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کل  شاخص ؛ بطوریکهدنبال شد و منفی کارانهدر فضایی محافظهمعامالت بورس اوراق بهادار تهران طی یک هفته اخیر 

 ترینتوان یکی از مهم. تنزل قابل مالحظه ارزش معامالت خرد را میدر کارنامه خود به ثبت رساندرا  محدودی عقبگرد

، «چین و آمریکا میان دو کشور مذاکرات تجاری سرنوشت نامعلوم»عواملی نظیر های این فضای احتیاطی برشمرد. نشانه

عواملی بودند گذشته، و در نهایت نیمه تعطیل بودن هفته « رهای سیاسی تاثیرگذار بر اقتصاد کالن کشوتداوم نگرانی»

ضمن اینکه با نزدیک شدن به آخرین  .ختندمدت قیمت سهام برانگیکوتاه که تردید بیشتر سهامداران را نسبت به روند

 نتی انتظار فضای رکودی را از روند بازار دارند.سگذاران بصورت ماه از سال، سرمایه

ماه، شاهد روند نوسانی هستیم. در سومین هفته بهمن هاها باید گفت، پس از رشد قیمتدرخصوص وضعیت کامودیتی

فزایش داده بود اگیری توافق میان طرفین را بینی به شکلها درحالی خوشاظهارات ترامپ درخصوص مذاکرات با چینی

ین شده ماهه تعی 3دو طرف در تالش هستند پیش از مهلت . نداشت برنتیجه خاصی در  واشنگتن مذاکرات تجاریکه 

 واردات های آمریکا برای دست پیدا کنند. در غیر این صورت تعرفهرسد، به توافق دوجانبهبه سر می Marchکم که ی

حزب  ندگانینما نیمذاکرات باز طرف دیگر درصد افزایش خواهد یافت.  ۲۵درصد، به  ۱۰میلیارد دالری چین از  ۲۰۰

 دیترامپ تهد .نداشته است یدر پ یاجهینت یمرز واریبودجه احداث د نیتام رامونیپ کایآمر خواهیدموکرات و جمهور

ده تا بورس . این وضعیت موجب شکنگره و چه بدون آن احداث خواهد کرد یرا چه با همراه یمرز واریکرده است که د

 ها اثر مثبت چندانی نپذیرد.تهران از محل تحرکات کامودیتی

ها به قوت خود باقیست. در حالی طی روزهای اخیر از سازوکار مالی المللی هم نگرانیاما در حوزه سیاسی و بین

های شورای اروپا، از پیشرفت .رونمایی شده که عمال فضا در این حوزه شفاف نیست INSTEXویژه اروپا یا همان 

خواهد طبق تعهداتش بال کرده و از ایران می[ استقFATFشده برای انجام اصالحات ضروری ]در زمینه حاصل

ظریف،  محمدجواداین بیانیه در حالی صادر شده که ، قوانین الزم را تصویب و اجرا کند. FATFدر برنامه اقدام 

 را رد کرده و اعالم کرده که اقدام FATF و INSTEXهای خود ارتباط بین در مصاحبه وزیر امور خارجه ایران

دهد که وضعیت درخصوص این وضعیت عمال نشان می .باشد مشروط تواندنمی کار و ساز این ارائه رد اروپا دیرهنگام

 تر از این حوزه باشیم.عملیاتی و البته اخبار دقیق و اجرایی مراحل ارتباط مالی با اروپا روشن نیست و باید منتظر



 

های آمریکا عمال بحث کسری ها به مجلس و بانک مرکزی است. با آغاز دور نهایی تحریمدر اقتصاد داخلی، همه نگاه

رسد دولت برای جبران این کسری چند راه کار شود. به نظر میبا جدیت بیشتری مطرح می 98بودجه دولت در سال 

 4۲.۰۰۰نرخ ارز )نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما(، حذف ارز  بندی آن، افزایشدارد. افزایش نرخ بنزین توام با سهمیه

های با فراز و نشیب 98دهد اقتصاد کشور در سال ریالی مرتبط با کاالهای اساسی و حذف یارانه. این وضعیت نشان می

از تغییر استراتژی ای به غیر رو خواهد بود و به احتمال بسیار زیاد، دولت برای جبران کسری بودجه چارهبسیار روبه

گران و نخواهد داشت. بدیهی است تغییر در استراتژی دولت و هر گونه تغییر در ساختار بودجه، رویکرد معامله

مقام  :ی گفتاسالم یمجلس شورا سیرئگذاران در بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در همین زمینه سرمایه

  .ردیدر کشور صورت گ یاصالح ساختار ندهیآ ماه 4دستور دادند ظرف  یمعظم رهبر

 98ودجه را داشتند که ب یمطرح شده بود که رهبر معظم انقالب نظر 98درباره بودجه  یموضوعات :گفت یجانیالر

 یراتییتغ دیکشور با یزیربراساس آن جلسات برگزار شد و معلوم شد که در ساختار بودجه وباشد  میمتناسب با تحر

باال رود،  دیها باکار در بخش یوربهره ایکوچک و چابک شود  یکل یهااستیحجم دولت براساس س نکهیمانند ا

، کرد ییکشور را با کمک مردم اجرا یعمران یهاتر کردن پروژهبه فعال دیبودجه با نکهیا ایبراساس عملکرد  یزیربودجه

 یهازمیراستا مکان نیدر ا دیامکان تحقق نداشت و قطعا با 98فرصت کوتاه در بودجه  کیموارد در  نیالبته ا .دیبه وجود آ

صالح ساختار ا نیماه نخست سال قرار شد ا 4از مسائل آن در نظر گرفته شد و در  یالبته برخ شد،یتحقق آن مشخص م

 تیکه وضع یه طوربودجه ب یدر اقتصاد کشور و سامانده ردمم شتریب ینیآفرکشور و نقش طیمتناسب با شرا یابودجه

 .ردیتوجه باشد مورد توجه قرار گ ازمندین یعمران

اما یکی دیگر از مهمترین پارامترهای اقتصادی، مربوط به تحوالت ارزی کشور و تصمیمات رئیس جدید بانک 

گذرد. ماه می 7ای میرداماد نزدیک مرکزی است. از زمان تکیه زدن عبدالناصر همتی بر صندلی ساختمان شیشه

ها از بابت متالطم شدن تر از گذشته بوده اما کماکان نگرانییاد شده، نوسانات ارزی به مراتب قابل قبولطی مدت 

ها به قوت خود باقیست. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگرچه آقای همتی مدیریت این بازار بواسطه تحریم

ی آرامش مجاب کند، رخ نداده نسبت به برقرار مناسبی طی مدت اخیر داشته اما در عمل هنوز اتفاقی که بازار را

 است.

تورم، تمام  نهیدر زم مهار تورم را اعالم کرد: یخود برا یهابرنامه نیترمهم نستاگرامیدر صفحه ا یکل بانک مرکز سئیر

با  یمال یهاکانال یریگیپ مردم است. یاقالم مصرف متیطرف عرضه بر ق یهاشوک ریکاهش تأث یتالش بانک مرکز

از  یاساس یارز کاالها نیو تأم یدیتول یبه واحدها یتحرک در ارائه خدمات الزم مال جادیواردات، ا یدهکشورها، سامان

به  یدالر گفت: نرخ فعل متیبانک از کاهش ق نیا یدر واکنش به شائبه ممانعت عمد همتی. اقدامات است نیجمله ا

 .میآن برنامه دار لیتعد یو برا ستیدالر ن یذات متیوجه ق چیه

 



 

رسد بازار برای برون رفت از وضعیت فعلی، نیاز به برقراری ثبات در بازار ارز، برقراری آرامش در حوزه به نظر می

گیری داشته باشد. بنابراین طبیعی است که در فضای فعلی شاهد شکل 98المللی و تعیین تکلیف بودجه سال بین

بینی پیشاهی به آخرین وضعیت نماگرهای مهم بورسی، روند نوسانی و رکودی در بازار باشیم. اما در ادامه نگ

 خواهیم داشت.وضعیت آتی بازار و حجم و ارزش معامالت 

طی هفته گذشته با افت « دماسنج بازار سرمایه»ایم که ماه رفتهدر شرایطی به مصاف معامالت آخرین هفته از بهمن

واحدی به کار خود خاتمه داد.  ۱۵7.3۱۱ت و در ارتفاع هزار واحدی عقب نشس ۱۵7های کانال واحدی تا میانه ۱.۲۲4

درصدی را نشان  77/۰ماه به ثبت رسید، افت واحدی که در پایان هفته سوم بهمن ۱۵8.۵3۵این رقم در قیاس با عدد 

رسد این اصالح هزار واحدی سبب برگشت بازار به دوره رکودی شده و به نظر می ۱67دهد. عدم شکست مقاومت می

هزار واحدی ادامه داشته باشد. با توجه به نزدیک شدن به روزهای ابتدایی اسفندماه، انتشار  ۱۵4کم تا محدوده دست

 تواند در واکنش بازار به سطح حمایتی اشاره شده، نقش بسزایی داشته باشد.ها، میماه شرکتعملکرد بهمن گزارش

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

واحدی  ۲9.۵37وزن کار خود را در ارتفاع مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. بر اساس این گزارش، شاخص هم

وزن برابر واحدی به کار خود خاتمه داد. در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم ۲9.7۱7آغاز نمود و در محدوده 

داشته باشیم. شاخص فرابورس تهران  Ifexای به درصد( بوده است. و در انتها اشاره 6۱/۰ادل واحد )مع ۱8۰با 

واحدی  ۱.936واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته بدون تغییر با اهمیت در ارتفاع  ۱.93۵در حالی با رقم 

واحد  ۱ن هفته چهارم بهمن ماه تنها در پایا Ifexبه کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی 

  درصد( بوده است. ۰۵/۰)معادل 

 

 پیش بینی بازار 

ه بود. با این بازار سرمایه طی هفته گذشته بواسطه تعطیالت روزهای شنبه و دوشنبه، با یک وضعیت نیمه تعطیل مواج

روند متفاوتی را در پیش گرفتند. وجود ابهامات « هاتک سهم»و « مواد غذایی»، «سیمان»حال برخی از صنایع نظیر 

ال، به رکود افی در بازار و نزدیک شدن به روزهای پایانی سجدی در حوزه کالن اقتصادی و سیاسی، نبود نقدینگی ک

ها مورد توجه شکل گرفته دامن زده است. در بولتن شماره اخیر اشاره شد که در دوران رکود بازار، معموال تک سهم

معامالت همزمان توان به بهبود حجم و ارزش خاتمه یافتن تعطیالت، میگیرند. اما با گیران قرار میگران و نوسانمعامله

بار دیگر فرصت دارد تا با انتشار های ماهانه امیدوار بود. تا پایان سال کدال تنها یکبا نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش

رو، های ماهانه شانس خود را برای کمک به بازار و خروج از وضعیت رکودی فعلی آزمایش کند. برای هفته پیشگزارش

شود در این هفته حجم و ارزش معامالت سر و شکل بهتری بگیرد اما بعید بینی میار داریم. پیشبازاری متعادل را انتظ

 است بازار تا پیش از خاتمه یافتن سال، رالی پر قدرت جدیدی را آغاز نماید.



 

 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 
  

 

 هابررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 بررسی ارزش معامالت هفته

 تاریخ
ارزش کل معامالت 

 )م.ت(

معامالت خرد 

 بورس )م.ت(

معامالت خرد 

 فرابورس )م.ت(

معامالت خرد 

 کل )م.ت(

بلوک و اوراق 

 )م.ت(

20/11/1397  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

21/11/1397  64۲ ۲47 66 3۱3 3۲9 

22/11/1397  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

23/11/1397  766 ۲93 ۵8 3۵۱ 4۱۵ 

24/11/1397  837 337 9۱ 4۲8 4۰9 

 1153 1092 215 877 2245 جمع کل

 ۲۱۱6 ۲۲۵6 4۱۰ ۱846 437۲ جمع هفته گذشته

 384 364 7۲ ۲9۲ 748 میانگین ارزش معامالت روزانه

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 هفته گذشته
874 369 8۲ 4۵۱ 4۲3 

 9-% ۱9-% ۱3-% ۲۱-% ۱4-% اختالف )درصد(

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 26/11/1397تا تاریخ  20/11/1397از تاریخ  هاشاخص

-۱.۲۲4 ۱۵7.3۱۱ ۱۵8.۵3۵ شاخص کل بورس  %-۰/77 

 ۰/6۱% ۱8۰ ۲9.7۱7 ۲9.۵37 وزن(شاخص کل )هم

 ۰/۰۵% ۱ ۱.936 ۱.93۵ شاخص فرابورس



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

م تمایل روزه و عد ۲طی هفته گذشته ارزش معامالت به شکل محسوسی کاهش یافت اما این آمار به دلیل تعطیالت 

جداول ارائه شده، ارزش  طبقهای اخیر نیست. گران به خرید و فروش در بازار قابل اتکا و مقایسه با معامالت هفتهمعامله

میلیارد  364ه )میانگین روزانمیلیارد تومان  ۱.۰9۲ته گذشته به طی هفبازار بورس و فرابورس(  ۲معامالت خرد )در 

هفته ماقبل آن،  ان(میلیارد توم 4۵۱)میانگین روزانه میلیارد تومانی  ۲.۲۵6بالغ گردید که در قیاس با معامالت  تومان(

صنعت  3دهد. بیشترین حجم و ارزش معامالت طی هفته گذشته متعلق به درصدی را نشان می ۱9افت جدی 

 بود.« فلزات اساسی»و « های نفتیهفرآورد»، «بانکداری»

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

منتشر شد. خالصه این « بندی اتحادیه اروپا درباره ایرانجمع»متن بیانیه 

بیانیه بدین شرح است: اتحادیه اروپا از تداوم پایبندی ایران به اجرای موثر و 

شورای اروپا، از  کند.ای خود استقبال میکامل تعهدات مرتبط هسته

[ FATFشده برای انجام اصالحات ضروری ]در زمینه های حاصلپیشرفت

، FATFخواهد طبق تعهداتش در برنامه اقدام استقبال کرده و از ایران می

های رو به فزونی در منطقه قوانین الزم را تصویب و اجرا کند. این شورا، از تنش

ریه و سو نندیگران غیردولتی در کشورهایی ماهای نظامی، مالی و سیاسی به بازها، از جمله کمکو نقش ایران در آن

دارد و ایران را به اجتناب  های بالستیک نگرانیهای موشک. شورای اروپا همچنین از بابت فعالیتکندبراز نگرانی میلبنان ا

 د.کنامنیت مغایرت دارند، دعوت میشورای  ۲۲3۱هایی که با قطعنامه ها به ویژه پرتاب موشکاز این فعالیت

 

 :مجلس گفت  خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون سخنگوی نجفی،

 ظریف آقای .شد برگزار خارجه، امور وزیر حضور با امنیت کمیسیون نشست

 وی شود، طی آن عملیاتی و اجرایی مراحل منتظریم گفت:INSTEX  درباره

 پذیریمنمی را ارتباط این که کرد تأکید FATF با INSTEX ارتباط  رد ضمن

 تواندنمی کار و ساز این ارائه در اروپا دیرهنگام اقدام که کردیم اعتراض حتی و

 باشد. مشروط

 

ها افزود: شرکت هیعل کایآمر ریسف دیواکنش به تهد در «توکوس لیشائیم»

 هزار شرکت در آلمان بار 7تا  ۵که  میدواریما ام خوب است. بایاوضاع تقر»

هستند که  یادیز یهادر اروپا شرکت» گفت: وی «.تجارت کنند رانیبا ا گرید

ارزش  کنندکهیاعالم م )مثال( هاشرکت نیا .کنندیکاال وارد م رانیاز ا

ارزش  اگر .شودیبرآورد م ورویهزار  ۱۰۰اند وارد کرده رانیکه از ا ییکاالها

 یبندآالت بسته نیمانند ماش ییآلمان هم کاالها ازکه  ییهاصادرات شرکت

 انیتا ارتباط م دوطرف خواهد بود انیم یکانال ارتباط نستکسیصورت ا نیدر ا باشد ورویهزار ۱۰۰ ،فروشندمی رانیبه ا

 «باشد. ییدو طرف اروپا انیبلکه م برقرار نشود ییاروپا شرکت کیو  رانیا



 

 اقتصادی

 توسعه صندوق ناحیه از نقدینگی مرحله دو طی شده انجام توافقات طبق: یک برنامه تلویزیونی گفت در اقتصاد وزیر

 !خواهد بود توجه قابل نیز ان رقم البته که شد خواهد تزریق بورس به ملی

 

سود  یمعدود یصرفا در کشورها نکهیمجلس با اشاره به ا یهامرکز پژوهش

 یاشخاص حقوق یهااست و سهم سپرده اتیها معاف از پرداخت مالسپرده

 یهااز سود سپرده ندهیکرد سال آ شنهادیاست، پ ینگیدرصد از نقد 4۰حدود 

 د.شو افتیدر اتیاشخاص مال نیا

 

 

های آینده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: در هفته

اصالح ساختار اقتصادی را با حضور سران قوا در دستور کار شورای عالی 

ها بر وی با اشاره به اینکه تحریم .کشور قرار خواهیم داد هماهنگی اقتصادی

های گیریکشور هزینه داشته اما بیشتر هزینه در کشور مربوط به تصمیم

اشتباه و سوءمدیریت بوده گفت: رهبر انقالب شورای هماهنگی اقتصادی کشور 

 ت.ار اقتصادی مورد تاکید رهبری اسرا تشکیل دادند و اصالح ساخت

 

هزار  ۱6۰ز ها به بانک مرکزی ان بدهی بانکمطابق آمار بانک مرکزی، میزا

هزار میلیارد تومان تا انتهای فصل  ۱۵۰ماه به کمتر از میلیارد تومان در مهر

رسد کاهش تقاضای تسهیالتی، افزایش منابع بلندمدت پائیز رسید. به نظر می

ده ها در بازار بین بانکی در این روند نزولی اثرگذار بوها و فعال شدن بانکبانک

ها به بانک مرکزی، یکی از عوامل غالب رشد پایه پولی در دو است. بدهی بانک

های سال اخیر بوده که عقبگرد آن باعث توقف پیشروی پول پرقدرت در ماه

 .آتی خواهد شد

 



 

 بازارهای جهانی

 
 نام مواد 13/11/1397 27/11/1397 تغییر هفتگی

 نفت 6۲ 66 %6/۵

 طال ۱3۱8 ۱3۲۱ %۰/۲

 بیلت 4۲۱ 466 %۱۰/7

 مس 6۱4۲ 6۲۲4 %۱/3

 روی ۲7۵9 ۲663 %3/۵-

 آلومینیوم ۱87۵ ۱8۵6 %۱-

 سنگ آهن 8۵ 88 %3/۵

 سرب ۲۱۲3 ۲۰76 %۲/۲-

 متانول ۲93 ۲8۵ %۲/7-

 اوره ۲6۵ ۲۵3 %4/۵-

بینی به حصول عامل خوش 3رشد جدی قیمت نفت و روند نوسانی در فلزات رنگین را شاهد بودیم. در بازارهای جهانی، 

نبارها در اتوافق تجاری میان آمریکا و چین در کنار کاهش سطح تولید نفت از سوی کشور عربستان و کاهش موجودی 

جمهور طی روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیسست. ها را به دنبال داشته ابنادر از دالیلی است که بهبود قیمت کامودیتی

 چین با ارىتج جامع توافق یک به حد این در تاکنون. رودمی پیش سریع و خوب شدت به چین با مذاکراتآمریکا گفت: 

 ! نمک لغو را گمرکى هاىتعرفه توافق، به دستیابى صورت در که بود خواهد من افتخار مایه. ایمنبوده نزدیک

 ینیچ یاالهاک یرو یدرصد ۲۵حاصل نشود، تعرفه  یاگر توافق واقعبا این حال ترامپ پیش از این هشدار داده بود که 

 جنگ به نوبت جاری، اهم پایان در چین با آمریکا یتجار مذاکرات اتمام با شود. از طرف دیگر گفته میمیکنیرا اعمال م

 این اینکه نکته و است آمریکا با مثبت تجاری تراز بیشترین دارای چین، از بعد اروپا رسید. اتحادیه خواهد اروپا با ترامپ

ای است که افق ه گونهوضعیت بازارهای جهانی ب. کندمی اعمال آمریکایی کاالهای به روی باالتری گمرکی تعرفه اتحادیه

 پیش رو قابلیت تحلیل دقیقی ندارد و صرفا باید به اخبار اتکا نمود. 

 

 نفت

خبر کاهش تولید نفت قیمت خوبی را به نمایش گذاشتند. های نفتی طی روزهای پایان هفته گذشته رشد شاخص

 آمریکا نفت چاه حلقه تعداد یا بیکرهیوز شاخصها شده است. ترین دالیلی است که سبب رشد قیمتعربستان از مهم

 یانرژ ریوز حیخالد الفل ت.هاس قیمت بهبود به امید نشانه که رسیده حلقه 8۵7 به و دارد عددی 3 هفتگی رشد نیز



 

بشکه در  ونیلیم ۵/9نفت در ماه مارس را به  دیعربستان تول که اعالم کرده مزیتا نشنالیبا فا یاعربستان در مصاحبه

بشکه  ونیلیم 6/۱۰نفت عربستان ماه اکتبر به رکورد  دیتول .دهدیروز کاهش م

  بود. دهیبشکه در روز رس ونیلیم ۱۱و نوامبر به 

این اکنون  .یافتکاهش  ونیلیم ۲/۱۰عربستان به تولید نفت  هیدر ماه ژانو

مقدار خواهد کاست و  خود دیاز تولباز هم ماه مارس  یبراکشور اعالم کرده که 

 زینفت عربستان ن صادرات .دیبشکه در روز خواهد رسان ونیلیم 8/9به تولید را 

است.  شده یگذاربشکه هدف ونیلیم 9/6ماه مارس  یکاهش داشته که برا 4/7بشکه در روز به  ونیلیم 3/8ماه از  3 یط

 دیتول  یاهزار بشکه 7۵۱)کاهش  6/3۱بشکه در روز بود که ماه دسامبر به  ونیلیم 3۵/3۲نفت اوپک در ماه اکتبر  دیتول

با این شرایط به  بشکه کاهش داشت. ونیلیم 8/3۰هزار بشکه کاهش( به  8۱۲با ) هی( و در ژانورانیا - عربستان - یبیل

 ها بسته خواهد شد. ر مدیریت شده و در نتیجه کف قیمترسد به زودی مازاد عرضه نفت در بازانظر می

 

 آهن سنگ –فوالد 

. است رسیده تن میلیون ۱38 به تنی هزار 9۰۰ افت با چین وارداتی بندر 44 در آهنسنگ انبارهای هفتگی موجودی

 در چین فوالد تولید رشدآهن چین در فصل زمستان عموما کاهشی و موجودی انبارها افزایشی است اما مصرف سنگ

 از نگرانی. باشد داشته نزولی روندی گذشته، برخالف موجودی تا شده باعث برزیل اخیر هایهفته تحوالت و ۲۰۱8 سال

 و برزیل فاجعه. کند رشد آهنسنگ قیمت شد باعث چین به بزرگ صادرکننده دومین عنوان به برزیل آهنسنگ عرضه

 باعث گردید، نفر 3۰۰ از بیش شدن کشته باعث که پسماندها سد شکست

 صادر واله شرکت برای را سد 8 از استفاده توقف دستور برزیل دولت شد

 آهنسنگ عرضه کمبود باعث موضوع این برخی از کارشناسان معتقدند .کند

 .گشت نخواهد بر طبیعی حالت به واله شرکت مدت کوتاه در و شد خواهد

 آمریکا و اروپا در قراضه قیمت رشد وآهن بواسطه رشد نرخ سنگ نیز فوالد

 . است تحت تاثیر قرار گرفته و قیمت بیلت و ورق رشد کرده

 به درصدی ۱4 افت با ژانویه ماه فروش گویدمی چین در خودرو تولیدکننده بزرگترین SAIC شرکتبا این حال 

. از طرف دیگر خبر دهد قرار تاثیر تحت را( ورق) فوالد مصرف رشد تواندمی موضوع این .است رسیده خودرو 6۱۱،۵۰۲

 رسیده واحد میلیون 66 به نوساز های آپارتمان تعداد را داشتیم. ژانویه ماه در چین آپارتمان فروشدرصدی  ۵6کاهش 

. این وضعیت است مسکن حوزه با مرتبط فوالد مصرف %۵۰ از بیش و چین GDP %۲۵ . در حدوداست نگرانی باعث که

 ها پایدار نخواهد بود مگر آنکه از ناحیه مذاکرات آمریکا و چین، اتفاق مثبتی حاصل شود.دهد که رشد قیمتنشان می

 



 

 فلزات رنگین

 کنسانتره تبدیل یا TC شاخصها چندان مطلوب نبود. در فلزات رنگین با وجود کاهش موجودی انبارها، نوسان قیمت

 دست و مس کنسانتره عرضه کمبود معنی به که دهدمی ادامه آسیا شرق بازارهای در خود نزولی روند به فلز به مس

 چین جدید سال تعطیالت از قبل هاچینی انبارسازی تبدیل، هزینه افت این عامل. است قیمت تعیین در معدنکاران باالتر

 گویدمی آمریکا بانک سیتی. است زامبیا گمرکی تعرفه کاهش امید به کنگو کشور سوی از مس عرضه محدودیت البته و

 احتمالی تجاری توافقخواهد رسید.  دالر 6.7۰۰ مرز به و داشت خواهد رشد %۱۰ آینده ماه 6 الی 3 طی مس قیمت

 موجودی رسیدن و...  چین مس مصرف %۲ رشد با همراه چین – آمریکا

 در مس قیمت تحریک عوامل از ساله ۱۰ سطح کمترین به دنیا مس انبارهای

 اخیر، سال 4۰ طی سابقه بی بارندگی و سیل. از طرف دیگر است ۲۰۱9 سال

 متوقف را مس معادن برخی از فعالیت و کرده درگیر را پرو و شیلی کشورهای

 کرده است.

تنی در  ۱.۵۰۰و  ۱.3۵۰نیز کاهش موجودی انبارها ادامه دارد. موجودی انبار روی طی دو مرحله کاهش « روی»در فلز 

 ۲۰۰9تن رسیده است. این موجودی کمترین میزان از سال  ۱۰8.43۰تن به  ۱۱۱.۲8۰فوریه از  ۱۱و  8تاریخ های 

 با محموله یک است ممکن این وضعیت بودن دار ادامه است و تجاری جنگ درگیرفعال  بازارمیالدی تا کنون بوده است. 

( آلومینیوم حتی و ، سربمس روی،) فلزات قیمت ،تجاری جنگ شدن مرتفع صورت در اما کند اضافه انبارها به باال تناژ

 جبران نمایند. های اخیر رابخشی از افت توانندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هاشرکت بررسی گزارش عملکرد

 داروسازی ابوریحان

 ۲39فروش،  میلیارد ریال ۵8۱ماهه  3در حالی طی دوره  دابورخواهیم رفت.  ابوریحاندر گروه داروسازی به سراغ 

وارتر دوم با ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت که در ک 33۵میلیارد ریال ) ۱3۰میلیارد ریال سود عملیاتی و 

 336زای هر سهم میلیارد ریالی )به ا ۱3۰میلیارد ریالی و سود خالص  ۲۲6میلیارد ریالی، به سود عملیاتی  ۵83فروش 

ل سود عملیاتی و میلیارد ریا 3۵4میلیارد ریال فروش،  7۵6در فصل پائیز با  دابورریال( دست یافته است. گفتنی است، 

ماه  9ر د دابور( محقق کرده است. در مجموع باید گفت ریال ۵4۰میلیارد ریال سود خالص )به ازای هر سهم  ۲۰9

وش دوره ریال سود محقق نموده و این در شرایطی است که فر ۱.۲۱۲میلیارد ریالی،  ۱.9۲۱نخست امسال با فروش 

 ریال به ازای هر سهم بوده است.  7۲7میلیارد ریال و سود خالص  ۱.37۰مشابه سال گذشته 

درصد بوده  7/۵۱درصد و در فصل پائیز  ۵/49درصد، در فصل تابستان  ۵/46صل بهار حاشیه سود ناخالص شرکت در ف

میلیارد ریال )فروردین  ۲.۱4۵نخست امسال موفق شده  ماه ۱۰در  ابوریحانبینیم که است. در بررسی عملکرد ماهانه می

 ۲۲۵، دی ۲4۰، آذر ۲۵۲ ، آبان۲۲8، مهر ۲۰6شهریور  ،۲۱۱، مرداد ۲۰۱، تیر ۲۰7، خرداد ۲۲4، اردیبهشت ۱۵۰

درصدی را نشان  36میلیارد ریالی سال گذشته، رشد  ۱.۵77میلیارد ریال( فروش محقق کند که در مقایسه با فروش 

باشد. در دهد. بخشی از افزایش درآمد شرکت بواسطه رشد مقدار فروش و بخشی دیگر از محل افزایش نرخ دارو میمی

عملکرد مناسب شرکت با توجه به  دهد.تشکیل می و کپسول دراژه ،درصد از ترکیب فروش شرکت را قرص ۵۰حدود 

 درصدی( دست یابد.  ۱۰)با تلورانس  ریالی ۱.7۰۰شرکت به سود حدود  رود، انتظار میهای اخیرماه طی
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میلیون ریال -فروش ماهانه شرکت داروسازی ابوریحان 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 پتروشیمی مارون

تومانی را از دست  4.8۰۰ای که اگر حمایت رویم. سهم کم حاشیهمیدر گروه پتروشیمی، به سراغ پتروشیمی مارون 

 میلیارد ۱۱.734 اههم 3 دوره طی حالی در این شرکت تومانی اصالح خواهد شد. 4.3۰۰ – 4.۲۰۰های بدهد، تا قیمت

 فروش با انتابست فصل در که داشت خالص سود ریال میلیارد 4.۱94 و عملیاتی سود ریال میلیارد 4.۰۲۵ فروش، ریال

 .است افتهی دست ریالی میلیارد 8.7۲۰ خالص سود و ریالی میلیارد 9.۱77 عملیاتی سود به ریالی، میلیارد ۱6.978

میلیارد  8.99۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و 8.7۰3میلیارد ریال فروش،  ۲4.96۲گفتنی است، مارون در فصل پائیز با 

 ریال سود خالص محقق کرده است. 

قق نموده ریال سود مح ۵.476 میلیارد ریالی، ۵3.67۵نخست امسال با فروش  ماه 9در  ماروندر مجموع باید گفت 

رصد بوده د 38درصد و در فصل پائیز  ۵۵درصد، در فصل تابستان  ۵/37حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار  .است

خست سال نماه  ۱۰در حالی طی  مارونویم. پتروشیمی رمی 97شرکت در سال ماهانه در ادامه به سراغ عملکرد است. 

، مهر 4.748، شهریور 4.966، مرداد 4.۱69، تیر 4.۰۲۱، خرداد ۲.67۰، اردیبهشت ۵.۰37جاری درآمد )فروردین 

وره مشابه سال دمیلیارد ریالی را محقق نموده که این رقم برای  63.۰۵۱( 9.376، دی 7.۰۱3، آذر 9.7۰8، آبان 9.۰64

صد رشد در %46نسبت به سال قبل  مارونمیلیارد ریال بوده است. در نتیجه باید گفت که عملکرد  43.۱7۲ گذشته

 داشته است. 

 %۵/۲3نگین پلی اتیلن س - %۲4اتیلن  - %۵/۲6ترکیب فروش محصوالت شرکت بدین شرح است: )منو اتیلن گالیکول 

به ترتیب  96محصول در سال  4گفتنی است، میانگین نرخ فروش این  (.%9ایر محصوالت س - %۱7پلی پروپیلن  -

اه سال م ۱۰در حالی که میانگین نرخ فروش ریال به ازای هر کیلو بوده  44.۵3۲و  44.966 – 3۱.۰۰۰ – 3۰.68۰

 دهد که شرکتماه نشان میدی. عملکرد باشدمیریال  73.۵76و  74.873 – 44.3۲8 – 4۵.۲3۰جاری به ترتیب 

های فروش، شرایط و رشد نرخ این با توجه بههای فروش دارد. اکان روند خوبی در مقدار تولید و فروش و همچنین نرخکم

  ریالی دست یابد. 8.۰۰۰ حدودبرای سال جاری به سود  مارونرود انتظار می
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت پتروشیمی مارون 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 سیمان ارومیه

ماهه  3وره در حالی طی داما سری هم به شمال غرب کشور جایی که سیمان ارومیه حضور دارد خواهیم زد. این شرکت 

ابستان با تریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت که در فصل  ۱9۲میلیارد ریال ) ۱34و  میلیارد ریال فروش 4۵8

گفتنی است،  .ریال( دست یافته است ۲۵3)به ازای هر سهم میلیارد ریالی  ۱77و سود خالص ی میلیارد ریال ۵8۲فروش 

ریال( محقق  ۱8۲میلیارد ریال سود خالص )به ازای هر سهم  ۱۲7میلیارد ریال فروش و  4۰۲ساروم در فصل پائیز با 

د ریال سو 6۲8 میلیارد ریالی، ۱.443نخست امسال با فروش  ماه 9در  سیمان ارومیهدر مجموع باید گفت کرده است. 

به  ریال ۵۰۰میلیارد ریال و سود خالص  ۱.۱84محقق نموده و این در شرایطی است که فروش دوره مشابه سال گذشته 

  ازای هر سهم بوده است.

میلیارد  ۱.374 در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. سیمان ارومیه در حالی سال گذشته را با فروش

ماه  ۱۰روم در میلیارد ریال بوده است. گفتنی است، سا ۱.۲۲9ماه ابتدای سال  ۱۰ریالی به پایان رسانده که درآمد 

، ۱96رداد م، ۱83، تیر ۱7۱، خرداد ۱6۲، اردیبهشت ۱۲۵روردین میلیارد ریالی )ف ۱.479به درآمد  97ابتدای سال 

ملکرد درصدی نسبت به ع ۱۲( دست یافته که حکایت از رشد 36و دی  7۲، آذر ۱۲6، آبان ۲۰۵، مهر ۲۰۲شهریور 

 دوره مشابه سال گذشته دارد. 

ز فروش سیمان صادراتی تامین درصد ا ۲۵درصد از درآمد شرکت از محل عرضه سیمان در بازار داخلی و  7۵در حدود 

درصد داشته است. در سیمان صادراتی نیز مقدار  ۱۲تا  ۱۰ماه کاهشی بین گردد. نرخ فروش سیمان داخلی در دیمی

هزار ریالی نداشته است. افت  6۵۰فروش بسیار محدوده بوده و نرخ فروش تغییر با اهمیتی نسبت به رقم یک میلیون و 

شود عمدتا ناشی از موانعی است که دولت و بانک مرکزی بر سر ها مشاهده میدر اکثر شرکتمقدار فروش صادراتی که 

های صادرکننده دشوار نموده است. با توجه به موارد مطروحه، به نظر راه صادرکنندگان قرار داده و کار را برای شرکت

 ریالی دست یابد. 8۰۰ساروم تا پایان سال به سود حدود 
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت سیمان ارومیه 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 تحلیل بنیادی

 

 شیرازبررسی وضعیت شرکت پتروشیمی 

 معرفی

 و شـده تأسـیس خـاص سـهامی شـرکت صـورت به ۱8/۱۲/۱343  تاریخ در( عام سهامی) شیراز پتروشیمی شرکت

 انتقال یرازش ثبت اداره به ۲6/۱۲/۱37۱ تاریخ در و رسیده ثبت به تهرانی هاشرکت ثبت اداره در۰۱/۱۱/۱344 مـورخ

 شیراز شیمیپترو شرکت حاضر حال در. است شده پذیرفته تهـران بهـادار اوراق بـورس در ۱383 سال در شرکت. یافت 

 شرکت آن، نهایی کنندهکنترل و بوده(  عـام سـهامی) پارسـیان گاز و نفت گسترش شرکت فرعی تجاری واحدهای جزء

 مهندسی و فنـی خـدمات شرکت سهام درصد ۱۰۰ مالک شرکت همچنین. باشدمی( عام سهامی) غدیر گذاری سرمایه

 یلـومترک مرودشـت، در آن تأسیسات محل و شرکت اصلی مرکز نشانی. باشدمی( فرعی شرکت) شیراز پتروشیمی گسترش

 است. واقع زن درود سد - خان پل جـاده 6

 واحـد نیـز و مونیـومآ نیتـرات و نیتریـک اسـید اوره، آمونیـاک، تولیـد واحـد 4 از بـرداریبهـره با شرکت کار به شروع

 هـایطـرح ور،کشـ نیـاز بـه توجه با ازآن پس و بوده توأم( فشرده هوای و بخار برق، آب،) جانبی هایسرویس تـأمین

. است درآمده جراا مرحله به آرگون و متانول واحد همراه به ۲ منطقه آمونیاک و اوره واحدهای ازجملـه متعـددی توسـعه

 پتروشیمی ومس آمونیاک و اوره طرح تولید، چرخه از قدیمی واحدهای سـاختن خارج دنبال به و توسعه روند ادامه با

 و آمونیاک تن 676ر۵۰۰ ساالنه طرح ایـن از برداریبهره با. رسید برداریبهره به ۱39۵ سال ابتدای در شیراز

 عرضه مچنینه و کشـور نیازهـای تـأمین در مهمـی نقـش کـه گردیـد اضـافه شـرکت تولیدات به اوره تن ۱ر۰7۲ر۰۰۰

 .داشت خواهد جهانی بازارهای به

 

 

 



 

 سرمایه و ترکیب سهامداران

به ثبت رسیده است. همچنین اخرین ترکیب  94باشد که در سال میلیون ریال می ۵،۱۰۰،۰۰۰آخرین سرمایه شرکت 

 باشد:سهامداران شرکت به شرح زیر می

 سهامدرصد  نام سهامدار

 ٪51.67 و گاز پارسیان نفت گسترش

 ٪31.63 سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

 ٪2.6 هامون سپاهانگذاری  سرمایه

 ٪2.01 گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

 ٪1.96 صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 ٪1.53 صندوق بازنشستگی کشوری

 ٪8.6 سایر سهامداران

 ٪100 جمع کل

 

 محصوالت شرکتمعرفی 

 پریل و گرانول اوره کود

 .شودمی استفاده شیمیایی کودهای در گسترده بهصورت اوره از

 آمونیاک

 .شودمی استفاده نیتریک اسید و نیترات اوره، تهیه در که است واحدی درون آمونیاک

 متانول

 نوعی: آمونیوم نیترات هاضدیخ و هاپالستیک ها،رنگ ها،حالل همچون محصوالتی تولید در که است فرار و سبک ایماده

 .رودمی بکار کشاورزی جهت خاک، کردن نیتراته برای که است شیمیایی کود

 نیتریک اسید

 صـنایع و لـیآ و معـدنی هاینیترات تولید شیمیایی، کودهای تهیه برای که است خورنده مایعی و قوی اسید محصول این

 .دارد کاربرد سازیپالستیک



 

 آرگون

 فلزهـای سـتنش و زیرکنیـوم، تصـفیه دوجـداره، هـایپنجره و هاالمپ حبابهای کردن پر جهت عموماً محصول این

 .رودمی کار به آن در شدهحل گازهای کردن جدا منظوربه مـذاب

UAN 

 باشـدیم شیراز پتروشیمی اختیار در انحصاری صورت به فارسخلیج منطقه در موجود هایشرکت میان در محصول این

 .باشدمی خشکسالی شرایط در استفاده جهت بهتر رقابتی مزیت همچنین بهتر جذب قابلیت دارای و

 

 ظرفیت اسمی

 باشد:ظرفیت اسمی محصوالت شرکت به شرح جدول زیر می

 ظرفیت اسمی نام محصول

 1،567،000 اوره

 1،005،000 آمونیاک

 341،200 اسید نیتریک

 214،500 آمونیومنیترات 

 84،000 متانول

 5،000 آرگون

 

 97ماهه ترکیب مبلغ فروش در نه

باشد و سایر محصوالت از قبیل متانولو اسید نیتریک و درصد از مبلغ فروش شرکت محصول اوره می 8۲نزدیک به 

 شود.درصد از مبلغ فروش شرکت را شامل می۱8تنیترات در مجموع 
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 97ماهه در نه ترکیب مقدار فروش اوره

رس کاال عرضه درصد در بو ۱درصد اوره کشاورزی و  ۲۵ش اوره شرکت به بازارهای صادراتی، درصد از فرو 74نزدیک به 

باشد. در حال حاضر قیمت جهانی اوره فارس میهای جهانی فوب خلیجشده است. قیمت اوره صادراتی برمبنای قیمت

ها محصوالت خود را با های ایرانی به واسطه تحریمباشد، اگرچه شرکتیان مدالر در حال نوس ۲6۰-۲۵در محدوده 

 رسد.درصدی به فروش می ۲۰-۱۵تخفیف 

 

 

 97-۸7های روند تولید اوره سال

با راه اندازی  9۵ر نوسان بوده است. در اوایل  سال دهزار تن  64۰-۵۵8محدوده  94مقدار تولید اوره شرکت تا سال 

لید جدید خط تو 97و  96میلیون تن رسیده است. در سال  4/۱ید جدید شرکت میزان تولید به طرح توسعه و خط تول

 به ظرفیت کامل رسیده است.
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 97-۸7های روند تولید متانول سال

سال گذشته  ۱۰باشد. میزان تولید واقعی متانول شرکت در هزار تن در سال می 84ظرفیت اسمی تولید متانول شرکت 

 هزار تن بوده است.۱۰4 - 86در محدوده 

 

 

 97ماهه ترکیب بهای تمام شده نه

درصد از آن خوراک مصرفی 9۰باشد که درصد از بهای تمام شده تولید مربوط به هزینه مواد مستقیم می43نزدیک به  

درصدی در  ۱۱دی و دستمزد مستقیم سهم درص46باشد. سربار سهم بندی میگاز متان و مابقی هزینه کیسه و نخ بسته

 ترکیب بهای تمام شده تولید داشته اند.
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 97ماهه ترکیب سربار نه

های باشد. باتوجه به اضافه شدن هزینههای استهالک میدرصدی دارد هزینه 4۰های سربار که وزن بخش اصلی هزینه

 بل افزایش یافته است.های استهالک نسبت به سال قتسعیر ارز، هزینه

 

 

 نکات حائز اهمیت

باشد. ه شرکت ملی صنایع پتروشیمی میبمیلیون یورو بدهی  8۵های پرداختنی غیرتجاری دارای  در حسابشرکت 

امی میلیون یورو بوده است که تم۱۵۱در حدود  97ماهه سال همچنین تسهیالت ارزی شرکت در پایان گزارش شش

حسابداری در رابطه با تسعیر ارز در  ۱6ه به استاندارد نیما( تسعیر شده است. و باتوجها با نرخ ارز قابل دسترس )نرخ نآ

سعیر و شناسایی تنحوه  98به بهای تمام شده طرح انتقال یافته است. بسته به میزان تغییرات نرخ ارز در سال  97سال 

 متفاوت خواهد بود.ها درحساببدهی ارزی 

 

 ساز اوره هایشرکت بازار ارزش و اسمی ظرفیت مقایسه
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 9۸-97سود کارشناسی سال برآورد 

ریال  ۱477و  9۱۰با دو سناریو آزادسازی و عدم آزادسازی نرخ اوره کشاورزی به ترتیب سود هر سهم  97برای سال 

 بینی شده است.پیش

 98مفروضات سود کارشناسی سال 

دالر، نرخ خوراک  ۲9۰ول های تحریم اوره صادراتی، نرخ جهانی متاندالر هزینه ۵۰دالر،  ۲۵۰میانگین نرخ اوره جهانی 

ریال و نرخ اوره کشاورزی در دو سناریو آزادسازی ۱۰۰،۰۰۰ریال، نرخ دالر خوراک ۱۰۰،۰۰۰سنت، نرخ دالر فروش  ۱۲

 و عدم آزادسازی 

 

 با فرض آزاد سازی اوره داخلی 98تحلیل حساسیت سود سال 

 

کارشناسی 98کارشناسی 98کارشناسی 97کارشناسی 97نهماهه 87سال 96دوره مالی

17,168,81517,956,88525,471,79928,751,08739,546,80031,686,800فروش

19,510,916-19,510,916-14,846,974-14,846,974-9,233,330-9,939,297-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

7,229,5188,723,55510,624,82513,904,11320,035,88412,175,884سود )زیان( ناخالص

2,959,288-2,959,288-2,466,073-2,466,073-1,807,972-2,322,800-هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

120,00000000-خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

4,786,7186,915,5838,158,75111,438,04017,076,5969,216,596سود )زیان( عملیاتی

2,500,000-2,500,000-2,024,289-2,024,289-1,374,289-3,884,771-هزینه های مالی

1,500,000-1,500,000-1,042,492-1,042,492-792,492-2,352,713-خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

1,450,7664,748,8025,091,9708,371,25913,076,5965,216,596-سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

521,660-1,307,660-837,126-452,316-417,999-0مالیات

1,450,7664,330,8034,639,6547,534,13311,768,9364,694,936-سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

000000سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

1,450,7664,330,8034,639,6547,534,13311,768,9364,694,936-سود )زیان( خالص

2848499101,4772,308921-سود هر سهم پس از کسر مالیات

5,100,0005,100,0005,100,0005,100,0005,100,0005,100,000سرمایه

E P S

2,308180190200210220230240250260270280290300

80000-270-491723946158361,0571,2781,5001,7211,9422,1632,385

90000513005497981,0461,2951,5441,7932,0422,2912,5402,7893,037

1000003726489251,2021,4781,7552,0312,3082,5842,8613,1373,4143,690

1100006939971,3011,6061,9102,2142,5182,8223,1263,4313,7354,0394,343

1200001,0141,3461,6782,0102,3412,6733,0053,3373,6694,0014,3324,6644,996

1300001,3351,6952,0542,4142,7733,1323,4923,8514,2114,5704,9305,2895,649

1400001,6562,0432,4302,8173,2053,5923,9794,3664,7535,1405,5275,9156,302

1500001,9772,3922,8073,2213,6364,0514,4664,8815,2955,7106,1256,5406,955

نرخ جهانی اوره

تحلیل حساسیت پتروشیمی شیراز

نرخ ارز



 

 تایم فریم هفتگی  –تحلیل تکنیکال پتروشیمی شیراز )شیراز( 

ای سال جاری ، از ابتد ABCDEFGهای ساله با لیبل ۵/4در پتروشیمی شیراز، پس از یک اصالح طوالنی مدت حدود 

ریالی  ۲.۰7۰های ماهه، از قیمت ۵شاهد آغاز یک سیکل پر قدرت افزایشی بودیم؛ بطوریکه سهم طی یک بازه زمانی 

ت. به نظر الیوتی( وارد روند اصالحی شده اس 3موج ریالی )تحت عنوان  7.9۰۰استارت زده و پس از رشد تا سطوح 

تواند ریالی می ۵.۰۵۰ – 4.6۵۰اکمی بوده و در نتیجه محدوده تر flatیا  zigzagاصالحی به شکل  4رسد موج می

گرانی که قصد ورود و محدوده مناسبی برای خاتمه یافتن اصالح و برگشت شیراز به مدار رشد باشد. لذا معامله

بایست روند معامالتی شیراز در محدوده حمایتی یاد شده را زیر نظر داشته باشند. گذاری در این نماد را دارند، میسرمایه

 ریال خواهد بود. 9.6۰۰الی  8.6۰۰ن تحلیل، هدف قیمتی سهم محدوده در صورت صحیح بودن ای

 

 

 

 

 

 

 



 

ماه بورس کاالبهمن چهارمگزارش معامالت هفته   

 رینگ صنعتی 

رو بود؛ با وجود دو روز تعطیل در این هفته درصدی ارزش معامالت روبه 7۰در هفته گذشته رینگ صنعتی با کاهش 

در نبود جای بسیاری از محصوالت از جمله ورق، شمش و آهن اسفنجی در بخش فوالدی به خصوص خالی بود. 

ها در این بخش با استقبال قابل ایر شرکتتولیدکنندگان عمده نظیر فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان، محصوالت س

د درص ۲3درصد و سبد میلگرد فوالد خراسان تا  ۲8رو گشتند به طوری که سبد میلگرد فوالد آذربایجان تا توجهی روبه

 نسبت به قیمت پایه رقابت شدند.

اال رقم بورس ک یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 4۰.63۰از  شیعرضه ب ۲4/۱۱/97 به چهارشنبه یدر هفته منته

مله شد معا یدر تاالر صنعت تایکه نها یداشت البته رقم کاهشتن  ۱86.۱7۰خورد که نسبت به هفته گذشته حدود 

 رو گشت. روبهتن  66.۵۰۰یی معادل با داشت و با تقاضا کاهش ،تن ۱87.۱4۰تن بود که نسبت به هفته قبل  ۱9.۲7۰

 

 * : محصول معامله نشده است.

 محصول عرضه نشده است.** : 

 بود.  مسیتن محصوالت  ۲6.۰۰۰ در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

 رو و تمام آن خریداری شد.تن شمش روی عرضه شد که با استقبال تقاضاکنندگان روبه ۵۰۰این هفته  یبخش رو در

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
**ذوب آهن اصفهانتیرآهن

**ذوب آهن اصفهانسبد مخلوط

**پرشین فوالد آریا

تولیدی فوالد 

سپید فراب کویر
**

31,81939,24723/340/00فوالد خراسان

31,81940,55927/47فوالد آذربایجان

188,561202,7727/547/04آلومینیوم ایرانشمش 405,543,6002,0005,2802,000آلومینیوم

547,635547,6350/008/92ملی مسکاتد

**ملی مس

566,061566,0610/008/84گیل راد شمال

566,061566,0610/008/84دنیای مس کاشان

**کابلسازی افق البرز

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
3,240,917,59040,43066,08019,070

ارزش 

معامالت 

نسبت به قبل 

70درصد 

کاهش داشته 

است

12,130

میلگرد

2,270,282,54026,0004,6404,640مس
مفتول

482,585,45012,13055,860میلگرد/تیرآهن



 

 نینسبت تقاضا را در ب نیشتریه عرضه، ببنسبت  یبرابر 67/6ی با تقاضافوالد آذربایجان  A3 - 3۲تا  ۱4 لگردیسبد م

ورت سبد همان محصول که به صبه  مربوطنیز نسبت تقاضا به عرضه  یهفته داشت. رده بعد نیمحصوالت عرضه شده ا

 بوده است. برابری  ۱۵/6خرد در همان روز معامالتی عرضه شده، با نسبت 

 

پلیمریرینگ   

 

  در هفته گذشته با وجود جذابیت قیمتی برای خریداران کاهش داشته است. و حجم معامالت ش معامالتارز

 

بود تقاضا در در هفته گذشته حجم تقاضا به شدت کاهش یافته به طوریکه از میزان عرضه نیز کمتر بوده است. کم

ایه عالم قیمت پاو عدم بورس کاال ازارها از جمله بازار نیمه تعطیل ب توان به وضعیتمی را تا حدودی هفته گذشته

کاهش در حجم  با وجود جدید و همچنین اتمام سهمیه ماهانه یا بعضا ساالنه بسیاری از تقاضاکنندگان نسبت داد.

 توان وضعیت بازار را در شرایط رونق در نظر گرفت.تقاضا و ارزش معامالت می
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ارزش معامالت رینگ پلیمری میلیون ریال
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میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت در رینگ پلیمری
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میزان عرضه

حجم معامالت



 

 

 باشد. بیشترین درصد ارزش معامالت به ترتیب مربوط به پتروشیمی تندگویان و پلی پروپیلن جم می

 

  ، شیمی نوید زرپتروشیمی   ZH550J های نساجی مربوط بهدر رینگ پلیمری در میان پروپیلن بیشترین درصد رقابت

HP552R مارونپتروشیمی ،RG1102XK  ان رقابت و کمترین میزدرصد  7/4و  7/4، 7رجال به ترتیب با پتروشیمی

یی پلی شد و در گروه کاالبادرصد رقابت می ۰/۲ پتروشیمی مارون با C30Sرقابت در این گروه کاالیی مربوط به 

یمی پتروش ZR340R نویدزرشیمی وپتروشیمی  ZB548R پلی پروپیلن جم،  EP548Rهای شیمیاییپروپیلن

 وپلی پروپیلن جم  EP440G  ،EPX3130 درصد بیشترین درصد رقابت و 4۵ و ۵8، 7۰نویدزرشیمی به ترتیب با 

ZB445L زرشیمی بر روی قیمت پایه معامله شدند. پتروشیمی نوید 
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۸۰ درصد رقابت محصوالت در رینگ پلیمری
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MR230

ZR230C



 

  رینگ شیمیایی

 

وشیمی شازند، اسید استیک فن آوران، دی اتیلن گالیکول پتردر رینگ شیمیایی دی اتیلن هگزانول پتروشیمی شازند،  

، 38.۵66، 3۲.۱۰۱، 79.۰۵۲ به ترتیب با قیمت پایهمنو اتیلن گالیکول پتروشیمی شازند، سود کاستیک پتروشیمی اروند 

شیمیایی  رینگ درصد رقابت تنها محصوالت رقابتی در 3/۰، و 4، 7/6، 4/9، 79 ریال و به ترتیب با ۱۰.49۰و  43.64۰

 بودند. مابقی معامالت در رینگ شیمیایی بر روی قیمت پایه انجام شد.

 

های نفتیهرینگ فرآورد  

 

و در کنار آن باشد معامالت وکیوم باتوم میهای نفتی مربوط به معامالت در رینگ فرآورده حجم عمدهدر هفته گذشته 

 هزار ریال را به خود اختصاص داد. 4۲.8۵6.۵۰۰تنی، ارزش معامله معادل  ۲.۰۰۰سالپس وکس با عرضه 

۲۸۱۰۴, حجم معامله۲۸۳۱۹, حجم معامله

۴۴۹۹۴, عرضه۴۳۷۶۶, عرضه

۳۱۱۸۶, تقاضا۳۰۶۲۳, تقاضا
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حجم معامالت، عرضه و تقاضا در رینگ شیمیایی
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حجم معامالت، عرضه و تقاضا در رینگ فرآورده های نفتی



 

 رینگ صادراتی

 
قیر  عرضه شده که توسط پاالیش  6۰7۰حجم معامالت در رینگ صادراتی در هفته گذشته مربوط به قیر بیشترین

 ،۲4.۰۰۰، 3۰.۲46کسری، نفت پاسارگاد تهران، شیمی تجارت نقش جهان و بهبود صنعت بیرجند به ترتیب با قیمت پایه 

تهران  عرضه شده توسط شیمی تجارت نقش جهان، نفت پاسارگاد 8۵۱۰۰قیرریال عرضه شده است.  ۲۵.447و  ۲8.646

وسط نفت تعرضه شده  4۰۵۰ریال معامله شد و قیر  ۲۵.447و  ۲4.۰۰۰، ۲8.646ت پایه و صنعت قیر هرمزگان با قیم

 .ریال معامله شد ۲۵.6۰۰پاسارگاد بندرعباس با قیمت پایه 

 

 رینگ کشاورزی

 در رینگ کشاورزی در دو هفته گذشته هیچ گونه معامله ای انجام نشد.

 

 انرژی

 شود:ماه به شرح ذیل ارائه میم و چهارم بهمن بررسی اجمالی معامالت بازار انرژی در هفته سو

 

 

 

7۲847 84۲97 7۱847

۵477۵ 4۲۲7۵
37۰7۵

۰
۲۰۰۰۰
4۰۰۰۰
6۰۰۰۰
8۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰
۱4۰۰۰۰

تقاضا میزان عرضه حجم معامالت

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

بهمن۱9تا ۱3 بهمن۲6تا ۲۰



 

ماههفته سوم بهمن  

 

 

 

 

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

3/70-28,40028,4000/00پاالیش گاز ایالم

S50030,14030,1400/00پاالیش گاز خانگیران

36,79136,7910/00پاالیش نفت شیراز

26,32126,3210/0039/20پاالیش نفت تهران

0/44-36,79136,7910/00پاالیش نفت شیرازسنگین

59,27259,2720/000/91پتروشیمی بوعلی سینا

49,11649,1160/00پاالیش تبریز

0/40-17,86418,9005/80پتروشیمی شیراز

0/40-17,86417,8640/00پتروشیمی زاگرس

0/00*46,294پاالیش اصفهان

46,29446,2940/000/00 پاالیش بندرعباس

100/00-46,294پاالیش تبریز

100/000/00-46,294پاالیش شیراز

46,29446,2940/000/00پاالیش تهران

**پاالیش اصفهان400

38,56438,5640/000/00پاالیش تبریز

38,56438,5640/000/00پتروشیمی بندرعباس

38,56438,5640/000/00پاالیش اصفهان

0/00*32,830پاالیش تبریز

32,83032,8300/000/00پاالیش شیراز

33,44833,4480/000/00پاالیش اصفهان410

**پاالیش اصفهان406

**پاالیش اصفهان

42,52742,5270/000/00پتروشیمی بیستون

0/00*40,527پاالیش اصفهان

40,52740,5270/000/00پتروشیمی بیستون

**پاالیش کرمانشاه

239,695,75218,0827,8846,965سایر

 کل معامالت 

انرژی
1,758,743,141113,18257,37049,042

ارزش 

معامالت 55 

درصد رشد

12,276

107,913,5395,2057,542متانول

369,669,30021,01017,490میعانات گازی

سبک

182,727,6003,6983,5783,078ریفورمیت

302,683,15029,7258,5258,525نفتا

5,947

402

404

502

503

53,469,5709,5001,2551,155آیزوریسایکل

496,368,23024,96310,89710,897حالل



 

ماههفته چهارم بهمن  

 

محصول معامله نشده است. * :  

 ** : محصول عرضه نشده است.

 

 

 

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
28,90028,9000/00پاالیش گاز ایالم186,925,20015,0046,9746,468

S50028,90028,9000/00پاالیش گاز خانگیران

_26,85526,8550/00پاالیش نفت تهران _ _

**پاالیش نفت بندرعباس

1/38*37,298پاالیش نفت شیرازسنگین

**پتروشیمی بوعلی سینا

2/58-47,84847,8480/00پاالیش تبریز

17,86418,6884/610/00پتروشیمی شیراز

17,86417,8640/000/00پتروشیمی زاگرس

46,29446,2940/000/00پاالیش اصفهان

46,29446,2940/000/00 پاالیش بندرعباس

0/00*46,294پاالیش تبریز

**پاالیش شیراز

**پاالیش تهران

33,76033,760پاالیش اصفهان400

38,56438,5640/000/00پاالیش تبریز

38,56438,5640/000/00پتروشیمی بندرعباس

38,56438,5640/000/00پاالیش اصفهان

0/00*32,830پاالیش تبریز

0/00*32,830پاالیش شیراز

33,44833,4480/00پاالیش اصفهان410

33,44842,1390/00پاالیش اصفهان406

42,52742,5270/000/00پاالیش اصفهان

**پتروشیمی بیستون

40,52740,5270/000/00پاالیش اصفهان

**پتروشیمی بیستون

**پاالیش کرمانشاه

869,956,98832,30332,28330,483سایر

 کل معامالت 

انرژی
1,671,937,98178,65259,05655,119

ارزش 

معامالت 

5 درصد 

کاهش

5,205

2,325

میعانات گازی

نفتا
سبک

ریفورمیت

متانول

8,612,640930140140

268,550,0008,9507,7507,750

94,386,6335,9345,205

آیزوریسایکل

حالل

402

404

502

503

135,872,97012,7603,6502,748

107,633,5503,5002,325



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 

 بورس

 داد: شنهادیپ هاییدارا یابیارز دیاز محل تجد هیسرما شیافزا یاتیمال تیمعاف یمجلس دو شرط برا یهامرکز پژوهش

 ۱4۱ مشمول ماده 98 وریشهر 3۱عملکرد تا  یمال یهابراساس صورت دیمذکور با یهاشرط آن است که شرکت نیاول

 یهاه شرکتآن است ک زیشرط ن نیدوم شده باشند. ۱347اسفند  ۲4از قانون تجارت مصوب  یاصالح قسمت یقانون حهیال

 رج شوند.از قانون تجارت خا یاصالح قسمت یقانون حهیال ۱4۱از شمول ماده  یابیارز دیتجد نیبا ا دیمذکور با

 

 خودرو

معاون وزیر صنعت اعالم کرد: بسته ساماندهی بازار خودرو با هدف حمایت 

از خودروسازان برای عبور از شرایط بحرانی موجود، به تصویب ستاد اقتصاد 

ند سرفصل و محور اصلی است مقاومتی کشور رسیده است. بسته دارای چ

توان به تامین سرمایه در گردش خودروسازان در بخش که از آن جمله می

های ارزی و ریالی، با هدف بازگشت به سقف تولید قبلی، واگذاری دارایی

سازی قطعات و غیرمولد خودروسازان تا سقف هزار میلیارد تومان، داخلی

 د.ان به خارج از کشور اشاره کردرصدی وابستگی ارزی خودروساز 3۰کاهش 

 

. است دهیگاه رسدست ۱.۵۰۰ یدستگاه در روز به باال 4۰۰از  پایسا دی: تولگفت شبکه خبر تریت در برنامه تنعص ریوز

 اند.کرده یدر روزنامه آگه دهیخودرو اموال مازاد خود را به صورت مزا رانیو ا پایشرکت سا دستور، طبق

 



 

 فوالد و سنگ آهن

 89۰هزار و  3گهر با اعتبار پروژه گل 6از  یبردارگفت: بهره رجانیفرماندار س

منصور  است. رجانیدهه فجر امسال در س یهاافتتاح نیتومان از مهمتر اردیلیم

هزار  6بالغ بر  یبا اعتبار انیرانیشرکت فوالد ا ۲افزود: خط گندله  یآبادیمک

 دیتن در سال و خط تول ونیلیم 4 دیبا تول 7و  8کنستانتره  دیخط تول ارد،یلیم

 ت.هاسطرح نیتن در سال از جمله ا ونیلیم ۲ دیبا تول انیرانیکنسانتره فوالد ا

 

 ذوب برای آهن سنگ تن میلیون ۵/6 تامین برای جدید تفاهمنامه: داد خبر شستا عامل مدیر

 یآهن براذوب UIC6۰ لیگفت: پارت دوم ر زیذوب ن رعاملیمداست.  راه در اصفهان آهن

 . منعقد شده است لیر لیتحو یبرا زین ییبه بازار آماده است و قراردادها لیتحو

 

 محصوالت شیمیایی

سازی قدیم به واحد ایزومریزاسیون پروژه طرح ابتکاری تغیر کاربری واحد بنزینشرکت پاالیش نفت تبریز اعالم کرد 

شرکت با موفقیت بصورت آزمایشی این بدون احداث واحد جدید و صرفا با هزینه خرید کاتالیست در  کنفتای سب

برداری از واحد مذکور با تامین پس از بهره .برداری خواهد رسیددهه فجر سال جاری به بهره یاناندازی و تا پاراه

mtbe های گذشته عرضه خواهد شد که در سال 4 رومورد نیاز کل محصول بنزین تولیدی این شرکت با استاندارد یو

ریالی  ۵4از پروژه مذکور افزایش  اریبرددرصد بوده است. شایان ذکر است آثار مالی ناشی از بهره 4۰میزان ه این ب

  سود هر سهم در ماه خواهد بود.

 

 

در مورد ی حسن خبرداد. اساسولیجم و آر یهایمیبا پتروش یدو پروژه مشارکت یپارس از اجرا یمیپتروش رعاملیمد

جم دو پروژه  یمیساسول و پتروش ایآر یمیپتروش یبا همراه میگفت: قصد دار یمیپتروش نیا یاتوسعه یهابرنامه

 میافزود: قصد دار یو کرد. میاعالم خواه رهیمد اتیآن را بعد از گرفتن مصوبات ه اتییکه جز میاجرا کن یمشارکت

 یصادرات یهاکه از محل خوراک میکن نیاز خوراک آن را ما تام یبخش ایکه تمام خوراک  مینمشارکت ک ییهادر طرح

 .نشود جادیشرکت ا یسودآور یبرا یشده و مشکل جادیکار  ارزش افزوده  ا نیبا ا  میکنیما تالش م خواهد بود.



 

 هابانک

 انیکه ز دهدینشان م رانیبانک صادرات ا یمال یهاشرکت بورس گفت: صورت رعاملیمد

بانک  نیکند، ا دایروند ادامه پ نیکم شده و اگر ا رانیبانک صادرات ا

 ییبازگشا نکهیبر ا دیبا تاک ییصحرا یعل. سودآور خواهد شد ندهیسال آ

 تیریمد ژهیبا توجه به نگاه و هیدر بازار سرما رانینماد بانک صادرات ا

سهم بانک  متیتشکر دارد، روند متعادل ق یجا ه،یو بازار سرما یمال یهاییدارا یعامل به نقدشوندگ

 د.آن را مورد اشاره قرار دا یو حفظ قدرت نقدشوندگ

 

سهام مربوط به بانک در  یبانک فروش سبد پرتفو یاقدام عمل نیمهمتر عامل بانک تجارت مطرح کرد: ریمعاون مد

. میانجام شده با بورس در صدد فروش سهام مس و فوالد هست یمجموعه بود. بر اساس هماهنگ ریز یهااز شرکت یتعداد

متعلق به بانک تجارت است که در قالب  روگاهین کیدرصد سهام  ۱9بر فوالد و مس،  عالوه

در . میهست یسهامدار، درصدد فراهم کردن مقدمات واگذار گریا دو بانک دمشترک ب یومیکنسرس

و بواسطه عدم بازپرداخت  قهیبه عنوان وثاست  یامالک بانک مربوط به امالک نیحوزه امالک مهمتر

 یهاییدارا میدر تالش هستبه تملک خود درآورده است. در حال  انیمشتر یاخذ شده از سو التیتسه

 م.ینحو ممکن به فروش برسان نیها و امالک را با بهتریگذار هیابانک در بخش سرم

 

 ساخت تجهیزات

 3.۵۰۰آبادی در جریان بازدید وزیر برق عراق از کارخانجات مپنا با اشاره به اینکه عباس علی

مگاوات آن نصب و در حال تولید برق است،  ۱.۵۰۰مگاوات در عراق قرارداد داشتیم که 

گفت: در حال حاضر آماده  آبادیعلی .مانده نیز در حال نصب استت باقیمگاوا ۲.۰۰۰گفت: 

ها همکاری با کشورهای اروپایی و سایر کشورها به غیر از اسرائیل هستیم و با همه آن

سوریه، مدیرعامل مپنا گفت: در حال حاضر به کشورهای اندونزی، عمان، پاکستان، عراق،  .قراردادهایی امضا شده است

گاه در الذقیه سوریه آغاز گفت: ساخت نیرووی همچنین  .کشورهای آفریقایی، اروپایی و روسیه صادرات تجهیزات داریم

 ت.شده اس

 

 



 

 سیمان

های یک ررسی: در حال حاضر افزایش نرخ سیمان، در انتظار بداشتاظهار دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 

میزان  مرکز مالی معتبر از قیمت تمام شده صنعت سیمان است. بر اساس گزارش این مرکز مالی تصمیمات درخصوص

تان اشاره کرد و شیخان در ادامه به بحث صادرات ریالی به دو کشور عراق و افغانس .شودافزایش نرخ گرفته و ابالغ می

های سو تحریمهای سیمانی غرب کشور در حال حاضر با مشکالت فراوانی برای صادرات مواجه هستند. از یکگفت: شرکت

 ها را بسته است. بیرونی و از سوی دیگر مقررات داخلی دست و پای این شرکت

 

 یبرا یادیز لیتما ی: در حال حاضر تاجران سورگفت هیو سور رانیا یاتاق بازرگان سیرئ

اقالم  یو برخ کیسرام یفوالد، کاش مان،یاز کشور ما دارند و خواهان س دیو خر یهمکار

را امضا  روگاهیقرارداد احداث چند ن زیهستند. ضمن آنکه شرکت مپنا ن رانیا دیتول ییغذا

  زده شد. هیالذق روگاهیکلنگ احداث ن ریاخ سفرکرده و در 

 

 مخابرات

شرکت  نیوجود دارد ا رانیکه در اساسنامه مخابرات ا یبر اساس بند :شد اعالم اخابردر مجمع 

کند لذا در  افتیدر نیمجمع از مشترک بیخطوط تلفن را با تصو یبرا ینگهدار نهیتواند هزیم

 نهیهز نیا .شود افتیرد نیاز مشترک ینگهدار نهیهز آبونمان، یمجمع مصوب شد که به جا

 ۱.۰۰۰کوچک و مراکز استان ها و تهران با هم متفاوت است و از ماهانه  یدر روستاها و شهرها

مبلغ  98در بودجه سال همچنین  .ابدییم شیتومان در تهران افزا ۵.۵۰۰انه شود تا ماه یتومان در روستاها شروع م

USO  ندهیدر سال آ نهیهز نیحذف شده و ا ،آن پرداخت کرده بود یتومان برا اردیلیم ۲66که همراه اول سال گذشته 

به دولت پرداخت نخواهد  ،دهندیانجام م افتهیدر مناطق کمتر توسعه  رانسلیکه همراه اول و ا ییهایگذار هیبعلت سرما

 شد.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


