .است شده تولید طبیعی گاز از عمدتاً و است CH3OH شیمیایی فرمول با الکل ترینساده متانول،

 چوب تخمیری یرتقط فرآیند جانبی محصول عنوان به متانول تولید به گذاری نام این علت. است معروف نیز چوب الکل یا

 موجب آن از گرم 10 حدود خوردن. شودمی جذب نیز پوست طریق از حتی و بوده سمی شدت به متانول .گرددمی باز

 گاز صالحا بوسیله طبیعی گاز از عمدتا متانول صنعتی، مقیاس در. شودمی مرگ موجب گرم، 100 حدود و دائمی کوری

 .خالص متانول تولید برای شده سنتز شده تولید مخلوط تقطیر و تبدیل آن از پس و شده تولید بخار با

 

 صنایع در یاییشیم مواد این. است اسید استیک آلدئید، فرم قبیل از شیمیایی محصوالت تولید برای متانول مصرف عمده

 اربردک داروسازی و آرایشی کاغذسازی، چسب، نساجی، سازی، رزین ،(MDF) چوبی فشرده اوراق صنایع مانند مختلف

 از هاالفین لیدتو متانول دیگر کاربرد .کرد اشاره سوخت و انرژی بخش به توانمی متانول، کاربردهای دیگر از. دارند

 ین بخش خواهد بود.های آتی در ابیشترین رشد مصرف متانول در سال .است  MTO یا متانول

 

 9۶-90های روند تولید شرکت سال

همین شرکت در اردیبهشت ماه اوورهال داشته است و به  97باشد، در سال میلیون تن می 3/3ظرفیت اسمی شرکت 

ها، تولید تحریم باتوجه به 92-91های تن بوده است. در سال 1،360،000دلیل تولید شش ماهه اول امسال در حدود 

 درصد ظرفیت اسمی بوده است. 60شرکت کاهش قابل توجهی داشته است و در حدود 

 



 

 روند حاشیه سود ناخالص

 درصد بوه است.79-65ناخالص در محدوده باتوجه به خوراک گاز ارزان، حاشیه سود  92-87های در سال

 

9۶ترکیب بهای تمام شده در سال   

باشد، که بخش اصلی آن خوراک گاز درصد از بهای تمام شده شرکت مربوط به مواد مستقیم مصرفی می 81بیش از 

های طقه و و نرخهای جهانی سه منباشد. مبنای محاسبه گاز خوراک مصرفی بر اساس فرمولی شامل میانگین نرخمتان می

تومانی در  7700ریال بوده استکه باتوجه به ارز نیمایی  9600باشد آخرین نرخ اعالمی خوراک گاز فروش داخلی می

 سنت بوده است. 13حدود 

 

 

هزینه مواد 

مستقیم

81%

هزینه دستمزد 

مستقیم

1%

هزینه سربار

18%



 

9۶های عمومی، اداری، فروش در سال ترکیب هزینه  

درصد از بازار فروش  80باشد، نزدیک به های حمل میزینهههای عمومی شرکت مربوط به درصد از هزینه 79نزدیک به 

رکت در سال شبه کشور چین بوده است. کشورهای هند، ترکیه و ایتالیا از دیگر بازارهای صادراتی  96شرکت در سال 

 دالر بوده است. 35در حدود  96سال  اند. میانگین هزینه حمل دربوده 96

 

 

98و سال  97مفروضات سود کارشناسی سال   

 13رخ خوراک ندالر،  300ریال، نرخ متانول  85،000میانگین نرخ دالر  97: برای شش ماهه دوم سال 79مفروضات 

تن 3،040،000دالر، ظرفیت تولید  50سنت، نرخ یوتیلیتی برمبنای دالر نیمایی، هزینه حمل   

نت، نرخ یوتیلیتی س 13ک دالر، نرخ خورا 270ریال، نرخ متانول  85،000(: میانگین نرخ دالر 1سناریو ) 98مفروضات 

تن3،040،000دالر، ظرفیت تولید  50برمبنای دالر نیمایی، هزینه حمل   

 نرخ نت،س 13 خوراک نرخ دالر، 300 متانول نرخ ریال، 100،000 دالر نرخ میانگین(: 2سناریو ) 98مفروضات 

تن2،560،000 تولید ظرفیت دالر، 50 حمل هزینه نیمایی، دالر برمبنای یوتیلیتی  

 نرخ نت،س 13 خوراک نرخ دالر، 033 متانول نرخ ریال، 000،021 دالر نرخ میانگین(: 3) سناریو 98 مفروضات

تن1،920،000 تولید ظرفیت دالر، 50 حمل هزینه نیمایی، دالر برمبنای یوتیلیتی  

هزینه حقوق و 

دستمزد

3%

هزینه استهالک

0%
هزینه مواد 

مصرفی

0%

هزینه حمل و 

نقل و انتقال

79%

سایر هزینه ها

18%



 

  

 

ت نسبت به کمترین حساسیبیشترین حساسیت شرکت ابتدا به نرخ جهانی متانول، سپس به نرخ ارز و نرخ خوراک و 

های حمل، نقل و های آتی شرکت، کاهش مقدار و نرخ فروش و افزایش هزینهباشد.مهمترین ریسکمقدار فروش می

ها خواهد بود. باتوجه به فرمول محاسبه خوراک، تغییرات قیمت جهانی گاز طبیعی بر روی انتقال پول به دلیل تحریم

بود.نرخ خوراک شرکت تاثیرگذار خواهد   

 

  تایم فریم هفتگی –تحلیل تکنیکال پتروشیمی زاگرس )زاگرس( 

گین عرضه ریالی و فشار سن 75.000در پتروشیمی زاگرس، شاهد واکنش بازار به سقف کانال ترسیم شده در محدوده 

ت داده است. درصد از ارزش خود را از دس 40ماهه در حدود  2هستیم. بطوریکه این سهم طی یک بازه زمانی کمتر از 

 ، FIBO RET50%ریالی برابر با  40.500مایتی با توجه به ریزش سنگین اخیر و نزدیک شدن زاگرس به سطح ح

یل شتاب اصالح انتظار می رود به مرور شاهد کاهش فشار عرضه و بهبود روند معامالتی سهم باشیم. با این حال به دل

ف سه قلو گیری آرایش سقشکلگردد. س، فرصت فروش کوتاه مدتی تلقی میقیمت ها، هر گونه برگشتی در نماد زاگر

 دهد که روند اصالحی زاگرس )در میان مدت( تداوم خواهد داشت.، نشان می RSIتور در اندیکا

کارشناسی 98 )3(کارشناسی98 )2(کارشناسی 98 )1(کارشناسی 97ششماهه دومششماهه 97سهماهه 97سال 9۶دوره مالی

44,337,54910,134,00234,561,97543,861,71578,423,69071,349,42578,660,50178,264,601فروش

43,551,481-47,082,522-47,030,023-36,809,286-26,832,294-9,976,992-4,747,589-18,922,825-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

25,414,7245,386,41324,584,98317,029,42141,614,40424,319,40331,577,97934,713,119سود )زیان( ناخالص

%44%40%34%53%39%71%53%57روند حاشیه سود ناخالص

12,855,229-14,464,002-14,830,581-11,783,380-7,713,114-4,070,266-1,197,587-6,495,299-هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

34,54229,89029,89059,78059,78059,78059,780-456-خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

18,918,9694,154,28420,544,6079,346,19729,890,8049,548,60117,173,75721,917,670سود )زیان( عملیاتی

25,2240000000-هزینه های مالی

603,575192,6041,181,777600,0001,781,7771,500,0001,500,0001,500,000خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

19,497,3204,346,88821,726,3849,946,19731,672,58111,048,60118,673,75723,417,670سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

00000000مالیات

19,497,3204,346,88821,726,3849,946,19731,672,58111,048,60118,673,75723,417,670سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

00000000سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

19,497,3204,346,88821,726,3849,946,19731,672,58111,048,60118,673,75723,417,670سود )زیان( خالص

%30%24%15%40%23%63%43%44حاشیه سود خالص

8,1241,8119,0534,14413,1974,6047,7819,757سود هر سهم پس از کسر مالیات

2,400,0002,400,0002,400,0002,400,0004,800,0002,400,0002,400,0002,400,000سرمایه

زاگرس-پتروشیمی زاگرس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

رانیا یماه بورس کاال و انرژگزارش معامالت هفته سوم آذر  

رینگ صنعتی بورس کاال   

 سایرو  تنها محصولی که در رینگ صنعتی رقابت شد شمش آلومینیوم شرکت آلومینیوم ایران بوددر هفته گذشته 

ها در بورس کاال شدن قیمتهای جهانی و نیز نزدیک که با توجه به کاهش قیمتمعامله شدند  هیپا متیمحصوالت به ق

. در بازار محصوالت س باز هم شاهد تقاضای ضعیف بودیمدر بخش م. های بازار آزاد چندان دور از انتظار نبودبه قیمت

ان با استقبال قابل مالحظه های تولیدی فوالد مبارکه اصفهغیرذوبی بسیار پایین بود اما ورقفوالدی تقاضای میلگرد 

درصد در برخی محصوالت این شرکت رقابت انجام شد اما نهایتا این  50رو شدند به طوری که تا  بهکنندگان روتقاضا

معامالت تایید نشدند و در روز چهارشنبه دوباره عرضه گردیدند که اتفاق روز دوشنبه در این روز نیز تکرار شد. عدم تایید 

 له شده در این هفته گشت.این معامالت سبب افت شدید ارزش معامالت و نیز تناژ معام

بورس کاال رقم  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 118.589از  شیعرضه ب 21/09/97به چهارشنبه  یدر هفته منته

درصد عرضه انجام شده، مربوط به انواع ورق  43داشته، البته  کاهشتن  64.023خورد که نسبت به هفته گذشته حدود 

 67.889تر به واقع عرضه  کیرقم نزد بنابراین بدون در نظر گرفتن عرضه ورق، نشد دییتارکت فوالد مبارکه بود که ش

در تاالر  تایکه نها یرقم باشد. یدرصد هفته گذشته م 37هفته تنها  نیتناژ عرضه شده در ا  ب،یترت نیتن است که بد

 یبرابر 12/0حدود  یداشت و با تقاضا کاهشتن  33.915تن بود که نسبت به هفته قبل  3.629معامله شد  یصنعت

  رو گشت.بهتن رو 8.127معادل 

 1.540 ی بوده که شاملتن محصوالت فوالد 87.240در هفته گذشته مربوط به  یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

تن  220کویر بود که تنها  فراب سپید فوالد و تولیدی جانیفوالد آذربا، پرشین فوالد آریاهای تن میلگرد تولیدی شرکت

 به قیمت پایه معامله شد؛ این در حالی است که روی سایر محصوالت ایفوالد آر نیپرشسبد میلگرد مخلوط شرکت 

 دینورد و تولانواع ورق شرکت فوالد مبارکه اصفهان و  تن 25.900ای صورت نگرفت. همچنین در این بخش معامله

شرکت فوالد مبارکه اصفهان تایید نشدند و مجددا در روز چهارشنبه عرضه شدند ی عرضه شد اما معامالت قطعات فوالد

 که این بار نیز این معامالت مورد تایید قرار نگرفتند و این امر سبب کاهش شدید ارزش معامالت در هفته گذشته بود.

 گل فوالد شرکت توسعه آهن و رجانیجهان فوالد س، زیر ین ریفوالد غد، پارس فوالد سبزوارتن آهن اسفنجی  35.000

ملی صنایع مس ایران عرضه شد،  تن کاتد مس شرکت 5.000رو شدند. در بخش مس بهعرضه اما با عدم تقاضا روگهر

تن مفتول مس از  4.040ریال معامله شد. همچنین در بخش مفتول مس  545.580تن کاتد به قیمت پایه  1.120که

 افق البرز یکابلساز عیگروه صناو  مس کاشان یایدن یدیتول عیصناهای ملی مس ایران، گیل راد شمال، سوی شرکت

 افق یهای کابلسازمعامله شد و برای مفتول مس شرکت ریال 563.861تن آن به قیمت پایه  180عرضه شد که تنها 

از سوی شرکت آلومینیوم ایران عرضه  1000p99.8شمش تن  1.500البرز تقاضایی وجود نداشت. در بخش آلومینیوم 

تن شمش  800درصد رقابت شد. در بخش روی  20رو و تا بهکنندگان رود هفته قبل با استقبال خوب تقاضاشد که همانن

 ذوب روی بافقو  کالسیمین ،تولیدی روی بندرعباس، روی قشم ذوب احیای، انیرانیا یرو عیصنا گسترشروی تولیدی 



 

عامله شد و برای محصول سایر ریال م 261.497تن از روی شرکت کالسیمین به قیمت پایه  60عرضه شد که تنها 

 ها تقاضایی وجود نداشت. شرکت

 نیرا در ب تقاضا نسبت نیشتریب ،به عرضهنسبت  یبرابر 26/2یبا تقاضا رانیا ومینیشرکت آلوم 1000p-99.8شمش 

 یدیتول مخلوط لگردیممحصول سبد مربوط به نسبت تقاضا به عرضه  یرده بعد عرضه شده این هفته داشت.محصوالت 

  بوده است. تقاضایی برابر عرضهبا  ریفراب کو دیفوالد سپ

ای داشته و به بت به هفته قبل کاهش قابل مالحظهکه نس ،الیهزار ر 7.383.200 یفوالد ارزش معامالت محصوالتی

شرکت آلومینیوم ایران  1000p-99.8 شمش. در این بین استکمتر از یک درصد ارزش معامالت هفته گذشته رسیده 

و ارزش معامالت مس  در این هفته را داشته استارزش معامله  نیشتریب الیهزار ر 343.199.660  با ارزش معامله 

 هزار ریال بود. 712،460،580

 است.درصد  ارزش معامالت هفته دوم آذر  52که  بوده الیهزار ر 1.210.691.593ارزش کل معامالت رینگ صنعتی 

 

 رینگ پلیمری بورس کاال

 8قیمت قبل   ریال که نسبت به 87.124براساس قیمت دالر نیمایی  18/09/1397های پایه در روز یکشنبه قیمت

های کاالیی به جز پلی اتیلن ترفتاالت بطری در تمامی گروه درصد کاهش داشته اعالم شد که به دنبال کاهش نرخ دالر

 های بازار آزاد نیز کاهش یافت.های پایه، قیمتکاهش قیمتتبع و پلی وینیل کلراید، شاهد کاهش قیمت بودیم. به 

هزار ریال با حجم معامله  4.992.283.362بورس کاال در هفته گذشته  ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در

 درصد افزایش یافته است. 24باشد که نسبت به هفته گذشته تن می 50.977

پلی پروپیلن نساجی  های کاالیی عرضه شده تنهادر محصوالت عرضه شده توسط پتروشیمی مارون، در میان تمامی گروه

Z30S   وZ30G درصد رقابت معامله شد و بقیه  3/5و  2/5ریال با   101.406و  105.152میانگین قیمتی  به ترتیب با

هزار  261.931.318ارزش کل معامالت پتروشیمی مارون  های کاالیی با قیمت پایه معامله شدند و بر این اساسگروه

است. پتروشیمی امیرکبیر با درصد کاهش یافته  40تن بوده که نسبت به هفته گذشته  2.750ریال و حجم معامالت 

درصد  80و  74تن نسبت به هفته گذشته به ترتیب  8.652هزار ریال و حجم معامله   434.241.104ارزش معامله 

، پلی اتیلن EX3افزایش را تجربه کرد، و از محصوالت عرضه شده توسط این پتروشیمی پلی اتیلن سنگین اکستروژن 

. پتروشیمی اندداشته 9/1و  3/1، 9/1یمتی معادل به ترتیب رقابت ق 0209خطی  ، و پلی اتیلن سبک2420Hسبک فیلم 

تن  1.870و  4.604 هزار ریال و حجم معامالت 145.678.610و  305.605.576شازند و الله به ترتیب با ارزش معامله 

له شدند. عمده معامالت انجام شده کنندگانی بودند که محصوالت آنها در تمامی گریدها با قیمت پایه معاماز جمله عرضه

و  1.016.666.035گروه پلیمری به ترتیب مربوط به پتروشیمی تندگویان و پتروشیمی تبریز با ارزش معامالت 

 تن بوده است.  9.365و  13.35هزار ریال و حجم معامالت  643.428.864



 

پتروشیمی امیرکبیر و پلی وینیل کلراید  0209بیشترین حجم عرضه در هفته گذشته مربوط به پلی اتیلن سبک خطی 

S65 باشد. تن می 3.014و  3.300امام به ترتیب با عرضه بندر 

PYIبیشترین درصد رقابت مربوط به پلی پروپیلن نساجی   Z30Gپتروشیمی پلی نار و پلی پروپیلن نساجی  250

 5/1پتروشیمی غدیر که با  S65نیل کلراید باشد. به جزپلی ویدرصد رقابت می 3/5و  5/5پتروشیمی مارون به ترتیب با 

ریال معامله شدند و در نهایت اکریلونیتریل  70.642درصد رقابت معامله شد مابقی محصوالت این گروه با قیمت پایه 

 ریال معامله شد. 117.282بوتادین استایرن پتروشیمی تبریز با قیمت پایه 

 

 رینگ شیمیایی بورس کاال

 6باشد که ارزش معامالت تن می 26.828هزار ریال و حجم  1.006.192.576رینگ شیمیایی ارزش کل معامالت در 

درصد افزایش یافته است. بیشترین رقابت قیمتی در رینگ  14درصد افزایش و حجم معامالت نسبت به هفته گذشته 

تروشیمی شازند که به ترتیب شیمیایی به ترتیب مربوط به منومر وینیل استات پتروشیمی شازند، دی اتیلن گالیکول پ

ریال و  58.653درصد، بنزن پتروشیمی بندرامام با قیمت پایه  3و  15/4در حدود  44.695و  77.876با قیمت پایه 

درصد رقابت معامله شدند. اوره گرانول پتروشیمی  1/1ریال  با  11.432سودکاستیک پتروشیمی اروند با قیمت پایه 

 55.661ریال، منو اتیلن گالیکول پتروشیمی شازند، مارون و مروارید با قیمت پایه  19.461ایه کرمانشاه و رازی با قیمت پ

 ریال معامله شدند.

 

  رینگ کشاورزی بورس کاال

تن مورد معامله  40.000هزار ریال با حجم معامله  396.880.000در رینگ کشاورزی در هفته جاری گندم با  ارزش 

درصد کاهش یافته است. کل معامالت انجام شده در این  8قرار گرفت که حجم و ارزش معامالت نسبت به هفته گذشته 

 هفته تنها بر روی محصول گندم بوده است. 

 

 ای نفتی بورس کاالهرینگ فرآورده

 باشد. در هفته گذشتهتن می 96.260هزار ریال با حجم  2.562.501.160های نفتیارزش کل معامالت در رینگ فرآورده

هزار تن توسط  64.260هزار ریال و حجم  1.631.553.160های نفتی وکیوم باتوم با ارزش معامله در رینگ فرآورده

ریال با  24.476پایهتن ، پاالیش نفت اصفهان با قیمت  32.000ریال با حجم  25.700پاالیش نفت شیراز با قیمت پایه

تن،  پاالیش نفت بندر عباس با قیمت  9.400ریال با حجم  24.476تبریز با قیمت پایه پاالیش نفت ، تن 5.150حجم 



 

ریال با حجم  24.476ت پایه ) تندگویان( با قیم تن و در نهایت پاالیش نفت تهران 43.000ریال با حجم  25.725پایه 

پاالیش تن در هفته جاری توسط  30.000هزار ریال و حجم  870.000.000تن معامله شد. قیر با ارزش معامله  2.610

 MC160حصار مهران عرضه شد که تنها تقاضا بر روی پاالیش نفت کرمانشاه بوده است. قیر  نفت کرمانشاه و پاالیش

 معامله شد. 30.000ریال و حجم  29.000پاالیش نفت کرمانشاه با قیمت پایه 

 

 رینگ صادراتی

 باشد. در هفته گذشتهتن می 90.185هزار ریال با حجم  2.499.530.000.000ارزش کل معامالت در رینگ صادراتی 

یر حجم اصلی معامالت را به خود ، قیر و گوگرد گرانوله عرضه شد که ق BOFو   BPPدر رینگ صادراتی عایق رطوبتی 

عایق رطوبتی شرق دنیا با  BPPاختصاص داد و در نهایت تمامی معامالت بر روی قیمت پایه انجام شد. عایق رطوبتی 

 VG30ریال معامله شدند. قیر  32.000پیروز دلیجان با قیمت پایه  BOFریال و عایق رطوبتی  31.500قیمت پایه 

نفت و گاز سیه فام با مشخصات کیفی متفاوت با قیمت  85.100ریال، قیر  26.100نوآوران قیر جنوب با قیمت پایه 

نفت و گاز سیه فام با مشخصات کیفی متفاوت با قیمت  6070ریال، قیر  27.612و  31.743، 35.270، 30.680های پایه

دند. قابل ذکر است برای گوگرد گرانوله پاالیش نفت بندرعباس معامله ش 35.270و  31.843، 30.680، 27.612های پایه

 و تهران تقاضایی نداشتند.

 

 بورس انرژی

و اصفهان  ستونیبندر عباس، ب ز،یآبادان، کرمانشاه، تبر راز،ینفت ش شیتوسط پاال تریهزار ل 18.389ها در بخش حالل

 109نفت اصفهان که  شیپاال 406معامله شدند به جز حالل  هیپا متیها به قحالل یتمام نیب نیعرضه شد که از ا

 11، 14با  بیاصفهان و بندر عباس که به ترت ز،ینفت تبر شیاالپ 402حالل  زیرقابت شد و ن هیپا متیدرصد نسبت به ق

 نیمچنو ه رازیو ش زیتبر 404معامله شد. قابل ذکر است حالل  یالیر 40.383  هیپا متیدرصد رقابت نسبت به ق 5و 

 .دیرو گردکنندگان روبهنفت آبادان با عدم استقبال تقاضا شیپاال  410حالل 

 الیر 38.062 هیپا متیتمام آن به ق تیتن عرضه شد که در نها 3.000رازینفت ش شینشده پاال هیتصف نیسنگ ینفتا

 درصد رقابت شد. 12مواجه و تا  یبرابر 8/3 ینفت تهران با تقاضا شیپاال نیسنگ یتن نفتا 300. دیمعامله گرد

تن آن  4.250زاگرس و فن آوران عرضه و  راز،یش یهایمیتن متانول توسط پتروش 6.990هفته گذشته در مجموع  در

درصد رقابت با  2رو و با حدود بهرو یتن 2.541تن متانول عرضه کرد که با تقاضا  2.002 رازیش یمیمعامله شد. پتروش

 معامله شد.  الیر 18.568  متیمتوسط ق



 

معامله شد.  الیر 18.209 هیپا متیرو و به قتن تقاضا روبه 2.200رضه کرد که با تن متانول ع 3.500زاگرس  یمیپتروش

محصول مورد معامله قرار گرفت. قابل  نیتن از ا 48تن متانول عرضه کرد که تنها  1.488فن آوران  یمیپتروش تیدر نها

 درصد کاهش داشته است.  3 زیهفته ن نیا یجهان یهامتیق شمحصول همگام  با کاه نیا هیپا متیذکر است ق

 یدر بورس انرژ رازیو ش زیتهران، تبر بندر عباس، نفت اصفهان، یهاتن آیزوریسایکل پاالیشگاه 10.100هفته گذشته  در

 معامله شد. الیر  49.024 هیپا متیتن آن به ق 4.910عرضه و تنها 

 هیپا متیبندرامام به ق نیتن برش سنگ 990تن عرضه شد و تمام  1.090 زیبندر امام و تبر یهایمیوشپتر نیسنگ برش

 متیبه ق زیمحصول ن نیا تیتن تقاضا وجود داشت و در نها 625 زیتبر یمیتن محصول پتروش 100 یمعامله شد اما برا

 معامله شد. الیر 30.161 هیپا

تن گاز  160امام عرضه شد که تنها  بندر یمیبوتان و پروپان توسط پتروش ،یصنعت عیتن گاز ما 1.600گروه گازها  در

 معامله شد.  الیر 43.065 هیپا متیبه ق یصنعت عیما

 44.259متوسط  متیرو و به قتن تقاضا روبه 6.050که با  دیتن عرضه گرد 5.016  المینفت ا شیپاال یگاز عاناتیم

 معامله شد. 

ا عدم استقبال تن در هفته گذشته عرضه شد که ب 10.325نفت آبادان  شیاو پاال یو سنفت شازند  شیاس او پاال یس

 رو گشت.تقاضاکنندگان روبه

 محصول صورت نگرفت. نیا یرو یاعرضه کرد اما معامله تیفورمیتن ر 465 زینفت تبر شیپاال

با  نیمب یمیپتروش تروژنیتن ن 300عرضه شد که تنها  زیو تبر نیمب یمیپتروش تروژنیتن ن 600هفته گذشته  در

 معامله شد. یالیر 3.465 هیپا متیق

 109شرکت تا  نیتن حالل عرضه شده ا 391پاالیش نفت اصفهان شکل گرفت که  406درصد رقابت در حالل  نیشتریب

همانند هفته قبل سوخت  زیهفته ن نیمعامله شد. ا الیر 69.863 متیبه متوسط ق هیپا متیدرصد رقابت نسبت به ق

 معامله شد. هیپا متیدرصد رقابت نسبت به ق 46تا  زیتبر یمیکوره سبک پتروش

 365.065.215بود که نسبت به هفته گذشته  الیهزار ر 1.839.781.136 یداخل نگیدر ر یمعامالت بورس انرژ ارزش

 222.004.225با مبلغ  المینفت ا شیپاال یگاز عاناتیارزش معامالت مربوط به م نیشتریداشته است. ب شیافزا الیهزار ر

 .باشدیم الیهزار ر

 

 

 



 

 ها و محصوالت شیمیایی و پتروشیمی مجله پالتسهای جهانی هفته گذشته خوراکگزارش قیمت

دسامبر در  7ی و پلیمری در تاریخ ها، محصوالت شیمیایهای جهانی در گروه خوراکدر این بخش به تغییرات قیمت

طی هفته گذشته بوده نگاهی ر بورس کاال دگذاری محصوالت که از عوامل تأثیرگذار بر قیمت نوامبر 30مقایسه با 

 اندازیم:می

 

 ها قیمت خوراک

 اند. ها به جز اتیلن افزایشی بودهدر هفته مذکور قیمت تمام خوراک

 متیداشته و به ق کاهش نیچ یشرق جنوب CFRدرصد در  71/11و  شمال شرقی چین CFRدرصد در  85/10 اتیلن

 .دیرس نیچ یشرق شمال CFRدالر در  888

 .اندداشته ایشافزدرصد  87/3 نیچ  CFRدرصد و  64/2فوب کره بوده، پروپیلن  لنیپروپمربوط به  بیشترین افزایش نرخ

 نیچ CFR نیاند. قابل ذکر است بوتادداشته شیدرصد افزا 21/1درصد و درفوب کره  21/2 نیچ CFRدر بوتادین 

 دالر در تن معامله شد. 1.155

 

 ها قیمت شیمیایی

 افزایشی بودند. به جز بنزن، تولوئن و متانول در برخی مقاصد تحویلی، در هفته گذشته همه محصوالت شیمیایی

. اشتدکاهش درصد  39/6هند  CFRو  36/8 ایآس یجنوب شرق CFR ،89/12ن وایتا CFR، 67/14 کره CFRمتانول در 

 نیچ یداخلCFR ل است که متانو یدر حال نیا دالر معامله شد، 270 متیبا ق متیق رییبدون تغ نیچ CFRمتانول در 

 نرخ داشت. شیدرصد افزا 95/5

عامله در تن م وانی 5.305 متیبه ق افزایشدرصد  40/1محصول تولوئن در هفته گذشته با  نیچ یداخل CFR متیق

  معادل یکاهش زیمحصول در فوب کره ن نیکاهش داشته ضمناً اد درص 54/0محصول  نیا نیچ CFR نیشد، همچن

 .درصد داشته است 57/0

 29/1کره  دالر معامله شد و در فوب 662 متیداشته و با ق شیدالر افزا 8/3درصد معادل  58/0 نیچ CFRبنزن در 

 دالر کاهش داشته است. 33/8درصد برابر با 

  CFRدر  و دیدالر در تن در فوب کره رس 693 متیبه ق افزایشدرصد  82/0مخلوط در هفته گذشته با حدود  نیلیزا

 داشت. افزایشدرصد  25/0 وانیتا



 

اص داد و به را به خود اختص متیق افزایشدرصد  64/3و فوب کره معادل  نیچ CFRدر  افزایشدالر  2/36 نیلیپارازا

 .دیرس نیچ  CFRدالر در  1.040 متیق

دالر  842به  839محصول از  نیا متیداشت. ق افزایشدرصد،  36/0دالر در تن معادل  3 نیچ CFR ک،یترفتال دیاس

 .دیرس

دالر در  1.032 متیو ق افتی متیق افزایشخود  یلیدرصد در تمام مقاصد تحو 55/2دالر، در حدود  25منومر  رنیاستا

CFR را به ثبت رساند. نیچ 

 نیا نیچ یداخل CFR نیدالر در تن معامله شد، همچن 722 متیداشت و با ق افزایشرصد د MEG  4/6ن،یچ CFRدر 

 ش داشت.افزایدرصد  33/5محصول 

 

 هاقیمت پلیمری

 در هر سه منطقه ثابت باقی ماندند. C6یلن سبک خطی و پلی ات PVC در طول هفته مورد گزارش گروه سوسپانسیون 

Butپلی اتیلن سبک خطی  ene ه قیمت در منطقه آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا بدون تغییر باقی ماند، درحالیک

ت پلی اتیلن دالر در هر تن معامله شد. همچنین قیم 991دالر افزایش با قیمت  10این محصوالت در آسیای شرقی با 

 30ی با در آسیای شرقمعمولی  تنها  دالر کاهش یافته و پلی اتیلن سبک خطی 60سنگین تزریقی در هر سه منطقه

پلی اتیلن سنگین  دالر در هر تن معامله شد و در آسیای جنوب شرقی ثابت باقی ماند. گروه 1.021دالر افزایش به قیمت 

نوب شرقی و دالر در هر تن معامله شد و در آسیای ج 1.101درصد کاهش با قیمت  79/1بادی تنها در جنوب آسیا با 

آسیای جنوب  ودالر افزایش قیمت در آسیای شرقی  30ماند. پلی اتیلن سنگین فیلم با  آسیای شرقی بدون تغییر باقی

 دالر در هر تن معامله شد. 1.111و  1.091، 1.071شرقی و جنوب آسیا به ترتیب با قیمت 

اجه ر تن مودالر در ه 5گروه پلی پروپیلن فیلم در منطقه آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی با افزایش قیمت حدود 

زریقی در آسیای تشد و در جنوب آسیا بدون تغییر باقی ماند. در گروه پلی پروپیلن، قیمت پلی پروپیلن گرید نساجی و 

ر در هر تن دال 1.076و  1.046دالر در هر تن افزایش به ترتیب با قیمت  5شرقی و آسیای جنوب شرقی به ترتیب با 

HI اوم دالر در هر تن کاهش قیمت داشته است. پلی استایرن مق 5معامله شد این در حالیست که در جنوب آسیا  PS 

ر در هر تن دال 1.301و  1.346درصد افزایش با قیمت  18/3و  9/1در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی به ترتیب با 

 81/0 و 76/0در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی به ترتیب   GPPSمعامله شد و در نهایت پلی استایرن معمولی

ی در آسیای دالر در هر تن رسید و قیمت پلی پروپیلن گرید شیمیای 1.241و  1.321درصد افزایش یافته و به قیمت 

ر آسیای جنوب ددالر در هر تن معامله شد و  1.086دالر در هر تن با قیمت  10شرقی با بیشترین افزایش قیمت معادل 

 دالر در هر تن کاهش قیمت داشته است. 15 دالر در هر تن افزایش قیمت و جنوب آسیا  5شرقی 



 

ن به ترتیب با تدالر افزایش در هر  5( در آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی با ABS) اکریلونیتریل بوتادین استایرن 

 دالر در هر تن معامله شد. 1.466و  1.416های قیمت

ن کاهش یافته دالر در هر ت 6/69و  2/19تیب قیمت پلی اتیلن سبک و سنگین در خاورمیانه در طول هفته گذشته به تر

 73و   78با  دالر در هر تن معامله شد. پلی پروپیلن نساجی و تزریقی به ترتیب 1.019و  976و به ترتیب با قیمت 

تن با دالر کاهش قیمت در هر 2/27دالر در هر تن رسید و پلی اتیلن سبک خطی با  1.009کاهش به قیمت درصد 

 در هر تن مورد معامله قرار گرفت.دالر  964قیمت 

 

 

 

  



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 
 

 های وابستهرایانه و فعالیت

 یهااساس تعداد تراکنش نیمنتشر شد. بر ا 97مربوط به آبان ماه  «شاپرک»گزارش 

دهد یریال بوده که نشان م ونیلیم اردیلیم 2/2 یعدد به ارزش ریال اردیلیم 79/1 شاپرک

آبان  یهاتراکنش یاسم رشد ریال بوده است. ونیلیم 23/1متوسط ارزش هر تراکنش 

دهد ینشان م نیدرصد است. ا75/13 یقیدرصد و رشد حق 59 ینسبت به مشابه سال قبل

ارزش  یتورم طیشرا لیدرصد در واقع رشد کرده اما به دل 75/13ها تعداد تراکنش

 ت.داشته اس یبزرگتر اریها رشد بستراکنش

 

 فلزات اساسی

فوالد  رانیاز ا ،یمال ژهیتا روشن شدن سازوکار و اروپا گفت: رانیعضو انجمن فوالد ا

فعال در عراق مشکل  درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: وی خرد.ینم

. ردیگیصورت م ورویهمچون دالر و  ییاز ارزها ریکشور به غ نیصادرات به ا رایز میندار

ما  داتیاز تول یادیمدت حجم ز نیمانده و در ا یماه باق 6 نیقرارداد ما با هند و چ از

 ییو طرف اروپا دهیرس انیکشورها صادر خواهد شد اما قرارداد ما با اروپا به پا نیبه ا

 ییاروپا یورهامشکل کش .کندیم یآن خوددار دیاز تمد یتا زمان مشخص نشدن سازوکار مال میتحر لیاعالم کرده به دل

آن را به  تیریو مد یزبانیکدام کشور م نندییها منتظر هستند تا بباست و شرکت SPV ینشدن سازوکار مال ییاجرا

 ت.عهده خواهد گرف

داشته باشد  یراتییتغ هامیبه جهت تحر لینوع مبادله و مراکز تحو ،یآت یهاماه یفوالد خوزستان انتظار دارد برا

 2رد آن به رکو زانیم شودیم ینیبشیکشور جهان ادامه خواهد داشت و پ 17که صادرات آن به همان  یدرحال

 تن برساند. ونیلیم

 



 

این شرکت  97.9.7مورخ  91214پیرو نامه شماره : ذوب آهن اعالم کرد

و افشای آن پس از انعقاد  UIC60در خصوص بازاریابی برای فروش ریل 

قرارداد با مشتریان، افشای مذکور به عنوان اولین قرارداد فروش ریل جهت 

به ذکر است در حال حاضر  اطالع سهامداران محترم انجام گردید. الزم

ت ارائه شده های دیگری جهت خرید محصول مذکور به شرکدرخواست

طالع سهامداران به ا های مالی و گزارش تفسیریاست که از طریق صورت

 د.محترم خواهد رسی

به رشد در این محصول برای سال  صعودی است و انتظار تداوم روند رو« روی»انداز قیمت گفت: چشم« فرآور»مدیرعامل 

ه را در پیش رو های نه و دوازده ماهرباره عملکرد شرکت هم گفت: گزارشمیالدی جدید و پیش رو وجود دارد. وی د

های فروش خواهد بود، با توجه به حجم موجودی انبار و طی شدن بخش اثرگذار این گزارش موضوع حجمداریم که 

ر مسیر صادراتی، سهامداران انتظار افزایش درآمد ناشی از صادرات را خواهند داشت که د

ر خواهد شد و انتظار داریم ها پس از نهایی شدن منتشگزارشات ماهانه میزان این فروش

ای خوبی روانه بازار کنیم. وی در پایان گفت: خوشبختانه مسیرهای الزم ی دورههاگزارش

نتقال ارز ناشی از صادرات برای صادرات را طی کردیم و مشکل خاصی برای صادرات و ا

 م.نداری

 

 سنگزغال 

، ذوب آهن ر آخرین جلسه مشترک میانخبر داد. وی گفت: د سنگ نگین طبس از قیمت جدید زغالمدیرعامل زغال

سنگ بحث و بررسی شد که سنگ، وزیر کار و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع افزایش قیمت زغالانجمن زغال

 .درصدی نرخ شمش فوالد خوزستان در بورس کاال رضایت دادند 5/26گذاری جدید برمبنای در پایان طرفین به قیمت

هایی که ه بوده و هنوز وارد فاز اجرایی نشده است اما با توجه به صحبتوی افزود: البته این موضوع فعال در قالب توافقنام

رسد پس از طی مراحل قانونی در مدت زمان دو سنگ صورت گرفته، به نظر میدرخصوص تسریع در افزایش نرخ زغال

 د.االجرا شونهای جدید الزمده نرخماه آین

 

 

 

 



 

 سازیتایر

 نیماه از درخواست ا 2به  کینزد گذشتبا  :گفت رانیا ریصنعت تا یانجمن صنف سیرئ

وزارت  تیدر نها اس،یو با الیراد یرهایتا متیق یدرصد 40و  30 شیبر افزا یانجمن مبن

 یدرصد 32و  الیراد یرهایتا متیق یدرصد 20 شیمجوز افزا ت،یصمت و سازمان حما

 د.را صادر کر اسیبا یرهایتا متیق

 

 غذایی

 هیکه بر پا یمحصوالت لبن یو کاهش دیجد یهامتی: قگفت یلبن عیانجمن صنا ریدب

. این خبر شودیابالغ م عیبه صنا ،شده است نییتومان تع 2.000 لوگرمیهر ک رخامیش

 های دامپروری قطعی شده است.تومانی شیر خام برای شرکت 2.000 یعنی نرخ فروش

 

 حمل و نقل

شرکت فوالد مبارکه، افزایش نرخ حمل ریلی این شرکت از تاریخ  97.9.18بر اساس ابالغیه مورخ : توریل اعالم کرد

 27میلیارد ریال )معادل  2.294میلیارد ریال به مبلغ  1.795منجر به افزایش برآورد درآمد عملیاتی از مبلغ  97.7.1

ود عملیاتی درصد افزایش( خواهد شد. شایان ذکر است این تعدیل تاثیری بر بهای تمام شده خدمات نخواهد داشت و س

 .رو خواهد گردیدهدرصدی روب 53با افزایش  97ماهه دوم سال  6شرکت برای 

 

 

 

 دارو

ر قیمت دارو ددرصد  12تا  9وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه نوسانات قیمت دالر موجب تغییر 

 .طور منطقی خواهیم داشت شد، گفت: تغییر قیمت را تا پایان سال نداریم و سال دیگر تغییر قیمت به
 



 

 شیمیایی

ها، حجم صادرات ایران به با توجه به تحریم :مدیرعامل زاگرس گفت

زاگرس تحریم بینی نیست. اما های آینده قابل پیشچین در ماه

در  .کند نباید تحریم باشدای که محموله را حمل مینیست. کشتی

در صورت کاهش بیشتر  هاست وهمین قیمت حال حاضر کف متانول

های چینی تعطیل خواهند کرد. ممکن است قیمت تا تولید کننده

 .کاهش یابد و بعد از آن افزایش قیمت رخ دهد دالر 230حوالی 

ی است و لذا مقداری قابلیت هزار تن 50مخزن  4زاگرس دارای 

های کشتی به چین و هند با محموله 9در آبان  .هزار تنی باشند 60یا  40سازی دارد. برای بارگیری محموله ها باید ذخیره

دالری هم داشته  423دالر بوده و فروش  350کمترین قیمت فروش زاگرس در آبان  .هزار تنی صادر شده است 60تا  31

 ت.دالر اس 260 – 270، های فعلی در چینایم ولی قیمت

 

باری دیگر تعدیل مثبت زد. این شرکت در حالی سود هر سهم خود برای سال  پاکسان   

بینی کرده بود که این رقم ریالی پیش 1.075را در سطوح  97ه آذر ما 30مالی منتهی به 

تغییر به دلیل افزایش ریالی افزایش داد.  1.593درصدی تا سطوح  48را با تعدیل سنگین 

عتی و کاهش نرخ خرید مواد اولیه خارجی و همچنین نرخ فروش محصوالت صادراتی و صن

 باشد. دالیل رشد جدی سود در پاکسان می افزایش مقدار فروش کل محصوالت از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یاداشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


