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 بینی روند معامالتو پیش نگاه به بازار
 

 
رویم که فضای رکودی بورس تهران ادامه دارد و پس از گذر از میاف روزهای ابتدایی فصل زمستان در شرایطی به مص

هایی روزهای پرحرارت تابستان، یک فصل سخت و یخ زده را پشت سر گذاشتیم. بازار سرمایه در هفته اخیر با روایت

ها، قدرت واقعی بدبینانه آن غالب بود. بر کسی پوشیده نیست که رشد فزاینده سطح عمومی قیمتکلنجار رفت که وجه 

گیری رکود در کلیه بازارها شده است. از طرف دیگر، با مشکالتی در حوزه ا کاهش داده و همین عامل سبب شکلتقاضا ر

به چالش کشیده و بسیاری از  در اقتصاد کشور راجایی نقدینگی یند جابهآها مواجهیم که فری در اثر تحریمتجارت خارج

اخیر، تقویت  ماه 2بورسی را در تنگنا قرار داده است. کاهش سرعت افزایش تورم طی ی بورسی و غیرهاها و بنگاهشرکت

اما پیش از اینکه باشد. مهر تائیدی بر مطالب یاد شده می بورس، شاخص کل درصدی 20ارزش ریال و اصالح حدود 

ها خواهیم نامه، نگاهی به آخرین وضعیت شاخصوص وضعیت و آینده بازار سرمایه صحبت کنیم، طبق روال بردرخص

 داشت.  

در هفته گذشته با « شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران»رویم که مصاف نخستین هفته فصل زمستان می در حالی به

واحدی که در پایان  165.352واحدی عقب نشست. این رقم در قیاس با عدد  156.083واحدی تا ارتفاع  9.269افت 

قطع کم در مرسد اصالح شاخص دستبه نظر میدهد. درصدی را نشان می 67/5هفته چهارم آذرماه به ثبت رسید، افت 

ی از نمادهای هزار واحدی حمایت بسیار مهمی داریم. ضمن اینکه بسیار 154؛ چراکه در محدوده پایان باشدفعلی رو به 

رود در این نقاط شاهد بهبود وضعیت بازار هر چند اند و انتظار میهای قدرتمندی نزدیک شدهشاخص ساز، به حمایت

 بصورت موقت باشیم.

که تحت تاثیر رفتار دماسنج اصلی بازار سرمایه قرار گرفته و با افت هفتگی  را داریم «نوزهم»شاخص در سوی دیگر، 

واحدی آغاز نمود  27.743وزن کار خود را در ارتفاع به کار خود خاتمه داده است. بر اساس این گزارش، شاخص هم

( 1.106وزن برابر با )شاخص همواحدی به کار خود خاتمه داد. در نتیجه باید گفت بازدهی  26.637و در محدوده 

داشته باشیم. شاخص فرابورس تهران در حالی با رقم  Ifexای به درصد( بوده است. و در انتها اشاره -4واحد )معادل 

واحد رسید. بنابراین باید  1.791واحدی آغاز به کار کرد که ارتفاع این شاخص در پایان هفته گذشته، به  1.851

 درصد( بوده است.  -24/3واحد )معادل  60ماه منفی فته پایانی آباندر ه Ifexی اذعان داشت که بازده



 

 اقتصاد انداز رکود تورمی در. چشمهفته گذشته مشهود بودهای رس در فشار عرضهت ایپرد رویم. میاما به سراغ بازار 

 10 – 9برگشت نرخ ارز به کانال ،  هاتحریمهای جهانی، فشار ناشی از ها در بازارنوسان کامودیتی کالن، تداوم ریسک

وشیمی در سطوحی پائین تر از قرار گرفتن نرخ فروش برخی از محصوالت فوالدی و پتر تومانی )تقویت ارزش ریال(،

گران سهام را به سمت ای هستند که معاملهعوامل چندگانههای بورس کاال )در بازار آزاد( و نبود نقدینگی، قیمت

شده که بخش  گیرهمهدر حالی  بازاراند. ترسیم فضای منفی برای آینده رین سناریوهای بورسی سوق دادهتبدبینانه

رسد رفتار به نظر میها منعکس شده است. از این رو در قیمتماه از ابتدای مهرماه تا پایان آذرها ای از این نگرانیعمده

ها از محل فروش سهام در م برگشت نقدینگی حقوقیین بین عدکند و البته در اپیروی نمی« منطق»گران از معامله

. تبدیل کرده استوحشت  رعب ونگرانی سهامداران را به های حداکثری، به وضعیت منفی شکل گرفته دامن زده و قیمت

 اهد داشت. خو بسزایی در تعیین رفتار آتی بازار نقش که از امروز روانه کدال خواهد شد،های ماهانه گزارشاز این رو، 

ها خصوصا در که نرخ فروش در بسیاری از شرکتدهد ها نشان میهای بنیادی حاکم بر سودآوری بنگاهمولفه بررسی

ه شده است. این تغییرات از صنایعی که تمرکز بیشتر به روی صادرات محصوالت خود دارند، با تغییرات منفی مواج

ضا در بورس کاال به ها )به ویژه فوالدناحیه: افت قیمت کامودیتی سنگ آهن و نفت( در بازارهای جهانی، کاهش تقا  ،

بته اثرات منفی از محل فروش باش  د. الها میدن تقاض  ای س  فته بازی و اثر تحریمدلیل رکود تورمی، برچیده ش  

سلف( در آذرماه و گزارش ها در بورس کاشرکت شرکت 9ال )به دلیل معامالت  شد. بماهه  ین نابراها نمایان نخواهد 

شرکت های قابل قبولی را به بازار منعکس نمایند. ماه( گزارشماهه )پایان دی 9ها در دوره این انتظار وجود دارد که 

 بنابراین همانطور که در سطور باال هم اشاره شد، بازار بخش زیادی از تحوالت منفی را پیشخور کرده است. 

صوص می سم ذکر مثالی در این خ سهمی به ا شد. فرض کنید  شا با را در پرتفوی داریم. این « فوالد مبارکه»تواند راهگ

دالری،  370 – 360نیز با فرض شمش  98ریال سود تحلیلی دارد. برای سال  1.300شرکت برای سال جاری در حدود 

 – 1.100س  ود ش  رکت در بدترین حالت در حدود درص  دی فروش،  20تومانی و به فرض کاهش  9.000دالر نیمای 

تومانی اتفاق افتاده و بنابراین  6.000ریال خواهد بود. چراکه نیمی از فروش شرکت در سال جاری با دالر حوالی  1.200

 های جهانی و افت مقدار فروش تا حدودی جبران خواهد شد.اثرات کاهنده قیمت

سان م یهمواره حول ارزش ذاتها متیق ی، بطور کل یمال یدر بازارها سرماکنند ینو شم هی. انتظارات  انداز گذاران از چ

بازار نس  بت به  یگذارارزش ی. خطادهدیقرار م یکمتر از ارزش ذات ایروز را باالتر از ارزش  متیش  رکت هاس  ت که ق

ساسا  یمال یدر همه بازارها شهیموجود هم یهاسکیر های هیجانی، ذر از دورهچنین خطاهایی پس از گوجود دارد و ا

صالح می ضای روانی ماه بنگاه رود رونمایی از عملکرد آذررو، انتظار میاز اینشود. ا سی نقش مهمی در بهبود ف های بور

 .کندها ایفا حاکم بر بازار و تخفیف ریسک

 

 



 

سهامقرارداد »رونمایی از ابزارهای مشتقه جدید با عنوان اما مهمترین اتفاق هفته گذشته،  سبد  بود. معامالت  «آتی 

سهام برای اولین سبد  شاخص یا  شنبه بار روز  آتی  شروع به کار کرد. نماد  7در بورس تهران در  ماهآذر 25یک نماد 

، «شیمیایی»شامل  بازار سهاماصلی  صنایعو همچنین  «شرکت بزرگ 30سهام »قراردادهای آتی مشمول سبدی از 

ش  ود. پیش از این، می «داریبانک»و  «خودروس  ازی»، «های نفتیفرآورده»، «های فلزیکانه»، «اس  اس  ی فلزات»

های س  هم در ادوار مختلف معامالت بورس تهران مورد دادوس  تد قرار گرفته بود که در س  المعامالت آتی روی تک

شمگیری سد در مقطع به نظر میکرده بود اما  پیدا اخیر حجم معامالت و تعداد نمادهای آن کاهش چ شاهد ر فعلی 

 استقبال بهتری از این ابزار در بازار سرمایه باشیم. 

بخشی و ایجاد تمایز بین نهادهای  رود که ضمن تنوعریسک به شمار می پوشش قرارداد آتی نوعی از ابزار مشتقه برای

قراردادهای آتی یکی از انواع کند. در واقع مالی از حیث کارآیی، امکان کس  ب س  ود در بازارهای نزولی را هم فراهم می

های آربیتراژی برای برخی از فعاالن اقتص  ادی که به دنبال کس  ب ریس  ک اس  ت که ض  من ایجاد فرص  ت پوش  ش ابزار

البته بهتر بود  .های بازار نقش موثری ایفا خواهد کردهای باالتر از بازده متعارف بازارها هس   تند، در قوام تعادلبازدهی

رود با ایجاد بس   تر گردید اما به هر جهت انتظار میتری )به لحاظ روانی( رونمایی میزمان مناس   ب که از این ابزار در

 گران به ویژه کارشناسان به این ابزار باشیم. مناسب و پشتیبانی قوی، به مرور زمان شاهد توجه بیشتر معامله

 پیش بینی بازار

بینی شده بود که با گذر از روزهای میانی ا داشتیم. همچنین پیشبینی بازاری نوسانی و رکودی ربرای هفته گذشته پیش

گران برای حرکت هفته، شاهد افزایش حجم و ارزش معامالت و بهبود بازار باشیم اما افت قیمت نفت و عدم تمایل معامله

روند ورود و خروج  هی بهنگارو به جلو موجب شد تا عمال روند رکودی بازار از ابتدا تا انتهای هفته ادامه داشته باشد. 

و حضور  )به صورت محدود( ها در سمت خرید صنایع بزرگبرتری دست حقوقیها نشان از و حقوقیها نقدینگی حقیقی

گران خرد دارد. این وضعیت نشان می دهد که معامله etfهای اوراق خزانه و صندوق  ها در سمت خریدپر رنگ حقیقی

های ماهانه و بازارهای جهانی بیشترین آیتم مهم یعنی گزارش 2اما برای هفته جاری،  اند.در مسیر احتیاطی قرار گرفته

توان نسخه قابل اتکایی برای بازار تجویز کرد. بررسی نقش را در تعیین روند حرکتی بازار خواهند داشت. بنابراین نمی

از انتظارات بوده است. باید امیدوار بود دهد وضعیت در بخش صادرات )به لحاظ مقداری( بهتر آمار گمرک نشان می

 های جهانی بتواند بازار را تا حدودی احیاء کند.و توقف ریزش قیمت« کدال»

 

 

 

 



 

 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(

کل معامالت خرد 

 )م.ت(

بلوک و اوراق 

 )م.ت(

24/90/1397  701 288 121 409 292 

25/90/1397  862 365 102 467 395 

26/09/1397  1.041 345 176 521 520 

27/09/1397  760 229 112 341 419 

28/90/1397  840 287 78 365 475 

 2.101 2.103 589 1.514 4.204 جمع کل

 1.407 2.312 510 1.802 3.719 جمع هفته گذشته

٪13 اختالف )درصد(  16-٪  15٪  9-٪  3/49٪  

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 30/09/1397تا تاریخ  24/09/1397از تاریخ  هاشاخص

-9.269 156.083 165.352 شاخص کل بورس  61/5-٪  

-1.106 26.637 27.743 وزن(شاخص کل )هم  99/3-٪  

-60 1.791 1.851 شاخص فرابورس  24/3-٪  



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

دهد که بازار از نظر نقدینگی در وضعیت بحرانی قرار دارد. نکته حائز اهمیت اینکه از جداول و گراف فوق نشان می

( متمرکز بر نمادهای %24میلیارد تومان )معادل  500میلیارد تومانی هفته گذشته، رقمی بالغ بر  2.100معامالت 

بوده است. بنابراین اگر این نمادها متوقف « مادیران»و « تبانک مل»، «بانک تجارت»، «ذوب آهن اصفهان»معامالتی 

شوند یا به هر علتی طیفی از نوسان گیران تصمیم به خروج از نمادهای یاد شده بگیرد، یک سکته دیگر در وضعیت 

ر نوسان مثبتی نقدینگی بازار رخ خواهد داد. اعتقاد ما بر این است که بازار با نقدینگی فعلی راه به جایی نخواهد برد و ه

هم که شکل بگیرد )در صورت عدم تزریق پول( تبدیل به یک نوسان کوتاه مدتی خواهد شد. بازار برای برگشت به ریل 

، «بانکداری»صنعت  3میلیارد تومانی دارد. طی هفته گذشته،  600 – 550صعود، نیاز به ثبات در ارزش معامالت بیش از 

طبق جداول ارائه شده، بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. « خودروسازی»و « فلزات اساسی»

 420ه )میانگین روزانمیلیارد تومان  2.103طی هفته گذشته به بازار بورس و فرابورس(  2ارزش معامالت خرد )در 

هفته دوم  میلیارد تومان( 462)میانگین روزانه میلیارد تومانی  2.312بالغ گردید که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان(

 دهد. درصدی را نشان می 9آذرماه، افت 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

کشور بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، لهستان و سوئد  8نمایندگان 

درباره  2231آغاز نشست شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه قبل از 

ای خواستار اجرای کامل و موثر برجام شدند. در این ایران در بیانیه

بیانیه آمده است: تا زمانی که ایران تعهداتش را به طور کامل اجرا کند، 

اتحادیه اروپا به طور کامل اجرای آن را ادامه خواهد داد. وزیر خارجه 

یکا در جلسه شورای امنیت درباره ایران گفت: این کشور به دنبال آمر

  علیه برنامه موشکی ایران است. 1929های قطعنامه بازگرداندن محدودیت

 

خواه کنگره آمریکا به رهبری تد کروز گروهی از نمایندگان جمهوری

های اند که هدف آن قطع کامل دسترسی بانکطرحی را تدوین کرده

نظام مالی جهانی و فشار به ریال ایران است. این طرح فعالً ایران به 

گیری در مورد آن مشخص نشده در مراحل ابتدایی است و زمان رأی

  است.

 

احتمال  :گفت مجلس یخارج استیو س یمل تیامن ونیسیکم سییر

به  رانیپالرمو و الحاق ا ،ییاصالح قانون مبارزه با پولشو حیلوا بیتصو

از عدم  شتری( بCFT) سمیترور یمال نیمقابله با تام ونیکنوانس

 آن است. بیتصو

 

 

 یهمکار یبلکه برا ستیدارو و غذا ن یاروپا صرفا برا هیاتحاد یمال ژهیو سازوکار وزارت امور خارجه گفت: یسخنگو

  .شودی... هم م و یو تکنولوژ یتبادل فناور ،یاقتصاد

 



 

 اقتصادی

هنوز مبادالت  :گفت نیو چ رانیا یاتاق بازرگان سیرئ یعسگراوالد

 رانیا ریسف راًیاخ نشده است. ییدو کشور وارد فاز اجرا انیم یبانک

کشور شده که  نیعازم ا ینیبا طرف چ یرفع مشکالت بانک یبرا

مثبت  جیدر مورد نتا یخوب یخبرها ندهیآ یروزها یط دوارمیام

  مذاکرات منتشر شود.

 

کل  سیرئ ریاخ دیبا تاک کردند،یدرصد سپرده افتتاح م 23تا  20با نرخ سود  نیاز ا شیکه تا پ یخصوص یهابانک

 اند.درصد کاهش داده 20را به  دیسود سپرده جد یهانرخ ،یبانک مرکز

 

 40تا  30از  شی: به اندازه بگفت مجلس یاقتصاد ونیسیکمرئیس 

 زانیم نیوجود دارد و ا یاتیقابل وصول در کشور، فرار مال اتیدرصد مال

از محل  میخواهیشود که م یمنابع نیگزیجا یاگر وصول شود به راحت

از  یکی .میکن جادیکشور ا یبرا یکاهش سهم صندوق توسعه مل

 98در سال  یسوخت را به شکل متیاست که ق نیما ا یشنهادهایپ

درصد از  60که حدود  یشخص یاز خودروها یاما برخ میثابت نگه دار

 یبرا تریل 60از  شتریتواند ب یها در نظر گرفته شود که ممصرف آن یدهد سهم مشخص برایم لیمصرف روزانه را تشک

 در نظر گرفته شود. یشتریسهم ب یحمل و نقل عموم یاخودروه یهر خودرو باشد و برا

 

که حجم  دهدیدر مهرماه نشان م یاز بخش پول یگزارش بانک مرکز

 کیو رشد  دهیتومان رس اردیلیهزار م 1.700 یقدم کیبه  ینگینقد

رشد حجم شبه پول  یول افتهی شیدرصد افزا7/47ساله حجم پول به 

است. گزارش بخش  افتهیدرصد کاهش  2/17به ریسال اخ کی یط

ماهه نخست سال  7 یکه دولت ط دهدیو بودجه دولت نشان م یمال

داشته  یاهیو سرما یاتیتراز عمل یتومان کسر اردیلیهزار م 39از  شیب

 یکسر زانیم نیشده است. ا زانیم نیکه منجر به استقراض به هم

  درصد رشد داشته است. 75 باینسبت به دوره مشابه سال گذشته تقر



 

 بازارهای جهانی

 
 نام مواد 24/09/1397 01/10/1397 تغییر هفتگی

 نفت 60 53 ٪-7/11

 طال 1238 1256 5/1٪

 بیلت 422 418 ٪-9/0

 مس 6141 5957 ٪-3

 روی 2537 2497 ٪-6/1

 آلومینیوم 1925 1908 ٪-9/0

 سنگ آهن 70 72 9/25

 سرب 1954 1962 4/0٪

 متانول 276 265 ٪-4

 اوره 283 276 ٪-5/2

به نظر مشکالت در بخش کالن ها را داشتیم. و نوسانات منفی در سایر کامودیتیدر بازارهای جهانی، افت سنگین نفت 

کمکی به آن نکرده است. بانکی نرخ باالی سود و بازار مسکن آمریکا تحت فشار است اقتصادی کمی حاد شده است. 

ماهه سوم بوده است. جنگ  3فروش اتومبیل در آسیا کاهش یافته است. آلمان شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی در 

 2008بدترین سال برای سهام آمریکا از  2018شود. بتواند بدتر هم ربه زده و میآمریکا به اقتصاد ضو  تجاری چین

تواند باعث کاهش تقاضای نفت رکود کلی اقتصادی می. بوده است مگر اینکه در دو هفته آینده بهبود حاصل شودکنون تا

اند، ر متعادل کردن بازار امضا کردهظوشود. این برای اوپک و متحدانش که به تازگی توافق کاهش تولید را به من 2019در 

کند. ثبات بازار نفت از بین رفته و تاثیر اعالم تر مییک شکست است. رکود اقتصادی کار اوپک و غیر اوپک را سخت

 این اند.کرده تزریق وام گذشته سال از بیشتر %16 امسال چین هایبانک البته. کاهش تولید نفت کامال ناپدید شده است

 قابل جهش معموال ژانویه ماه در دهیوام روند شده است. هدایت چین مسکن بخش و زیرساخت بخش به عمدتا وام ها

در آغاز  بیشتری افزایش چینی هایبانک دهیوام روند آمده، پیش تجاری هایتنش بواسطه رودمی انتظار دارد و توجهی

 باشد. میالدی داشته 2019سال 

 نفت

استفن اینز، تحلیلگر باشند. های جدید میهای اخیر، کماکان در پی ثبت کفدر ریزش هفتههای نفتی در ادامه شاخص

ها تا صاد جهانی موجب تضعیف بیشتر قیمتها از مازاد عرضه و افت رشد اقتنگرانیهمزمانی  :بازار نفت در این باره گفت

گذشته میزان ذخایر نفت خام آمریکا شاهد رشدی بر اساس اعالم انستیتوی نفت آمریکا، هفته  «.پایان سال خواهد شد

در همین حال، تحلیلگران گفتند، کاهش تولید  .غیرمنتظره بود، در حالی که ذخایر بنزین این کشور نیز افزایش داشت

 .اوپک و متحدانش که قرار است از ماه ژانویه به اجرا گذاشته شود، تاکنون نتوانسته تاثیری مثبت بر بازار نفت بگذارد



 

میلیون بشکه  8دولت آمریکا گفته، تولید نفت شیل در این کشور تا پایان ماه دسامبر برای اولین بار به رکورد بیش از 

 پرمیان ناحیه میدلند در آمریکا شل نفت قیمتبا این حال توجه به این نکته ضروری است که در روز خواهد رسید. 

 از ناشی موضوع ندارد. این گذشته هایسال تاریخی سطح کمترین با زیادی فاصله و کرده سقوط دالر 40 زیر به تگزاس

 خواهد مهار را آمریکا نفت تولید رشد شتاب به زودی، و بوده آمریکا WTI قیمت شاخص تعیین نقطه ناحیه این از فاصله

 شد. خواهد ایجاد نفت بازار در بهتری شرایط و کرد

 فلزات رنگین

فلزات محدود و در حد ها افت داشتند اما میزان عقبگرد یمتاندازه نفت وخیم نبود. اگرچه قدر فلزات رنگین وضعیت به 

افت ارزش دالر آمریکا در برابر ارزهای مطرح جهان منجر به بهبود تقاضا برای فلزات پایه از سوی درصد بود.  2کمتر از 

خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مشاوران اقتصادی دولت چین که  .کنندگان از ارزهای غیر دالری شده استاستفاده

گذاری رشد اقتصادی برای خواست نامش فاش نشود اعالم کرد که با توجه به جنگ تجاری این کشور با آمریکا، هدف

انداز تقاضا ه چشمهایی را در زمیندرصد برسد. انتشار این خبر نگرانی 5/6تا  6سال آینده باید کاهش یابد و به محدوده 

ها شده است. نکته منفی دیگری که وجود دارد این ه و مانعی برای رشد جدی قیمتبرای فلزات در سال آینده پدید آورد

 خود به صعودی روند و داده جهت تغییر های گذشتهبرای اولین بار طی هفته دنیا LME انبارهای موجودیاست که 

 هستند. هاکامودیتی قیمت به روی سرمایه بازارهای شاخص افت اثرات منتظر تجار. گرفته است

 سنگ آهن  –فوالد 

 خرید مقررات لغو به اقدام اقتصادی، تحریک و رکود با مقابله هدف با محلی دولت شاندونگ، استان Heze شهر در

 امید و داده افزایش %10 تا را شانگهای بورس در چین ساز و ساخت هایشرکت سهام موضوع این است. کرده مسکن

خوبی برای تقاضای فوالد و  محرک تواندمی موضوع این دارد. وجود مسکن رونق و شهرها سایر در مشابه اقدام در زیادی

 محدودیت تشدید با همزمان چین بنادر در آهن سنگ پایین موجودی باشد. ساز و ساخت بهبود از سنگ آهن ناشی

 برده باال را بیلت و اولیه مواد قیمت که آگلومره واحدهای %100 تولید توقف دستور و چین تانگشان ناحیه فوالد تولید

 .است بازار تحریک عوامل از است،

 

 

 

 

 



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 ملی صنایع مس ایران

هایی از بابت صادرات صالح قیمت خوبی داشته اما نگرانیرسیم که امی« ملی صنایع مس»زی و معدنی به در گروه فل

حالی طی درشرکت وجود دارد. البته طبق آمار گمرک، وضعیت صادرات شرکت تا حدودی بهبود یافته است. این شرکت 

ریال به  191میلیارد ریال ) 11.470میلیارد ریال سود عملیاتی و  11.723میلیارد ریال فروش،  26.313ماهه  3دوره 

 18.001میلیارد ریال، سود عملیاتی به  43.795ماهه مبلغ فروش به  6ر دوره دازای هر سهم( سود خالص داشت که 

شود ماهه مشخص می 6و  3تفاضل عملکرد ریال رسیده است. بنابراین در  413میلیارد ریال و سود خالص هر سهم به 

 ریال بوده است.  222میلیارد ریال و سود خالص  6.278میلیارد ریال، سود عملیاتی  17.481که فروش کوارتر دوم 

میلیارد ریالی داشته که  82.337فروش  96رسیم. فملی در حالی طی سال به بررسی عملکرد ماهانه شرکت می در ادامه

ماه ابتدایی سال  8، ملی مس در اه نخست سال بوده است. گفتنی استم 8میلیارد ریال متعلق به  46.307از این رقم، 

، 8.747، تیر = 12.712، خرداد = 10.643، اردیبهشت = 391فروردین = ) 58.825موفق شده فروشی بالغ بر جاری 

( میلیارد ریال محقق کند که در مقایسه با عملکرد 10.580، آبان = 4.271، مهر = 4.605، شهریور = 4.985مرداد = 

هزار تن کاتد  158دود ماه ابتدای امسال در ح 8دهد. فملی در درصدی را نشان می 27گذشته، رشد  دوره مشابه سال

 هزار تن به فروش رسانده است.  115تولید نموده و 

ماه های بسیار در آبانبوده که این رقم با فراز و نشیب ریال 348.628.844نرخ فروش کاتد مس در حالی فروردین ماه 

بوده است. گفتنی است، ریال  352.546.009ماهه  8ریال رسیده و میانگین این نرخ برای کل دوره  337.576.757به 

ش صادراتی ریال بوده است. افت مقدار فرو 276.186.762ماهه سال گذشته  12متوسط نرخ فروش فملی برای دوره 

فروش کنسانتره مس ماه اخیر  4ها( کار را برای این شرکت کمی دشوار کرده است. فملی طی )احتماال بواسطه تحریم

ای که شرکت از دوره ها و سابقهاشته است. با توجه به آغاز تحریمرشد د های فروش شرکت اندکینداشته اما نرخ

فعال نسخه خاصی برای این سهم های ماهانه این شرکت را بیشتر زیر نظر داشت و های گذشته دارد، باید گزارشتحریم

 ریال باشد. 900تواند حوالی فعلی، سود شرکت برای سال جاری میتوان پیچید. البته با مفروضات نمی
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 تولیدی چدن سازان

در حالی طی  این شرکترا داریم که این روزها مورد توجه قرار گرفته است. « تولیدی چدن سازان»، در گروه تجهیزاتی

ریال به ازای هر سهم(  66میلیارد ریال ) 53میلیارد ریال سود عملیاتی و  62میلیارد ریال فروش،  172ماهه  3دوره 

و سود خالص  میلیارد ریالی 112، به سود عملیاتی یمیلیارد ریال 250سود خالص داشت که در فصل تابستان با فروش 

در نیمه نخست امسال با  چدنریال( دست یافته است. در مجموع باید گفت  325میلیارد ریالی )به ازای هر سهم  259

 360ریال سود محقق نموده و این در شرایطی است که فروش دوره مشابه سال گذشته  391میلیارد ریالی،  422فروش 

مقایسه عملکرد شرکت با دوره مشابه سال گذشته  به ازای هر سهم بوده است. ریال 119میلیارد ریال و سود خالص 

 خالص دارد. سود درصدی  229درصدی سود عملیاتی و  62درصدی مبلغ فروش،  17حکایت از افزایش به ترتیب 

، 66، مرداد 87، تیر 49، خرداد 73، اردیبهشت 46ماه ابتدایی سال جاری موفق شده )فروردین  8، چدن در گفتنی است

میلیارد ریالی  483میلیارد ریال درآمد کسب کند که این رقم در قیاس با فروش  660( 131، آبان 106، مهر 98شهریور 

، متوسط نرخ فروش هر تن غلتک دهد. نکته مهم در چدن اینکهرا نشان می درصدی 36ل گذشته رشد دوره مشابه سا

ریال  117.380.944ماه ابتدای امسال  8ریال بوده که این رقم برای  97.637.572برابر با  96در حالی برای کل سال 

تواند درآمد خود را به میها نیم، چدن صرفا از محل افزایش نرخبوده است. بنابراین اگر افزایش تناژ فروش را لحاظ نک

ریال )باالترین  140.816.979ماه بانمیلیارد ریال افزایش دهد. الزم به ذکر است، نرخ فروش غلتک در آ 1.100بیش از 

ه الزم ب. ماه اخیر( بوده است. این شرکت اخیرا یک محموله از کاالهای خود را به کشور کانادا صادر نموده است 8رقم 

تن غلتک دارد که چدن امیدوار است بخش قابل توجهی از خرید  2.000شرکت کانادایی سالیانه نیاز به ذکر است این 

 این بادرصد بوده است.  60درصد و در فصل تابستان  45حاشیه سود شرکت در فصل بهار  این مشتری را تامین نماید.

( سپاهان سازان غلتک شرکت عرضه گرفتن نظر در با) ریالی 1.000 سود به سال پایان تا چدن رودمی انتظار شرایط

  .یابد دست
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 پتروشیمی کرمانشاه 

که اصالح خوبی را تجربه « پتروشیمی کرمانشاه»های کُردنشین بازار به نام انتها به سراغ بررسی یکی از شرکتو در 

میلیارد ریال سود عملیاتی  630میلیارد ریال فروش،  1.490ماهه  3این شرکت در حالی طی دوره کرده، خواهیم رفت. 

، یمیلیارد ریال 3.175ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت که در فصل تابستان با فروش  156میلیارد ریال ) 552و 

میلیارد ریالی )به ازای  2.013و سود خالص  برابر فروش فصل بهار!!( 5/1)بیش از  میلیارد ریالی 2.156به سود عملیاتی 

 4.665سنگین در نیمه نخست امسال با فروش  کرمانشاهریال( دست یافته است. در مجموع باید گفت  570هر سهم 

میلیارد  2.153ریال سود محقق نموده و این در شرایطی است که فروش دوره مشابه سال گذشته  727میلیارد ریالی، 

  ریال به ازای هر سهم بوده است. 195ریال و سود خالص 

، مرداد 271، تیر 143، خرداد 612، اردیبهشت 734میلیارد ریال )فروردین  4.735ماهه  8ان دوره کرمانشاه تا پای

 8( درآمد شناسایی کرده است. گفتنی است، کل فروش شرکت در دوره 219، آبان 210، مهر 1.285، شهریور 1.256

که کرمانشاه نسبت به دوره مشابه سال توان گفت لیارد ریال بوده است بنابراین میمی 2.972ماه ابتدای سال گذشته 

میلیارد ریال درآمد از  3.345ماه ابتدای سال جاری  8درصدی در فروش داشته است. کرمانشاه در  59گذشته، رشد 

میلیارد ریال درآمد از محل فروش  494میلیارد ریال درآمد از فروش اوره به جهاد کشاورزی و  878بخش صادرات اوره، 

های ش شرکت صادراتی بوده و البته نرخدرصد از فرو 70اال کسب کرده است. بنابراین باید گفت که اوره در بورس ک

 ریالی به جهاد کشاورزی دارد.  6.125فروش در بورس کاال هم وضعیت بهتری نسبت به فروش با نرخ ثابت 

ریال در  14.285وردین ماه به ریالی فر 10.854بینیم که اوره صادراتی شرکت از نرخ های فروش میدر بررسی نرخ

 1.288هزار تن )معادل  70ماه رسیده است. کرمانشاه در حدود ریال در آبان 18.462ریال در مهرماه و  21.932تیرماه، 

های آتی جبران کسری فروش مهر و آبان در ماهتوان گفت که بار دارد که رقم مناسبی است و میمیلیارد ریال( اوره در ان

با توجه به موارد مطروحه، اگر نرخ اوره در سطوح فعلی باقی بماند و در بخش صادرات مشکلی ایجاد نشود، خواهد شد. 

و  تومانی برای خرید 550های کمتر از ی را خواهد داشت و این یعنی قیمتریال 1.300کرمانشاه قابلیت تحقق سود 

 کم ریسک خواهد بود. سرمایه گذاری
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت پتروشیمی کرمانشاه 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 تحلیل بنیادی

 مارگارین بررسی شرکت

 

 

 معرفی

تجاری تهران به ثبت رسید. ها و موسسات غیرتأسیس شد و نزد اداره ثبت شرکت 1332ماه شرکت مارگارین در دی

و هیدروژناسیون روغن و  کشی و تصفیهنه روغنموضوع اصلی شرکت برطبق اساسنامه عبارتست از: احداث کارخا

سازی و صادرات و کنی و صابوناک دام و تأسیس کارخانه پنبه پاکخورسازی و تهیه روغن ساالد و نیز تهیه مارگارین

 .کندروغن نباتی تصفیه شده فعالیت می واردات، اما شرکت عماال در زمینه تولید

 

 جایگاه شرکت

در  د. امانمودرصد از نیاز کشور را تامین می 17تن روغن در روز بود که تقریبا  8در ابتدا ظرفیت تولیدی شرکت برابر 

ن در روز رسیده تن روغ 1000ای انجام شده ظرفیت تولیدی این شرکت به مرز های توسعهحال حاضر با اجرای طرح

 را به خود اختصاص داده است. داخل درصد از بازار روغن نباتی 5/12است. اکنون شرکت 

 شود.این شرکت تولید می ف خانوادگی درنوع محصول متنوع روغنی در دو بخش صنف و صنعت و مصار 38هم اکنون 

 باشد.ف خانگی( و خروس )مصارف صنعت( میهای این شرکت آفتاب )مصارترین برنداصلی

 

 ترکیب سهامداران

 سهامداران درصد

82/78  توسعه صنایع بهشهر 

58/4  شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 

43/1  سرمایه گذاری مدیریت صندوق بازنشستگی 

17/15  سایر 

 



 

 اعضای هیات مدیرهترکیب 

 اعضا سمت

 رامین رضایی رئیس هیات مدیره

 محمدرضا شمس نایب رئیس هیات مدیره

 امیر رضا امامی آل آقا عضو هیات مدیره

 محمد نظری عضو هیات مدیره

 حسین نیکخواه ابیانه عضو هیات مدیره

 روند افزایش سرمایه

 

 360آغاز به کار نموده که طی چند مرحله افزایش سرمایه به مبلغ میلیارد ریال  5شرکت در بدو تاسیس با سرمایه 

( صورت 1396رسیده است. در آخرین محله از افزایش سرمایه شرکت که در سال گذشته ) 1388میلیارد ریال در سال 

 میلیارد ریال افزایش یافته است. 840میلیارد ریال به  360گرفته است، سرمایه شرکت از 

 لیه ترکیبات مواد او

ن گیاهی با اوزان مختلف تشکیل باشد که از سه روغترین مواد مورد استفاده برای تولید روغن نباتی میروغن خام اصلی

 شود:می

 درصد 30تا  20روغن آفتابگردان       درصد       40تا  30روغن پالم         درصد       40روغن سویا حدود    

 



 

رصد از باشد به طور مثال برای تولید روغن آفتابگردان خوراکی بیشترین دنهایی، متفاوت میوق بنابر محصول ترکیبات ف

ت روغن کردنی از روغن پالم بیشتری به منظور افزایش مقاومروغن سرخ شود و برای تولیدترکیب روغن را استفاده می

 شود.در حرارت باال استفاده می

اد شیمیایی برای غنی شدن، افزایش کیفیت و بوگیری روغن خام استفاده در کنار این سه روغن از مقدار اندکی مو

 شود.می

 ترکیب بهای تمام شده

 

 مواد مستقیم مصرفی

 

های روغنی دولتی را گیرد اما از آنجایی که شرکت دانهمیواردات سه روغن یاد شده به عنوان روغن خام با تعرفه صورت 

مند می شود. به طوری که برای روغن پام درصدی تعرفه واردات بهره 5کند از تخفیف میها استفاده خرید کرده و از آن

 درصد 10درصد و برای سویا نیز  10درصد، آفتابگردان  25

های صنعتی( از شرکت مارگارین به دلیل تولید روغن نباتی در احجام باال و مورد مصرف برای صنف و صنعت )آشپزخانه

کند. از طرفی این شرکت از حلب بیشتری های تولید کننده مصرف مینسبت به دیگر شرکت مواد بسته بندی کمتری

کند، های آن وارداتی بوده و ارز دولتی برای تهیه آن دریافت میکند که از آنجایی که ورقبندی استفاده میبرای بسته

 تری را دارد.بندی پایینبهای تمام شده بسته

هزینه مواد 
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 مروند تغییرات نرخ روغن خا

 

 روند تولید و فروش روغن نباتی

 

 روند تغییرات درآمد 
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با کاهش همراه بوده است. البته علت دیگری که درآمد  93و  90شود تولید روغن نباتی در سال همانطور که مشاهده می

یرید و قند یستحت تاثیر قرار داده است حذف تولید محصوالت جانبی ازجمله کره نباتی، مونوگیل 93شرکت را در سال 

 باشد.و شکر می

 روند تغییرات روغن نباتی

 

 گیریم:مفروضت زیر را در نظر می 98شرکت در سال  epsبرای محاسبه 
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 مفروضات

 42.000 دالر )ریال(  

 809 روغن خام )دالر(  

 50 هزینه حمل )دالر(  

 1.200.000 هزینه حمل داخلی )ریال(  

 172.000 مقدار تولید  

 %20 تورم انرژی  

 مفروضات

 %20 تورم دستمزد

 %15 تخفیف

 %25 تعرفه پالم

 %10 تعرفه آفتابگردون

 %10 تعرفه سویا

 %0 افزایش نرخ مجدد

 85000 دالر مواد بسته بندی)ریال(



 

 نظر کارشناسی

 آیند.میهای میزان تخفیف و نرخ ارز دولتی دو اهرم اصلی در میزان سود دهی شرکت به حساب مولفه

، سود 98درصدی شرکت برای سال  10تومانی و اعمال تخفیف فروش  4200بینانه: یعنی دریافت دالر در حالت خوش

 شود.بینی میتومانی به ازای هر سهم پیش 90

سود  98درصدی فروش، برای سال  20تومانی برای واردات و اعمال تخفیف  4200در حالت عادی: یعنی دریافت ارز 

 شود. بینی مینی به ازای هر سهم پیشتوما 50

تومانی به ازای هر سهم در نظر گرفت.)الزم به ذکر است سال مالی شرکت پایان  26توان سود نیز می 97برای سال 

 باشد(ماه هر سال میآذز

 

 

 

 

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93سال 92دوره مالی
     9,807,240   8,615,074    7,607,671     6,689,887   4,814,458   3,650,008   5,289,142فروش

    - 8,266,512   - 7,551,200   - 7,026,682     - 5,999,414    - 4,260,097- 3,452,468  - 4,364,640بهای تمام شده کاالی فروش رفته

     1,540,728  1,063,874      580,989         690,473       554,361       197,540       924,502سود )زیان( ناخالص

       - 295,603     - 241,527     - 255,267         - 199,592       - 143,405       - 99,597        - 141,004هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

         22,558       22,558        - 12,784         162,938         88,450         21,241           6,530خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

    1,267,683     844,905      312,938         653,819        499,406       119,184       790,028سود )زیان( عملیاتی

      - 708,083      - 590,069      - 491,816        - 447,274      - 363,506     - 208,259       - 48,356هزینه های مالی

           25,029         25,029       218,195            39,716         66,847      164,723       - 87,557خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

       584,629     279,865         39,317          246,261        202,747       75,648       654,115سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

       - 124,267      - 59,487          - 8,058           - 14,326        - 19,488       - 12,884        - 194,111مالیات

        460,362     220,378         31,259         231,935       183,259        62,764        460,004سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

        460,362     220,378         31,259         231,935       183,259        62,764        460,004سود )زیان( خالص

               548              262                37                 644                509              174           1,278سود هر سهم پس از کسر مالیات

         840,000       840,000        840,000           360,000         360,000        360,000         360,000سرمایه



 

 تایم فریم هفتگی  –تحلیل تکنیکال مارگارین )غمارگ( 

سال اخیر در یک کانال خنثی با شیب نسبتا مالیم صعودی محصور شده است. این کانال  6در نماد غمارگ، روند حرکتی 

کند که سهم طی مدت یاد شده، نوسانات منظم و ایده آلی در محدوده کف و سقف آن داشته از آن جهت اعتبار پیدا می

ریالی )جهت از  2.800 – 2.500ز یک اصالح قیمت تا محدوده است. بنابراین این انتظار وجود دارد که غمارگ پس ا

 4.500 – 4.200های های پائین( به مدار رشد بازگشته و در مسیر قیمتبین رفتن اثر واگرایی منفی ایجاد شده در تایم

 قرار بگیرد.  AB = CDریالی برابر با سقف کانال در راستای تکمیل الگوی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شیشه همدانبررسی وضعیت شرکت 

 معرفی

 به( سابق صنعتی اعتبارات بانک) معدن و صنعت بانک مشارکت با 1354 سال در( عام سهامی) همدان شیشه شرکت

 و متخصصین همت با و گردید تأسیس همدان در 11/2/1354 مورخه 587 شماره تحت عام سهامی شرکت صورت

 .گرفت قرار برداریبهره مورد سال در تن 40000 ظرفیت با 1361 سال در ایرانی مهندسین

 در واقع مرکزی دفتر همچنین است، شده واقع تهران – همدان جاده 6 کیلومتر همدان شهرستان در شرکت اصلی مرکز

 .باشدمی 2 پالک براتی کوچه نبش غزالی، خیابان جنوبی، حافظ خیابان تهران

 1152 به منقسم ریال میلیارد 1152 به مختلف سنوات طی و بوده ریال میلیون 300 مبلغ تأسیس دربدو شرکت سرمایه

 شده پذیرفته تهران بهادار اوراق بورس سازمان در 1369 تیرماه در شرکت. است یافته افزایش عادی نام با سهم میلیون

 .است

 استاندارد مطابق کیفی نظر از که ظروفی خصوص به ای،شیشه بندیبسته ظروف به کشور افزون روز نیاز به توجه با

 تولید با و نمود کار به شروع سال در تن 35000 ظرفیت با و 1378 سال در شرکت این توسعه طرح باشد، جهانی

 گشاد دهانه هایشیشه تولید جهت Press and Blowهایسیستم از برخورداری ضمن سبک نیمه و سبک هایشیشه

 Narrow Neck Press and Blowو ( بطری) باریک دهانه هایشیشه تولید جهت Blow and Blowو ،(جار)

 .است نموده ایجاد بندیبسته هایشیشه تولید در تحولی سبک، هایشیشه تولید جهت

 هایحجم در) مایع روغن و عرقیات الکل، گالب، شربت، آبلیمو، بطری انواع: از عبارتند حاضر حال در شرکت این تولیدات

 و( مختلف هایحجم در) فرنگی گوجه رب و خیارشور مرباجات، سس، هایشیشه شیر، نوشابه، هایشیشه و( مختلف

 .مشتریان سفارش برابر اختصاصی هایشیشه از بسیاری

 های تولیدظرفیت

 

 

سال 1401سال 1400سال 1399سال 1398سال 1397شرح

40,00040,00040,00040,00040,000انواع ظروف شیشه ای بطری و جار واحد )1(

35,00035,00035,00035,00035,000انواع ظروف شیشه ای بطری و جار واحد )2(

00046,50093,000انواع ظروف شیشه ای بطری و جار واحد )3(

75,00075,00075,000121,500168,000جمع کل

ظرفیت اسمی



 

 مفروضات تحلیل

کنون با تعمیرات اساسی صورت پذیرفته این خط حفظ شده عمر مفید خط یک شرکت گذشته و تا اگرچه چند سالی از

های فروش سال گذشته شرکت دهد، با توجه به نرخبل توجهی به فعالیت خود ادامه میبا ظرفیت قا است اما همچنان

اندازی خط جدیدی به عنوان جایگزین آن را در امه راهعدم توجیه اقتصادی فعالیت این خط را اعالم کرده بود و برن

برداری برسد، پیشرفت به بهره 99تهی به خرداد مالی من دستور کار قرار داد که مطابق برنامه زمانبندی باید در سال

اعالم شده است و اقدامات الزم برای اخذ تسهیالت از صندوق ذخیره ارزی و  %90فیزیکی بخش تاسیسات این خط 

های فروش محصوالت حاال به نظر ما با توجه به رشد قابل توجه نرخهای مورد نیاز نیز صورت گرفته، ااردات دستگاهو

اندازی خط جدید با ود توجیه پذیر باشد. از طرفی راههای فنی مانع نشفظ خط اول در صورتی که محدودیتح رسدمی

 تواند هزینه استهالک قابل توجهی به شرکت تحمیل کند.میلیون دالری می 35ارزی تقریبا  توجه به هزینه

کول شود و مو 1400ظرفیت به سال  %50ید با خط جد اندازیایم راهرد فوق ما در این تحلیل فرض کردهبا توجه به موا

برداری با حداکثر ظرفیت از این خط باشیم، همچنین درصد استفاده از خط یک را نیز کاهش شاهد بهره 1401در سال 

 ایم.داده

 فرمایید:مفروضات اصلی تحلیل را مشاهده میدر جدول زیر 

 

کارشناسی 1401کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 1398شرح

%100%50%0-درصد بهره برداری از واحد 3

%75%80%85%88درصد تولید به ظرفیت اسمی خط 1

%100%100%100%90درصد تولید به ظرفیت اسمی خط 2

62,30069,000113,500158,000مقدار تولید )تن(

62,30069,000113,500158,000مقدار فروش )تن(

22,750,00027,300,00032,760,00039,312,000نرخ فروش داخلی )ریال/ تن(

250250250250نرخ فروش صادراتی )دالر/ تن(

%6%6%6%6درصد فروش صادراتی

%20%20%20%25تورم

100,000120,000132,000145,200نرخ دالر آزاد

%10%10%20-نرخ رشد دالر

120,000144,000158,400174,240نرخ دالر تسعیر ارز

8558422401,835سود هر سهم

dps 6846731921,468  احتمالی



 

ان به ازای میلیون توم 85/1ابتدایی سال مالی جاری نزدیک به  ماه 5های های فروش با توجه به اینکه نرخدر مورد نرخ

ومانی را برای سال جاری میلیون ت 27/2میلیون تومان بوده نرخ متوسط  1/2های ماه اخر بالغ بر هر تن بوده است و نرخ

 ایم.های فروش شرکت را رشد دادههای آتی نیز با نرخ تورم، نرخایم و برای سالفرض کرده

 عیت تولید و فروشوض

 

، امکان افزایش (های پاکتیبندیهای فلزی و یا بستهقوطی)جایگزین محصوالت شرکت  با توجه به افزایش قیمت کاالی

 شود.بینی نمیی در فروش محصوالت تولیدی پیشاز طرفی مشکل باشد.چنان برای محصوالت شرکت فراهم مینرخ هم

 کنید:از ابتدای سال شمسی جاری را در نمودار زیر مشاهده می روند نرخ فروش ماهانه محصوالت شرکت

 

کارشناسی 1401کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 1398سه ماهه 1398سال 1397سال 1396واحدمقدار تولید

64,98262,12218,22162,30069,000113,500158,000تنانواع ظروف شیشه ای

64,98262,12218,22162,30069,000113,500158,000جمع

مقدار فروش
واحد 

)تن(
سال 1397سال 1396

سه ماهه سال 

1398
کارشناسی 1401کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 1398

58,56264,860106,690148,520داخلی

3,7384,1406,8109,480صادراتی

63,47063,28519,02062,30069,000113,500158,000جمع

مبلغ فروش
واحد 

)م.ر(
سال 1397سال 1396

سه ماهه سال 

1398
کارشناسی 1401کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 1398

1,332,2861,770,6783,495,1645,838,618داخلی

93,450124,200224,730344,124صادراتی

918,780883,734329,5071,425,7361,894,8783,719,8946,182,742جمع

نرخ فروش
واحد

)تن/ 
سال 1397سال 1396

سه ماهه سال 

1398
کارشناسی 1401کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 1398

22,750,00027,300,00032,760,00039,312,000داخلی

25,000,00030,000,00033,000,00036,300,000صادراتی

883,734329,507

14,475,81513,964,35217,324,238

918,780

انواع ظروف شیشه ای

انواع ظروف شیشه ای

63,47063,28519,020انواع ظروف شیشه ای



 

 بهای تمام شده

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

مصرفی را در جدول زیر  مواد مستقیم مصرفی شرکت تماما داخلی بوده و شرکت وابستگی وارداتی ندارد، ترکیب مواد

 فرمایید:مشاهده می

سال 1397سال 1396سال 1395واحدبهای تمام شده کاالی فروش رفته
کارشناسی 

1398

کارشناسی 

1399

کارشناسی 

1400

کارشناسی 

1401

215,970193,646270,388335,993446,552881,4551,283,632میلیون ریالهزینه مواد مستقیم

122,293136,491159,694196,206235,447282,536339,044میلیون ریالهزینه دستمزد مستقیم

118,933132,241154,722197,845224,475680,702717,821میلیون ریالهزینه سربار

457,196462,378584,804730,043906,4741,844,6932,340,497 مجموع

کارشناسی 1401کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 1398سال 1397سال 1396سال 1395واحدمبلغ مصرف طی دوره

108,90792,731118,701153,752204,344403,357673,802میلیون ریالکربنات سدیم

45,65045,83245,31857,22676,056150,128250,787میلیون ریالپودرسیلیس

64,30661,49061,37872,29996,089189,672132,576میلیون ریاللوازم بسته بندی

3,8774,5523,7994,8176,40212,63721,110میلیون ریالپودر اهک

5,4005,0034,7606,4188,53016,83728,125میلیون ریالسولفات سدیم

1,3231,3631,5181,7882,3764,6913,279میلیون ریالسایر مواد اولیه

3,1363,1233,7234,5666,06811,97820,010میلیون ریالپودرفلدسپار

16,37318,80431,19135,12746,68692,154153,942میلیون ریالخرده شیشه

248,972232,898270,388335,993446,552881,4551,283,632 مجموع

کارشناسی 1401کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 1398سال 1397سال 1396سال 1395واحدمقدار مصرف طی دوره

14,57112,95411,88612,31713,64122,43931,236تنکربنات سدیم

46,12743,87740,43240,84545,23774,412103,587تنپودرسیلیس

1111121لوازم بسته بندی

10,7369,8919,2029,33410,33817,00523,673تنپودر اهک

8407446456967711,2671,764تنسولفات سدیم

1111121تنسایر مواد اولیه

2,7692,3482,3952,3502,6024,2815,959تنپودرفلدسپار

28,66429,28431,10728,02631,04051,05971,078تنخرده شیشه

103,70999,10095,66993,569103,632170,467237,299 مجموع

کارشناسی 1401کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 1398سال 1397سال 1396سال 1395واحدنرخ مصرف طی دوره

7,474,2307,158,4849,986,62312,483,27914,979,93417,975,92121,571,106تن / ریالکربنات سدیم

989,6591,044,5561,120,8451,401,0561,681,2672,017,5212,421,025تن / ریالپودرسیلیس

64,306,000,00061,490,000,00061,378,000,00076,722,500,00092,067,000,000110,480,400,000132,576,480,000لوازم بسته بندی

361,121460,216412,845516,056619,268743,121891,745تن / ریالپودر اهک

6,428,5716,724,4627,379,8459,224,80611,069,76713,283,72115,940,465تن / ریالسولفات سدیم

1,323,000,0001,363,000,0001,518,000,0001,897,500,0002,277,000,0002,732,400,0003,278,880,000تن / ریالسایر مواد اولیه

1,132,5391,330,0681,554,4891,943,1112,331,7332,798,0793,357,695تن / ریالپودرفلدسپات

571,204642,1251,002,7001,253,3751,504,0511,804,8612,165,833تن / ریالخرده شیشه



 

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

 رشد داده شده و سایر موارد به میزان تورم افزایش هزینه لحاظ شده است. %10هزینه سوخت ساالنه 

 صورت سود و زیان

های عمومی اداری به میزان جدول فوق خواهد بود. هزینهصورت  زیان به با توجه به مفروضات ابتدایی، صورت سود و

های ارزی و تورم رشد داده شده است. خالص سایر درآمدهای شرکت از محل سود تسعیر ارز و همچنین سود سپرده

 اندازی فاز سوم شرکت، سود تسعیر ارز به زیان تسعیرهای بعد از راهریالی قابل توجه شرکت محقق شده است. برای سال

 شود.دیده می 1401و  1400های ارز تبدیل خواهد شد که این موضوع در سال

کارشناسی 1401کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 1398سال 1397سال 1396شرح

18,37536,93638,00038,000462,805462,805هزینه استهالک

24,68036,04545,05654,06864,88177,857هزینه قالب های مصرفی

24,96730,48538,10645,72854,87365,848هزینه تعمیر ماشین آالت، تجهیزات و ساختمان

30,66029,15832,07435,28138,80942,690هزینه سوخت مصرفی

20,79519,37721,31523,44625,79128,370هزینه برق مصرفی

3,3053,2384,0484,8575,8286,994هزینه خدمات حرفه ای و مشاوره ای

4,4563,2364,0454,8545,8256,990هزینه تعمیرات وسائط نقلیه

8,44512,16115,20118,24221,89026,268سایر هزینه ها

135,683170,636197,845224,475680,702717,821جمع سربار

سربار

کارشناسی 1401کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 1398سال 1397سال 1396سال 1395دوره مالی

971,148918,780883,7341,425,7361,894,8783,719,8946,182,742فروش

2,340,497-1,844,693-906,474-730,043-583,884-462,378-457,196-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

513,952456,402299,850695,692988,4041,875,2013,842,245سود )زیان( ناخالص

136,104-113,420-94,517-78,764-63,011-61,787-52,293-هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

8735,5173,0203,0203,0203,0203,020خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

462,532400,132239,859619,948896,9081,764,8013,709,162سود )زیان( عملیاتی

1,183,583-1,077,039-11,604-11,604-8,266-6,470-3,990-هزینه های مالی

163,966-261,968-112,37263,561108,136433,169160,261خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

570,914457,223339,7291,041,5131,045,564425,7942,361,613سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

247,310-148,796-75,795-57,029-23,561-64,084-71,937-مالیات

498,977393,139316,168984,484969,769276,9982,114,303سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

498,977393,139316,168984,484969,769276,9982,114,303سود )زیان( خالص

1,7331,3651,0988558422401,835سود هر سهم پس از کسر مالیات

288,000288,000288,0001,152,0001,152,0001,152,0001,152,000سرمایه



 

در نظر گرفته شده است، به دلیل افزایش هزینه استهالک و  1400اندازی فاز سوم که در این تحلیل سال در سال راه

باشد. بر این پذیر می وم جامپ سودآوری امکانبروز زیان تسعیر ارز شاهد کاهش سودآوری خواهیم بود اما از سال د

اساس به تنزیل جریانات نقدی آتی سهم پرداختیم تا ارزش روز هر سهم را محاسبه کنیم، مطابق جدول ذیل ارزش روز 

 آید:ریال به دست می 5437شرکت معادل  هر سهم

 بندیجمع

گذاری صورت گرفته به نظر با توجه به مطالب فوق و ارزش

تومان( از ارزندگی  330ی حوالرسد قیمت کنونی سهم )می

های کنونی رید برخوردار است و ریسک در قیمتکافی برای خ

 شود.نسبتا کم ارزیابی می

  تایم فریم هفتگی –تحلیل تکنیکال شیشه همدان )کهمدا( 

سال اخیر در یک کانال خنثی با شیب مالیم  5 – 4در نماد شرکت شیشه همدان، روند حرکتی سهم طی بازه زمانی 

صعودی محصور شده است. تعدد برخوردهای سهم با کف و سقف کانال ترسیم شده نشان از اعتبار باالی خطوط ترسیم 

شده دارد. گفتنی است، کهمدا پس از یک دوره نوسان طوالنی مدت در قفس یاد شده، اخیرا موفق به شکست سقف 

ریالی، شاهد حرکت سهم به سمت  3.200 – 3.000سازی در سطوح رود پس از کفیجه انتظار میکانال شده و در نت

ریالی  2.700گرانی که قصد ورود به این سهم را دارند، باید محدوده ریالی باشیم. معامله 5.400 – 5.000اهداف قیمتی 

 را به عنوان حد ضرر برگزینند.

 

%25نرخ تنزیل

1,678تنزیل یافته جریانات نقدی ) ریال(

5قیمت به درآمد زمان فروش

9,177قیمت فروش هر سهم ) ریال(

3,759تنزیل یافته قیمت فروش

5,437ارزش هر سهم ) ریال(

ارزشگذاری



 

رانیا یبورس کاال و انرژماه آذر چهارمش معامالت هفته گزار  

 رینگ صنعتی بورس کاال

برابر شدن  5ها بازگشت به طوری که با رکه اصفهان رونق به بازار فوالدیهای فوالد مبادر هفته گذشته با عرضه ورق

های نامعقول جلوگیری شود. این افزایش عرضه تا و از رقابت شدهعرضه این محصوالت سعی شد تا تقاضا پوشش داده 

درصد کمتر از قیمت پایه بودیم و  10این شرکت شاهد کاهش نرخ حین تاالر تا  Bآن جایی پیش رفت که در ورق گرم 

 34در بازار معامله و هزار تن آن به قیمت پایه  32برابری این محصول نسبت به هفته گذشته،  8نهایتا با توجه به عرضه 

های درصدی قیمت 5رنج می برد، افزایش هزار تن دیگر نیز در مچینگ معامله شد. در حالی که بازار مس از ضعف تقاضا 

درصد از محصوالت عرضه شده در بازار مس مورد  4پایه این محصوالت، بر کاهش تقاضا دامن زده، به طوری که تنها 

 .رو شداستقبال مناسب تقاضاکنندگان روبهبا  زیهفته ن نیا ومینیبازار آلوم معامله قرار گرفتند.

تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کاال رقم  175.409عرضه بیش از  28/09/97در هفته منتهی به چهارشنبه 

 تن افزایش داشت البته رقمی که نهایتا در تاالر صنعتی معامله شد 56.820خورد که نسبت به هفته گذشته حدود 

 123.002برابری معادل  70/0تن افزایش داشت و با تقاضای حدود  95.940هفته قبل  تن بود که نسبت به 99.569

 رو گشت. بهتن رو

 660 تن محصوالت فوالدی بوده که شامل 142.760 بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به

و تولیدی فوالد  و صنعت آهن و فوالد بافق یمجتمع معدن، ابگستر بن نیفوالد ظفر نوهای تن میلگرد تولیدی شرکت

تن انواع ورق  112.100رو شدند. همچنین در این بخش بهویر بود که با عدم استقبال تقاضاکنندگان روسپید فراب ک

 که Bکه بر روی تمام این محصوالت رقابت صورت گرفت به جز ورق گرم  شرکت فوالد مبارکه اصفهان عرضه شد

ریال معامله شد؛ در سایر محصوالت این شرکت بیشترین  44،420تن این محصول به قیمت پایه  82.500تن از  67.430

ریال 93.937 قیمت پایه رقابت و به متوسط قیمتدرصد نسبت به  30درصد رقابت مربوط به ورق قلع اندود بود که تا 

فوالد غدیر نی ریز، جهان فوالد سیرجان و شرکت توسعه آهن  تن آهن اسفنجی پارس فوالد سبزوار، 25.000معامله شد. 

ملی  تن کاتد مس شرکت 5.000رو شدند. در بخش مس همانند هفته قبل با عدم تقاضا روبهفوالد گل گهرعرضه اما 

ریال معامله شد. همچنین در بخش مفتول  567.749تن آن به قیمت پایه  240صنایع مس ایران عرضه شد، که تنها 

های ملی مس ایران، گیل راد شمال، صنایع تولیدی دنیای مس کاشان و تن مفتول مس از سوی شرکت 4.040 مس

ریال معامله شد، این مقدار با  586.227تن آن به قیمت پایه  90سازی افق البرز عرضه شد که تنها گروه صنایع کابل

های گذشته است و برای مفتول مس شرکت هدرصدی این محصول، نصف تقاضا هفت 5توجه به افزایش قیمت حدود 

از  7-6063 لتیبو  1000p99.8تن شمش  1.700سازی افق البرز تقاضایی وجود نداشت. در بخش آلومینیوم کابل

درصد رقابت شد  7رو و تا روبهکنندگان برابری تقاضا 08/2مش با استقبال سوی شرکت آلومینیوم ایران عرضه شد و ش

تن  1.900ریال معامله شد. در بخش روی  220.797درصد رقابت و به قیمت متوسط  5بیلت تولیدی این شرکت نیز  

 عیصناکالسیمین،  شمش روی تولیدی گسترش صنایع روی ایرانیان، ذوب احیای روی قشم، تولیدی روی بندرعباس،



 

ای روی این محصول صورت د اما به دلیل نبود تقاضا معاملهعرضه ش نعتصبا ص یذوب روو  زنجان یخالص سازان رو

 نگرفت. 

برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین  08/2شرکت آلومینیوم ایران با تقاضای 1000p-99.8شمش 

فوالد مبارکه  Cمحصوالت عرضه شده این هفته داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه مربوط به محصول ورق گرم 

 برابری نسبت به عرضه بوده است.  87/1با تقاضای  اصفهان

ای معادل به هفته قبل افزایش قابل مالحظه هزار ریال، که نسبت 4.166.083.540ارزش معامالت محصوالتی  فوالدی 

 2.695.716.540 با ارزش معامله فوالد مبارکه اصفهان Bهزار ریال داشته است. در این بین ورق گرم  4.158.700.340با 

 هزار ریال بود. 285126649ارزش معامالت مس  و هزار ریال بیشترین ارزش معامله در این هفته را داشته است

 است.ارزش معامالت هفته سوم آذر   برابر 97/3هزار ریال بوده که  4.813.285.949ارزش کل معامالت رینگ صنعتی 

 تقاضا و حجم معامالت رینگ صنعتی در سه ماه پاییز با یکدیگر مقایسه شده است:در نمودار زیر عرضه، 

 

 رینگ پلیمری بورس کاال

ریال 90.615های ارزی سامانه نیما به نرخ براساس میانگین موزون حواله 25/09/1397های پایه در روز یکشنبه قیمت

درصد افزایش داشته اعالم شد که با وجود کاهش قیمت جهانی در برخی گریدها، شاهد  4هفته قیمت قبل  که نسبت به

 باشیم. افزایش قیمت در کلیه گریدهای پلیمری می

هزار ریال با حجم معامله  3.855.389.097ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در بورس کاال در هفته گذشته 

درصد کاهش یافته است. با توجه به کاهش قیمت  27و  25نسبت به هفته گذشته به ترتیب باشد که تن می 38.390

های پایه در هفته آتی، تقاضا در روز دوشنبه و سه شنبه به شدت دالر نیمایی و افت قیمت نفت و انتظار کاهش قیمت

 کاهش یافت .
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ای کاالیی عرضه شده تنها  پلی پروپیلن نساجی هدر محصوالت عرضه شده توسط پتروشیمی شازند، در میان تمامی گروه

552R   وZ30S  درصد رقابت معامله شد و بقیه  9/8و  5/9ریال با   102.617و  103.216به ترتیب با میانگین قیمتی

هزار  294.165.060 ارزش کل معامالت پتروشیمی شازند های کاالیی با قیمت پایه معامله شدند و بر این اساسگروه

و  81.640.478تن بوده است. پتروشیمی اروند و آریاساسول به ترتیب با ارزش معامله   2.942حجم معامالت  ریال و

ها در کنندگانی بودند که محصوالت آنتن از جمله عرضه 1.232و  1.121هزار ریال و حجم معامالت  110.645.784

شده گروه پلیمری به ترتیب مربوط به پتروشیمی مارون، تمامی گریدها با قیمت پایه معامله شدند. عمده معامالت انجام 

هزار ریال و حجم  950.068.141و  493.644.440، 409.579.698بندرامام و تندگویان به ترتیب با ارزش معامالت 

 تن بوده است.  8.195و  5.816، 4.092معامالت 

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

S65 باشد. اکثر کاالها بر روی قیمت پایه معامله شدند به طوریکه تن می 3.014و  3.300بندرامام به ترتیب با عرضه

تن بوده است. در میان محصوالت عرضه شده تقاضا به ترتیب بر روی  60.826تن بر روی عرضه  60.524حجم تقاضا 

ه گریدها بیشترین تن بوده که در میان بقی 6.028و  6.458خطی و پلی اتیلن ترفتاالت بطری به ترتیب پلی اتیلن سبک 

 اند.تقاضا را داشته

و پلی اتیلن ترفتاالت نساجی  تبریزپتروشیمی  5030SAبیشترین درصد رقابت مربوط به پلی اتیلن سنگین تزریقی 

TG641MOD   باشد. پلی وینیل کلراید درصد رقابت می 51 و 54پتروشیمی تندگویان به ترتیب باS65  پتروشیمی

ریال معامله شدند و در نهایت اکریلونیتریل بوتادین استایرن پتروشیمی  74.764امام و اروند با قیمت پایه  غدیر، بندر

 ریال معامله شد. 119.399تبریز با قیمت پایه 

آذر و هفته منتهی به  23پلیمری در هفته منتهی به مقایسه حجم معامالت، میزان عرضه وتقاضا در رینگ 

 آذر 30
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حجم معامله عرضه تقاضا



 

 رینگ شیمیایی بورس کاال

 33باشد که ارزش معامالت تن می 17.061هزار ریال و حجم  667.649.476ارزش کل معامالت در رینگ شیمیایی 

یافته است. بیشترین رقابت قیمتی در رینگ  کاهشدرصد  36درصد کاهش و حجم معامالت نسبت به هفته گذشته 

شیمیایی به ترتیب مربوط به نرمال بوتانول پتروشیمی شازند، منومر وینیل استات پتروشیمی شازند، دی اتیلن گالیکول 

درصد رقابت  3و  11، 61ریال در حدود  45.840و  80.997، 72.526پتروشیمی شازند که به ترتیب با قیمت پایه 

ریال، اوره پریل پتروشیمی خراسان و شیراز  19.832د. اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه و رازی با قیمت پایه معامله شدن

ریال  معامله شدند. معامالت انجام شده در رینگ شیمیایی با حجم بسیار 19.268و  20.460به ترتیب با قیمت پایه 

 پایین و بر روی قیمت پایه انجام شد.

آذر و هفته منتهی  23، میزان عرضه وتقاضا در رینگ شیمیایی در هفته منتهی به مقایسه حجم معامالت

 آذر 30به 

 
 

  رینگ کشاورزی بورس کاال

تن مورد معامله  46.155هزار ریال با حجم معامله  445.166.938با  ارزش   در رینگ کشاورزی در هفته جاری گندم

درصد افزایش یافته است و در نهایت  15و  12قرار گرفت که حجم و ارزش معامالت نسبت به هفته گذشته به ترتیب 

 هزار ریال معامله شد. 915.838تن و ارزش معامله  014/0سبد زعفران در هفته گذشته با حجم 
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حجم معامله عرضه تقاضا

 .کرد سپری رکود در را گذشته هفته شیمیایی و پلیمری بازار و نیافت افزایش معامالت حجم پایه هایقیمت افزایش رغم به



 

 های نفتی بورس کاالینگ فرآوردهر

 باشد. در هفته گذشتهمیتن  14.875هزار ریال با حجم  380.948.795های نفتی ارزش کل معامالت در رینگ فرآورده

تندگویان( توسط پاالیش نفت تهران )هزار ریال  293.712.000های نفتی وکیوم باتوم با ارزش معامله  در رینگ فرآورده

تن معامله شد. سالپس واکس عرضه شده توسط پاالیش نفت تبریز با قیمت  12.000ریال با حجم  24.476با قیمت پایه 

هزار ریال داشته است. قیر با ارزش معامله  2.437.920ای معادل تن تقاضا، ارزش معامله 80و  30.474پایه 

هران، شیراز و نفت جی عرضه شد. تن در هفته جاری توسط نفت پاسارگاد ت 2.777هزار ریال و حجم   84.798.875

ریال، قیر  29.700ریال و نفت پاسارگاد تهران با قیمت پایه  31.453نفت پاسارگاد شیراز با قیمت پایه  6070قیر 

 31.753نفت پاسارگاد شیراز با قیمت پایه  PG6416ریال، قیر  26.000امولسیون نفت پاسارگاد شیراز با قیمت پایه 

 ریال معامله شد. 30.250نفت جی با قیمت پایه  PG6422ریال و قیر 

 رینگ صادراتی

باشد که نسبت به هفته تن می 90.185هزار ریال با حجم  2.499.530.000.000ارزش کل معامالت در رینگ صادراتی 

 ، BOFو  BPPدر رینگ صادراتی عایق رطوبتی  درصد افزایش یافته است. در هفته گذشته 48و  50گذشته به ترتیب 

قیر و گوگرد گرانوله عرضه شد که قیر حجم اصلی معامالت را به خود اختصاص داد و در نهایت تمامی معامالت بر روی 

 30.000، عایق رطوبتی تینا بام دلیجان و بام گستر طالیی دلیجان با قیمت پایه BPPقیمت پایه انجام شد. عایق رطوبتی 

نگین گام پارس، توسعه   6070ریال معامله شدند. قیر  32.000ت پایه مهر پارسیان با قیم BOFریال و عایق رطوبتی 

نفت و گاز سیه  85100ریال، قیر  26.730و 23.130، 23.300نفت هرمزان و پاالیش قیر کسری به ترتیب با قیمت پایه 

با  فالت غربمهندسی قیر و اس MC30ریال، قیر  35.270و  30.680های فام با مشخصات کیفی متفاوت با قیمت پایه

 ریال معامله شد. 25.700 قیمت پایه

 بورس انرژی 

بیستون و اصفهان عرضه شد  بندر عباس، هزار لیتر توسط پاالیش نفت شیراز، آبادان،تبریز، 20.280ها در بخش حالل

 402پاالیش نفت تبریز و اصفهان که حالل  402ها به قیمت پایه معامله شدند به جز حالل که از این بین تمامی حالل

درصد رقابت  5/0پاالیش نفت اصفهان نیز با رقابت جزیی  402درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شد و نیز حالل  6تبریز 

، همچنین پاالیشگاه بیستون 402و  503، 502ریالی معامله شد. قابل ذکر است حالل 40.383 نسبت به قیمت پایه 

 .رو گردیدشیراز و آبادان با عدم استقبال تقاضا کنندگان روبه 410شیراز و  404حالل 

نفتای تن  1.000های آبادان، شیراز و تهران عرضه شد که تنها  واع نفتای سبک و سنگین پاالیشگاهتن ان 31،325

 ریال معامله شد. 35.055سنگین پاالیش نفت تهران به قیمت پایه 



 

تن آن  3.098 های شیراز، زاگرس و فن آوران عرضه وتن متانول توسط پتروشیمی 6.990ع در هفته گذشته در مجمو

درصد رقابت با  1 رو و با حدودبهتنی رو 2.354ضه کرد که با تقاضا تن متانول عر 2.002معامله شد. پتروشیمی شیراز 

  ریال معامله شد. 19.218متوسط قیمت  

تن متانول عرضه کرد که البته برای این محصول تقاضایی صورت نگرفت. در نهایت پتروشیمی  3.500پتروشیمی زاگرس 

  تن از این محصول مورد معامله قرار گرفت. 96تن متانول عرضه کرد که تنها  1.488فن آوران 

تهران، تبریز و شیراز در بورس انرژی  های نفت اصفهان، بندر عباس،تن آیزوریسایکل پاالیشگاه 9.000 در هفته گذشته

 .ریال معامله شد  49.024تن آن به قیمت پایه  5.300عرضه و تنها 

تن برش سنگین به قیمت  1.606تن عرضه شد و تمام  1.606های بندر امام، امیرکبیر و تبریز برش سنگین پتروشیمی

 ریال معامله شدند.  3.0239یه   پا

  هاتن آن 430رامام عرضه شد که تنها تن گاز مایع صنعتی، بوتان و پروپان توسط پتروشیمی بند 1.600در گروه گازها 

 تن گاز پروپان این شرکت تقاضایی وجود نداشت.  300معامله شد و برای 

عرضه شده به  S500تن  5.016 عرضه گردید که تمام تن 5.522پاالیش گاز خانگیران  S400 , S500میعانات گازی 

 این شرکت تقاضایی نبود. S400ریال معامله شد اما برای محصول  42.100قیمت پایه 

 ریال معامله شد. 38.927تن آن با قیمت پایه  300تن در هفته گذشته عرضه شد که  6.000سی او پاالیش نفت آبادان 

تن آن به قیمت پایه معامله  1.186تن ریفورمیت عرضه کردند که  6.465بوعلی سینا  پاالیش نفت تبریز و پتروشیمی 

 شد.

تن نیتروژن پتروشیمی مبین با قیمت  60تن نیتروژن پتروشیمی مبین و تبریز عرضه شد که تنها  600در هفته گذشته 

 ریالی معامله شد. 3.465پایه 

تن سوخت عرضه شده این شرکت  100تبریز شکل گرفت که بیشترین درصد رقابت در سوخت کوره سبک پتروشیمی 

پاالیش نفت تبریز نیز  402حالل  ریال معامله شد. 42.397درصد رقابت نسبت به قیمت پایه به متوسط قیمت  35تا 

 درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شد. 6در رده بعدی رقابت تا 

 518.289.608هزار ریال بود که نسبت به هفته گذشته  1.321.491.528ارزش معامالت بورس انرژی در رینگ داخلی 

هزار ریال کاهش داشته است. بیشترین ارزش معامالت مربوط به میعانات گازی پاالیش نفت خانگیران با مبلغ 

 باشد.هزار ریال می 211.173.600

 

 



 

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

دسامبر در مقایسه با  14ها، محصوالت شیمیایی و پلیمری در تاریخ های جهانی در گروه خوراکدر این بخش به تغییرات قیمت

 اندازیم:که از عوامل تأثیرگذار بر قیمت گذاری محصوالت در بورس کاال طی هفته گذشته بوده نگاهی میدسامبر  7

 ها قیمت خوراک

 اند. ها به جز اتیلن افزایشی بودهقیمت تمام خوراک مذکوردر هفته 

 852 متیداشته و به ق کاهش نیچ یشرق جنوب CFRدرصد در  26/5و  شمال شرقی چین CFRدرصد در  06/4 اتیلن

 .دیرس نیچ یشرق شمال CFRدالر در 

 .اندداشته افزایشدرصد  52/2 نیچ CFRدرصد و  10/2فوب کره بوده، پروپیلن  لنیپروپبیشترین افزایش نرخ مربوط به 

 نیچ  CFR نیاند. قابل ذکر است بوتادداشته شیدرصد افزا 74/0درصد و درفوب کره  87/0 نیچ  CFRدر بوتادین 

 دالر در تن معامله شد. 1.165

 ها قیمت شیمیایی

کاهشی  به جز اسید ترفتالیک، پارازایلین و متانول در برخی مقاصد تحویلی، در هفته گذشته همه محصوالت شیمیایی

 بودند.

دالر  848به  842محصول از  نیا متیداشت. ق شیدرصد، افزا 62/0دالر در تن معادل  2/5 نیچ CFR ک،یترفتال دیاس

 .دیرس

را به خود اختصاص داد و به  متیق شیدرصد افزا 34/2و فوب کره معادل  نیچ CFRدر  شیدالر افزا 14/24 نیلیپارازا

 .دیرس نیچ CFRدالر در  1.064 متیق

. کاهش داشتدرصد  82/4هند  CFRو  04/3 ایآس یجنوب شرق CFR ،97/1ن وایتا CFR، 91/1 کره CFRمتانول در 

درصد  86/1 نیچCFR ل است که متانو یدر حال نی، ادرصد کاهش داشته است 41/2نیز  نیچداخلی  CFRمتانول در 

 .دالر معامله شد 275و به قیمت  نرخ داشت شیافزا

 نیچ یداخل CFR نیدالر در تن معامله شد، همچن 683 متیدرصد کاهش داشت و با ق MEG  38/5ن،یچ CFRدر 

 درصد کاهش داشت. 42/5محصول  نیا

 40/5دالر معامله شد و در فوب کره  630 متیدالر کاهش داشته و با ق 32درصد معادل  84/4 نیچCFR  بنزن در

 .دالر کاهش داشته است 33/34درصد برابر با 

 CFRو در  دیدالر در تن در فوب کره رس 661 متیدرصد کاهش به ق 62/4مخلوط در هفته گذشته با حدود  نیلیزا

 درصد کاهش داشت. 52/4 وانیتا



 

در تن معامله  وانی  5.151 متیبه ق کاهشدرصد  90/2محصول تولوئن در هفته گذشته با  نیچ یداخل CFR متیق

 .داشته استکاهش درصد  88/0در  فوب کره  د ودرص 86/0محصول  نیا نیچ CFR نیشد، همچن

دالر  1.020 متیو ق افتی متیق کاهشخود  یلیدرصد در تمام مقاصد تحو 23/1دالر، در حدود  4/12منومر  رنیاستا

 را به ثبت رساند. نیچ CFRدر 

 هاقیمت پلیمری

 در طول هفته مورد گزارش گروه پلی اتیلن سنگین بادی در هر سه منطقه ثابت باقی ماند.

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

 دالر در هر تن معامله شد. پلی اتیلن سبک خطی 1.021دالر افزایش با قیمت  30یای شرقی با این محصوالت در آس

دالر در هر تن رسید و در آسیای جنوب شرقی ثابت  1.031دالر افزایش به قیمت  10معمولی تنها در آسیای شرقی با 

دالر در هر تن معامله  1.101اهش با قیمت درصد ک 9/0باقی ماند. گروه پلی اتیلن سنگین فیلم تنها در جنوب آسیا با  

دالر افزایش قیمت  30شد و در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی بدون تغییر باقی ماند. پلی اتیلن سنگین تزریقی با 

دالر در هر تن معامله شد. پلی اتیلن  1.001دالر افزایش قیمت در آسیای جنوب شرقی با قیمت  10در آسیای شرقی و 

، 1.121دالر کاهش قیمت در آسیای جنوب شرقی، جنوب آسیا و آسیای شرقی به ترتیب با قیمت  40با  C6سبک خطی 

دالر افزایش در هر تن در آسیای شرقی  10با PVC دالر در هر تن معامله شد و در نهایت سوسپانسیون  1.101و  1.141

دالر در هر تن  931دالر افزایش با قیمت  20 دالر در هرتن و در جنوب آسیا با 871و آسیای جنوب شرقی با قیمت 

 معامله شد.

دالر در هر تن به  5گروه پلی پروپیلن نساجی، تزریقی، فیلم و شیمیایی در منطقه آسیای شرقی با افزایش قیمت حدود 

بدون  دالر در هرتن معامله شد و در جنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی 1.091و  1.071، 1.051، 1.051ترتیب با قیمت 

درصد  77/0و  74/0در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی به ترتیب با HIPS تغییر باقی ماندند. پلی استایرن مقاوم 

در آسیای جنوب   GPPSدالر در هر تن معامله شد و در نهایت پلی استایرن معمولی 1.291و  1.336کاهش با قیمت 

 دالر در هر تن رسید. 1.231و  1.281درصد کاهش یافته و به قیمت  81/0و  03/3شرقی و آسیای شرقی به ترتیب 

دالر کاهش در هر تن به ترتیب با  5( در آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی با ABS) اکریلونیتریل بوتادین استایرن 

 عامله شد.دالر در هر تن م 1.461و  1.411های قیمت

درصد افزایش یافته و به  44/3و  28/3قیمت پلی اتیلن سبک و سنگین در خاورمیانه در طول هفته گذشته به ترتیب 

کاهش به درصد  28/2دالر در هر تن معامله شد. پلی پروپیلن نساجی و تزریقی با  1.054و  1.008ترتیب با قیمت 

دالر در  996دالر افزایش قیمت در هرتن با قیمت  32بک خطی با  دالر در هر تن رسید و پلی اتیلن س 1.032قیمت 

 هر تن مورد معامله قرار گرفت.

 نگاهی به اخبار و شایعات



 

 
 

 مواد شیمیایی

 نرخ تعیین به توجه با: گفت پتروشیمی صنعت کارفرمایان صنفی انجمن مقام قائم

 معنایی اوره تکلیفی گذاریقیمت نیما، سامانه ارز مبنای بر هاپتروشیمی خوراک

 بندیجمع به اوره قیمت اصالح مورد در هم برنامه سازمان: داد ادامه وی. ندارد

 برخی با صنفی انجمن البته که شده مطرح پیشنهادات سناریو سری یک و رسیده

: افزود وی. است اوره قیمت آزادسازی دنبال به و نبوده موافق پیشنهادات از

 این شودمی تالش و شده برگزار کشاورزی حمایتی خدمات شرکت با هم جلساتی

 کشاورزی بخش به فشاری اوره، نرخ افزایش با آنکه برای اینکه ضمن. شود مجاب اوره نرخ آزادسازی به نسبت هم شرکت

 .بود خواهد جبران قابل دولت درآمدهای محل از کشاورزی بخش به یارانه تخصیص نشود؛ وارد

 67ریال و حجم عرضه  19.478تاپیکو آگهی شد. قیمت فروش هر سهم این بلوک بلوک پتروشیمی غدیر توسط 

ثمن معامله را به صورت نقد و  %30بایست دی ماه تعیین شده و خریدار می 25باشد. تاریخ این معامله درصد می

این معامله  ماهه پرداخت کند. گفتنی است، چنانچه 6فقره چک با اقساط مساوی و فواصل زمانی  6مابقی را طی 

 .خواهد کرد ییسود شناساریال به ازای هر سهم(  190میلیارد ریال )در حدود  1.500انجام شود، تاپیکو بیش از 

نامه میان شستا و وزارت نفت گفت: شرکت  مدیرعامل شستا درباره اجرای تفاهم

 نامهها و در راستای اجرای تفاهممی جم نیز همانند سایر پتروشیمیپتروشی

نامه میان شستا و  شود. وی افزود: تفاهممشترک، به وزارت نفت واگذار می

ری وزارت نفت بسیار راهبردی و استراتژیک بوده که با حضور اسحاق جهانگی

فر ادامه ای اولیه انجام شده است. رضوانیهمعاون اول رئیس جمهوری توافق

ها برای دارایین و واگذاری های کالگذاری و اتخاذ تصمیمداد: در شیوه قیمت

  نامه مباحثی پیش آمد که در حال بررسی آن هستیم.اجرای این تفاهم



 

ت: در سال جاری قیمت تمام فمدیر مالی گلتاش در خصوص وضعیت شرکت گ

شده محصوالت شوینده به سبب افزایش نرخ ارز، رشد کرد و همین افزایش 

نامدارپور ضمن اشاره  .محصوالت شدبهای تمام شده موجب افزایش نرخ فروش 

ها در اظهار داشت: شاید افزایش قیمت« لشگ»به وضعیت مطلوب عملکرد 

برخی صنایع موجب کاهش تقاضا شده باشد؛ ولی خوشبختانه تقاضای 

محصوالت شوینده در بازار نسبت به سال قبل افزایش هم داشته است، بنابراین 

بینی ت شوینده مطرح نیست و سود پیشوالدغدغه رکود احتمالی در بازار محص

  .شده محقق خواهد شد

 

 فلزات اساسی

سازی آب خلیج فارس توسط شرکت گهر درباره تعلیق قرارداد مهم شیرینمدیرعامل گل

های ایران توسط آمریکا : این موضوع ناشی از اعمال تحریمهایفالکس سنگاپور گفت

  .رود به راحتی قابل حل باشدیم بوده اما مذاکراتی در جریان است و انتظار

 

رییس هیئت مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران 

امکان صادرات سرب  ت:گفدرخصوص وضعیت صادرات سرب و روی 

و روی به صورت مشروط فراهم شده است. بدین ترتیب که 

بایست ابتدا محصوالت خود را در تولیدکنندگان سرب و روی می

برابر حجم  4ه کنند تا بتوانند بامجوز وزارت صمت بورس کاال عرض

محصولی که در بورس کاال معامله شده روانه بازارهای صادراتی کنند. 

های موجود با توجه به وضعیت معامالت در بورس کاال، و ناهماهنگی

کاال تقریبا وجود رقابت در بورس  .های وزارت صمت امر صادرات روان نیستکشیوقت و بین وزارت صمت و گمرک 

با توجه به کمبود تقاضا در بورس کاال،  د.برنشمش در بالتکلیفی مطلق به سر می ندارد و تولیدکنندگان و صادرکنندگان

واردات مواد اولیه  مصرف بودن تولید امیدواریم تدبیری برای این صنعت اندیشیده شود تا صادرات شمش و بدلیل مازاد بر

  به روال عادی بازگردد.

 

 



 

 خودرو

 موضوع با که 90 اصل کمیسیون جلسه در تجارت و معدن صنعت، وزیر

 تعیین برای: داشت اظهار شد، برگزار خودرو به مربوط مسائل بررسی

 درصد 5 با خودروها شده بینیپیش که فرمولی اساس بر خودرو قیمت

 مجدد کاهش درصد 5 دوباره بعد هفته و شود عرضه بازار قیمت زیر

 و کارخانه بین متعادل قیمت یک به نهایت در تا داشت خواهیم قیمت

 جمهوررئیس اول معاون با ایجلسه: در ادامه گفت وی .برسیم بازار

 این در که داشتیم خودروسازان و سازانقطعه نقدینگی تامین درباره

 روند گذشته هفته دو یکی در: افزود رحمانی .کرد خواهد کمک تولید افزایش به تصمیم این و شد گیریتصمیم باره

 طراحی ایبسته: گفت رحمانی .داشت خواهیم بیشتری تولید افزایش آینده روزهای در و شده متوقف تولید کاهش نزولی

  .شود برطرف اساسی طور به خودرو صنعت مشکالت بلندمدت در تا شده

 

 هابانک

وبصادر بر اساس  هیسرما شی: افزاگفت بانک صادرات رهیمد ئتیعضو ه

 دیتجد پوریفتح .رسدیبه سرانجام م 98گرفته تا مجمع سال صورت یزیربرنامه

عنوان کرد و گفت:  هیسرما شیافزا یراه برا نیترها را آسانبانک ییدارا یابیارز

که عمدتاً با توجه  دهدیم لیها را امالک تشکبانک ییاز دارا یبخش قابل توجه

شده، ارزش  شده و استهالک در نظر گرفته ثبت یخیتارشده  به ارزش تمام

 یابیارز دیتجد رونیاز ا .شده است کیبه صفر نزد هاکاز امالک بان یاریبس یدفتر

  ها است.بانک هیسرما شیدر روند افزا یمهم تیاولو هاییدارا

 

 

در  وماه منتشر خواهد شد  ید یالملل تا انتها نیارز مپنا ب ریو تسع هیسرما شیخبر افزادر بازار شایعه شده که 

 شود.یم یسازشفاف یادوره انیگزارشات م

 

 



 

 یاداشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


