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 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 

 2/65 معادل واحدی ) 2.985با افت « شاخص کل»بازار سرمایه سومین هفته از فصل تابستان را در حالی پشت سر گذاشت که 

 115.500واحدی عقب نشست. با این شرایط باید گفت که اختالف دماسنج این بازار با باالترین رقم  109.505( تا محدوده درصد

، شاخص تغیر با اهمیت دیگر بازار سرمایهرسیده است. در مدرصد(  5.19)معادل واحد  6.000، به واحدی که اخیرا فتح شده بود

 ه ثبت رسانده است. را داریم که تقریبا رفتاری مشابه با شاخص کل ب« وزنهم»

واحدی به تعطیالت پایان هفته رفت که این رقم در پایان  18.332وزن در شرایطی در ارتفاع ، شاخص کل همبر اساس این گزارش

های بورسی به یک ، سهام کل شرکت«وزنهم»جایی که در محاسبه شاخص واحد بوده است. از آن 18.705دومین هفته تیر ماه 

 درصدی را به ثبت رسانده است. محدوده 2سومین هفته از فصل تابستان، افت باید گفت که بازار سرمایه در  ،میزان وزن دارند

رود در این محدوده و انتظار می  شودوزن محسوب میحمایتی شاخص هم، مهمترین سطح واحدی 18.400الی  18.000تراکمی 

 شاهد تحرکات مناسبی باشیم. 

 Ifex، ای که گذشتی را به ثبت رسانده است. در هفتهبازدهی منف Tepixرا داریم که به مانند  Ifexدر فرابورس هم شاخص 

 احد بوده است. بنابراین باید گفتو 1.253واحدی قرار گرفت که این رقم در پایان دومین هفته تیر ماه  1.226در حالی در ارتفاع 

 ت.تحمیل نموده اس فعاالن بازار سرمایه درصدی را به 15/2که شاخص فرابورس در هفته گذشته زیان 

و جنگ تجاری میان « پتروشیمی پارس»: عرضه اولیه سهام شرکت رویداد 2ای که گذشت، تحت تاثیر بورس تهران در هفته

ها موجب شد تا حجم و ارزش معامالت به شکل با اهمیتی افت کند. در حالی حجم و ت های جهان قرار داشت. این رخداداَبرقدر

میلیارد تومان عبور کرده بود که میانگین ارزش معامالت روزانه در هفته  800ارزش معامالت در نخستین روزهای تیر ماه از مرز 

 زار نیست. میلیارد تومان کاهش یافت و این خبر خوبی برای با 300گذشته تا کمتر از 
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 پیش بینی بازار

را انتظار داشت اما ترافیک مجامع و شتاب گرفتن توقف نمادهای تاثیرگذار مانعی برای  تریمتعادلتوان بازار برای هفته آتی نیز می

دست به رسد سهام بزرگ بورسی به مدت زمان بیشتری برای خواهد بود. ضمن اینکه به نظر می حرکت جدی بازار تا پایان تیر ماه

 احتمالیبهبود  خصوصا که با افت نرخ فلزات رنگین، فضا کمی ملتهب شده است. بنابراین ؛د قوا نیاز داشته باشنددست شدن و تجدی

 نگی بهتواند به عنوان محرکی برای ورود نقدیدولت میارزی های در کنار تغییر احتمالی در سیاست ها در بازارهای جهانیقیمت

 بازار سهام باشد.

در نهایت ی، مدت فارغ از اثرات مقطعی و کوتاهت به این مساله باید گفت که بنس بازار نگرانی واولیه  هایعرضهبحث درخصوص 

های جدید و گسترش عرضی بورس امکان تداوم رونق این بازار را افزایش کنند و عرضهها به سمت ارزش ذاتی خود حرکت میقیمت

ویژه  شاهد حرکت نقدینگی از دیگر بازارهای موازی به، د در وضعیت کنونی حاکم بر اقتصادمعتقدن بسیاری از کارشناساندهد. می

های اولیه جذاب و بزرگ نیز ایجاد بازاری بزرگتر و پویاتر است بازانه به سمت بورس خواهیم بود. نتیجه افزایش عرضهبازارهای سفته

ا دهد و البته فضای قرار میگران حرفهتری را در اختیار معاملههای بیشتر و جذابهگران، گزینمعامله بازی کردن زمین که با وسیع

 زد.سارا برای رونق بورس مهیا می
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 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص

  

 

  

هابررسی آخرین وضعیت شاخص  

 

 

 

 بررسی ارزش معامالت هفته

 

 تاریخ
ارزش کل 

 معامالت

معامالت خرد بورس 

 )م.ت(

معامالت خرد فرا بورس 

 )م.ت(

خرد کل معامالت 

 )م.ت(

بلوک و اوراق 

 )م.ت(

1397/04/16 541 206 56 262 279 

1397/04/17 438 157 28 185 253 

1397/04/19 410 135 38 173 237 

1397/04/20 418 191 63 254 164 

 933 874 185 689 1807 جمع کل

 1499 1722 382 1340 3221 جمع هفته گذشته

 درصد بازدهی میزان بازدهی 22/04/97تا تاریخ  16/04/97از تاریخ  هاشاخص

-65/2٪ 2.985- 109.505 112.490 شاخص کل بورس  

-99/1٪  373- 18.332 18.705 وزن(شاخص کل )هم  

-15/2٪ 27- 1.226 1.253 شاخص فرابورس   
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 گراف ارزش معامالت 

 

بینیم که ارزش معامالت طی هفته گذشته به طرز با اهمیتی افت کرده است. این کاهش عمدتا گراف ارائه شده می در جداول و

ناشی از عرضه اولیه پتروشیمی  ،گرانبزرگ و همچنین عقب نشینی معامله هایگرفتن برگزاری مجامع ساالنه شرکتناشی از سرعت 

ری مجامع به ، برگزاروز پایانی این ماه 10معموال در شویم و مین هفته از تیر ماه میوارد چهارپارس بوده است. با توجه به اینکه 

میلیارد تومانی باقی  300رود حجم و ارزش معامالت طی هفته جاری نیز در سطوح کمتر از رسد، انتظار میباالترین حد ممکن می

 ، معادالت اشاره شده تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. پتروشیمی پارس بماند. البته در صورت برقراری تعادل در روند معامالت

میلیارد  874( در حالی طی دوره سومین هفته از تیر ماه بازار بورس و فرابورس 2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در 

میانگین میلیارد تومان ) 1.722ل تابستان ( بوده که این رقم برای دومین هفته از فصمیلیارد تومان 218میانگین روزانه تومان )

کند تومانی این سیگنال را مخابره می میلیارد 300( بوده است. ثبات ارزش معامالت در سطوح بیش از میلیارد تومان 430روزانه 

 های باالتری را از سهام تحت تملک خود و همچنین بازار سرمایه دارند. گران انتظار قیمتکه معامله

های هایی نظیر فلزات اساسی، کانی های فلزی، شیمیایی و فرآوردهای که گذشت، بیشترین ارزش معامالت متعلق به گروهدر هفته

بیشترین بازدهی را از ابتدای سال برای سهامدارانشان  ،صنایعاین های نفتی، مابقی نفتی بوده است. به غیر از نمادهای گروه فرآورده

ها فاصله گرفته باشد. بنابراین رسد تحت تاثیر افت بازارهای جهانی، بخشی از نقدینگی از این گروهر میاند. به نظبه ارمغان آورده

 ها در هفته پیش رو در راستای تائید و یا عدم تائید سیگنال فوق، با اهمیت خواهد بود.رصد معامالت نمادهای این گروه
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 مجله خبری

 اخبار سیاسی 

. کردند دیتاک تعهداتشان به یبندیپا و لزوم بر هاطرف تمام برجام، حوزه در

 مردم دیبا: گفت مشترک ونیسیکم نشست از پس رانیا خارجه امور ریوز

 که شده مطرح اقدامات و تعهد عنوان به آنچه. نندیبب را برجام منافع رانیا

 زمان مطابق هم یبند زمان. شود یعمل دیبا نشده اعالم یعلن اشهمه الزاما

. باشد شده اعمال دیبا کایآمر میتحر قبل یعنی. کاستیآمر میتحر یبند

 انجام مشخص خیتار در که اروپا یگذار هیسرما بانک شدن فعال نطوریهم

 .شودیم

 

 هموار و ها شرکت از تیحما آماده اروپا: گفتوزیر امور خارجه کشورمان 

 یکاف اما بود اجرا قابل اروپا یشنهادیپ بسته. است یبانک تبادالت ریمس کردن

 به مربوط ،یتیحما بسته نیا بخش نیمهمتر رسدیم نظر به. نبود قیدق و

 منظور احتماال) رانیا با یمال موثر یهاکانال ینگهدار و حفظ -1: است 8 بند

 رانیا یمیپتروش محصوالت و گاز نفت، صادارت نیتضم -2( است فتیسوئ

 ینیزم ،ییهوا نقل و حمل تداوم( مهیب و یکشت) ییایدر ونقلحمل تداوم -3

 .کایآمر یهامیتحر مقابل در هاشرکت معامالت و یتجار یقراردادها از حفاظت -4 یلیر و

 

 یگذارهیسرما بانک» به که دادند یرا یطرح به اروپا پارلمان ندگانینما

 آورالزام میتصم نیا هاگزارش بنابر. کند یهمکار رانیا با دهدیم اجازه «اروپا

. هاست یهمکار انجام «مخالف» بانک نیا بود شده گفته نیا از شیپ ست؛ین

 رانیا با یهمکار به ملزم را بانک نیا ،ییاروپا پارلمان در شده بیتصو مجوز

  .کندینم
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 .میمانیم بندیپا یاهسته توافق به ما: گفت آلمان صدراعظم مرکل، آنگال

 بهتر یول کرد، مذاکره ها آن سر بر رانیا با دیبا که هستند زین یشتریب واردم

 ادامه قصد که ییهاشرکت. بمانند یباق توافق در هاطرف که است نیا

 میتصم دیبا خودشان دارند، کایآمر یهامیتحر از پس را رانیا با یهمکار

 .نه ای هستند کردن سکیر به حاضر ایآ که رندیبگ

 

 میتصم مهم مشترک هیانیب بیتصو با: گفت نیچ خارجه ریوز یی وانگ

 با مخالفت و برجام یاجرا ادامه هیانیب نیا عمده موضوع. ه شدگرفت مسئوالنه

 یاهسته یهاسالح گسترش منع ستمیس از موثر دفاع و جانبه کی میتحر

 بندیپا ریز گانه پنج شنهادیپ بر نیچ ران،یا یاهسته مساله در: گفت یو. است

 از -3. شود اجرا دیبا برجام -2. شود تیرعا یالملل نیب مقررات -1: است

 -5. شود لغو دیبا جانبه کی میتحر -4. شود دفاع دیبا انهیخاورم ثبات

 یبرا که یاقدام هر نیچ: همچنین ادامه داد .ابدی ادامه یزنیرا و وگوگفت

  .کرد خواهد دفاع خود یقانون منافع از قاطعانه پکن که نیا ضمن. کندیم ییاجرا روین تمام با را باشد دیمف برجام یاجرا از دفاع

 

 حفظ با ییاروپا کشور سه :داد خبر مهم توافق کی از هیروس خارجه ریوز

 سه که داد خبر الوروف: یتود راشا .کردند موافقت دالر بدون رانیا با تجارت

 رانیا با تجارت حفظ با( سیانگل و فرانسه آلمان،) برجام عضو ییاروپا کشور

 نظر اتفاق موضوع نیا درباره همه: افزود همچنیند. کردن موافقت دالر بدون

 .است قبول رقابلیغ یاستیس و یرقانونیغ کامال کایآمر یهامیتحر که دارند
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 اخبار اقتصادی 

 نحوه درخصوص دولت مصوبه به اشاره با رانیا صادرات ونیکنفدراس سیرئ

 میتصم: گفت ،ییکاال 3 تیاولو واردکنندگان با صادرات از حاصل ارز معامله

 یکارشناس یهایبررس با اما بود بورس در ارز هیثانو بازار یاندازراه بر دولت

 صادرات %20 از حاصل ارز عرضه ،یخصوص بخش شنهادیپ و گرفته صورت

 یمنتف بورس در شود،ینم ماین سامانه در ارز هیارا مشمول که کشور یرنفتیغ

 .شد

 

 بازار شمول عدم ، جمهور سیرئ به یا نامه در مجلس یبانک یپول تهیکم سیرئ و بودجه و برنامه و یاقتصاد یها ونیسیکم یرؤسا

 دولت یارز یها استیس یبرا یدیجد چالش را یفلز یها یوکان یفوالد ، یمیپتروش یکاالها صادرات از حاصل ارز ارائه به هیثانو

 اکنون آن یعیتوز آثار که است 97 نیفرورد 21 نادرست میتصم استمرار یمعن به د،یجد میتصم:  است آمده نامه نیا در. دانستند

 .است شده آشکار همگان بر

 

 از تیحما یراستا درو  یاقتصاد یهماهنگ یعال یشورا جلسه نیچهارم در

 امور وزارت شنهادیپ به ،یگذارهیسرما به ینگینقد تیهدا و هیسرما بازار

 از سهام فروش اتیمال نرخ کسال،ی مدت به که شد بیتصو ،ییدارا و یاقتصاد

 تیحما منظور به نیهمچن. ابدی کاهش درصد1/0 به فروش ارزش درصد5/0

 توسط یشغل یهافرصت جادیا و هاطرح توسعه یبرا یگذارهیسرما از دولت

 میتصم ها شرکت که یصورت در تا شد مصوب ،یرخصوصیغ و یخصوص بخش

 توسعه یهاطرح یاجرا به شرکت، هیسرما شیافزا با و کنند منتقل هیسرما حساب به را خود نشده میتقس سود از یبخش رندیبگ

  .شد خواهند معاف افته،ی صیتخص هیسرما شیافزا به که بخش آن درآمد بر اتیمال از بپردازند،
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 در امروز ارز نرخ :گفت یبازرگان اتاق یبانک مشاور زاده، سییر یمحمدمهد

 شده توافق واردکنندگان و صادرکنندگان نیب تومان هزار 8 حدود هیثانو بازار

 تا شد موجب و داده ارز بازار به یمثبت گنالیس هیثانو بازار کار به آغاز .است

 یبرا فقط هیثانو بازار حاضر، حال در .شود فرماحکم بازار بر ینسب ثبات

 که شده قرار و است 3 فیرد ییکاال گروه و وارکنندگان و صادرکنندگان

 دولت نکهیا بدون برسند، توافق به نرخ نیا سر بر واردکنندگان با صادرکنندگان

 بازار به را ثبات قطعا هیثانو بازار استمرار .باشد داشته یدخالت یگذار نرخ در

 یبرا دولت و نشده هیثانو بازار وارد هنوز خدمات بخش ارز نیتام که است نیا دارد وجود همچنان که یاصهینق البته .گرداندیم باز

 .است دهیشیاندین را یمناسب داتیتمه فعال یمسافرت ارز

 

 البته. گرفت خواهد قرار بازنگری مورد بانکی سود هاینرخ: داد خبر هاسپرده سود نرخ بازنگری احتمال از مرکزی بانک مقام قائم

 به بنا و است مرکزی بانک گذاری سیاست و مطالعاتی هایاولویت از همواره سود هاینرخ خصوص به و پولی متغییرهای بررسی

 طی هابانک دهی تسهیالت برای شده بینیپیش منابع از بخشی: گفت کمیجانی اکبر. شد خواهد گیریتصمیم باره این در شرایط

 صورت هایبررسی با خوشبختانه. یافت اختصاص متوسط و کوچک هایبنگاه اشتغال و تولید از حمایت بحث به 96 و 95 های سال

 مرکزی بانک سیاست و برنامه آینده روز چند ظرف و شده انجام الزم بندیجمع اقدامات، این تمامی با و بوده بخش اثر موارد گرفته

 .شد خواهد اعالم زمینه این در
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 های جهانیبازار

 

 تغییر هفتگی 96/04/23 16/04/96 نام مواد

-%5/2 75 77 نفت  

-%1 1241 1255 طال  

-%01/0 510 516 بیلت  

-%5/1 6216 6306 مس  

-%6 2581 2748 روی  

-%2 2039 2087 آلومینیوم  

%3 64 62 سنگ آهن  

-%5 2212 2348 سرب  

-%7/2 385 396 متانول  

-%5/1 268 272 اوره  

 

 بازار جهانی نفت

های آمریکا بر میزان صادرات نفت اظهارات متناقض مقامات آمریکایی درباره تحریم ایران موجب تعدیل انتظارات از تاثیر تحریم 

خصوص بعد مال کاهش رشد تقاضای جهانی نفت بکشور شده است. این عامل در کنار موضوعاتی چون رفع موانع عرضه لیبی و احت

های نفت در روزهای اخیر ها از کمبود عرضه را کاهش داده و به افت بور شدن جنگ تجاری، سه عاملی بودند که نگرانیشعلهاز 

درصد کاهش قیمت، بیشترین افت روزانه خود ظرف دو سال و  7که بهای نفت شاخص برنت در روز چهارشنبه با ی. بطورمنجر شد

 . نیم اخیر را تجربه کرد

های هندی تست نفت آمریکا گران، برخی پاالیشگاهتحلیلگران و معاملهبه گفته 

نفت هند از  واردات اند. رشدرا امسال به اتمام رسانده و به خرید آن روی آورده

پیشبرد رای ب انرژی برای استفاده از واشنگتن هایکننده تالشآمریکا، منعکس

 یک به آمریکا رسمی، آمار جدیدترین طبق  اهداف سیاسی خود است.

 در بشکه میلیون 1 /76 آوریل ماه در و شده تبدیل خام نفت بزرگ صادرکننده

 بیش امسال آمریکا در بازرگانان و تولیدکنندگان. است کرده صادر خام نفت روز

 صادرات حجم کهدرحالی کرد؛ خواهند صادر هند به را نفت بشکه میلیون 15 از

به هشت میلیون بشکه  2017آمریکا به این کشور جنوب آسیا در کل سال 

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
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ت بیشتری از سوی آمریکا های آمریکا، روی واردات نفت این کشور تعرفه وضع کند، ممکن است نفبه تالفی تعرفه چین رسید. اگر

چشمگیری که از ابتدای امسال  رشد درصد کاهش یافت و 16هند از ایران ماه میالدی گذشته  نفت به هند روانه شود. واردات

به هند  ایران هایوگو درباره مسائل نفتی و تحریمظور گفتمن ترامپ قصد دارد هیاتی را به دولت .ضعیف کردتتاکنون داشت را 

 .اعزام کند

 

 فوالد و سنگ آهن

 یکنترل آلودگ یخود را برا یهاتالش نیاز آن است که دولت چ یخبرها حاک

و احتمال دارد استفاده از سنگ آهن و زغال سنگ  دنبال کرده تریجدرا هوا 

 تمرکزفوالد را با  دیخطوط تول یکنترل ها نیو همچن یعیخلوص باال، گاز طب

 . دیدنبال نما یشتریب

باعث تمرکز  یطیمح ستیز لیبه دال نیفوالد چ دیدر تول تیاعمال محدود

را  نیواردات چ یشده و در عمل مجموع وزن اریها به مصرف سنگ پرعینیچ

تر شدن فروش سختکه اگر این روند ادامه پیدا کند باعث  کاهش داده است

 ن خواهد شد.رایا یصادرات اریو متوسط ع اریسنگ آهن کم ع

به  ازین نیدولت چ "یبرنامه آسمان آب". نجامدیها بیتیموداک متیابهامات در ق شیاحتماال به افزا ی دولت چینهابرنامه نیحال ا

 ییسنگ آهن با خلوص باال دارد و راهکارها نی( و برق و همچنعیما یعی)گاز طب یچون ال ان ج یپاک یهایاز انرژ شتریاستفاده ب

رود یاوصاف انتظار م نیبا ا حالدارد.  یادیهنوز فاصله ز نیعموم مردم چ یهاشده از اهداف دولت و خواسته یعمل ونکه تاکن

روبرو  دیشد یهاها و کنترلیو زمستان با بازرس زییفصول پا یبرود و برا نیذره ب ریز نیفوالد چ دیلاز خطوط تو یمیاز ن شیب

ها متیشود و قیتر مآرام نیفوالد چ دیروند رشد تول بیترت نیخواهد داشت. بد یدر پ یادیز یهایلیتعط ای دیشوند که کاهش تول

 نیخواهند بود. از ا یوربهره شیها به دنبال افزاشود چون کارخانهیباالتر م زیسنگ آهن خلوص باال ن یدارد. تقاضایرا باال نگه م

 روبرو خواهند شد. یادیز یهابا چالش زین نیرو معادن سنگ آهن چ

 

 قاچاق محصوالت پلیمری ایران

 نیکشور شده است. ا نیدر ا مریپل هیبازار ثانو جادیسبب ا هیبه ترک ریاخ یهادر ماه رانیا یمریحجم قاچاق محصوالت پل شیافزا

 یداخل یمیمحصوالت پتروش دیبورس کاال با خر دارانیسبب شده تا خر ریاخ یهاارز در ماهنرخ شدن  دستوریاست که  یدر حال

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ه بر صدمه به و عراق کنند و عالو نیهندوستان، چ ه،یترک یتومان اقدام به قاچاق کاالها به کشورها 200هزار و  4ارز  متیبا ق

 کشورها شوند.  نیها در ایمیپتروش یو اخالل در بازار صادرات نگیدامپ یسبب آنت ،یداخل یدیتول یهاواحد

 یدهد که انبارهاینشان م هیترک مریپل یاز انبارها یدانیم یحال بررس نیهم در

 یرانیا یدیتول یمصرف داخل واحدها یمریکشور مملو از محصوالت پل نیا

قاچاق شده و  هیو به ترک یداریگران از بورس کاال خراست که توسط معامله

 یدر حال نیا کرده است. جادیکشور ا نیرا در ا یمریپل هیو ثانو دیجد یبازار

دالر  200تا  هیقاچاق به ترک یمریاست که داد و ستد و معامالت محصوالت پل

در حال انجام  سیسیآ هیو نشر یصادرات یتر از ارزش کاالها نییدر هر تن پا

موضوع عالوه بر اخالل  نیا شود.یم زیخاص وار یافراد بیاست و سود آن به ج

تحت الشعاع  زیرا ن گرید یکشورها یصادرات یبازارها ران،یا یصادرات یدر بازارها

بورس  یمریپل یهامشتاق کرده تا محموله زیرا ن یاهیترک دارانیقرار داده و خر

 کنند. یداریکاال را با تومان خر

 یمریپل یهااند که محمولهکرده تیثبت و شروع به فعال هیدر بازار ترک یاریبس یرانیا یهاشرکت ریاخ یهادر ماه گرید یسو از

 یصادرات یتر از بازارهانییپا ییهامتیبا ق هیکرده و در بازار ترک یداریخر یتومان 200هزار و  4را از بورس کاال با نرخ دالر  یداخل

 .ندرسانیبه فروش م

 

 یپلی استایرن آسیای کاهش قیمت

 ینامناسب، روند یو تقاضا یباالدست عیصنا یهامتیژوئن با توجه به کاهش ق لیاز اوا ایدر سراسر آس رنیاستا یپل یهامتقی

 نیفروش خود اعمال کردند که ا شیرا به دنبال افزا یدیجد یهاکاهش دکنندگانیتول شتریب کهیی آنجا از اند.کرده یرا ط ینزول

تا  20 از هامتیکاهش ق ،یهفتگ سهیمقا در. رساند ریخود در دوماهه اخ زانیم نیرا به کمتر یواردات رنیاستا یپل یهامتیامر ق

 ه است.تفاوت بوددالر در هر تن م 80ا ت 50دالر تا  30
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هابررسی گزارش عملکرد شرکت  

 )غبشهر(شرکت صنعتی بهشهر 

 یبه جز قند و شکر در روزها یدنیو آشام ییو مثبت بازار در گروه محصوالت غذا نندهیب پر یهااز نماد یکیبهشهر  یشرکت صنعت

آزاد  یکرده که بخش عمده آن روغن نبات دیهزار تن محصول تول 484جمعا حدود  96ی شرکت در سال مال نیبوده است. ا ریاخ

 نیرا به دنبال داشته است که از ا الیر اردیلیم 21.984مبلغ فروش  96.9.30به  یمنته ماهه 12 یبرا دیمقدار تول نیبوده است. ا

بوده است.  یصادرات یسهم فروش روغن نبات الیر اردیلیم 424آزاد و  یسهم فروش روغن نبات الیر اردیلیم  21.309، مبلغ زانیم

 12.033بوده است که نسبت به مبلغ فروش  الیر اردیلیم 11.854به مبلغ  97 یماهه اول سال مال 6عملکرد فروش شرکت در 

 دهد. یرا نشان م درصدی 2، افت کمتر از بلق یدوره مشابه سال مال یالیر اردیلیم

 یماهه نخست سال جار 6مبلغ فروش در  نیشتریدار بفروش، رکورد الیر اردیلیم 2.315با رقم  97الزم به ذکر است که خرداد ماه 

اخیر بهبود یافته ماه  2طی که در حالی طی ماه های پایانی سال گذشته روند نزولی داشته فروش محصوالت شرکت  نرخباشد. یم

 47.372.527، در اردیبهشت ماه ریال 45.325.913در فروردین ماه  و روند معکوس گرفته است. نرخ فروش هر تن روغن نباتی آزاد

اصلی بهبود وضعیت درآمد اجرایی شدن افزایش نرخ فروش دلیل ریال بوده است.  54.247.450ریال و در خرداد ماه 

میلیارد ریال عبور کند  25.000، جمع درآمد امسال از اگر وضعیت فروش به همین شکل باشدباشد. به نظر غبشهر می

رود وضعیت دی را نشان خواهد داد. انتظار میدرص 15، رشد لی قبلمیلیارد ریالی سال ما 21.700که نسبت به درآمد 

 سودآوری شرکت اندکی بهتر از سال گذشته باشد.
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 )کگل(شرکت صنعتی و معدنی گلگهر 

های اخیر رشد قدرتمندی رفت. سنگ آهن گل گهری که طی هفتههای فلزی یعنی کگل خواهیم ما به سراغ گُل سر سبد گروه کانیا

 49.126رقمی بالغ بر  هموفق شد 96استراحت داشته باشد. این شرکت طی سال  یداشته و به نظر در این نقاط نیاز به مقدار

میلیارد ریال مربوط  4.062، ریال مربوط به فروش فروردین ماه میلیارد 3.108، مبلغ که از این رقمیال فروش محقق کند میلیارد ر

ابتدایی  سه ماههکه کگل در باشد. بنابراین باید گفت ریال مربوط به فروش خرداد ماه میمیلیارد  3.077به فروش اردیبهشت و 

 3.029موفق شده از محل عرضه  97ماه ابتدای سال  3کگل در  ی استارد ریالی داشته است. گفتنمیلی 10.248، درآمد 96سال 

میلیارد ریال،  5.444وش فروردین = فرمیلیارد ریال ) 17.309ی بالغ بر تن گندله در بازار داخلی و کنسانتره و غیره به فروش

با عملکرد دوره مشابه سال  مقایسه ( دست یابد که این رقم درمیلیارد ریال 5.338، خرداد = میلیارد ریال 5.206اردیبهشت = 

 دهد. درصدی را نشان می 69گذشته، رشد 

 4.502.030میانگین نرخ فروش مهمترین محصول شرکت یعنی گندله داخلی در حالی در فروردین و اردیبهشت به ازای هر تن 

، مربوط به فروش رخ فروش در خرداد ماهدلیل رشد ن ریال رسیده است. به نظر 5.137.848ریال بوده که نرخ فروش خرداد ماه به 

ال نسبت به ابتدای امس سه ماههتوجه به جهش خیره کننده فروش در  باباشد. شمش فخوز با دالر آزاد در فروردین ماه 

( داشته )با فرض عدم آزادسازی نرخ دالر تومانی را در کگل 110رود سود بیش از ، انتظار میدوره مشابه سال گذشته

مبلغ ریالی فروش داخلی بر اساس  97ماهه اول سال  3: با توجه به اعالم نرخ شمش فوالد خوزستان شرکت اعالم کرده باشیم.

 .ماهه فروردین واردیبهشت در قسمت اصالح اعمال گردید 2در  97ماهه اول سال  3نرخ شمش فوالد خوزستان در 
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میلیون ریال-فروش ماهانه کگل 



  14 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

 پا )ولساپا(رکت لیزینگ رایان سایش

شود. این رایان سایپا تقریبا به روی غلتک افتاده اما روند حرکتی او بدون هیجان و با سرعتی نرمال دنبال می، در گروه لیزینگی

میلیارد ریال آن )معادل  731نموده که  ماه محقق خرداد درآمد از ابتدای سال مالی تا پایانمیلیارد ریال  1.560شرکت در حالی 

میلیارد ریال درآمد  984ماهه مشابه سال گذشته  3جالب است بدانید که ولساپا در دوره  ( متعلق به خرداد ماه بوده است.درصد 47

درصدی مواجه  58وان گرفت که عملکرد شرکت با رشد تاست. بنابراین این نتیجه را می از محل لیزینگ خودرو شناسایی کرده

ماهه  3میلیارد ریال و در مجموع دوره  1.707عادل فقره م 13.170تعداد تسهیالت اعطایی در خرداد ماه سال جاری شده است. 

هزینه جمع هزینه محقق شده شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری )میلیارد ریال بوده است.  5.606فقره معادل  41.025

صورت تداوم روند نابراین در بمیلیارد ریال بوده است.  3.628میلیارد ریال و جمع تسهیالت اخذ شده  885مالی( تا کنون 

هم لیزینگی به مرور در رود این سبین بود. انتظار میالی شرکت خوشری 350الی  320، می توان به تحقق سود فعلی

 ، عملکردگراف ذیلقرار بگیرد. برابر با سقف تاریخی خود در نمودار تعدیل شده  تومانی 180 – 170های مسیر قیمت

 د. دهماه اخیر را نمایش می 6شرکت در 
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منتهی به 12ماه 
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منتهی به 1ماه 

1397/01

منتهی به 2ماه 

1397/02

منتهی به 3ماه 

1397/03

میلیون ریال-درآمد محقق شده شرکت رایان سایپا 



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

 

 

      

 تحلیل بنیادی 

 

ررسی وضعیت صنعت داروب  

 جهان سطح در صنعتی مختلف هایحوزه میان در صنعت سودآورترین پتروشیمی و گاز نفت، حوزه از پس دارو جهانی صنعت

باشد که عمدتا به دلیل اتکا به تحقیق و توسعه درصد می19نرخ بازده سرمایه گذاری صنعت جهانی دارو بیش از  .گرددمی محسوب

 باشد.در خلق ارزش افزوده می

 

 

 

درصد از این بازار در آمریکا قرار دارد. اروپا با سهم 33میلیارد دالر بوده است. 1200نزدیک به  2017فروش جهانی دارو در سال 

درصدی در رتبه سوم قرار گرفته است. علت سهم کمتر چین در این بازار، علیرغم 10درصدی در رتبه دوم و چین با سهم 22

شود فروش جهانی صنعت دارو با نرخ بینی میپیشباشد. جمعیت باالی چین، اقبال به مصرف داروهای ژنریک در این کشور می

میلیارد دالری  46میلیارد دالر برسد. شرکت فایزر با فروش نزدیک به  1500به محدوده   2021تا سال درصد  6-5رشد متوسط 

جهانی دارو درصد از کل بازار  6نزدیک به  2016سهم بازار این شرکت در سال  ،های این صنعت داردرتبه اول را در بین شرکت

 های بعدی قرار دارند.و سانوفی در رتبه های نوارتیس، روچهبوده است شرکت
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 فروش جهانی صنعت دارو

 

 

 تحقیق و توسعه در صنعت جهانی دارو

میلیارد 1200میلیارد دالر بوده است. با احتساب فروش تقریبا  160نزدیک به  2017های تحقیق و توسعه این صنعت در سال هزینه

شود بینی میپیش باشد.درصد می13های تحقیق و توسعه به فروش در حدود نسبت هزینه 2017نعت دارو در سال دالری ص

یلیارد دالر م180رصدی به محدوده د 5/2 ساالنه با نرخ رشد میانگین 2022های تحقیق و توسعه در صنعت دارو تا سال هزینه

میلیارد دالر بوده است.  7/8در حدود  2016سال  باشد که درهای تحقیق و توسعه مربوط به شرکت روچه میبرسد. بیشترین هزینه

 اند.های بعدی قرار گرفتهاند جانسون در رتبهو جانسونهای نوارتیس، فایزر شرکت

 یق و توسعههای تحقهزینه
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 های داروییپیش بینی روند فروش گروه

میلیارد  75یش از ب 2016های سرطانی بوده است. فروش داروهای سرطانی در سال فروش مربوط به دارو بیشترین 2016در سال 

میلیارد دالر تا سال  135-120درصدی به محدوده  12-9شود فروش داروهای سرطانی با نرخ رشد بینی میدالر بوده است. پیش

 برسد. 2021

داروهای درمانی دیابت خواهد بود. فروش داروهای دیابت در سال  2021شود دسته دوم داروهای پیشرو تا سال بینی میپیش

-8با نرخ رشد متوسط  2021شود فروش این دسته دارویی تا سال می رآوردبمیلیارد دالر بوده است که  66محدوده در  2016

 میلیارد دالر برسد. 110-95درصدی به محدوده 11

است. میلیارد دالر بوده  45ود در حد 2016ایمنی خواهد بود، فروش این داروها در سال  دهای خو دسته سوم مربوط به بیماری

 میلیارد دالر برسد. 90-75به محدوده  2021درصدی تا سال  14-11شود فروش داروهای خود ایمنی با نرخ رشد بینی میپیش

 

 تغییر فاز صنعت دارو از داروهای شیمیایی به داروهای بایوتک

  2016این ترکیب در سال  درصد بوده است.17درصد و سهم داروهای بایوتک  83سهم داروهای شیمیایی در جهان  2008در سال 

دهد نشان می FDAدرصد داروهای بایوتک بوده است. روند تعداد داروهای جدید پذیرفته از سوی  25درصد داروهای شیمیایی و 75

درصد کاهش یابد 70سهم داروهای شیمیایی به  2022شود در سال بینی میشت و پیشهای آتی ادامه خواهد دااین روند در سال

 درصد برسد. 30سهم داروهای بایوتک به و همچنین 

 داروهای شیمیایی و بایوتکسهم 
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 صنعت دارو در ایران

درصدی برخوردار 18از رشد  94که در مقایسه با سال  میلیارد ریال بوده است 16200در حدود  95ارزش بازار داروی ایران در سال 

دارویی بوده است. سرانه عددی مصرف دارو  میلیارد عدد انواع اشکال 40است. تعداد کل داروهای مصرف شده در این سال بیش از 

سرانه مصرف دارو  95ریالی در سال  32000میلیون ریال بوده است. با فرض دالر  2عدد و سرانه ریالی  500در این سال در حدود 

هم ریالی تولید درصد و س 97.5باشد که از میانگین جهانی پایینتر است. سهم عددی تولید داخل در این سال دالر می 62در ایران 

 درصد بوده است. 30درصدی واردات، سهم ریالی واردات نزدیک به  2.5درصد بوده است. علیرغم سهم عددی  70داخل 

 

 ترکیب سهم بازار صنعت داروی کشور

وط به شرکت باشد. رتبه دوم مرببیشترین سهم بازار در ایران مربوط به هلدینگ دارویی تیپیکو وابسته به سازمان تامین اجتماعی می

 های بعدی قرار دارند.ارویی برکت و تهران شیمی در رتبههای شفا دارو، گروه دباشد. هلدینگدرصدی می11کوبل دارو با سهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

میلیارد تومان بوده است. شرکت  522بزرگترین تولیدکننده داروی کشور شرکت داروسازی عبیدی با مجموع فروش  95در سال 

ی اکسیر و داروسازی های داروسازی اکتوورکو، داروسازرتبه دوم قرار گرفته است. شرکت میلیارد تومانی در 510فروش داروپخش با 

 های بعدی قرار دارند.دانا در رتبه

٪17تیپیکو

٪11کوبل

%7شفا

%6برکت

تهران شیمی

6%

53٪سایر
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هزار میلیارد ریالی رتبه اول فروش را در اختیار دارد. شرکت پخش  23های پخش دارو، شرکت توزیع داروپخش با فروش در شرکت

آدوراطب و پخش البرز در های پخش هجرت، هزار میلیارد ریال در رتبه دوم قرار گرفته است. شرکت 21با فروشی کمتر از رازی 

 اند.های بعدی قرار گرفتهرتبه

 

 طرح تحول نظام سالمت و تاثیر آن بر صنعت داروی کشور

خدمات بهداشت و درمان دسترسی به یش سطح های بیمار و افزاظام سالمت با هدف کاهش سهم هزینهن لطرح تحو 93در سال 

این طرح اگرچه در ابتدا با افزایش ز برای بیماران افزایش داد در کشور به اجرا درآمد. اجرای این طرح سطح دسترسی به دارو را نی

پرداخت مطالبات  نسبی سرانه مصرف دارو به افزایش حجم بازار دارویی کشور انجامید، لیکن با عدم تامین مناابع مالی مناسب،

دهد تا قبل از اجرای طرح تحول نظام سالمت، متوسط دوره وصول مطالبات ها نشان میداروسازان، با مشکل مواجه شد. بررسی

روز در نوسان بوده است. با اجرای طرح  156 -121در محدوده  92- 89های های دارویی حاضر در بورس تهران، در سالشرکت

 94های روز در این سال رسید. این روند در سال 177های دارویی به دوره وصول مطالبات شرکت 93ال تحول نظام سالمت در س

های دارویی به محدوده متوسط دوره وصول مطالبات شرکت 96به اوج خود رسید. درسال  96ادامه یافت و درنهایت در سال  95و 

تری نسبت به افزایش قیمت دارو در گیرانهدولت برخورد سخت مشکالت مالی طرح تحول نظام سالمت باعث شد روز رسید. 341

 ها افزایش نیافت.ینههای اخیر قیمت دارو متناسب با هزکشور داشته باشد و در سال
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 روند فروش، هزینه های مالی و سود خالص صنعت دارو 

بوده است که  92سال اخیر مربوط به سال  6 دردهد، عمده افزایش مبلغ فروش می های دارویی نشانبررسی روند فروش شرکت

بوده است  96دلیل آن افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ دارو متناسب با آن بوده است. کمترین رشد مبلغ فروش نیز مربوط به سال 

صنعت دارو  95-93های ترین دالیل آن بوده است. در سالزایش قیمت محصوالت از مهمهای انقباضی دولت و عدم افکه سیاست

 از یک ثبات نسبی در رشد مبلغ فروش برخوردار بوده است.

 9های مالی به فروش در طی این چند سال باتوجه به افزایش دوره وصول مطالبات روند افزایشی داشته است و از نسبت هزینه

درصد بوده است ولی در  26در حدود  92رسیده است. حاشیه سود خالص در سال  96درصد در سال 13 به 92درصد در سال 

رصد بوده د 22با یک ثبات کامل در حدود  95-92های های بعد حاشیه سود خالص تا حدودی تعدیل شده در حدفاصل سالسال

 درصد رسیده است.16ا کاهش چشمگیر به محدوده با توجه به اوج بحران در صنعت دارو حاشیه سود خالص ب 96است. در سال 
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 های صنعت داروترین ریسکها و چالشمهم

 ل ارزها برای نقل و انتقابه نرخ ارز و تاثیرگیری از تحریمه تبع آن به واردات و ب ی مواد اولیهوابستگ 

 ایهای بیمهکننده و شرکترو در کشور با هدف حمایت از مصرفگیرانه داگذاری سختقیمت 

 های دارویی بورسی و ضعف مدیریتساختار دولتی و شبه دولتی شرکت 

 هافضای رقابتی حاکم بر صنعت دارو و تخفیفات گسترده خصوصا در بخش داروهای عمومی و آنتی بیوتیک 

 ی وصول مطالبات و دریافت مطالبات بصورت اوراق و تنزیل و زیان فروش آن در بازاردوره بازپرداخت باال 

 

 های صنعت داروترین مزایا و فرصتهمم

 پذیری داروهای ایرانی نسبت به داروهای وارداتی و همچنین پتانسیل افزایش سیار پایین دارو در کشور و رقابتقیمت ب

 صادرات دارو

 های باالی آن برای کشوره دلیل هزینهسختگیری در واردات دارو ب 

 برخورداری از ثبات نسبی و ریسک نسبتا پایین صنعت دارو نسبت به صنایع دیگر 

 ها از آناستراژیک بودن صنعت و حمایت دولت 

  سرانه مصرف دارو در کشور و پتانسیل رشد آن با توجه به رو به پیری بودن جمعیت کشور و رشد ارزش پایین بودن

 ها در ایران نسبت به متوسط جهانیاز بیماریباالتر برخی 

 وجود مراکز دانشگاهی متعدد برای پرورش کارشناسان و نخبگان مورد نیاز صنعت دارو 

 

 ری کلیتیجه گین

ار بوده است. باتوجه به اخب 96های دارویی در سال مطالبات مهمترین چالش شرکتبموقع عدم افزایش نرخ دارو و عدم دریافت 

بینی و روند بهتر دریافت مطالبات نسبت به سال گذشته، پیشدارو در کشور قیمت درصدی  9متوسط منتشر شده مبنی بر افزایش 

بهتر از سال گذشته باشد و سود این صنعت با رشد نسبی نسبت به سال گذشته همراه  97شود وضعیت صنعت دارو در سال می

 شود. 
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 شاخص صنعت داروسازی تحلیل تکنیکال 

های ها و حفرهل نزولی محصور نمودیم. تشکیل قله، روند حرکتی این صنعت را در یک کانادر تحلیل تکنیکال شاخص داروسازی

مادامی که سقف  کند که صنعت مذکور در یک روند نزولی بلند مدتی قرار گرفته و تاین سیگنال را به بازار مخابره میتر اپائین

های اخیر تجربه در آخرین گام افزایشی که طی هفته، روند فوق برقرار خواهد بود. ضمن اینکه شاخص مذکور کانال شکسته نشود

بینی ، فلذا پیشضعف دست خریدار بوده روبرو شد. این واگرایی بیانگر RSIمتی و اندیکاتور ، با واگرایی منفی میان نمودار قینمود

ح حمایتی ترین سطوواحدی مهم 7.942و  8.218، محدوده . گفتنی استشود روند اصالحی در این صنعت تداوم داشته باشدمی

 شوند.صنعت داروسازی محسوب می
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 تحلیل تکنیکال سکه آتی

سررسید دی ماه آتی ، سکه شوددر تصویر ذیل مشاهده می که انطورهم: (ساعته 4تایم فریم رسید دی ماه )سر –تکنیکالتحلیل 

های ها و کفدین معناست که نمودار هر بار سقفتقریبا از زمان ورود به تابلوی معامالت روند صعودی داشته است. روند صعودی ب

ه دهد و دقیقا همین اتفاق نه تنها در سکه دی ماه بلکه در سایر سررسیدها و حتی در سکه نقدی نیز رخ دادباالتری را تشکیل 

بینیم که سکه دی ماه با عدم ثبت سقف جدید وارد فاز شک شده و در ادامه بواسطه تشکیل است اما در آخرین گام حرکتی می

کم تا محدوده رود این اصالح دستروند اصالحی شده است. انتظار می الگوی برگشتی سر و شانه معکوس و شکست خط گردن وارد

، چنانچه این ادامه داشته باشد. گفتنی است Fibo Retدرصد  38تراز تومانی برابر با  2.950.000الی  2.900.000حمایتی 

وناچی باشیم که البته با شرایط فیب %61.8و یا  %50، باید در انتظار تداوم اصالح تا تراز ت نتواند مانع از برگشت قیمت شودحمای

 فعلی بازار طال و ارز کمی دور از ذهن است. 
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 در بورس کاالی ایرانگزارش معامالت 

 

 

 صنعتیخش ب الف(
با استقبال حدود دو برابری و تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کاال رقم خورد  207.704در هفته گذشته عرضه بیش از 

تن از این کاالها مربوط به انواع محصوالت مس که عمدتا در شرکت ملی  3.145 .رو به رو گشت (تن 407.489) تقاضا کنندگان

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

انواع ورق تولیدی تن  104.639 تن محصوالت فوالدی که شامل 202.559در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط بوده است به 

تن  5.000که تنها  ذوب فوالد اردکانتن گندله سنگ آهن  10.000که با سقف قیمت معامله شده و  شرکت فوالد مبارکه اصفهان

تن میلگرد و تیرآهن عرضه کرده است که با همین مقدار  2،860شرکت ذوب آهن اصفهان  .ه قیمت پایه رو به رو  شده استآن ب

تن شمش بلوم شرکت فوالد خوزستان  30.000ضای مؤثر و به قیمت پایه معامله گردید. دیگر محصول عرضه شده در این بخش تقا

 بود که با سقف قیمت معامله شده است. 

 5 این هفته  . طیفوالد مبارکه اصفهان شکسته شدتولیدی شرکت معامالت ورق گرم فوالد  یخیسقف تارمعامالت این هفته در 

عرضه  نیشیمحصوالت نسبت به موعد پ یتمام هیپا متیسلف مورد معامله قرار گرفت. ق یشرکت تحت قراردادها نیدسته ورق ا

این هفته هزار تومان نکته قابل توجه معامالت  3تا سطح  B دیمحصول ورق گرم گر یبرا یمتی. جهش قاست درصد رشد داشت 4

با توجه به قیمت دالر در بازار ثانویه این  معامله شده است. یتومان 5400ورق با دالر  ،یجهان یهامتیقسنجه ا ب .بورس کاال بود

 های آتی ادامه دار باشد. رسد که افزایش قیمت این محصول در هفتهتومان بوده است، به نظر می 7.750ارز که 

درصد بیشترین نسبت تقاضا نسبت به عرضه را در بین محصوالت این گروه داشته است.  19ی به طور متوسط مفتول مس با تقاضا

 درصد است.  8باشد که این نسبت برای شمش رده بعدی مربوط به شمش آلومینیوم می

زش معامله را در این هفته داشته است. در بیشترین ار 60،060هزار ریال و حجم 1.782.363.660با ارزش معامله  Bورق گرم 

هزار ریال  5.722.012.442هزار ریال و فوالد  967.973.470هزار ریال، مس  230.032،000مجموع ارزش معامالت آلومینیوم 

 بوده است. 

  هزار ریال بوده است 6.920،017.912ارزش کل بازار صنعتی در این هفته. 
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 ب(بخش پلیمری و شیمیایی
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 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 های فلزیفلزات اساسی و کانی

 قرار هوا، یآلودگ با مبارزه بحث بواسطه ن،یچ کشور در یاعالم برنامه اساس بر 

 فوالد دیتول مرکز نیترمهم) یهب یشمال استان فوالدساز یهاشرکت که است

 مجموع درصد 90 دیتول انیم نیا در و کنند دایپ کاهش واحد 60 به( نیچ در

 زمستان در. افتی خواهد اختصاص برتر شرکت 15 به استان فوالد تیظرف

 متیق رشد باعث نیچ فوالد دیتول بر زمستانه تیمحدود اعمال برنامه گذشته

 40 کاهش نکهیا وجود با. شد لتیب تا لگردیم از یفوالد محصوالت از یاریبس

 نگاه در نیچ یفوالدساز مرکز نیترمهم در فوالد دیتول تیظرف یتن ونیلیم

 تیظرف نیا سرنوشت نشده، مشخص تاکنون که آنچه یول شود یتلق نیچ کشور کل عرضه تیظرف کاهش یمعنا به تواندیم اول

 .ریخ ای شد خواهد منتقل هااستان ریسا به ایآ تیظرف نیا که اندنکرده اعالم یهب یاستان مقامات تاکنون رایز است شده حذف

 

 و معدن صنعت، ریوز و جمهور سییر اول معاون حضور با مبارکه، فوالد گروه به متعلق سبا وستهیپ نورد و یفوالدساز توسعه روژهپ

 با و دارد تیفعال آجدار ورق و یفوالد یهاورق گرم، نورد کالف دیتول نهیزم در سبا فوالد توسعه طرح. دیرس یبرداربهره به تجارت

 یبرا یگذار هیسرما زانیم. افتی خواهد شیافزا تن ونیلیم 6/1 به تن هزار 750 از دشیتول تیظرف یاتوسعه فاز نیا از یبرداربهره

 وروی ونیلیم 146 کارخانه، نیا یاتوسعه طرح از یبرداربهره

 در و یالیر صورت به الیر اردیلیم 2.536 و یارز صورت به

 صورت به نفر 150 یبرا که است وروی ونیلیم 220 مجموع

 یلیدان شرکت. داشت خواهد همراه به ییاشتغالزا میمستق

 شامل یومیکنسرس و طرح یخارج گذار هیسرما ایتالیا

 شیاند ساز و سازه کایم تامکار، فوالد، صفا یهاشرکت

 مبارکه فوالد است، یگفتن. داشت برعهده را آن یمانکاریپ



  27 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

 721 سطوح از یدرصد 10 حدود مثبت لیتعد با را خود سهم هر سود نمود، منتشر گذشته شنبه سه روز که یساز شفاف در

 .داد شیافزا( مجموعه ریز یها شرکت سود رشد محل از) الیر 799 به یالیر

 

 طرح در تسریع برای سنگاپور هایفلکس شرکت با فارس خلیج آب تأمین شرکت و گلگهر چادرملو، آهن سنگ یها شرکت

 .کردند توافق فارس خلیج آب انتقال و سازی شیرین

 
  

 15 از آهنسنگ گندله صادرات عوارض کرد، اعالم دولت که یمیتصم اساس بر

 وزارت با رانیا آهنسنگ انجمن مذاکرات اساس بر. رسد یم درصد 5 به درصد

 کنسانتره صادرات عوارض ماندن صفر احتمال تجارت و معدن صنعت،

 آهنسنگ صادرات یبرا عوارض اخذ توقف و یجار سال یبرا آهنسنگ

 .دارد وجود همچنان شده یبنددانه

 

 .کند وضع آن بر تعرفه درصد 15 و متوقف را کنسانتره صادرات دولت است ممکن: گفت ساالنه مجمع در مس یمل عامل ریمد

 

 صنعت سیمان

 تواندیم نظر به که افتاده اتفاق یمثبت یرخدادها گذشته یهاماه در

 ستیز لیدال به نیچ کشور. باشد مانیس بازار رکود یانیپا نقطه

 قابل طور به را خود مانیس داتیتول تا گرفته میتصم یطیمح

 نیترمهم از یکی نیچ که نیا به توجه با. دهد کاهش یامالحظه

 نیا حاال بود جهان یکشورها از یاریبس مانیس کنندگان نیتام

 رانیا مانیس صنعت یبرا مناسب یفرصت عنوان به تواندیم موضوع

 .کنند استفاده یصادرات یبازارها در نیچ مانیس بتیغ از تا شود یتلق
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 با رانیا مانیس صاردات تیوضع درباره مانیس انجمن ریدب خانیش رضایعل

 دیتول کاهش نیهمچن و محصول نیا صاردات از نیچ یریگ کناره به توجه

 به کرده تجربه را یمناسب رشد ریاخ یهاماه در رانیا مانیس صادرات: گفت

 با یصادرات فروش نرخ لحاظ از هم و صادرات حجم لحاظ از هم که یطور

 مانیس و نکریکل صاردات جمع نکهیا بر دیتاک با خانیش. میابوده همراه رشد

 نسبت دوره نیا در: گفت د،یرس تن هزار 300 و ونیلیم 3 به امسال بهار در

 8/16 آن صادرات و درصد 5/2 نکریکل دیتول گذشته سال ییابتدا ماهه 3 به

 نیشتریب: گفت او. است شده شتریب درصد 6 حدود آن یصادرات فروش و درصد 2 زین مانیس دیتول. است افتهی شیافزا درصد

 .است شده انجام افغانستان کشور به زین مانیس صادرات بخش نیترعمده و گرفته صورت بنگالدش کشور به نکریکل صادرات

 

 غذایی و آشامیدنیمحصوالت 

 

 تخم درصد،5/12 اتیلبن متیق گذشته کسالی یط

 2/1 حبوبات درصد، 7/5 برنج درصد،1/47 مرغ

 تازه یهایسبز درصد، 3/52 تازه یهاوهیم ،درصد

 شکر و قند ،درصد9/23 قرمز گوشت درصد،1/15

 در. است افتهی شیافزا درصد3/19 یچا درصد،3/1

 یمتیق راتییتغ انگریب که یمرکز بانک دیجد گزارش

 در یخوراک مواد از یبرخ یفروش خُرده متیق متوسط

 یط که شده اعالم است، رماهیت 15 به یمنته هفته

 و شیافزا آن از قبل هفته به نسبت گروه 9 متیق آن

 .است افتهی کاهش گرید گروه 2

 مجوز خردادماه یابتدا از یحال در ینبات روغن انواع متیق

 بر که کرد افتیدر بازار میتنظ ستاد از را شیافزا درصد 9

 متیق متوسط از یمرکز بانک یرسم آمار نیآخر اساس

 هفته در تهران در یخوراک مواد از یبرخ یفروش خرده

 جامد ینبات روغن متیق امسال ماه ریت هشتم به یمنته

 به نسبت درصد7/5 عیما ینبات روغن متیق و درصد 6/15

 روغن انواع یبرا آن نیانگیم که افتهی شیافزا گذشته سال

 سال در یزمان بازه نیهم به نسبت درصد 3/8 به ینبات

  .رسدیم گذشته
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 پتروشیمی

 فارس جیخل ستاره یگاز عاناتیم شگاهیپاال افتتاح مراسم در یجمهور سیرئ ،یروحان حسن دکتر: گفت کویتاپ شرکت رعاملیمد

 نیتام سازمان یهمکار با دستور نیا از پس بالفاصله نیبنابرا ،دشو فراهم بورس به شرکت نیا سهام ورود ملزومات تا داد دستور

 سهام عرضه طرح( شستا) یاجتماع نیتام یگذار هیسرما شرکت و یاجتماع

 عرضه امکان تا گرفت قرار کار دستور در بورس به فارس جیخل ستاره شگاهیپاال

 شگاهیپاال گرید سهامدار دو میدواریام: افزود یو. شود فراهم شگاهیپاال نیا سهام

 رانیا ینفت یهافرآورده پخش و شیپاال یمل شرکت جمله از فارس جیخل ستاره

 در سهام عرضه یبرا الزم یهمکار شگاه،یپاال نیا سهام از درصد 18 تیمالک با

 انیپا تا فارس جیخل ستاره سوم فاز :داد ادامه یمختوم. باشند داشته را بورس

 بهره مورد 98 سال نخست ماه 3 در و رسدیم یشیآزما یبردار بهره به امسال

 شگاهیپاال لیتکم و ساخت پروژه به ییوروی ونیلیم 700 یگذار هیسرما اختصاص از نیهمچن یو. ردیگیم قرار یرسم یبردار

 .داد خبر فارس جیخل ستاره

 

 دالر ونیلیم 500 و اردیلیم کی بر بالغ عرضه از رانیا یمیپتروش صنعت یکارفرمائ یصنف انجمن رکلیدب یابهر یمهدو احمد

 یارز زانیم امسال شود یم ینیبشیپ. داد خبر تاکنون گذشته ماه دو طول در ماین سامانه ریمس از هایمیپتروش یصادرات ارز

 .باشد داشته یدرصد 10 تا 5 یشیافزا شود عرضه یداخل بازار در هایمیپتروش توسط که

 

 در. میداشت یتومان 2.400 یمتیق سقف در را یتومان اردیلیم 600 هیسرما با پارس یمیپتروش شرکت هیاول عرضه چهارشنبه روز

 سهامداران یسو از یاعرضه هر رو شیپ هفته در رو نیا از است؛ برخوردار یمناسب یارزندگ از کارشناسان نظر از «پارس» حاضر حال

 سال یبرا یبورس شرکت نیا. باشد داشته دنبال به را سهام ریسا یرو بر عرضه فشار تواندیم اتفاق نیا و شد خواهد جذب عمده

 سهامدارانش انیم چهارشنبه روز مجمع را خود سود از درصد 90 شودیم گفته و نموده محقق سود الیر 5.082 سهم هر یازا به 96

. کرد خواهد تجربه را خود خیتار توقف نیاول دوشنبه روز پارس، یمیپتروش وارد تازه نماد گفت، دیبا نیبنابرا. کرد خواهد عیتوز

 .ابدی دست یتومان 550 از شیب سود به تواندیم 97 سال یبرا پارس یمیپتروش ،آمده عمل به یهایبررس طبق

 

 جارى سال در شدوص بلوک بر عالوه شکربن و پسهند بلوک فروش از حاکى پتروشیمى گذارى سرمایه از هاشنیده: وپترو

 .باشدمی
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 صنایع سایر

صوص  یساز  شفاف  یخوارزم یگذار هیسرما  در سه  فیتکل نییتع و امهال توافقنامه) درخ ساط  فروش التیت ش  یاق  آالت، نیما

 قیطر از یبده هیتسو : باشد  یم شرح  نیبد قرارداد اتیجزئ. میداشت  را( قائم منتظر روگاهین مجموعه سات یتأس  و ساختمان  ن،یزم

 ،یخوارزم اطالعات یفناور توسعه) یربورسیغ و یبورس هایشرکت سهام و( هما شهرک ملک) یساختمان پروژه مورد کی یواگذار

سکن،  یگذار هیسرما  گروه ،یخوارزم یپرداز داده  به را ملک و سهام  تومان اردیلیم 883 وخارزم(. انیآر پارس یگذار هیسرما  م

 نیا از( سااهم هر یازا به الیر 80 حدود در) یخوب سااود نظر به و باشااد روگاهین دیخر اقساااط یبده یجا تا کندیم واگذار بانک

 .کرد خواهد ییشناسا محل

                                                                                                                                                                                                                                                              

 کایآمر یهایکارشکن به اشاره با یفرانسو مسئول کی

 چراغ کندیم تالش پژو یخودروساز: گفت برجام در

 گفت فرانسه یخبرگزار. بماند یباق رانیا در خاموش

 احتمال ای ترامپ از پس دوران انتظار در شرکت نیا که

 تالش کا،یآمر یجمهور سیرئ نظر یناگهان رییتغ

 رانیا در یتجار کیشر کی عنوان به تا کرد خواهد

 .بماند یباق

 

 

 نیا یهاسفارش شمار: گفت یسازنیکمبا رعاملیمد

 اساس نیا بر و افتهی شیافزا امسال خرداد در شرکت

 2 به شرکت نیا داتیتول ندهیآ ماه 9 در است دیام

 قرارداد از فردحمیدی. ابدی شیافزا روز در دستگاه

 8 نیهمچن. داد خبر زین ازبکستان به نیکمبا صاردات

 دارد وجود کشور سطح در فرسوده نیکمبا دستگاه هزار

 موجب دولت تیحما با هادستگاه نیا ینیگزیجا که

 .دشویم یسازنیکمبا شرکت یبرا دیتول شیافزا

 خواهد کدال یرو به را هاییدارا یابیارز دیتجد محل از هیسرما شیافزا برنامه یزود به صادرات بانک که شده عهیشا بازار در

 .فرستاد
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 آورنده عوامل گرد 

 

  :دکتر افشین عزیزیان مدیر مسئول 

  :مهبد قندچیسردبیر 

  :قندچیمهبد نگاهی به بازار 

  :محمد مهدی علیزادهمجله سیاسی و اقتصادی 

  :مسعود طیبیبازار های جهانی 

  :محمد داود فصاحتتحلیل بنیادی 

  :مهبد قندچیتحلیل تکنیکال 

 محمد صابر کریمیها: گزارش شرکت 

 

 


