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 160به کانال ماه را در حالی پشت سر گذاشتیم که بازار سرمایه در ادامه روند اصالحی آغاز شده دومین هفته از بهمن

رکورد تاریخی  کل که شاخص زمانیماه از  4حدود ها در صنایع بزرگ تداوم یافت. و اصالح قیمت هزار واحدی رانده شد

 با تلنگر ،های بورس تهران در اثر هیجان مفرطمهرماه بود که شاخص اوایل. در گذردمی، نمودثبت هزار واحدی را  197

به یک اکثر نمادهای بورسی و فرابورسی را شدند. عالوه بر خطای تحلیلی در آن دوره که  اصالحیبیرونی وارد مسیر 

در بازار جهانی هم  ها و تالطم قیمتنهایی تحریم بر سهام از جمله آغاز دورمتغیرهای واقعی اثرگذار نمود، چشم نگاه می

در پیش گرفته و این وضعیت کماکان ادامه را  شیهای خرد مسیر فرسایمزید بر علت شد تا بورس تهران با خروج سرمایه

های مستعد و پرحاشیه بازار های موقت وارد گروهسود های سرگردان در پی کسبپولداشته باشد. البته در این میان 

تجدید  برنامههای ارزی و پس از آن، ها از محل تسعیر داراییبورسی یعنی بانک صنعت شدند و در این میان، مستعدترین

بود که در نهایت معامالت صنایع کاالیی در آذرماه  زدگییخمورد توجه قرار گرفتند. در واقع، نقطه عطف  هادارایی ارزیابی

بینی اما پیش از بحث درخصوص چرایی روند فعلی و پیش نقدینگی انجامید. به تغییر آرایش بورس تهران از حیث جذب

 ها و تحوالت نماگرهای مهم بورسی خواهیم داشت.نگاهی به شاخصوضعیت آتی بازار، 

طی هفته گذشته با افت « دماسنج بازار سرمایه»ه ایم کماه رفتهمعامالت سومین هفته از بهمن استقبالدر شرایطی به 

واحدی به کار خود خاتمه داد. این  160.295هزار واحدی عقب نشست و در ارتفاع  160واحدی تا ابتدای کانال  2.646

درصدی را نشان  62/1ماه به ثبت رسید، افت واحدی که در پایان هفته نخست بهمن 162.941رقم در قیاس با عدد 

حدی، بازار را به سمت سطوح هزار وا 167در بولتن شماره اخیر به این نکته اشاره شد که عدم شکست مقاومت  دهد.می

های زیر پای شاخص واحدی مهمترین حمایت 154.400واحدی و  159.300سطح  2تر حرکت خواهد داد. پائین

 هزار واحدی 154به نظر شاخص یک بار دیگر حمایت باشند. با توجه به اینکه فاصله چندانی تا پایان سال باقی نمانده، می

 کند.( را لمس میماهرابر با کف ماژور ثبت شده در آذرب)

 



 

وضعیت بهتری نسبت به شاخص کل داشته و طی هفته اخیر مسیر که  را داریم «وزنهم»شاخص اما در سوی دیگر، 

واحدی آغاز  29.311وزن کار خود را در ارتفاع بر اساس این گزارش، شاخص هممتفاوتی را در پیش گرفته است. 

 525وزن برابر با شاخص هم بازدهیواحدی به کار خود خاتمه داد. در نتیجه باید گفت  29.836نمود و در محدوده 

تهران در حالی با رقم  داشته باشیم. شاخص فرابورس Ifexای به در انتها اشاره رصد( بوده است.د 79/1واحد )معادل 

بنابراین باید اذعان داشت که واحدی عقب نشست.  1.932در پایان هفته تا ارتفاع  واحدی آغاز به کار کرد که 1.980

 درصد( بوده است.  -42/2واحد )معادل  (48)ماه دوم بهمندر پایان هفته  Ifexبازدهی 

 

 بررسی بازار

مسیر  اخیر تحت فشار عرضه در سهام کاالیی هفته 2طی همانطور که سطر اول این گزارش هم اشاره شد، شاخص کل 

موفق شدند بخش دیگری از افت تر کوچک صنایع متوسط وو سهام را در پیش گرفت وزن شاخص هممتفاوتی نسبت به 

ها در بازارهای جهانی و البته ها در کنار افت قیمترسد بحث تحریمپائیز را جبران کنند. به نظر می های فصلقیمت

ها باید درخصوص تحریم .است داشتهبسزایی در تغییر ذائقه فعاالن بورسی نقش برآورده نشدن انتظارات در سامانه نیما 

 است.  شدههای مالی صادرکنندگان بورسی تحمیل صورت در اشکال مختلف بهگفت که این رویداد 

ها برای عوارض تحریم ترینحمل کاال به مقاصد صادراتی و اعمال تخفیف برای فروش محصول از مهممشکالت در 

اخیر افزایش  هایطی هفته  CIS فوالد رود. در آخرین تحوالت، در حالی که شاخصهای کاالیی به شمار میشرکت

های جهانی و نرخ فروش یز بین قیمتقیمت مواجه شدند. در اوره ن افتبا  ی ایرانبیلت و اسلب صادرات که یافت

. باشدمیها و حمل کاال بخش غالب این واگرایی ناشی از تحریمهای داخلی، شکاف عمیقی ایجاد شده است. شرکت

 ت.ته اسها گارد احتیاطی بسیاری از فعاالن بورسی را در پی داشرسد اثر انکارناپذیر تحریمدر مجموع به نظر می

ها در صدور کاال به بازار جهانی و تاثیر آن بر مبالغ فروش صادرکنندگان بورسی، باید تاثیر ریمدر کنار اثر منفی تح

را در  و سیمانی گذار در منع صادرات برخی کاالها را اضافه کرد که مشخصا سهام گروه رویهای سیاستمحدودیت

گران را به سمت بدترین سناریوی عامله، مصنایعهای مالی فصل پاییز نشانه رفت. انعکاس این رویدادها در صورت

فتند. ها گرخروج از این دسته از سهم های خرد در فرآیندی تدریجی تصمیم بهممکن سوق داد و در نتیجه، سرمایه

ماه، شرکت کالسیمین که آسیب زیادی از این تصمیمات دیده بود، در بخش فروش عملکرد خوبی البته در دوره دی

شود وضعیت صادرات فته میها مرتفع شود. همچنین در صنعت سیمان نیز گتا بخشی از نگرانیرا به نمایش گذاشت 

 ماه رو به بهبود خواهد بود.در بهمن

 



 

هفته اخیر افت قیمت در فلزات رنگین متوقف  3 – 2کم طی در بازارهای جهانی، وضعیت تا حدودی بهبود یافته و دست

کُند شدن رشد »ها از ناحیه شده و نفت نیز موفق شده بخشی از افت خود را جبران نماید. با این حال کماکان نگرانی

تعطیلی مجدد دولت آمریکا بواسطه نزاع با مجلس نمایندگان »و « جنگ تجاری میان آمریکا و چین»، «اقتصاد جهانی

باشد. به ها میبه قوت خود باقیست و همین عامل مانعی برای جهش قیمت« ا  بر سر بودجه ساخت دیوار مکزیکآمریک

توانند ترمیم شوند اما در مجموع کماکان انتظار روند نوسانی از بازارهای جهانی ها تا حدودی میرسد قیمتنظر می

 رود.می

محور و های تورماند، شاهد اقبال بازار به گروهحاشیه رانده شدههای صادرکننده به اما در چنین وضعیتی که گروه

ها دارند، هستیم. درخصوص دلیل اقبال هایی که شایعه و خبر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییشرکت

اثرات ها و عامل: رشد نرخ فروش شرکت 2های اخیر بحث کردیم و گفتیم که بواسطه به صنایع تورمی طی گزارش

ها از بازار جبران شود. البته هنوز آنطور که رود عقب ماندگی این دست سهمتضعیف ریال در برابر دالر، انتظار می

 ها با قیمت دالر، از بین نرفته است.باید و شاید، شکاف میان قیمت این دست سهم

 

ها بار ارزشیابی مجدد داراییفت که اما درخصوص بحث افزایش سرمایه که این روزها حسابی داغ شده است، باید گ

ها و عدم اما به هر جهت بحث رقیق شدن قیمت تواند مالک ارزندگی قرار بگیردمالی برای یک سهم ندارد و نمی

گران به اخبار و شایعات هزار واحدی شاخص موجب شده تا معامله 100ها در زمان پرش بیش از رشد این دست سهم

هایی که قصد به روزرسانی ارزش داده و شاهد حرکت نقدینگی به سمت سهام شرکت در این حوزه واکنش نشان

وضعیت ها تغییر خاصی در هایشان را دارند، باشیم. البته باید توجه داشت که این دست افزایش سرمایهدارایی

 . گیردمیصورت ای برای اصالح ساختار مالی شرکت و صرفا تغییر ترازنامهکنند ها ایجاد نمیسودآوری شرکت

 

 بینی بازارپیش

، «سیمان»حال برخی از صنایع نظیر  بازار سرمایه طی هفته گذشته وضعیت چندان مطلوبی را تجربه ننمود. با این

موفق شدند روند متفاوتی را در پیش بگیرند. « هاتک سهم»و « سازیانبوه»، «قندی و غذایی»، «های غیرفلزیکانی»

گیرند. قرار می گیرانگران و نوسانها مورد توجه معاملهکرده که در دوران رکود بازار، معموال تک سهمتجربه تاریخی ثابت 

معمول، در  رسد روند نوسانی و اصالحی بازار تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد؛ به ویژه اینکه طبق روالبه نظر می

گران حقیقی و حقوقی میل بیشتری به یز نقدینگی توسط معاملهماه هر ساله، بواسطه بحث تسویه اعتبارات و تجهاسفند

با این حال  شود. برای هفته پیش رو، بازاری کم عمق و نوسانی را انتظار داریمو شناسایی سود در بازار دیده می فروش

 ها باشد. تواند مانعی برای افت قیمتتحرکات بازار ارز می



 

 معامالت هفتهها و ارزش بررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 
  

 

 هابررسی آخرین وضعیت شاخص

 

معامالت هفتهبررسی ارزش   

 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(

06/11/1397  769 379 82 461 308 

07/11/1397  1134 665 80 745 389 

08/11/1397  985 419 71 490 495 

09/11/1397  857 355 92 447 410 

10/11/1397  829 402 87 489 340 

 1942 2632 412 2220 4574 جمع کل

 2655 2644 424 2220 5299 جمع هفته گذشته

 388 526 82 444 915 میانگین ارزش معامالت روزانه

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 هفته گذشته
1060 444 85 529 531 

-٪14 اختالف )درصد(  0٪  3٪-  5/0٪-  27٪-  

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 12/11/1397تا تاریخ  06/11/1397از تاریخ  هاشاخص

-2.646 160.295 162.941 شاخص کل بورس  62/1٪-  

٪79/1 525 29.836 29.311 وزن(شاخص کل )هم  

-48 1.932 1.980 شاخص فرابورس  42/2٪-  



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

میلیارد  500ماه در همان محدوده دهد که ارزش روزانه معامالت در دومین هفته بهمنجداول و گراف فوق نشان می

تومانی باقی مانده است. البته اگر معامالت سنگین نمادهای گروه بانکداری را از دل محاسبات انجام گرفته خارج کنیم، 

های پیش رو به مرور شاهد افت شود طی هفتهبینی میزش معامالت افت معناداری داشته است. پیشبینیم که ارمی

بیشتری در وضعیت نقدینگی بازار باشیم. به ویژه اینکه تا روزهای پایانی سال، فرصت چندانی باقی نمانده است. در 

، بازار به خواب زمستانی خواهد رفت و عمال گزارش اخیر به این نکته اشاره شد که اگر وضعیت نقدینگی بهبود نیابد

، «بانکداری»صنعت  4شرایط رکودی و فرسایشی شکل گرفته تا پایان سال تداوم خواهد داشت. طی هفته گذشته، 

طبق بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. « فلزات اساسی»و « خودروسازی»، «های نفتیفرآورده»

)میانگین میلیارد تومان  2.632طی هفته گذشته به بازار بورس و فرابورس(  2، ارزش معامالت خرد )در جداول ارائه شده

میلیارد  529)میانگین روزانه میلیارد تومانی  2.644بالغ گردید که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 526روزانه 

 هفته ماقبل آن، تغییر با اهمیتی نداشته است.  تومان(

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

 ایجاد برجام حفظ برای خود تعهد راستای در فرانسه و انگلیس آلمان،

INSTEX  عوامل میان مشروع تجارت تسهیل هدف با ویژه سازوکاری که 

 اروپا مشروع تجارت از INSTEX .کردند اعالم را است ایران با اروپا اقتصادی

 برای ضروری بسیار هایبخش بر ابتدا در تجارت این کند؛می حمایت ایران با

 تمرکز غذایی-کشاورزی کاالهای و پزشکی هایدستگاه دارو، مثل ایران مردم

 اقتصادی عامالن روی به که است این INSTEX بلندمدت هدف. کندمی

 ادامه هدف این به رسیدن برای تالش به اروپایی کشور 3 و باشد باز هستند ایران با تجارت خواهان که ثالث کشورهای

 این. کند اجرا سریعا را FATF اقدام برنامه عناصر همه دارند انتظار ایران از اروپایی کشور 3 راستا، این در. دهندمی

 هایشرکت حساب تسویه برای واسط نهاد یک عنوان به است قرار و داشت خواهد اروپا و ایران در شعبه دو ویژه کانال

 INSTEX به را خود بدهی ایران، به بدهکار اروپایی شرکت یک نمونه عنوان به. کند عمل طرف دو در بستانکار و بدهکار

 هاییشرکت به اعتبار، تخصیص یا وجه انتقال قالب در را پول این ایران از نمایندگی به هم INSTEX و کندمی پرداخت

 .هستند طلبکار و کرده صادر کاال ایران به که کندمی منتقل

 

 طراحی طوری را مالی سازوکار هااروپایی: گفت ایران خارجه وزیر معاون

 هایتحریم مشمول بکنند کار ایران با خواهندمی که ییهاشرکت تا اندکرده

 برای کنند تعیین را سازوکار این هااروپایی تا کشید طول اینکه. نشوند آمریکا

 عملیاتی آمریکا هایتحریم تا کنند پیدا را راهکارهایی بتوانند که بود این

. است شده طراحی تحریمی کاالهای برای اصوال سازوکار این البته. نباشد

 کشورها برای که داشت خواهد کامل منفعت ما برای وقتی سازوکار این البته

 ما المللیبین خریدهای مجموعه و بود خواهد آن بعدی فاز ظاهرا که باشد دسترس در هم اروپایی غیر هایشرکت و

 شود. انجام سازوکار این از تواندمی

 

 

 



 

های مختلف خیص مصلحت نظام پس از طرح دیدگاهدر جلسه مجمع تش

یندگان پیرامون الیحه پالرمو، از سوی اعضای مجمع و همچنین اظهارنظر نما

دفاعی و قضایی  -های سیاسی ها به کمیسیونمجلس و دولت، ادامه بررسی

مجمع مطرح و مورد بررسی قرار محول گردید تا نتایج آن در جلسه آتی 

بینی کرد که یسه مجلس شورای اسالمی پیشئ/ سخنگوی هیئت ر گیرد.

را تصویب  CFTمجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان بهمن لوایح پالرمو و 

 .کندمی

 

دونالد ترامپ با رای قاطع کمیته ملی جمهوری خواهان بعنوان کاندید این 

کاندیدا  40ها در سمت دموکرات برگزیده شد. 2020حزب در انتخابات 

ها، همچنان در حال سبک و سنگین کردن اوضاع هستند. شاید مهمترین آن

(، جو بایدن )معاون اوباما(، Bloombergمایکل بلومبرگ )مالک شبکه 

جان کری )وزیر امور خارجه اوباما(، برنی سندرز و الیزابت واردن از 

 د.نمایندگان مجلس باشن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اقتصادی

 4.200های مجلس با تاکید بر اینکه سیاست تخصیص ارز مرکز پژوهش

ها در بازار نشده و تومانی به کاالهای اساسی منجر به ثبات قیمت آن

پیامدهای منفی متعدد و مهمی دارد، خواستار حذف ارز ترجیحی و تخصیص 

 د.کم درآمدها شدرآمدهای آن بابت حمایت از 

 

 در دیگری راه بنزین قیمت افزایش و بندیسهمیه از غیر: گفت نفت وزیر

 در سوخت قیمت افزایش تورمی آثار درباره زنگنه بیژن. نداریم سوخت زمینه

 در تورمی آثار سوخت قیمت افزایش بالشک: کرد نشان خاطر نیز، جامعه

 داشت. خواهد جامعه

 

 

رسید که نسبت به  2/175به عدد  97ماه در دی 1395=100براساس سال پایه  شاخص بهای تولیدکننده در ایران

نسبت به  97ه ماماه منتهی به دی 12در ایران در  شاخص بهای تولیدکننده ت.درصد افزایش داشته اس 7/0ماه قبل 

نسبت به ماه  97ماه شاخص مورد اشاره در دی .درصد افزایش یافته است 2/34میزان  به 96ماه ماه منتهی به دی 12

درصد افزایش یافته اما تورم  6/3تورم میانگین در این ماه  .دهددرصد افزایش نشان می 9/52مشابه سال قبل معادل 

ماه به بیش ه نقطه تولیدکننده در پایان آباننقطه به نقطه نسبت به ماه قبل یک درصد افت کرده است. تورم نقطه ب

 .درصد رسیده بود 3/63از 

 

بالغ بر  98بودجه سال  حهیدر ال :گفت سازمان برنامه و بودجه کشور سییر

شده  ینیبشیپ یدیتول یکمک به واحدها یتومان منابع برا اردیلیهزار م 65

سود  ارانهیمنابع را به صورت بالعوض، وجوه اداره شده و  نیتوان ایکه م

 د.واحدها قرار دا نیا اریپرداخت در اخت

 

 



 

 سال پایانی هایماه در باید هابانک عامل مدیران: گفت مرکزی بانک رییس

 از و دهند قرار تولیدی واحدهای گردش در سرمایه تامین را خود اولویت

 خودداری شوندمی واحدها این نقدینگی تامین مانع که هایییگیرسخت

 نقدینگی به نیاز ارز نرخ افزایش دلیل به تولیدی واحدهای از بعضی در. کنند

 شود، تولیدی واحدهای فعالیت مانع نباید عوامل این. است یافته افزایش هاآن

  .است کشور در اشتغال حفظ و تولید حامی مرکزی بانک مبنا این بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بازارهای جهانی

 
 نام مواد 06/11/1397 13/11/1397 تغییر هفتگی

 نفت 61 62 %1/6

 طال 1303 1318 %1/2

 بیلت 418 421 %0/7

 مس 6077 6142 %1/1

 روی 2682 2759 %2/9

 آلومینیوم 1905 1875 %1/6-

 سنگ آهن 74 85 %14/9

 سرب 2105 2123 %0/9

 متانول 275 293 %6/5

 اوره 271 265 %2/2-

 بانک نشست درهای نفتی و فلزات رنگین در روزهای پایانی هفته بودیم. در بازارهای جهانی شاهد رشد قیمت شاخص

 دالر بهره نرخ و کرد حذف FOMC صورتجلسه از را دالر بهره نرخ رشد بیشتر افزایش جمله رزرو فدرال آمریکا، مرکزی

 خواهد تضعیف را آمریکا دالر ارزش و شده بورس و هاکامودیتی قیمت رشد عامل موضوع این .ماند باقی تغییر بدون نیز

 تورمى فشار طرفى از و است حرکت حال در "شتابى کم" سرعت با اقتصادى رشد: که است آمده FOMC بیانیه در .کرد

 و رشد هاىنشانه بازار اینکه مگر کرد صبر باید و نیست بهره نرخ افزایش براى دلیلى پس دهدمی نشان را افت کامالً نیز

 .بگذارد نمایش به را تورمى رونق

 

 نفت

ها در حالی کاهشی بود ربه نمودند. در ابتدای هفته قیمتای که گذشت، روند نوسانی را تجهای نفتی در هفتهشاخص

هایی را علیه شرکت نفت دولتی واشنگتن روز دوشنبه تحریمها بودیم. ه دوم هفته، شاهد ترمیم شدن قیمتکه در نیم

اختالل در فعالیت موجب ها تاکنون عمدتا تحریم»زار نفت در این باره گفت: ، تحلیلگر با«واندانا هاری»ونزوئال اعالم کرد. 

وی افزود، اما « ها از کانادا افزایش یافته است.ج مکزیک شده و خرید نفت این شرکتهای آمریکا در ساحل خلیپاالیشگاه

ها، توقف فروش روزانه له ظرفیت کمی دارد. هدف از تحریمصادرات نفت کانادا به آمریکا به دلیل محدودیت خطوط لو

  .م ونزوئال به آمریکاستهزار بشکه نفت خا 500حدود 

 



 

 حلقه 847 به عددی 15 کاهش با گذشته هفته در آمریکا نفت چاه حلقه تعداد گویدمی بیکرهیوز نفتی خدمات موسسه

 ناحیه در نفت حمل گلوگاه. کند مهار را آمریکا نفت تولید رشد روند تواندمی تداوم، صورت در موضوع این. است رسیده

 انتظار .است آمریکا نفتی هایفعالیت کاهش عوامل از ژانویه اوایل و دسامبر ماه طی نفت جهانی قیمت افت و پرمیان

 برطرف هاگلوگاه اوپک، توافق از ناشی نفت قیمت رشد البته و تگزاس ناحیه نفت انتقال لوله خطوط تکمیل با رودمی

 .شود مسیر نفت قیمت رقابتی عرضه امکان و شده

 

 سنگ آهن  –فوالد 

 باطله سد شکستنقیمت سنگ آهن،  محرکهفته گذشته سنگ آهن و فوالد با رشد قیمت به کار خود خاتمه دادند. 

 را سختگیرانه اقدامات دولت شد خواهد باعث و گرفته را نفر 58 جان که است برزیل در وله شرکت Feijao معدن

 طوفان از بابت نگرانی. از طرف دیگر شوند تولید محدودیت مشمول بیشتری معادن و گرفته پیش در معدنکاران به نسبت

ها موثر بوده است. این موضوع در رشد قیمت و شده Dampier بندر در آهن سنگ میلیون 3 حمل عدم سبب استرالیا

 تقاضا افت انتظار آن، از بعد و بوده اتمام حال در چین نو سال تعطیالت به توجه با انبارها سازیذخیره فصل اطالع، جهت

 وجود دارد. قیمت رشد از بخشی تعدیل و

 2/2 و هلند روتردام بندر قراضه قیمت درصدی 5 رشدافزایش یافت.  CIS میلگرد قیمت شاخصدر حوزه فوالد نیز 

 ابالغیه طبق ایران فوالد شمش و میلگرد پایه قیمتها موثر بوده است. در بهبود قیمت ترکیه وارداتی قراضه درصدی

 .کندمی تغییر و اعالم CIS میلگرد هفتگی شاخص تغییر اساس بر صمت، وزارت

 

 فلزات رنگین

 دومین برای لکن است، بازار 3/49 انتظار از بهتر که کرد اعالم 5/49 را ژانویه PMI تولید مدیران شاخص عملکرد چین

 ماه 4 از بعد PMI اینکه مهم نکته. است کشور این صنعتی هایفعالیت انقباض معنی به و بوده 50 مرز از کمتر ماه

. است اقتصاد به دولت سوی از نقدینگی تزریق و مالیاتی اقدامات به مربوط که شده مثبت ژانویه ماه در متوالی کاهش

 .باشد فلزات قیمت محرک تواندمی 2019 بهار در تقاضا رشد و دالر تضعیف همزمان موضوع این

 عدد 4.864 گذشته هفته در «روی» خرید قراردادهای تعدادبه فلزات رنگین شده است.  سرمایه وروداین اتفاقات موجب 

 6.713 برآیند رشد شاهد مجموع در. دارد کاهش عدد 1.850 فروش قراردادهای تعداد بازه، همین در و داشته افزایش

 جدید قرارداد 2.594 شاهد سرب رسید.جدید  قرارداد 7.724 به موآلومینی قرارداد یندبرآ بازه همین در. هستیم قرارداد

 کند.را تجربه می قرارداد 1533 افت مس و بوده



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 پتروشیمی شیراز

تری نسبت به سایر که سبد متنوع« شیراز»وره به نام کننده اهای تولیدوه پتروشیمی به سراغ یکی از شرکتدر گر

ساز دارد و ابهام در تعیین تکلیف رفع قانون موانع تولید مهمترین دلیل رشد اخیر سهم است، خواهیم های اورهشرکت

 289میلیارد ریال سود عملیاتی و  1.398میلیارد ریال فروش،  4.256ماهه  3در حالی طی دوره  پتروشیمی شیرازرفت. 

میلیارد ریالی، به سود  7.312صل تابستان با فروش ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت که در ف 57میلیارد ریال )

گفتنی  ریال( دست یافته است. 530میلیارد ریالی )به ازای هر سهم  2.701میلیارد ریالی و سود خالص  3.460عملیاتی 

سود  میلیارد ریال 1.344میلیارد ریال سود عملیاتی و  2.112میلیارد ریال فروش،  6.388است، شیراز در فصل پائیز با 

 ریال( محقق کرده است.  264خالص )به ازای هر سهم 

ریال سود محقق نموده و این  849 میلیارد ریالی، 1.956نخست امسال با فروش  ماه 9در  شیرازدر مجموع باید گفت 

به ازای هر  زیان ریال (259)میلیارد ریال و سود خالص  10.877در شرایطی است که فروش دوره مشابه سال گذشته 

 5/43درصد و در فصل پائیز  5/54درصد، در فصل تابستان  46حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار  سهم بوده است.

درصد بوده است. پتروشیمی شیراز در گزارش تفسیر مدیریت اعالم کرده که در صورت آزادسازی نرخ فروش اوره داخلی، 

درصد رشد( افزایش خواهد یافت. شیراز اهرم خوبی  30یش از ریال )ب 1.118ماهه به  9سود محقق شده تا پایان دوره 

 خواهد بود.  98در نرخ فروش اوره دارد و این برگ برنده شرکت برای سال 

، 1.093، اردیبهشت 1.821)فروردین نخست امسال ماه  10بینیم که فروش شرکت در در نگاهی به عملکرد ماهانه می

 "( جمعا1.475، دی 1.870، آذر 3.551، آبان 958، مهر 2.911، شهریور 2.466، مرداد 1.547، تیر 1.341خرداد 

درصدی  29میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته، رشد حدود  13.473میلیارد ریال بوده که در قیاس با فروش  17.432

دهد. صادراتی تشکیل میت شرکت را اوره درصد( از سبد محصوال 68میلیارد ریال )معادل  12.708دهد. را نشان می

بنابراین هرگونه تغییر در نرخ اوره جهانی و دالر، به شکل با اهمیتی در درآمد و سود شرکت اثرگذار است. نرخ فروش 

ماه رسیده است. متوسط نرخ این محصول در کل دیریال در  18.229ماه به ریال در فروردین 11.357دراتی از اوره صا

نسبت به فروش  مقدار در گزارش شیراز، افت منفیریال بوده است. نکته  8.957گذشته  ماهه مشابه سال 12دوره 

 79.410دالر به ازاء هر تن و نرخ تسعیر  229ماه فروش اوره صادراتی با میانگین نرخ آذردر عملکرد فصل تابستان است. 

ریال و در حالت بدبینانه  1.300در حدود به نظر شیراز در حالت خوشبینانه برای سال جاری  .ریال محاسبه گردیده است

 سود داشته باشد. اما تقسیم سود خاصی در مجمع پیش رو، به دلیل زیان انباشته نخواهد داشت.  1.100



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

میلیون ریال -فروش ماهانه شرکت پتروشیمی شیراز 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 سبحان دارو

 3در گروه داروسازی به سراغ یکی از نمادهای سودساز به نام سبحان دارو خواهیم رفت. دسبحان در حالی طی دوره 

ریال به ازای هر سهم( سود  146میلیارد ریال ) 152میلیارد ریال سود عملیاتی و  243میلیارد ریال فروش،  525ماهه 

 175میلیارد ریالی و سود خالص  370یالی، به سود عملیاتی میلیارد ر 626خالص داشت که در کوارتر دوم با فروش 

میلیارد ریال  611در فصل پائیز با  دسبحانریال( دست یافته است. گفتنی است،  171میلیارد ریالی ) به ازای هر سهم 

رده است. ریال( محقق ک 299میلیارد ریال سود خالص )به ازای هر سهم  173میلیارد ریال سود عملیاتی و  324فروش، 

ریال سود محقق نموده و  504میلیارد ریالی،  1.903ماه نخست امسال با فروش  9در  دسبحاندر مجموع باید گفت 

ریال به ازای هر سهم  305میلیارد ریال و سود خالص  1.291این در شرایطی است که فروش دوره مشابه سال گذشته 

درصد  48درصد و در فصل پائیز  53درصد، در فصل تابستان  5/55بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 

 بوده است. 

میلیارد ریال )فروردین  2.127نخست امسال موفق شده  ماه 10در بررسی عملکرد ماهانه می بینیم که سبحان دارو در 

میلیارد  223، دی 264، آذر 264، آبان 238، مهر 203شهریور  ،205، مرداد 202، تیر 263، خرداد 184، اردیبهشت 78

دهد. درصدی را نشان می 44میلیارد ریالی سال گذشته، رشد  1.475ریال( فروش محقق کند که در مقایسه با فروش 

 80باشد. در حدود دیگر از محل افزایش نرخ دارو می بخشی از افزایش درآمد شرکت بواسطه رشد مقدار فروش و بخشی

، های اخیرماه عملکرد مناسب شرکت طیبا توجه به  دهد.راژه تشکیل میدرصد از ترکیب فروش شرکت را قرص و د

درصدی( دست یابد. ضمنا شرکت برنامه تولید داروهای  10)با تلورانس  ریالی 850شرکت به سود حدود  رودانتظار می

 .خواهد داشت 97تری نسبت به سود سال وضعیت جالب 98در نتیجه سود سال  جدید را در دست داشته و
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 کربن ایران

تناژ فروش متحول شده و . سهمی که بواسطه رشد نرخ دوده صنعتی و افزایش را داریم« شکربن»در گروه شیمیایی 

 فروش، ریال میلیارد 448 ماهه 3 دوره طی حالی در این شرکترود سود خوبی برای سال جاری محقق کند. انتظار می

 تابستان فصل در که داشت خالص سود( سهم هر ازای به ریال 234) ریال میلیارد 58 و عملیاتی سود ریال میلیارد 76

 سهم هر ازای به) ریالی میلیارد 105 خالص سود و ریالی میلیارد 130 عملیاتی سود به ریالی، میلیارد 550 فروش با

میلیارد ریال سود  232فروش، میلیارد ریال  856گفتنی است، شکربن در کوارتر سوم نیز . است یافته دست( ریال 420

 9 در شکربن گفت باید مجموع در ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشته است. 719میلیارد ریال ) 180عملیاتی و 

 دوره فروش که است شرایطی در این و نموده محقق سود ریال 1.374 ریالی، میلیارد 1.855 فروش با امسال نخست ماه

حاشیه سود ناخالص شرکت  .است بوده سهم هر ازای ریال به 607 خالص سود و ریال میلیارد 1.040 گذشته سال مشابه

 درصد بوده است.  5/29درصد و در کوارتر سوم  30درصد، در کوارتر دوم  21در کوارتر ابتدایی سال 

، تیر 169داد ، خر182، اردیبهشت 96ماه ابتدای سال جاری موفق شده فروش )فروردین  10، شکربن در گفتنی است

میلیارد ریالی را محقق کند که در  2.052( 197، دی 227، آذر 361، آبان 268، مهر 163، شهریور 193، مرداد 194

دهد. میانگین نرخ فروش درصدی را نشان می 76یارد ریالی دوره مشابه سال گذشته، رشد میل 1.162مقایسه با فروش 

ل از ریالی قرار داشته که نرخ فروش این محصو 39.243.322 در سطوح 96دوده صنعتی در حالی برای سال 

ماه نرخ فروش با کاهش جزئی به ریال در آذرماه رسیده اما در دی 108.906.340ماه به ریال در فروردین 50.162.317

 نعتی واندازی واحد الستیک کردستان و تقاضای مناسب برای دوده صریال رسیده است. با توجه به راه 104.804.878

ریالی به ازای هر سهم دست یابد.  2.000رود شکربن برای سال جاری به سود حدود همچنین رشد نرخ دوده، انتظار می

 هزار ریالی پایداری چندانی نداشته باشد. 100های بیش از نرخ دوده کاهشی شده و به نظر نرخالبته 
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت کربن ایران 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 تحلیل بنیادی

 

شهداب ناب خراسان )غشهداب( کشت و صنعت بررسی شرکت  

 مقدمه

خورد، رشد سهم اثرگذاری خدمات، صنایع های ارزیابی کالن اقتصادی کشورها به چشم میمسئله مهمی که در شاخص

کنندگان برود، بر درآمد مصرف نرخ رشد اقتصادی باالترباشد. بدیهیست که هرچه می gdpو کشاورزی در ارزش افزوده 

ای که صنعت کشاورزی در افزایش ارزش افزوده بیشترین تاثیر. کندرشد مییجه تقاضای مواد غذایی و در نتافزوده شده 

GDP   است. یی بودهو آسیا ییآفریقاکشورهای کشورها داشته است به ترتیب مربوط به 

 

فرنگیگوجه  

در های گذشته در سالفرنگی بزرگترین تولیدکنندگان گوجه  FAOطبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

های اخیر ایران، جایگاه کشورمان که البته به دلیل خشکسالی دنیا به ترتیب چین، هند، آمریکا، ترکیه، مصر و ایران هستند

 اندکی تغییر یافته است.

فرنگی جهان به ایران درصد تولید گوجه 4٫7طبق آمارهای ارائه شده 

های گذشته بین فرنگی کشور در سالص دارد و سطح زیر کشت گوجهاختصا

هزار هکتار در نوسان بوده است. ایران در زمینه صادرات رب  198تا  139

فرنگی کشور باشد. میزان تولید رب گوجهجهان می 9فرنگی دارای رتبه گوجه

کنندگان عمده رب صادر شود.تن تخمین زده می 800،000حدود 

باشند که در مقابل، واردکنندگان عمده رب میکشورهای ایتالیا، چین، آمریکا، اسپانیا، پرتقال و ترکیه  ،یفرنگهگوج

 فرنگی در جهان کشورهای آلمان، انگلستان، ژاپن و فرانسه هستند.گوجه

ق بزرگترین سال آینده کشورهای اروپای شرقی، روسیه، خاورمیانه و عرا 4بر اساس آمارهای منتشر شده از فائو تا 

. اشتراکات دینی، فرهنگی، جغرافیایی و اقلیمی کشورهای همسایه با ایران فرنگی دنیا خواهند بودننده گوجهکمصرف



 

 93های سال از، الزم به ذکر است که نشان داده شودشود برای استفاده از محصوالت غذایی ایران تمایل زیادی باعث می

فرنگی ایران به کشورهای عراق، روسیه و افغانستان بوده است. ارزش صادرات درصد از صادرات رب گوجه 90حدود  94و 

 میلیون دالر رسیده است.  205به مبلغ بیش از  1396روندی صعودی داشته و در سال  1392رب گوجه فرنگی از سال 

 

 معرفی شرکت

به عنوان اولین هسته مجموعه کارخانجات تبرّک در مشهد  1377شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در سال 

های سرد و گرم، آبمیوه، کنسرو، شامل سسبندی این شرکت محصوالت و واحدهای تولیدی و بستهشروع به فعالیت کرد. 

شود. شرکت کشت و صنعت شهداب ناب نگی میفربندی برنج و رب گوجهکمپوت، مربا، چای، سرکه، کشک، بسته

ها به در اداره ثبت شرکت 1381در تاریخ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده است و  69خراسان، در مرداد 

در بازار پایه ب فرابورس با  95به سهامی عام تبدیل شد و پس از آن در سال  92در نهایت در سال  ثبت رسیده است.

 به بازار دوم فرابورس منتقل شد. 95ه شد و سپس در اواخر سال نماد )غشهداب( عرض

 

 ترکیب سهامداران

 

 ترکیب اعضای هیات مدیره

 



 

 روند افزایش سرمایه

 

میلیارد  104) درصدی از محل مطالبات و آورده را در دستور کار خود قرار داده است. 28شرکت در برنامه افزایش سرمایه 

 .تومان(میلیارد  133تومان به 

 

 ساله 5روند تولید 

 

منتقل شده و به فروش  9بوده کهمیزان قابل توجهی موجودی به سال  93بیشترین میزان تولید انواع رب شرکت در سال 

وجود موجودی و همچنین اقدام شرکت به فعالیت و تولید رب کارمزدی  94رسیده است. علت عدم تولید رب در سال 

پس از تاریخ مذکور تولید انواع رب از سر گرفته  .ودار درآمدی )نمودار پایین( قابل مشاهده استو این امر در نم بوده است

 باشد. 96کمتر سال  97شود میزان تولید سال بینی میشده است و پیش

 

 



 

یروند درآمد  

 

 

97روند تغییرات نرخ فروش در سال   

 

ابتدای سال تا کنون با روندی افزایشی همراه بوده تا در   شود نرخ فروش رب ازهمانطور که در نمودار فوق مشاهده می

مهرماه به اوج خود رسیده است که شرکت بنا به اقتضای بازار و به جهت از دست نرفتن سهه بازار خود اقدام به اعطای 

 باشد.تخفیف در آبان و آذر نموده است که نشانگر نوسانی بودن نرخ این محصول اصلی شرکت می

تومان بوده که در تیرماه سال  400، 96میانگین نرخ هر کیلو گوجه فرنگی در سال م به ذکر است که البته الز •

درصد رشد( و در نهایت  33تومان افزایش یافته ) 800تومان رسیده است، که در مرداد این مبلغ به  600به  97
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی
گروه رب گروه سس



 

وارد رشد بهای تمام شده را به درصد رشد( رسیده است. که این م 137ومان )ت 1900در شهریور ماه به مبلغ 

 همراه داشته است این رو افزایش نرخ رب صورت گرفته است.

باشد و قیمت کند( روغن میاما به دلیل آنکه ماده اصلی تشکیل دهنده سس )شرکت تنها سس مایونز تولید می •

 روغن تغییر چشمگیری نکرده است، نرخ سس نیز تغییر قابل توجهی نداشته است.

 

 تمام شدهبهای 

 

 

 روند حاشیه سود 

 

و از آنجایی بخش اعظم افزایش نرخ  استبه رشدی همراه شود حاشیه سود شرکت با آهنگ رویهمانطور که مشاهده م

نشان خواهد  98و به طور کامل در سال  97سال  ممحصوالت در نیمه سال اتفاق افتاد، تاثیر اصلی خود را در نیمه دو

 داد.

هزینه مواد 
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 EPS محاسبه

 
 باشد:به شرح زیر می 98جدول فوق مفروضات در نظر گرفته شده برای محاسبه درآمد و بهای تمام شده برای سال در 

 درصد 20تورم انرژی: 

 درصد 20تورم دستمزد:

 ریال 22.000فرنگی: نرخ هرکیلو گوجه

 ریال 36.700نرخ هر کیلو روغن سویا)برای تولید سس(: 

 ریال 140.000 فرنگی:نرخ فروش هر کیلو رب گوجه

 ریال 68.000نرخ فروش هر کیلو سس: 

 باشد.تومان می 85به ازای هر سهم   98بینی برای سال با توجه به موارد ذکر شده، سود قابل پیش

 

 

 

 

 

 سال 98 سال 97 نه ماهه سال 97 سال 96 سال 95 سال 94 دوره مالی

      3,022,871      1,763,993    1,349,993      1,344,450      657,425          714,358فروش

     - 2,036,723     - 1,329,539   - 1,029,539        - 976,351     - 433,640         - 548,787بهای تمام شده کاالی فروش رفته

         986,148         434,454       320,454         368,099      223,785          165,571سود )زیان( ناخالص

          - 63,828         - 53,329        - 34,984         - 13,335       - 12,798           - 19,731هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

            5,000           12,689           8,689          14,294        13,607              8,081خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

         927,320         393,814       294,159         369,058      224,594          153,921سود )زیان( عملیاتی

         - 30,000          - 26,820        - 20,284         - 32,505       - 32,063           - 27,698هزینه های مالی

         110,000         104,000          3,723          32,910            972              1,770خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

      1,007,320         470,994       277,598         369,463      193,503          127,993سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

        - 120,878         - 79,495        - 29,815         - 43,309       - 25,118           - 18,699مالیات

         886,442         391,499       247,783         326,154      168,385          109,294سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

         886,442         391,499       247,783         326,154      168,385          109,294سود )زیان( خالص

               852               376             238               314            225                146سود هر سهم پس از کسر مالیات

      1,040,000      1,040,000    1,040,000      1,040,000      750,000          750,000سرمایه



 

 تایم فریم روزانه  –تحلیل تکنیکال کشت و صنعت شهداب ناب خراسان )غشهداب( 

حرکتی سهم از بدو ورود به تابلوی معامالت در یک کانال صعودی در شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، روند 

ریال( که در فصل تابستان  4.500ریال تا  1.500درصدی )از  200محصور شده است. غشهداب پس از رشد سنگین 

روز معامالتی اخیر، بخش مهمی  85تجربه نمود، از ابتدای فصل پائیز وارد یک سیکل اصالحی شد؛ بطوریکه سهم طی 

رسد این کند. به نظر می( نوسان میwedgeاز این رشد را از دست داده و اکنون در یک الگوی ادامه دهنده کُنج )

شاهد برگشت  ABCDEآخر الگوی  lagریالی ادامه داشته و پس از تکمیل  2.650 – 2.530های اصالح نهایتا تا قیمت

توانند سهم را در گذاری در غشهداب را دارند، میگرانی که قصد ورود و سرمایهسهم به مدار رشد باشیم. لذا معامله

 ریالی، زیر نظر داشته باشند. 2.150های منفی و در نزدیک محدوده حمایتی یاد شده با رعایت حد ضرر قیمت

 

 

 

 

  



 

 ایران و انرژی بورس کاال ماهبهمن دوم گزارش معامالت هفته

 رینگ صنعتی 

های رو بود که عمدتا به علت عدم عرضه ورقدرصدی ارزش معامالت روبه 20در هفته گذشته رینگ صنعتی با کاهش 

های ذوب آهن همانند هفته گذشته در دو روز معامالتی صورت گرفت و با استقبال عرضهفوالد مبارکه اصفهان بود. 

های با تناژ باالتر از هفته پیش در رینگ صنعتی ظاهر شد که شد. این هفته ذوب آهن اصفهان با عرضهرو مناسبی روبه

 البته این امر سبب کاهش تقاضای محصوالت این شرکت نشد.

بورس کاال رقم  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 186.735از  شیعرضه ب 10/11/97 به چهارشنبه یدر هفته منته

معامله شد  یدر تاالر صنعت تایکه نها یداشت البته رقم کاهشتن  93.720خورد که نسبت به هفته گذشته حدود 

 رو گشت. روبهتن  468.898یی معادل با داشت و با تقاضا کاهش ،تن 87.210تن بود که نسبت به هفته قبل  139.090

 

.معامله نشده است محصول *:  

عرضه نشده است.: محصول **  

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(
حجم  تقاضاحجم عرضه

حجم 

معامله 

شده

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

میانگین 

معامله

درصد 

رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت پایه 

نسبت به 

هفته قبل

_*14,000پارس فوالد سبزوار _ _7/69

*14,312فوالد سیرجان ایرانیان

28,76532,43912/770/49فوالد خوزستان

0/00**فوالد خراسان

**ذوب آهن اصفهانتیرآهن

31,76134,0737/280/26ذوب آهن اصفهانسبد مخلوط

**پرشین فوالد آریا

تولیدی فوالد سپید 

فراب کویر
32,32132,3210/000/49

32,32133,1132/450/49فوالد خراسان

_32,32132,321فوالدکرمان _ _0/49

3/27-167,283193,57915/72آلومینیوم ایرانشمش 774,729,2004,0008,8604,000آلومینیوم

5/70-467,324467,3240/00ملی مسکاتد

5/69-483,121483,1210/00ملی مس

_483,821483,821گیل راد شمال _ _-5/69

_483,821483,821دنیای مس کاشان _ _-5/69

_*483,821کابلسازی افق البرز _ _-5/69

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
8,791,109,073186,735468,898139,090

ارزش 

معامالت 

نسبت به 

قبل 20 

درصد 

کاهش 

داشته است

0

3,726,048,03338,8558,0187,970 مس
مفتول

3,310,816,84098,880306,02097,120میلگرد/تیرآهن

میلگرد

979,515,00030,000146,00030,000شمش بلوم

015,0000آهن اسفنجی



 

 بود.  یتن محصوالت فوالد 143.880 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

همچنین برای محصول آهن اسفنجی نیز همچنان تقاضایی وجود . ای صورت نگرفتاین هفته عرضه یبخش رو در

 نداشت.

بلوم فوالد خراسان نیز که اوایل هفته در مچینگ بود، تیرآهن ذوب آهن برای دومین هفته پیاپی عرضه نشد و شمش 

 رو گشت.عرضه نشد. این در حالی است که شمش بلوم فوالد خوزستان با استقبال قابل توجه تقاضاکنندگان روبه

نسبت  نیشترینسبت به عرضه، ب یبرابر 5/5یبا تقاضاعرضه شده در روز چهارشنبه مخلوط ذوب آهن اصفهان  سبد

شمش بلوم فوالد به  مربوطنیز نسبت تقاضا به عرضه  یهفته داشت. رده بعد نیمحصوالت عرضه شده ا نیر بتقاضا را د

 بوده است. برابری  87/4خوزستان با نسبت 

 

 پلیمریرینگ 

 

 

 

شته در حدود ارز شته 11ش معامالت در هفته گذ صد افزایش دا ست در و به باالترین میزان خود در چند ماهه اخیر  ا

 .رسید
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ارزش معامالت میلیون ریال



 

 

رکورد حجم معامالت در رینگ پلیمری در بورس کاال در هفته گذشته در سال جاری چشمگیر بوده است که مهمترین 

 دستی یافت.های اعالمی توسط دفتر توسعه صنایع پایینتوان در افت قیمت محصوالت پلیمری در قیمتعلت آن را می

 

 

 

پتروشتتیمی باشتتد. شتتیمی تندگویان و پلی پروپیلن جم میبیشتتترین درصتتد ارزش معامالت به ترتیب مربوط به پترو

ستروژن  سنگین اک صول پلی اتیلن  ضه دو مح سبک خطی  EX3امیرکبیر تنها با عر صد  209AA ،8و پلی اتیلن  در

 ارزش معامالت را به خود اختصاص داد.
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  پتروشیمی پلی نار،   SF060 های نساجی مربوط بهرینگ پلیمری در میان پروپیلنبیشترین درصد رقابت در 

ZH550Jپتروشیمی نوید زر شیمی ،C30S  درصد رقابت و کمترین میزان  36و  36، 38پتروشیمی مارون  به ترتیب با

گروه کاالیی پلی باشد و در درصد رقابت می 19پتروشیمی مارون با   Z30Gرقابت در این گروه کاالیی مربوط به 

 38و  44پتروشیمی نویدزرشیمی به ترتیب با  ZR340R، پتروشیمی نویدزرشیمی  ZB548R های شیمیاییپروپیلن

یت را در این گروه کاالیی درصد رقابت کمترین میزان رقا 9پلی پروپیلن جم با  EP440G درصد بیشترین درصد رقابت و

 داشتند.

 

  رینگ شیمیایی
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اسید استیک فن آوران، ، اتانول آمین پتروشیمی شازنددی در رینگ شیمیایی دی اتیلن هگزانول پتروشیمی شازند، 

به ترتیب دی اتیلن گالیکول پتروشیمی شازند، سود کاستیک پتروشیمی اروند و دی اتیلن گالیکول پتروشیمی مارون 

و  6،  7،  10، 12، 54 ریال و به ترتیب با  38.565و  10.449، 38.565،  30.811، 80.931، 78.738 با قیمت پایه

درصد رقابت تنها محصوالت رقابتی در رینگ شیمیایی بودند. مابقی معامالت در رینگ شیمیایی بر روی قیمت پایه  6

 انجام شد.

 

های نفتیرینگ فرآورده  

 

 

باشد وکیوم باتوم معامالت وکیوم باتوم میهای نفتی مربوط به معامالت در رینگ فرآورده در هفته گذشته تمامی حجم

ریال و پاالیش نفت تبریز، اصفهان و تهران با  23.835پاالیش نفت بندرعباس و شیراز با قیمت پایه  عرضه شده توسط

   ریال بر روی قیمت پایه معامله شدند. 22.700قیمت پایه 
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 رینگ صادراتی

 
ده عرضه ش 85100. قیربوده است 6070درصد از حجم معامالت در رینگ صادراتی در هفته گذشته مربوط به قیر 79

ریال معامله شد درحالیکه نفت پاسارگاد تهران و تبریز با قیمت پایه  24.400و  27.900توسط نفت جی با قیمت پایه 

با  ریال 26.460و  29.453با قیمت پایه  توسعه ساختار محیط MC30ریال هیچ گونه تقاضایی نداشتند و قیر  24.000

 معامله شد. تن بر روی قیمت پایه 400حجم 

 

کشاورزیرینگ   

 

تن  1.747هزار ریال و  25.057.327با ارزش معامله  33ای ماده در رینگ کشاورزی در هفته گذشته تنها ذرت دانه

تن داشت. 6.501ضه، تقاضایی معادل عر  
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 انرژی
شود:ماه به شرح ذیل ارائه میبررسی اجمالی معامالت بازار انرژی در هفته دوم بهمن  

 

است. محصول معامله نشده * :  

 ** : محصول عرضه نشده است.

ای در عرضه این محصول بعد از عرضه شدن محصول رافینت برای اولین بار در بورس انرژی شاهد وقفه دو هفته

رسد عرضه متانول فن آوران نیز که پس از حدود یکسال در بودیم که این هفته نیز عرضه نشد. به نظر می

 ه است.شد، مجدد متوقف شدهای اخیر کنار متانول زاگرس و شیراز عرضه میهفته

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(

حجم 

عرضه 

)تن(

حجم  

تقاضا)تن(

حجم 

معامله 

شده)تن(

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

میانگین 

معامله

درصد 

رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت پایه 

نسبت به 

هفته قبل

7-27,35027,3500/00پاالیش گاز ایالم

S500پاالیش گاز خانگیران**_ _

_**پاالیش نفت کرمانشاهرافینت _ _

0/00**پاالیش نفت شیراز

36,64036,64035پاالیش نفت بندرعباس

4-36,62936,6290/00پاالیش نفت تهرانسنگین

3-59,81059,8100/00پتروشیمی بوعلی سینا

**پاالیش تبریز

0/4-17,79318,4583/73پتروشیمی شیراز

0/4-17,79317,7930/00پتروشیمی زاگرس

**پتروشیمی فن آوران

46,29446,2940/007پاالیش اصفهان

46,29446,2940/007 پاالیش بندرعباس

**پاالیش تبریز

46,29446,2940/007پاالیش شیراز

46,29446,2940/007پاالیش تهران

33,76033,7600/003پاالیش اصفهان400

38,56438,5640/000پاالیش تبریز

_*38,564پتروشیمی بندرعباس _ _0

38,56438,5640/002پاالیش اصفهان

_*32,830پاالیش تبریز _ _0

_*32,830پاالیش شیراز _ _0

33,44833,7450پاالیش اصفهان410

33,44851,835پاالیش اصفهان406

42,52742,5270/002پاالیش اصفهان

42,52742,5270/002پتروشیمی بیستون

40,52740,5270/006پاالیش اصفهان

40,52740,5270/006پتروشیمی بیستون

**پاالیش کرمانشاه

93,958,97416,4376,2453,067سایر

 کل معامالت 

انرژی
1,132,569,79864,91535,39328,810

ارزش 

معامالت 

8درصد 

کاهش

252,557,04613,2635,6034,906حالل

462,940,00011,00010,27510,000آیزوریسایکل

5,2055,9824,605متانول

402

404

502

503

33,695,20010,0102,2881,232

146,527,0004,000

83,081,578

میعانات گازی

نفتا
سبک

59,810,0003,0001,0001,000ریفورمیت

6,0004,000



 

 گاهی به اخبار و شایعاتن

 
 

 بورسی

ای از سوی سازمان بورس به نهادهای مالی ارسال شده که در آن جهت ارسال سفارش خرید، موجودی حساب ابالغیه

مشتری را مد نظر قرار خواهند داد. بر این اساس شرط ارسال سفارش خرید داشتن مانده ریالی مثبت )چه بصورت وجه 

ها صفر یا منفی است ارسال نخواهد یانی که مانده آنباشد. مسلما سفارش خرید مشترچه بصورت اعتباری( مینقد و 

دقیقه هر روز معامالتی  8:45تا  8:30)چهارشنبه هفته گذشته( و فعال از ساعت  97بهمن  10شد. این ابالغیه قرار است از 

معامالتی اجرا  اجرا شود. پس از دریافت بازخورد، این ابالغیه بصورت پلکانی افزایش خواهد یافت و نهایتا در کل روزهای

 خواهد شد.

 

 محصوالت شیمیایی

ها تمام صنایع ث فروش صادراتی با توجه به تحریممعاون مالی پتروشیمی پارس درباره عملکرد این شرکت گفت: در بح

های رات داشته باشیم. البته برای ماهماه علی رغم وجود مشکالت باز هم توانستیم صادرو هستند و در دیهبا مشکالتی روب

ز توجه داشت که یکی هایی داریم که قطعا فروش ما بهبود خواهد داشت، البته باید به این موضوع نیاسفند برنامهبهمن و 

ها هم گفت: با توجه یز اورهال واحد استایرن بوده است. امیری درباره کاهش قیمتگذار بر تولید و فروش ناز عوامل اثر

های فروش ما نیز اثرگذار بوده رو بودیم که این بر نرخهها روبچین با کاهش قیمت الدی و تعطیالتبه تعطیلی سال نو می

اما عالوه بر آن فروش  رو هستیمههای داخلی نیز اشاره کرد و گفت: در بورس کاال با کاهش فروش روباست. وی به فروش

 هستیم. به رشدی را در این بخش شاهد  بین مجتمعی در پارک استایرن داریم و روند رو

 

 



 

: ظرفیت کلی پاالیشگاه یرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان گفتمرتضی ابراهیمی، مد

اندازی واحد تقطیر سوم این هزار بشکه است که با راه 380تا  370اصفهان روزانه 

واحد توزیع و این تغییر موجب کاهش بار ترافیکی خوراک در  3ظرفیت در 

اک ورودی پاالیشگاه وارد دو واحد تقطیر های تقطیر خواهد شد. تاکنون خوربرج

اندازی بوده و حداکثر اکنون در مرحله راهشد. این واحد همای میهزار بشکه 100

میلیارد  20.000برداری خواهد شد. این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از سطوح تا پایان سال جاری وارد مدار بهره

 اندوخته طرح و توسعه به منظور اصالح ساختار ،درصد( از محل سود انباشته 95ادل میلیارد ریال )مع 39.000ریالی به 

 د.ای انجام شده افزایش دهمالی شرکت ناشی از مخارج سرمایه

شیمی خلیج فارس درخصوص وضعیت جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ صنایع پترو

پتروشیمی فجر  گذارین گفت: شورای رقابت در مورد قیمتهای یوتیلیتی فجر و مبینرخ

و مبین فرمولی در تیرماه امسال ارائه داده بود که جزییات آن احتیاج به تفسیر داشت و 

عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. وی ادامه داد: فرمول مذکور که  اجرای فرمول بر

ست. در صورت توسط شورای رقابت ابالغ شده، ابهاماتی دارد که در حال برطرف شدن ا

وتیلیتی با مصوبات شود. البته تا آن زمان فروش یمیگذاری انجام ابهام، قیمترفع این 

 د.با نرخ جدید تسویه حساب خواهد شها شود و پس از ابالغ صورت حسابقبلی انجام می

میلیارد ریال )معادل  6.000میلیارد ریالی به  1.050نفت سپاهان قصد دارد سرمایه خود را از سطوح 

های مالیاتی، بهبود ساختار مالی، حفظ استفاده از مشوق به منظورسود انباشته  محلاز درصد(  471

 افزایش دهد.نقدینگی و جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده طی دو مرحله 

 

 هابانک

گفت: گزارش توجیهی افزایش « وبصادر»مدیرعامل بانک صادرات درباره درباره افزایش سرمایه  

های بعدی پس از اظهار به حسابرس ارائه شده است در گام نهایی کردیم و این گزارشسرمایه را 

نظر حسابرس نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی و بورس است، قطعا برنامه ما این است که پیش 

از پایان سال افزایش سرمایه به ثبت برسد. صیدی درباره میزان افزایش سرمایه 

درصد  200بر اساس گزارشی که اعالم کردیم افزایش سرمایه ما بیش از و سناریوهای پیش رو گفت: 

خواهد بود. وی ارائه این توضیح را ضروری دانست که ما در حال بررسی هستیم که یا کاهش سرمایه 

م افزایش سرمایه را عملیاتی اعمال کنیم و پس از آن افزایش سرمایه داشته باشیم و یا این که مستقی

 وش پذیرفته شده است و به زودی برنامه نهایی رسما اعالم خواهد شد. ، هر دو رکنیم



 

 تجهیزانتساخت 

، به E&Pهای ایرانی یران، گروه مپنا را از میان شرکتشرکت نفت مناطق مرکزی ا

 12به صورت  عنوان برنده مناقصه طرح توسعه میدان دانان معرفی کرده است. پروژه

االرضی و مطالعات ژئوفیزیک تعریف گردیده سطحاالرضی )حفاری(، بسته کاری تحت

باشد. مبلغ ماه می 24ماه و کل زمان پروژه  7الی  6که مدت انجام هر بسته حدود 

 ت.میلیارد ریال اس 11.890داد نیز قرار

 

 فلزات اساسی

میلیارد ریال را  917های مالی شرکت بابت خسارت تاخیر به مبلغ ازی زد و بخشودگی قسمتی از هزینهسذوب شفاف

ها جهت دریافت بخشودگی است که پس از قطعی شدن و اعمال شرکت همچنین در حال مذاکره با سایر بانک .اعالم کرد

 .ها اطالع رسانی خواهد شددر حساب

 

 محصوالت کاغذی 

 2.355میلیارد ریالی به  1.315چکاپا قصد دارد سرمایه خود را از سطوح 

درصد( از محل سود انباشته به منظور اصالح ساختار  79میلیارد ریال )معادل 

بار مالی با توجه به مخارج انجام شده جهت تکمیل طرح تولید محصوالت یک

مصرف سلولزی در شرکت پارس طبیعت سلولز و افزایش سرمایه آن و همچنین 

یه در گردش مورد نیاز جهت های بلند مدت و سرماتملک سرمایه گذاری

 های آتی افزایش دهد. برنامه

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


