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های بازار سرمایه در حالی ای هفته گذشته روزهای نسبتا آرامی را پشت سر گذاشت. روند نزولی شاخصتاالر شیشه

ها از بابت تداوم تحوالت منفی در اقتصاد دنیا و اثرات آن در صنایع بورسی به قوت خود متوقف شد که کماکان نگرانی

دهد که اقتصاد دنیا شرایط چندان مناسبی های نفتی، نشان میباقیست. سقوط جدی شاخص بورس آمریکا و شاخص

گران و سرمایه گذاران باشیم. ها، شاهد رفتار احتیاطی معاملهندارد. همین عامل موجب شده تا با وجود جذاب بودن قیمت

نشستن گرد و غبار هیجانات، قیمت سهام در بورس بر حاضر و پس از فرو دهد در حالهای تحلیلی نشان میبررسی

زده گذاران شتابای از سرمایهدیگر، بخش عمده تغیرهای بنیادی در محدوده ارزندگی قرار گرفته است. از سویاساس م

بنابراین در اند. پس از نوسانات اخیر عمال از گردونه معامالت خارج شده که در مهرماه وارد بازار شده بودند، تجربهو کم

اما پیش از  را داشت. 97وان انتظار روند تعادلی بازار در فصل پایانی سال تای رخ ندهد، میصورتی که اتفاق غیر منتظره

ها اینکه درخصوص وضعیت و آینده بازار سرمایه صحبت کنیم، طبق روال برنامه، نگاهی به آخرین وضعیت شاخص

 خواهیم داشت.  

 2.361با رشد « شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران»نخستین هفته از فصل زمستان را در حالی پشت سر گذاشتیم که 

واحدی که در پایان هفته چهارم  156.083واحدی پیشروی کرد. این رقم در قیاس با عدد  158.444واحدی تا ارتفاع 

فتنی است، شاخص کل در نخستین روز از هفته زمستانی دهد. گدرصدی را نشان می 51/1آذرماه به ثبت رسید، رشد 

هزار واحدی که قبال  154هزار واحدی مواجه شد اما قرار گرفتن بر روی سطح حمایتی  2پوش بود و با افت حدود سرخ

به آن اشاره شده بود، موجب شد تا بازار به این سطح واکنش نسبتا خوبی نشان دهد. الزم به ذکر است، شاخص در 

توان های مهمی دارد و تا مادامی که سطح مقاومتی دوم شکسته نشود، نمیهزار واحدی مقاومت 168و  160ح سطو

 روند نزولی بازار را خاتمه یافته تلقی کرد. 

 

 



 

که وضعیت نسبتا بهتری را در هفته گذشته به نمایش گذاشته است.  را داریم «وزنهم»شاخص اما در سوی دیگر، 

 27.275واحدی آغاز نمود و در محدوده  26.637وزن کار خود را در ارتفاع ش، شاخص همبر اساس این گزار

درصد(  2.40واحد )معادل  638وزن برابر با واحدی به کار خود خاتمه داد. در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم

و چنانچه موفق به شود واحدی با مقاومت مهمی درگیر می 500هزار و  27بوده است. این شاخص در محدوده 

واحدی رای  29.500الی  29.200توان به تغییر روند و پیشروی آن تا محدوده مقاومتی گذر از این سد گردد، می

واحدی آغاز  1.791داشته باشیم. شاخص فرابورس تهران در حالی با رقم  Ifexای به مثبت داد. و در انتها اشاره

واحد رسید. بنابراین باید اذعان داشت که  1.837ن هفته گذشته، به به کار کرد که ارتفاع این شاخص در پایا

 درصد( بوده است.  57/2واحد )معادل  46ماه در پایان هفته نخست دی Ifexبازدهی 

های ایاالت متحده آمریکا بازار سرمایه طی یک سال اخیر بیش از هر عاملی تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و برگشت تحریم

ماه )آغاز سال گردید و تا انتهای دیحالی نوسانات ارزی )هر ساله( به طور معمول از شهریور و مهر آغاز می بوده است. در

یافت که این بار نگرانی از بابت تحوالت سیاسی و افزایش سطح نقدینگی در کشور موجب شد جدید میالدی( خاتمه می

قیمت ارز  کنون،از آن زمان تاجدی در بازار طال و ارز باشیم. های ادامه دار شده و شاهد شوک 96تا بازی دالر در سال 

است. بورس کاال تحت تاثیر این نوسانات، ملتهب  برابر شده 2برابر و در سامانه موسوم به نیما  3در حدود در بازار آزاد 

یم. این وضعیت موجب شد ای بودشد و به مرور با افزایش نرخ فروش برخی از کاالها شاهد ورود نقدینگی به تاالر شیشه

تا بازار سرمایه در راستای تضعیف ارزش ریال مورد توجه قرار گرفته و شاهد ثبت رکوردهای جدیدی در قیمت سهام 

 صنایع بزرگ بورسی باشیم.   

دهد که تا پیش از گشایش سیاسی، شاخص نشان می ی گذشتههابورس در دوره تحریم هایشاخصمطالعه روند تاریخی 

در همین های صادرکننده جبران کند. نرخ ارز را به لطف رشد قیمت سهام شرکت رشد سوم کل کمابیش قادر بوده تا دو

و  فلزات اساسی، شیمیاییویژه در صنایع  های بزرگ بهها بر کاهش تولید و فروش صادراتی شرکتحال اثر تحریم

بنابراین اگر روند تاریخی را به عنوان الگویی اثبات شده برای شرایط  .درصد بوده است 25طور میانگین  به ای فلزیهکانه

دو سوم  پوشش نرخ ارز نیمایی، شاخص بورس در محدوده در نظر گرفتنکه حتی با شود فعلی لحاظ کنیم، مشخص می

 هاینرخ )و حتی احتمال افزایش آن با عنایت به محدودیتانداز کاهش این رشد ارز است که با عنایت به عدم چشم

ها وجود ها و شاخصها(، توجیهی برای کاهش بیشتر قیمتتر بودن تحریمو سقوط قیمت نفت و جدی 98بودجه سال 

ندارد. ضمن اینکه در اصالح جدی اخیر، نسبت قیمت به درآمد اکثر سهام بورس تهران تعدیل شده و بر اساس سودهای 

 واحدی قرار گرفته است.  4یا کمتر از  4حلیلی در محدود ت

 

 



 

های فروش از محل افزایش پتانسیل بهبود نرخبازار پول و بورس باید گفت که بازار سرمایه  2بنابراین در مقایسه 

و  البته همانطور که در ابتدای این بخش هم اشاره شد، ریسک ناشی از تحوالت جهانیارز نیما را نهفته دارد. 

مناقشه تجاری میان آمریکا و چین به قوت خود باقیست اما به هر جهت با در نظر گرفتن قانون جدید بانک مرکزی 

درخصوص توقف پرداخت سود روزشمار و جایگزین شدن سود ماه شمار، باید گفت بازار سرمایه جذابیت بیشتری 

عنوان یک  هزار واحدی به 150 کانالبنیادی توان گفت از منظر به این ترتیب میبرای سرمایه گذاری دارد. 

شود و افت بیشتر منوط به اتفاقات غیرمترقبه در حوزه سیاسی محدوده حمایتی مناسب برای شاخص کل تلقی می

 .های جهانی کاال از سطوح کنونی خواهد بودیا افت معنادار قیمت

 

 پیش بینی بازار 

افت قیمت نفت »، « هاانتشار گزارش ماهانه شرکت»رویداد مهم یعنی  3تاثیر ای که گذشت، بازار سرمایه تحت در هفته

های درصد شرکت 80بود. طی روزهای اخیر، بیش از « نوسانات ارز در روزهای پایانی هفته»و « در بازارهای جهانی

ها در بخش رخی از شرکتها نشان داد که ببورسی و فرابورسی گزارش عملکرد آذرماه خود را منتشر نمودند. این گزارش

ها کاسته شده است. همچنین نرخ فروش محصوالت تحت تاثیر افت صادرات با مشکل مواجهند و از مقدار فروش آن

های پتروشیمی به ویژه تولیدکنندگان متانول ها در بازارهای جهانی کاهشی بوده است.این مشکل در میان شرکتقیمت

هایی که محصوالت خود را به بازار داخلی تر بود. در میان شرکتو معدنی خفیف های فوالدیشدیدتر و در میان شرکت

تر از کنند، رکود نسبی در مقدار فروش مشاهده گردید. اما در مجموع باید گفت که وضعیت تا حدودی مناسبعرضه می

ازار به تعادل برسد. برای هفته انتظارات بود و همین عامل در کنار رشد نرخ ارز در روزهای پایانی هفته موجب شد تا ب

ماه، این عملکرد تولید و فروش آذر شود بازاری مشابه با بازار هفته گذشته داشته باشیم. گزارشبینی میجاری، پیش

 ماهه مناسب و قابل دفاعی را برای بازار منتشر کنند. 9های ها گزارشکند که شرکتانتظار را ایجاد می

 

 

 

 

 

 



 

 ها و ارزش معامالت هفتهوضعیت شاخصبررسی آخرین 

 

 
  

 

 هابررسی آخرین وضعیت شاخص
 

 

 بررسی ارزش معامالت هفته

 

 تاریخ
ارزش کل معامالت 

 )م.ت(

معامالت خرد 

 بورس )م.ت(

معامالت خرد 

 فرابورس )م.ت(

معامالت خرد 

 کل )م.ت(

بلوک و اوراق 

 )م.ت(

01/10/1397  675 228 68 296 379 

02/10/1397  946 356 83 439 507 

03/10/1397  850 399 78 477 373 

04/10/1397  896 364 72 436 460 

05/10/1397  1.448 613 88 701 747 

 2.466 2.349 389 1.960 4.815 جمع کل

 2.101 2.103 589 1.514 4.204 جمع هفته گذشته

میانگین ارزش معامالت 

 روزانه
963 932 78 470 493 

میانگین ارزش معامالت 

 روزانه هفته گذشته
841 303 118 421 420 

٪15 اختالف )درصد(  29٪  34-٪  12٪  17٪  

 درصد بازدهی میزان بازدهی 07/10/1397تا تاریخ  01/10/1397از تاریخ  هاشاخص

٪51/1 2.361 158.444 156.083 شاخص کل بورس  

٪4/2 638 638 26.637 وزن(شاخص کل )هم  

٪57/2 46 46 1.791 شاخص فرابورس  



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

بحرانی است. دهد که وضعیت نقدینگی در بازار اندکی بهبود یافته اما کماکان شرایط نیمهجداول و گراف فوق نشان می

رفت از وضعیت فعلی، نیاز به ثبات در ارزش معامالت های اخیر هم اشاره شد، بازار برای برونهمانطور که در بولتن شماره

میلیارد تومانی هفته گذشته، رقمی  2.349رد. نکته حائز اهمیت اینکه از معامالت میلیارد تومانی )روزانه( دا 500بیش از 

( متمرکز بر نمادهای صنعت بانکداری بود. این روزها حجم با اهمیتی از نقدینگی %30میلیارد تومان )معادل  800بالغ بر 

ایش سرمایه و تسعیر نرخ سود ارز گیری از نمادهای صنعت بانکداری بواسطه بحث افزموجود در بازار در پی نوسان

بیشترین حجم و ارزش معامالت را « خودروسازی»و « فلزات اساسی»، «بانکداری»صنعت  3باشد. طی هفته گذشته، می

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

میلیارد تومانی  2.103بالغ گردید که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 470)میانگین روزانه میلیارد تومان  2.349

 دهد. درصدی را نشان می 12هفته ماقبل آن، رشد  میلیارد تومان( 421)میانگین روزانه 

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

 محصوالت خودروسازی، بخش به مربوط هایتراکنش چین کنلن بانک

 نیمه یا خام فلزات گرافیت، ایران، بنادر کشتیرانی و انرژی، پتروشیمی،

 تکمیل به مربوط افزارهای نرم و زغالسنگ آلومینیوم، فوالد، همانند ساخته

 است. داده قرار تحریم در ایران برای را صنعتی فرایندهای

 

 ها در انجامییاروپا :گفت «نیادیالم»در گفتگو با  رانیخارجه ا ریوز

 میمانیمنتظرشان نم: ظریف گفت .کنندیتعهداتشان به برجام کُند عمل م

از  کایبعد از خروج آمر یادیز یهانهیگز اتخاذ کنند. یگام عمل نکهیمگر ا

 م.یریگیها را به کار منهیگز نیاقتضا کند ا یو هرگاه مصلحت مل میبرجام دار

 

ی اساس طرحی که هفتهسایت اندیشکده راهبردی تبیین، بر به نقل از وب

آمریکا ارائه شده و در حال حاضر  پیش از سوی برخی از نمایندگان کنگره

روابط خارجی مجلس نمایندگان است، ایران به دلیل تالش برای  در کمیته

تروریسم، تحت تحریم  شویی و تأمین مالیایجاد ارز دیجیتال و با اتهام پول

 د.گیرقرار می

 

 

 

 

 



 

 اقتصادی

ماه سال جاری  11چین اعالم کرد: مبادالت تجاری ایران و چین در گمرک 

 33.4میالدی بدون تغییر نسبت به مدت مشابه سال کذشته در سطح 

های ژانویه تا صادرات چین به ایران در ماه .میلیارد دالر باقی مانده است

درصدی داشته و به  17نسبت به مدت مشابه سال قبل افت  2018نوامبر 

میلیارد  5/16ماه سال گذشته  11یلیارد دالر رسیده است. چین در م 7/13

ماه سال  11دالر کاال به ایران صادر کرده بود. اما واردات چین از ایران در 

میلیارد دالر افزایش یافته  7/19میلیارد دالر در مدت مشابه سال گذشته به  9/16درصد رشد کرده و از  16جاری 

 ت.لیارد دالر به نفع ایران بوده اسمی 6مدت به میزان  تراز تجاری در این است.

 

از  یتیبه دنبال نارضا کایآمر یجمهور سیدونالد ترامپ رئ بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد: یخبر شبکه

 کرده است. یزنی( راکایآمر یفدرال رزرو )بانک مرکز سیاخراج جروم پاول رئ یبرا ینرخ بهره بانک شیافزا

 

رای هزار و دویست و شصت دومین جلسه شو بانک مرکزی در جلسه یک

وند. بر این تر شهای کوتاه مدت بانکی محدودپول و اعتبار مقرر کرد سپرده

شمار محاسبه ماه پرداخت سود به جای روزشمار، ماهاساس از ابتدای بهمن

به خواهد شد. بدین ترتیب حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای محاس

 د.ود آن ماه در نظر گرفته خواهد شس

 

درصد رسید که نسبت به  18به  97ماه ماهه منتهی به آذر 12نرخ تورم 

واحد درصد افزایش نشان  4/2درصد(  6/15همین اطالع در ماه قبل )

در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل  .دهدمی

درصد  4/37باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین درصد می 4/37

هزینه « مجموعه کاال و خدمات یکسان»خرید یک  برای 96بیشتر از آذر 

نسبت به « ها و دخانیاتیخوراک»اند. شاخص قیمت در گروه عمده کرده

 د.دهدرصد افزایش نشان می8/4ماه قبل



 

ها و که به بانک یتمام کسان :گفت محاسبات کشور وانیدادستان د

ها بخشوده آن یو بده مهیجر، دارند یالتیتسه یبده یموسسات اعتبار

 یها همان قرارداد سال اول است و تمامشود و محاسبه قرارداد آنیم

 وریشهر انیکه تا پا یهمه افراد بعد از آن بالاثر خواهد شد. یقراردادها

 40ها کمتر از و مبلغ قرارداد آن اندنکرده هیخود را تسو التیامسال تسه

با  زیها نآن هیندارند و قرارداد اول هیبه تسو یازین گریاست، د الیر اردیلیم

ها آن یبرا اتیها قرار است از پرداخت نکردن مالیبخشودگ نیها در اضرر بانک شود و نه مرکب.ینرخ ساده محاسبه م

ارائه دهند  یاتیمال یهانهیدرج شده را به عنوان هز یمال یهاشوند صورتیها موظف مسال بانک 5شود. در مدت  نیتام

 د.پاسخگو نباشن یاتیبه سازمان مال گریو د

 

گفت: نرخ  ونیسیکم نیمجلس در نشست ا یاقتصاد ونیسیکم سیرئ

هزار تومان بوده و اکنون براساس  4در گذشته حدود  یارز منابع ارز ریتسع

افزود:  یمیاست. پورابراه دهیهزار تومان رس 9به حدود  ماینرخ سامانه ن

 دیجد ریبراساس نرخ تسع یصندوق توسعه مل یمنابع ارز صیسهم تخص

 د.ابییم شیرقم افزا نیاساس ا نیو بر ا شودیاعالم م یمرکز بانکتوسط 

 

 یبرا :گفت 98بودجه سال  حهیدر مجلس هنگام ارائه ال یروحان حسن

 13تومان، حدود  4.200با دالر نرخ  یپزشک التیو تسه یاساس یکاالها

 14اعتبار را به  نیا 98که در سال  میدر نظر گرفت 97 یدالر برا اردیلیم

گرفته که حقوق  میدولت تصم .میداد شیافزا یتومان 4.200دالر  اردیلیم

 31 یماه سال جار 8 یطبق آمار ط دهد. شیدرصد افزا 20سال بعد را 

تر که نسبت به سال قبل میداشت یهزار دالر صادرات نفت 500و  ونیلیم

به  کیتراز ما مثبت است که نزد نیبنابرا .میادرصد کاهش داشته 12درصد رشد داشته و در بخش واردات حدود  14

بحث  گریبحث مهم د .میرا فراهم کن یالتیتسه ،یضرور یکاالها یبرا میگرفت می. ما تصمشودیم دهیسنج اردیلیم کی

 ندهیاشتغال سال آ یبرا یتوافق یبتواند ط ییاجرا یهابودجه مکلف شد که با همه دستگاه اشتغال است. سازمان برنامه و

هزار  400از  شیب ندهیسال آ 2قول داده که در  یمسکن و راه و شهرساز ریطور وز نیداشته باشد. هم یحرکت بهتر

طبق دستورات مقام معظم  اقدام کند. ینوساز یبرا یهزار واحد مسکون 500از  شیو ب رسودهبافت ف یبرا یواحد مسکون

ماه بودجه تا بهمن میدواریخواهد بود و ام اردیلیهزار م 62هم  یبودجه عمران .میدر بودجه لحاظ کرد یاصالحات یرهبر

 م.یکن ییاجرا ندهیسال آ یکرده و در اسفند بودجه را برا افتیرا از مجلس در



 

 صیدرصد نسبت به رقم تخص 61بودجه وزارت صمت را حدود  ،98بودجه سال  یشنهادیپ حهیدر الدولت دوازدهم 

 . داد شیوزارتخانه در سال گذشته، افزا نیبه ا افتهی

 

 .مریندا نیاز جمله بنز یانرژ یهاحاملنرخ  شیافزا یبرا ینیبشیما در بودجه پ :گفت سازمان برنامه و بودجه سیرئ

 

درباره مرحله سوم فروش  یاهیاطالع یبه زود :گفت نفت ریزنگنه، وز ژنیب

قوه اخذ  3راستا مجوز الزم از سران  نیدر ا .شودینفت در بورس منتشر م

با نرخ  یالیدرصد ر 100بشکه نفت در بورس به صورت  ونیلیم 3شده تا 

 لینفت در بورس تما یارز دیبه خر یاگر فرد ارز سامانه سنا به فروش برسد.

 یالیر دیبه خر یشخص ارائه و اگر فرد نیبه ا یداشت نفت به صورت ارز

 د.شویانجام م یالیداشت عرضه به صورت ر لینفت تما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بازارهای جهانی

 
 نام مواد 01/10/1397 08/10/1397 تغییر هفتگی

 نفت 53 53 0٪

 طال 1256 1281 2٪

 بیلت 418 405 ٪-1/3

 مس 5957 5992 6/0٪

 روی 2497 2442 ٪-2/2

 آلومینیوم 1908 1846 ٪-2/3

 سنگ آهن 72 72 0٪

 سرب 1962 2044 2/4٪

 متانول 265 265 0٪

 اوره 276 276 0٪

با این حال رشد  میالدی به تعادل رسیدند. 2018بازارهای جهانی در روزهای پایانی هفته همزمان با روزهای پایانی سال 

از دالیلی است که سبب شده  مکزیک دیوار مالی تامین در ایبودجه اختالفات از ناشی آمریکا دولتنرخ بهره و تعطیلی 

 چیندر مهمترین خبر هفته گذشته،  .ببرند پناه دولتی قرضه اوراق و طال نظیر امن، هایسرمایه سوی به گذاران سرمایه

  .کند اصالح آمریکا نظر مطابق را کشور این خارجی گذاری سرمایه قانون تا گرفته تصمیم

 آمریکا سوی از. کنندمی مذاکره یکدیگر با تجاری بلندمدت توافق و تعرفه موضوع سر بر ژانویه 7 چین و آمریکا مقامات

 را وی دارایی وزارت معاون مالپاس آقای و دارد عهده بر را هیات ریاست USTR بازرگانی اتاق معاون  Gerrish آقای

 .است گذشته به نسبت وضعیت بهبود نشانه و شودمی برگزار چین در مذاکرات .کندمی مشایعت

 

 نفت

های نفتی در روزهای میانی هفته با سقوطی دیگر، رکورد نزولی جدیدی را به ثبت رساندند که از صبح در حالی شاخص

ها نی هفته، بخشی از کاهش قیمتابطوریکه بواسطه رشد روزهای پایروز چهارشنبه وضعیت تا حدودی بهبود یافت 

 به گذشته سال به نسبت %1/5 رشد با که کریسمس تعطیالت در کرد هزینه قوی آمارجبران و بازار به تعادل رسید. 

 مورد در مریکاآ داریخزانه وزیر و سفید کاخ اقتصادی مشاور امیدبخشی در کنار است، رسیده دالر میلیارد 850 از بیش

 در برقراری آرامش در بازار نقش بسزایی داشته است.  مریکا،آ اقتصادی اندازچشم



 

دالر یک سطح قیمت روانی مهم  50»تحلیلگر بازار در موسسه سی ام سی مارکتس سنگاپور گفت:  «مارگارت یانگ»

د بازار باید اعتما» ید از ماه آینده گفت: وی با اشاره به توافق اوپک و متحدانش برای کاهش تول «.برای نفت برنت است

 «.کنندگان بزرگ استو یا کاهش بیشتر تولید توسط صادرکه مستلزم تقویت مجدد بازار سهام  به قیمت نفت ترمیم شود

 آمریکا لیش نفت هایچاه از ایعمده بخش اند.را از دست دادهدرصد از رکورد ماه اکتبر  40نزدیک به  یهای نفتشاخص

 در گذاری سرمایه عدم و تولید کاهش معنی به نفتدالری  42 فعلی قیمت و ددار دالری 48 باالی شده تمام بهای

مازاد عرضه ماه نوامبر به  گفت: عربستان در اوپک ندهینما. است 2019 سال در جدید چاه حلقه شدن اضافه و حفاری

ماه برطرف  یکدر عرض این مازاد توافق، ای مطابق با بشکه ونیلیم 2/1که با کاهش روزانه  دهیبشکه رس ونیلیم 37

بشکه نفت، اوپک مجددا  ونیلیم 2/1کاهش  یی: در صورت عدم کاراگفت اوپک یادوره سییردر همین زمینه . شودیم

 بر 2019ماه اول  3مازاد عرضه در  میدار دهیعق: گفتوی . کندیم یرا بررس دیتول شتریجلسه برگزار کرده و کاهش ب

 .افتیکاهش خواهد  مت،یافت ق لیبدل کاینفت شل آمر دیو تول شودمیطرف 

 

 فلزات رنگین

هزار دالری  6وضعیت تعریف چندانی نداشت و افت ضعیفی را شاهد بودیم. مس در حالی در مرز کانال در فلزات رنگین 

یز امانیان، پروهزار دالری، فشار عرضه و افت قیمت بیشتر خواهد شد.  5کند که در صورت تثبیت در کانال نوسان می

گفت:   (Cormark Securities)المللیبین سهاز موسرا بررسی کرد و به نقل  مسفلز  ، آیندهکارشناس بازار فلزات

سال اخیر  10تا  5او با اشاره به اینکه طی  .برسد دالر در هر تن 6.600به  2019شود، قیمت مس در سال بینی میپیش

توسعه بزرگی در این بخش اتفاق نیفتاده است، افزود: در مورد تقاضای چین زیاد نگران نیستم. با وجود اینکه رشد تولید 

 ت.تقاضای کنونی و آتی چین نیاز اس ناخالص چین از لحاظ درصدی کاهش یافته، اما هنوز هم مس زیادی برای حفظ

کند که متوسط قیمت ساالنه به دلیل سبقت تقاضا از عرضه افزایش خواهد بینی میپیش «وود مکنزی»گفت:  امانیان

 .یافت

 

 سنگ آهن  –فوالد 

 رشد با کشور این فوالدسازان تولید دسامبر، ماه ابتدای روز 10 در که دهدمی نشان چین فوالد تولید انجمن CISA آمار

 محصول تن میلیون 23/12) ثابت روندی هاآن انبارهای موجودی و رسیده روز در تن میلیون 92/1 بهدرصدی  5/0

 روز 10 در آن تداوم و 2018 نوامبر ماه در چین فوالد تولید درصدی 8/10 رشد رغمه ب دیگر، معنی به .دارد( فوالدی

انتظار افزایش . بر این اساس، برخی از کارشناسان، است تغییر بدون انبارها موجودی و بوده باال تقاضا دسامبر، ماه اول

 قیمت سنگ آهن بواسطه رشد تقاضا در فوالد را دارند.



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 سیمان داراب

درصدی اخیر، اصالح خوبی  160 – 150خواهیم رفت. سهمی که پس از رشد « سیمان داراب»گروه سیمانی به سراغ در 

ماهه  3این شرکت در دوره تومانی به مدار رشد بازگردد.  135 – 130سازی در سطوح رود پس از کفزده و انتظار می

میلیارد ریال  291ریال سود محقق کرد. ساراب در فصل تابستان نیز  69میلیارد ریال سیمان و کلینکر،  250با فروش 

ل بوده ریا 153ریال سود محقق کرده است. بنابراین باید گفت که مجموع سود شرکت در نیمه نخست سال  84فروش و 

ریال بوده است. مقایسه  156ماهه سال گذشته  12و این در شرایطی است که کل سود محقق شده ساراب در دوره 

درصدی سود  134درصدی مبلغ فروش،  15عملکرد شرکت با دوره مشابه سال گذشته حکایت از افزایش به ترتیب 

 29درصد و در کوارتر دوم  16در کوارتر اول درصدی سود خالص دارد. حاشیه سود ناخالص شرکت  164عملیاتی و 

 درصد بوده است. 

میلیارد  922در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. سیمان داراب در حالی سال گذشته را با فروش 

ماه ابتدای  9، ساراب در یلیارد ریال بوده است. گفتنی استم 670ماه ابتدای سال  9ریالی به پایان رسانده که درآمد 

، شهریور 119، مرداد = 89، تیر = 62، خرداد = 116، اردیبهشت = 71میلیارد ریالی )فروردین =  803به درآمد  97سال 

در حدود  2و سیمان فله تیپ  2میلیارد ریال( دست یافته است. سیمان پاکتی تیپ  111، آذر 80، آبان = 70، مهر = 82

 ای دارد. محصول توجه ویژه 2دهند. بنابراین بازار به نرخ فروش این یل میدرصد از سبد فروش شرکت را تشک 70

 1.045.346در حالی به ترتیب  96در سال  2و سیمان فله تیپ  2گفتنی است، میانگین نرخ فروش سیمان پاکتی تیپ 

 1.380.417ر مهرماه به ریال، د 1.125.668و  1.314.603ریال بوده که نرخ این دو محصول در مردادماه به  917.390و 

ماه های فروش آبانریال و در آذرماه نیز اندکی باالتر از نرخ 1.205.728و  1.446.263ماه به ریال، در آبان 1.205.361و 

ساز افزایش سود بوده است. اگرچه ساراب وزن چندانی در صادرات سیمان ندارد اما افزایش نرخ فروش داخلی، زمینه

ریالی را داشته باشد. بنابراین این سهم در  300نظر ساراب برای سال جاری پتانسیل تحقق سود  شرکت خواهد شد. به

 تواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری میان مدتی باشد.ها میگروه سیمان و در اصالح
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 فوالد آلیاژی ایران

 درصدی 50پس از افت « فوالژ»ایران با نماد اما در ادامه به سراغ گروه فوالدی خواهیم رفت. جایی که فوالد آلیاژی 

 245 فروش، ریال میلیارد 2.839 ماهه 3 دوره طی حالی تری را در پیش بگیرد. فوالژ درتواند معامالت مناسباخیر می

 با تابستان فصل در که داشت خالص سود( سهم هر ازای به ریال 26) ریال میلیارد 129 و عملیاتی سود ریال میلیارد

 سهم هر ازای به) ریالی میلیارد 645 خالص سود و ریالی میلیارد 828 عملیاتی سود به ریالی، میلیارد 4.648 فروش

 ریالی، میلیارد 7.487 سنگین فروش با امسال نخست نیمه در فوالژ گفت باید مجموع در .است یافته دست( ریال 129

 سود و ریال میلیارد 4.431 گذشته سال مشابه دوره فروش که است شرایطی در این و نموده محقق سود ریال 155

  .است بوده سهم هر ازای ریال به 53 خالص

میلیارد ریالی دست یافته بود که این رقم برای  7.098ماه ابتدایی سال گذشته به درآمد  9این شرکت در حالی طی 

، 2.010، شهریور 1.481، مرداد 1.199، تیر 1.398، خرداد 888، اردیبهشت 533ماهه سال جاری )فروردین  9دوره 

ل بوده است. بنابراین باید گفت که درآمد فوالژ نسبت به میلیارد ریا 12.829( 1.818، آذر 1.995، آبان 1.0517مهر 

و « صنعتی –مهندس »، « فوالد آلیاژی»درصدی داشته است. محصوالت شرکت  80دوره مشابه سال گذشته رشد 

دهند. بنابراین باید گفت درصد از درآمد شرکت را تشکیل می 2و  11، 87باشد که هر کدام به ترتیب می« ساختمانی»

 ییرات در نرخ فوالد آلیاژی بیشترین تاثیر را در درآمد و سود خالص شرکت دارد.که تغ

ماه ریال بوده که این رقم در فروردین 27.060میانگین نرخ فروش هر کیلو فوالد آلیاژی در حالی برای سال گذشته 

ریال و میانگین  57.876ر آذر ریال، د 53.455ریال، در آبان  50.025ریال، در مهر  47.163ریال، در شهریور  35.547

مهم و مثبتی ریال بوده است. افزایش نرخ فروش با وجود افت نرخ فوالد طی یک ماه اخیر، اتفاق  44.860دوره ماهه 

بورس کاال( بوده و عمال از  شود. نکته مهم اینکه فروش شرکت بصورت آزاد )عدم عرضه دربرای فوالژ محسوب می

ریسک کاهش مقدار فروش ن است. ضمن اینکه فوالژ به دلیل عدم صادرات، تا حدودی از گذاری دستوری در اماقیمت

 17 – 16های فروش اندکی کاهش یابد و حاشیه سود ناخالص را در سطوح باشد. بنابراین با فرض اینکه نرخدر امان می

میلیارد ریالی و سود خالص حدود  17.000به درآمد حدود  97رود فوالژ برای سال درصدی در نظر بگیریم، انتظار می

 ریالی دست یابد که البته جای تحلیل و بررسی بیشتر به ویژه در بهای تمام شده دارد.  600
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 تراکتورسازی ایران

تواند کند و پس از اصالح جدی اخیر، میفت. شرکتی که تراکتور تولید میخواهیم ر« تایرا»در گروه ماشین آالت به سراغ 

 1.412ماهه  3در حالی طی دوره سازی نموده و به مدار رشد بازگردد. این شرکت تومانی کف 300های قیمتبه مرور در 

ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت که  35میلیارد ریال ) 62میلیارد ریال سود عملیاتی و  53میلیارد ریال فروش، 

میلیارد ریالی )به  202و سود خالص  میلیارد ریالی 96یاتی ، به سود عملیمیلیارد ریال 3.325در فصل تابستان با فروش 

میلیارد  4.737در نیمه نخست امسال با فروش  تایراریال( دست یافته است. در مجموع باید گفت  112ازای هر سهم 

و میلیارد ریال  4.011ریال سود محقق نموده و این در شرایطی است که فروش دوره مشابه سال گذشته  147ریالی، 

دهد که با وجود افزایش فروش اما سود شرکت این وضعیت نشان می به ازای هر سهم بوده است. ریال 192سود خالص 

 بواسطه رشد بهای تمام شده کاهشی بوده است.

، 452، اردیبهشت 407را استارت زده که مبلغ فروش تا پایان آذر ماه )فروردین  97، تایرا در حالی سال گفتنی است

میلیارد ریال بوده است.  8.097( 1.866، آذر 634، آبان 863، مهر 1.008و شهریور  1.387، مرداد 922، تیر 556خرداد 

دهد. فروش درصدی را نشان می 32، رشد میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته 6.121این درآمد نسبت به فروش 

دو  475دو دیفر و تراکتور  399شود. تراکتور حسوب میاین اتفاق سیگنال مهمی م کننده بوده وشرکت در آذرماه خیره

ماه میلیون ریال در فروردین 760ر از دو دیف 399دهند. نرخ فروش درصد از درآمد شرکت را تشکیل می 67دیفر در حدود 

میلیون  683ماه به میلیون ریال در فروردین 521ر از دو دیف 475ماه رسیده و نرخ فروش میلیون ریال در آذر 1.013به 

یز رخ داده و بنابراین انتظار ها در فصل پائنکه بخش با اهمیتی از افزایش نرخماه رسیده است. نکته مهم ایریال در آذر

 شود، بهبود جدی پیدا کند.نتشر میای که به زودی مماهه 9حاشیه سود شرکت در گزارش  رودمی
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت تراکتورسازی ایران 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 تحلیل بنیادی

 

 بررسی شرکت آسان پرداخت

 ها در شبکه بانکی ایرانبر تراکنشمروری 

 مروری بر وضعیت پرداخت در شبکه بانکی ایران:

 شود:های بانکی ایران در دو شبکه شتاب و شاپرک انجام میتراکنش

های ابزارهای پذیرش موبایل، اینترنت و دستگاه کارتخوان ی شبکه شاپرک در برگیرنده تراکنشهاتعداد تراکنش -

 باشد.می

 باشد.ساتنا و ... می پایانه شعب،پایا ،های ابزارهای خودپرداز، ای شبکه شتاب در برگیرنده تراکنشهتراکنشاد تعد -

های بانکی از نظر تعدادی در شبکه شاپرک و از نظر مبلغ بر اساس آخرین آمار موجود بانک مرکزی سهم عمده تراکنش

  گیرد.در شبکه شتاب انجام می

 :ک با نقدینگی و اسکناس و مسکوک در دست افرادهای شاپررابطه تراکنش

های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص مهم یعنی نسبت ارزش تراکنشروند دو شاخص 

های پرداخت الکترونیک و حجم اسکناس و مسکوک در دست سی و مقایسه تغییرات ارزش تراکنشبه نقدینگی امکان برر

 سازد.نگی در طول زمان را ممکن میدیاشخاص از کل نق

 



 

 

 

 )نماد آپ( آسان پرداخت پرشین گروه

 معرفی 

به عنوان شرکت  1388شرکت آسان پرداخت پرشین به عنوان شرکت اصلی گروه آسان پرداخت در اردیبهشت  -

ارایه ک برای ارایه دهنده خدمات پرداخت با اخذ مجوز از بانک مرکزی تاسیس و دارای مجوز از شرکت شاپر

 باشد.خدمات پرداخت می

تاسیس و از  22/4/95شرکت کاغذ و رول آرتا پرشیان )سهامی خاص( به عنوان شرکت فرعی گروه در تاریخ  -

درصد  90اقدام به خرید  31/3/97برداری رسیده است. شرکت آسان پرداخت در تاریخ به بهره 18/5/95تاریخ 

های کاغذی و کاهش ریسک عدم های عملیاتی رولهزینه سهام این شرکت نموده است و هدف از آن کاهش

 کنندگان متفرقه بوده است.تامین به موقع از طرف تامین

 پذیرش در بورس

کند و در بورس تهران و در صنعت رایانه و های الکترونیکی فعالیت میپرداخت پرشیان در صنعت پرداختشرکت آسان 

 های مرتبط قرار دارد. فعالیت



 

 شود.شرکت با فعالیت مشابه را شامل می 12پرداخت در طبقه مشاوره و تهیه نرم افزار دسته بندی شده و  شرکت آسان

 خدمات اصلی و فرآیندهای تجاری:

 : posهای فروشگاهی پایانه -

دستگاه کارتخوان فروشگاهی از پیشگامان ارایه خدمات پایانه های  600.000شرکت آسان پرداخت با پشتیبانی بیش از 

های )شاخص اثر بخشی پایانه 439/1با دستیابی به شاخص  97ماهه اول سال  6باشد و در فروشگاهی در سراسر کشور می

 شرکت حاضر در این گروه را دارد. 12فروشگاهی( در رتبه دوم در بین 

 *:733#سامانه  -

رایم رانندگی، بیمه، نیکوکاری و های اینترنتی، پرداخت قبض، جخدمات این سامانه شامل خرید شارژ سیم کارت، بسته

 باشد.... می

 :درگاه پرداخت اینترنتی -

کننده کاال و خدمات را فراهم های فروشگاهی عرضهدرگاه پرداخت اینترنتی امکان پرداخت وجوه مشتریان از وب سایت

 ند.توانند به خرید کاال و خدمات اقدام نمایهای بانکی عضو شبکه شتاب میکند و کلیه کارتمی

 اپلیکیشن آپ: -

*، امکان استفاده از خدمات تخصصی مثل 733#یک نرم افزار کاربردی است که با نصب آن عالوه بر تمام خدمات 

های بانکی، کیف پول الکترونیک، پرداخت سریع قبوض از طریق بارکدخوان، شرکت در جشنواره ها، مدیریت کارت

های سرمایه گزاری و ... را رید بیمه نامه قطار، سرمایه گزاری در صندوقسرویس تله پرداز، انتقال وجه کارت به کارت، خ

 کند.فراهم می

 

 سهامداران:

 درصد مشارکت نام سهامدار درصد مشارکت نام سهامدار
 %26 حامد منصوری %27 مهدی شهیدی

 %18 صندوق رفاه و تامین آتیه %18 های نوینگسترش فن آوری

 %1 صندوق سرمایه گزاری ثابت کوثر یکم %2 صندوق یکم بانک کشاورزی

 %7 سایر سهامداران %1 صندوق سرمایه گزاری نگین رفاه

 



 

 برنامه توسعه و خدمات جدید:

 پایانه فروشگاهی جدید.100000نصب  -

 درصدی از محل سود انباشته. 50افزایش سرمایه  -

اپلیکیشن آپ به صورت آزمایشی در سال نامه از طریق ارایه خدمات نوین کارت، فروش بلیط قطار، فروش بیمه -

های سرمایه های جدید از جمله صندوقبرداری رسیده است. سرویسبه بهره 97شروع و در نیمه اول سال  96

 گزاری، فروش آنالین بلیط هواپیما و .... نیز در دستور کار شرکت قرار دارد.

 های عمده:ریسک

 تغییر نرخ کارمزدهای شاپرک -

 های جدید.جدید با تکنولوژیورود رقبای  -

 تدوین مقررات جدید. -

 :97اری در سال تغییرات با اهمیت سرمایه گذ

 ریال.326.879.000.000عدد سهام شرکت بیمه سینا به ارزش 137.343.968خرید تعداد 

 ریال24.794.000.000درصد سهام شرکت رول آرت پرشیان به ارزش  90خرید 

 



 

 

 بینی درآمد پیش

 مفروضات:

 های بعدی بدون تغییر درصدی برآورد و برای سال 30با رشد  96نسبت به سال  97فروش پین شارژ در سال 

 درصد 5/2حاشیه سود فروش پین شارژ 

 دستگاه 700.000های بعد دستگاه و برای سال 650.000تعداد  97های پوز مورد پشتیبانی در سال تعداد دستگاه

 درصدی 20های بعد با رشد ریال و برای سال 5.000.000درصدی حدود  20با رشد  97نرخ خدمات پشتیبانی در سال 

 درصدی. 20های بعد رشد درصدی و از سال 23با رشد  96نسبت به سال  97های شبکه شاپرک در سال رشد تراکنش

 ریال 880و برای خرید متوسط حدود  500گیری ، مانده750های شارژ و قبض متوسط نرخ کارمزد برای تراکنش

 درصد.25های اداری عمومی و فروش با رشد سالیانه هزینه

 درصد. 10ها و... با رشد سالیانه برداری از فرودگاه امام، مشارکت در ساخت فیلم وفین تکسایر درآمدها شامل بهره

اعمال  97و  96و 95های سال های دانش بنیان، معافیت مالیاتی را در صورتشرکت به استناد قانون حمایت از شرکت

آوری به ها اعمال نکرده است. در این خصوص تاییدیه کارشناس پارک علم و فنای در حسابنموده و از این بابت ذخیره

درصد درآمد دریافت ولی سازمان امور مالیاتی تا کنون اعالم نظری نداشته است. محاسبات با فرض وجود  5/82میزان 



 

های آتی به میزان مالیات سود سال 96و  95در غیراینصورت عالوه بر اعمال ذخایر سال معافیت مالیاتی انجام شده است. 

 احتمالی کاهش خواهد یافت.

 بینیصورت سود و زیان پیش

 

 

 تایم فریم روزانه  –تحلیل تکنیکال آسان پرداخت پرشین )آپ( 

در نماد آسان پرداخت پرشین، روند حرکتی یکسال و نیم اخیر را در یک کانال صعودی محصور نمودیم. این کانال از آن 

آلی در محدوده کف و سقف آن داشته است. کند که سهم طی مدت یاد شده، نوسانات منظم و ایدهجهت اعتبار پیدا می

ره نوسان در سطوح فعلی به مرور در مسیر رشد قرار گرفته و تا بنابراین این انتظار وجود دارد که آپ پس از یک دو

ریالی برابر با سقف کانال ترسیم شده پیشروی داشته باشد. گفتنی است، محدوده  20.600 – 20.000محدوده قیمتی 

به سهم  گرانی که قصد ورودشود و معاملهریالی برابر با سقف ماژور اخیر، مهمترین سطح مقاومتی محسوب می 17.400

 ریالی برابر با آخرین کف ماژور را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرند. 13.000را دارند، باید محدوده 



 

 

 

  



 

 
 

 بررسی شرکت بهپاک
 

 معرفی

های روغنی و کشی از دانههای فعال در حوزه صنایع غذایی از جمله روغنترین شرکتشدهترین و شناختهیکی از قدیمی

گیاهی است. برندهای معروف این شرکت عبارتند از سبحان، آورین، بهپاک، توتک و سبحان طالیی. این تولید پروتئین 

درصدی از بازار را در اختیار دارد. همچنین به کشورهای  70های کشور فعال است و سهمی بیش از شرکت در کلیه استان

 د.عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه صادرات دار

های روغنی و استحصاالت آن وابستگی شدیدی به واردات دارد با این حال بهپاک سهمی سه درصدی بخش دانهایران در 

 .از بازار را به خود اختصاص داده است

 

 تولیدات فعلی شرکت

 :شود به شرح زیر استمحصوالتی که اکنون در شرکت صنعتی بهپاک تولید می

 (روغن خام )سویا،کلزا 

 های روغنیانواع کنجاله دانه 

 وتئین سویاپر

 لسیتین

 :باشدخطوط تولید شرکت به شرح زیر می

 تنی لورگی 700تنی رزدانس و  400کشی متشکل از دو واحد واحد روغن 

  درصد ظرفیت تولید  70تنی بولر بوده و حدود  70تنی وینگر و  45واحد تولید پروتئین سویا متشکل از دو واحد

 پروتئین کشور

 تن در روز بعنوان بزرگترین تولیدکننده لیسیتین خوراکی و صنعتی در کشور 3گیری به ظرفیت واحد لسیتین 

 

 قیمت جهانی سویا

 شود:روند قیمت جهانی سویا در سی سال اخیر در نمودار زیر دیده می



 

 
بوده است و با دالری در نوسان  450تا  350شود طی سه سال اخیر قیمت جهانی سویا در بازه همانطور که دیده می

 .رود این روند حداقل برای دو سال آتی نیز ادامه داشته باشدتوجه به ساختار شکل گرفته انتظار می

 

 مفروضات تحلیل

 به منظور تحلیل و بررسی شرکت بهپاک از مفروضات جدول زیر استفاده شده است:



 

 
تولید شرکت در نظر گرفته شده است. عمده فروش مقادیر تولید و فروش بدون تغییر با اهمیتی مطابق اخرین وضعیت 

باشد و همچنین فروش ذرت بازرگانی نیز دومین محل درآمدی شرکت است. شرکت شامل محصوالت برپاسه سویا می

های روغنی با توجه به نمودار ارائه شده در باال بدون تغییر در نظر گرفته شده و نرخ رشد دالر معادل بهای نرخ دانه

 های عمومی افزایش یافته است.مواد اولیه و فروش محصوالت هر ساله به میزان تورم هزینه تمام شده

های کارمزدی دارد و با حاشیه سود نسبتا کم نوسانی در شرایط مختلف به فعالیت عمال شرکت ماهیتی شبیه به شرکت

 مشغول است:

 

139713981399مقادیر فروش

77،26975،00075،000کنجاله سویا

81،62880،00080،000دانه روغنی سویا

32،10335،00035،000روغن خام سویا

22،79525،00025،000پروتئین سویا پاکتی

9،84010،00010،000پروتئین  سویا خانوار

125،359110،000110،000دانه ذرت

5،6535،5005،500روغن خام آفتابگردان

20،53620،00020،000کنجاله کلزا

17،04117،00017،000روغن خام کلزا

400400400نرخ جهانی سویا

360360360دانه کلزا

410410410دانه آفتابگردان

175175175دانه ذرت

50،50058،07566،786دالر معادل خرید مواد اولیه

59،00067،85078،028دالر معادل فروش محصوالت

%15%15-نرخ تورم هزینه های عمومی

EPS  8621،2151،683هر سهم

6909721،347سود نقدی احتمالی

نرخ ها 

کارشناسی آذر 99کارشناسی آذر 98کارشناسی آذر 97نه ماهه شهریور 1397آذر1396آذر 1395آذر 1394دوره مالی

%12%12%11%9%8%11%9حاشیه ناخالص

%9%8%8%6%7%9%7حاشیه عملیاتی

%1%2%1%1%1%1%1هزینه عمومی به فروش

%3%4%5%3%5%5%6هزینه مالی به فروش

%20%20%20%19%16%16%0مالیات به قبل از مالیات

نسبت ها



 

 خواهد بود: های ریالی فروش محصوالت مطابق جدول زیربا مفروضات فوق، نرخ

 
 باشد:ساختار بهای تمام شده محصوالت نیز عمدتا بر پایه هزینه مواد مستقیم می

 
 کنید:نرخ خرید ریالی مواد مستقیم را در جدول زیر مشاهده می

 
داشت. با توجه به عدم تغییر بااهمیت در میزان تولیدات شرکت، تغییر بااهمیتی نیز در مقدار مصرف مواد اولیه نخواهیم 

ضمن اینکه نسبت مواد اولیه به تولیدات تقریبا ثابت بوده و میزان کل تولیدات بر پایه سویا تقریبا معادل میزان مصرف 

 شود:باشد. بر این اساس مبلغ مصرف مواد مستقیم مطابق جدول زیر نخمین زده میاین دانه روغنی می

آذر1399آذر1398آذر1397یازده ماهه 97آذر1396آذر 1395نرخ فروش

15،005،88415،452،23922،135،61722،420،00025،783،00029،650،450کنجاله سویا

14،665،33517،499،55623،649،41423،600،00027،140،00031،211،000دانه روغنی سویا

30،303،87233،578،91737،172،20737،760،00043،424،00049،937،600روغن خام سویا

25،425،20725،071،10530،075،21030،680،00035،282،00040،574،300پروتئین سویا پاکتی

40،504،61842،342،44844،671،64344،840،00051،566،00059،300،900پروتئین  سویا خانوار

8،291،82710،138،28010،325،00011،873،75013،654،813-دانه ذرت

33،850،86539،056،89724،190،00027،818،50031،991،275-روغن خام آفتابگردان

11،516،42711،877،43114،998،61415،930،00018،319،50021،067،425کنجاله کلزا

31،794،92532،920،46237،418،00939،825،00045،798،75052،668،563روغن خام کلزا

20،389،65410،879،9445،959،28710،879،94510،879،94610،879،947سایر

آذر99آذر98آذر97نه ماهه 97آذر1396آذر 1395واحدبهای تمام شده کاالی فروش رفته

3،423،3006،423،4215،389،4917،235،7388،154،4949،345،276میلیون ریالهزینه مواد مستقیم

64،05876،686113،952132،132151،952174،745میلیون ریالهزینه دستمزد مستقیم

271،407320،310191،731322،886371،319427،017میلیون ریالهزینه سربار

3،758،7656،820،4175،695،1747،690،7578،677،7669،947،038 مجموع

آذر99آذر98آذر97نه ماهه 97آذر1396آذر 1395واحدنرخ مصرف طی دوره

13،943،95716،505،90720،593،84921،008،00024،159،20027،783،080تن / ریالدانه روغنی سویا

17،062،52415،851،71621،343،44722،089،60025،403،04029،213،496تن / ریالدانه روغنی کلزا

19،136،19819،136،19819،136،19819،136،198تن / ریالسایر

8،638،5879،403،0919،367،75010،772،91312،388،849تن / ریالدانه ذرت

16،751،05918،097،81521،533،20024،763،18028،477،657تن / ریالدانه روغنی آفتابگردان



 

 
 

 وضعیت صورت سود و زیان و ارزش گذاری

 مفروضات فوق وضعیت صورت سود و زیان شرکت برای دو سال آتی مطابق جدول زیر پیش بینی می شود:بر پایه 

 
واحدی برای زمان فروش سهم  5و با فرض نسبت قیمت به درآمد  %22از سود محقق شده هر دوره و نرخ تنزیل  %80با فرض تقسیم 

 ارزشگذاری مطابق جدول زیر خواهد بود:

آذر99آذر98آذر97نه ماهه 97آذر1396آذر 1395واحدمبلغ مصرف طی دوره

2،697،8354،222،1123،493،4174،893،6675،677،4126،529،024میلیون ریالدانه روغنی سویا

570،349151،479565،580830،061939،9121،080،899میلیون ریالدانه روغنی کلزا

1،304،787215،952215،952215،952215،952میلیون ریالسایر

827،758933،9621،174،3321،185،0201،362،773میلیون ریالدانه ذرت

280،731180،580121،727136،197156،627میلیون ریالدانه روغنی آفتابگردان

3،268،1845،515،6305،389،4917،235،7388،154،4949،345،276 مجموع

کارشناسی آذر 99کارشناسی آذر 98کارشناسی آذر 97نه ماهه شهریور 1397آذر1396آذر 1395آذر 1394دوره مالی

3،810،3104،230،3207،451،2265،884،8328،648،7299،826،83611،270،820فروش

9،947،038-8،677،766-7،690،757-5،344،618-6،820،463-3،758،765-3،479،264-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

331،046471،555630،763540،214957،9731،149،0711،323،782سود )زیان( ناخالص

148،656-148،656-129،266-81،625-78،297-55،683-27،565-هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

216،353-188،133-123،961-79،704-29،458-17،200-18،265-خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

285،216398،672523،008378،885704،746812،282958،773سود )زیان( عملیاتی

366،270-406،967-440،756-205،000-381،135-201،804-233،497-هزینه های مالی

188،08811،86480،76136،00080،76180،76280،763خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

239،807208،732222،634209،885344،751486،077673،266سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

134،653-97،215-68،950-39،124-36،540-32،481-0مالیات

239،807176،251186،094170،761275،801388،861538،613سود )زیان( خالص

7495515825348621،2151،683سود هر سهم پس از کسر مالیات

320،000320،000320،000320،000320،000320،001320،002سرمایه



 

 
های کنونی سهام شرکت برای سرمایه گذاری از جذابیت کافی برخوردار ریال، قیمت 7614ده هر سهم معادل حاسبه شبا توجه به ارزش م

 است.

 

  تایم فریم روزانه –تحلیل تکنیکال صنعتی بهپاک )بهپاک( 

ایم. این سهم در آخرین حرکت در نماد شرکت صنعتی بهپاک، با ترسیم خطوط روند، سطوح حمایتی را مشخص نموده

 %78/6ریالی با فشار عرضه در مسیر اصالح قرار گرفته بطوریکه  8.000های صعودی که داشته پس از پیشروی تا قیمت

گیری واگرایی ریالی و شکل 5000 – 4800های م در قیمتسازی سهاز رشد اخیر را از دست داده است. با توجه به کف

رود به مرور شاهد برگشت بهپاک به مدار رشد و پیشروی تا ، انتظار میMACDمثبت بین نمودار قیمتی و اسیالتور 

ریالی برابر با سقف قبلی  8.000ریال و در صورت عبور، محدوده  6.760های سطوح مقاومتی ترسیم شده یعنی قیمت

ریالی را به عنوان حد ضرر  3.800گرانی که قصد سرمایه گذاری در این سهم را دارند، باید محدوده شیم. معاملهبا

 برگزینند.

 

%22نرخ تنزیل

1،960تنزیل یافته جریانات نقدی ) ریال(

5قیمت به درآمد زمان فروش

8،416قیمت فروش هر سهم ) ریال(

5،654تنزیل یافته قیمت فروش

7،614ارزش هر سهم ) ریال(

ارزشگذاری



 

 ایران و انرژی بورس کاال دی ماه اول گزارش معامالت هفته

 رینگ صنعتی 

ذوب آهن در حالی این . در پی داشتدر ادامه هفته را رونق بازار ی ذوب آهن اصفهان آغاز و شکنهفته گذشته با نرخ

 تومان کاهش نرخ داده بود 1.000حدود  ،هفته  میلگرد و تیرآهن را عرضه کرد که نسبت به عرضه قبلی این محصوالت

رسد هدف از عرضه اعالم این کاهش با یک نرخ ارائه شدند، به نظر میو با توجه به عرضه محدود به دو نماد که همزمان 

 رو کرد.نهایت بازار فوالد را با تحرک روبهنرخ بود که در 

تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کاال رقم  157.251عرضه بیش از  05/10/97در هفته منتهی به چهارشنبه 

 داشت البته رقمی که نهایتا در تاالر صنعتی معامله شد کاهشتن  18.158خورد که نسبت به هفته گذشته حدود 

 169.891برابری معادل  08/1تن افزایش داشت و با تقاضای حدود  4.867هفته قبل  تن بود که نسبت به 104.436

 شت. رو گبهتن رو

  تن محصوالت فوالدی بود. 124.302 بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به

 

درصد کاهش نرخ داشت که البته  19فوالد مبارکه این هفته  Bطور که در جدول فوق آورده شده است ورق گرم همان

، نهایتا این کاهش حین تاالر هفته گذشتهدرصدی  9رخ و نیز کاهش ندرصدی این محصول  11به طور متوسط رقابت 

 به طوری که قیمت این محصول در هفته گذشته و این هفته حدودا یکسان بود.نرخ را پوشش داد 



 

کنندگان این محصول نیز به امید مجوز به دنبال نداشت هر چند که تولید عرضه آهن اسفنجی این هفته نیز تقاضایی

 د.صادرات از این امر ناخوشنود نیستن

 عیصناتن شمش روی تولیدی گسترش صنایع روی ایرانیان، ذوب احیای روی قشم، کالسیمین،  1.300در بخش روی 

 روی صنایع های گسترشتن از شمش روی شرکت 660که عرضه شد  صبا صنعت یذوب روو  زنجان یسازان روخالص

 . ها تقاضایی نبودبرای محصول سایر شرکتعامله شد و زنجان به قیمت پایه م روی سازانخالص ایرانیان و صنایع

برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین  42/8با تقاضای ذوب آهن اصفهان 32تا  16سبد میلگرد 

فوالد  28تا  14میلگرد محصوالت عرضه شده این هفته داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه مربوط به محصول 

 برابری نسبت به عرضه بوده است.  47/7با تقاضای  خراسان

کاهش هزار ریال  17.693.066هزار ریال، که نسبت به هفته قبل  4.148.390.474ارزش معامالت محصوالتی  فوالدی 

زار ریال بیشترین ارزش ه 2.449.155.720 با ارزش معامله فوالد مبارکه اصفهان Bداشته است. در این بین ورق گرم 

 .را داشته استعامله در این هفته م

ماه را نشان ت ذوب آهن اصفهان از ابتدای تیرروند تغییر نرخ و نهایتا متوسط قیمت معامله شده برای محصوالنمودار زیر 

 دهد:می

 

 بنفشبخش  در دهند وت ذوب آهن از اول تیرماه نشان میرنگ نوسان قیمت پایه را برای محصوال صورتیهای قسمت

 حداکثر رقابت با توجه به متوسط قیمت معامله آورده شده است.

 



 

 پلیمریرینگ 

 پلیمریدر رینگ  ریال میلیونبر حسب  ارزش معامالت

 

درصد  7های جهانی، ارزش معامالت نسبت به هفته گذشته ها و احتمال افزایش قیمتبه دنبال افزایش قیمت خوراک

های ارزی سامانه نیما به براساس میانگین موزون حواله 02/10/1397 در روز یکشنبه های پایهافزایش یافته است. قیمت

درصد کاهش داشته اعالم شد که در تمامی گریدها به جز پلی اتیلن  4هفته قیمت قبل  ریال که نسبت به 86.767نرخ 

 ترفتاالت بطری شاهد کاهش قیمت بودیم.

 پلیمریدر رینگ  میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت بر حسب تن
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تقاضا

میزان عرضه

حجم معامالت



 

داشته  تغییردرصد نسبت به هفته گذشته  9و  -4، 17میزان تقاضا، عرضه و حجم معامالت در رینگ پلیمری به ترتیب 

 .است

 

 به کل ارزش معامالت در رینگ پلیمری معامالت هر گرید ارزش درصد

 

اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن ترفتاالت بیشترین ارزش معامالت در این رینگ مربوط به پلی پروپیلن نساجی، پلی 

 باشد.بطری می
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 رینگ شیمیایی

 شیمیاییمیزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت بر حسب تن در رینگ 

 

افزایش  درصد 65و  24، 80ترتیب میزان تقاضا، عرضه و حجم معامالت در رینگ شیمیایی نسبت به هفته گذشته به 

 باشد.مربوط به هفته گذشته می ماه بیشترین تقاضا، عرضه و حجم معامالتآذراست که به طور کلی از ابتدای یافته 
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حجم معامالت

میزان عرضه

تقاضا



 

 های نفتیرینگ فرآورده

 های نفتی در هفته جاری تنها وکیوم باتوم معامله شد.در رینگ فرآورده

 بر حسب تنوکیوم باتوم  میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت

 

 

ترتیب مربوط به پاالیش نفت  هریال ب 21.466و  20.444قیمت پایه تقاضا، عرضه و حجم معامالت وکیوم باتوم با 

 نسبت به سه هفته گذشته به شدت افزایش یافته است.که تبریز و شیراز 
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 رینگ صادراتی

 صادراتیمیزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت بر حسب تن در رینگ 

 
درصد نسبت به هفته گذشته  62و  42، 64صادراتی به ترتیب حجم معامالت، عرضه و تقاضا در هفته جاری در رینگ 

 باشد.کاهش یافته است و حجم اصلی  معامالت در این رینگ مربوط به قیر می
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دی5تا 1آذر30تا24

حجم معامله عرضه تقاضا



 

 رینگ کشاورزی

 میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت بر حسب تن در رینگ کشاورزی

حجم 

آذر روند نزولی داشته است. در رینگ کشاورزی به  23 تا 17معامالت، میزان عرضه و تقاضا در رینگ کشاورزی به جز از 

ریال  9.020باشد با قیمت پایه علت باال بودن تقاضا، عمده معامالت انجام شده در رینگ کشاورزی مربوط به گندم می

 .ریال معامله شدند 9.922درصد معادل  10با سقف قیمتی 
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 نگاهی به اخبار و شایعات

 
 

 سیمان

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان درخصوص برنامه توافق 

صادرات سیمان به سوریه گفت: صنعت سیمان آمادگی صادرات به 

هایی انجام شده و جلساتی نیز وریه را دارد و در این خصوص صحبتس

ترین ایم. وی گفت: مهمها و نهادهای مختلف برگزار کردهبا سازمان

بحث در این حوزه، حمل و نقل و رسیدن کاال به دست مشتری است. 

از طرفی مبادالت بانکی نیز یکی دیگر از موضوعات اساسی محسوب 

یه نیاز شدیدی شود. شیخان با بیان اینکه در حال حاضر کشور سورمی

ن به سیمان دارد گفت: ما توان صادراتی خوبی داریم اما باید نحوه نقل و انتقاالت پول به این کشور مشخص شود. بر همی

های معامله مشکل نقل و انتقاالت ماینده ایرانی، باید از سوی طرفایم و با داشتن ناساس تا کنون چندین جلسه داشته

های سیمان و کلینکر از ابتدای سال های سیمان و کلینکر گفت: قیمتر خصوص نرخی حل شود. وی همچنین دبانک

 تغییری نداشته و ثابت بوده است و بحث افزایش نرخ فعال مطرح نیست. 

 

 فلزات اساسی

بر برنامه  هامیتحر ریبا اشاره به تاث رانیمس ا عیصنا یشرکت مل رعاملیمد

شده تا  یسامانده یمیت هامیتحر طیشرکت گفت: در شرا نیا یصادرات

 یتومان اردیلیهزار م 12برنامه صادرات امسال را پوشش دهد و به فروش 

 یافزود: خبر خوب برا رادیاسدیمحمدرضا بن .میابیسال دست  انیدر پا

فروش  شیافزا قیبرنامه فروش از طر نیاست که تحقق ا نیسهامداران ا

 ت.صورت گرفته اس یخوب یهایزیرراستا برنامه نیاست که در ا یخارج



 

سراسر کشور، صادرات  ییبه گمرکات اجرا یادر بخشنامه رانیگمرک ا

ها را مجاز آن یرسم ندگانینما ای دکنندگانیتوسط تول یآهن اسفنج

 یستمیمحصول پس از اخذ مجوز س نیدانست و اعالم کرد: صدور ا

 ریپذوزارتخانه صنعت، معدن و تجارت امکان یمعدن عیدفتر صنا رکلیمد

 ت.اس

 

 دارو

از صندوق توسعه  یافتیدر وروی ونیلیم 500از مبلغ  یالیبخش ر نیسازمان برنامه و بودجه گفت: اول یمعاون اجتماع

 ینمک دیسع .شودیم زیوار)دیروز( نظام سالمت، امروز  یهایبده ریو سا یپزشک زاتیدارو، تجه یپرداخت بده یبرا یمل

مبلغ  نیسالمت در نظر گرفته شد و ا مهیسازمان ب یتومان برا اردیلیم 2.640به مبلغ  صیتخص نیافزود: روز گذشته اول

 سازمان است. نیاز امروز در حساب ا

 

 هابانک

ها بدین شرح بوده بانک ارز تسعیر نرخ درخصوص سوال یک به شفافیت سامانه در مرکزی بانک پاسخ

 صالحدید صورت در حاصله و نتیجه است بررسی دست در مربوطه هایکمیسیون در موضوع :است

 شود.می منتشر عموم اطالع برای

 

خود  راتیتاث ی، بزودروزشمار یسود ماه شمار به جا پرداخت :گفت بانک صادرات یروابط عموم ریمد

 خواهد گذاشت.                                  شیها و سهام آن ها به نمابانک یرا بر صورت مال
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