
 

1397 اسفندماه 11 شنبه /35شماره   



 

  

 معامالت روند بینیپیش و بازار به نگاه 

 هفته معامالت ارزش و هاشاخص وضعیت آخرین بررسی 

 خبری مجله 

 جهانی هایبازار 

 هاشرکت عملکرد گزارش بررسی 

 بنیادی تحلیل 

 کاال بورس در معامالت گزارش 

 شایعات و اخبار به نگاهی 

 

 عوامل گردآورنده:              

 

 دکتر افشین عزیزیان مدیر مسئول:

 مهبد قندچی سردبیر:

 مهبد قندچی، محمد مهدی علیزاده، تحریریه:

 مهسا پاکپورمحمد داوود فصاحت ، الهه چپردار و         



 

 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 

های اخیر پشت سر گذاشت. ها و ماهماه را با بازدهی مثبت و جبران بخشی از افت هفتهبورس تهران نخستین هفته اسفند

عواملی ته تغییر های ماهانه و البر تردد گزارشپُهای سهام در جریان سازتغییر شرایط محیطی و حفظ وضعیت مثبت بازی

 از شناسایی دالیل باشد. اما فارغها میساز شده بود، عامل اصلی بهبود سطح عمومی قیمتکه توقف رشد مهرماه را زمینه

دهد ه اخیر نشان میما 5گاهی به تحوالت فعاالن بازار سرمایه است. ن دغدغهبینی ادامه مسیر، مهمترین رشد، پیش

های تجاری میان چین و آمریکا، توقف رشد نرخ ارز و نگرانی اسطه تشدید تنشهای جهانی به وعواملی نظیر افت قیمت

های بازار سرمایه ها، بیشترین نقش را در عقبگرد شاخصها با آغاز دور جدید تحریماز بابت مقدار فروش صادراتی شرکت

واضع خود بازار را به زیر یر مگران با تغیداشته است. در واقع موج پر قدرت صعودی به یک باره متوقف شد و معامله

 کشیدند. 

بینی وضعیت کوتاه مدتی کمی دشوار است. چراکه شاهد صف آرایی عوامل دوگانه تاثیرگذار بر در شرایط فعلی، پیش

گران توسط معامله بازار سرمایه هستیم. در نگاهی به عوامل بازدارنده، بحث تسویه اعتبارات کارگزاران و شناسایی سود

های اخیر را به ماه سالرکود اسفنداشخاص حقوقی در آخرین ماه از سال را داریم. این عامل بصورت سنتی،  به ویژه

دهند. از طرف دیگر، ر کار قرار میاحتیاطی را در دستوگران رفتار دنبال داشته است. در واقع در این برهه زمانی، معامله

تجاری از هایی درخصوص شیفت جنگ زمزمه ری میان آمریکا و چین،ها به حل و فصل مناقشه تجابا افزایش اُمیدواری

اعمال کند،  یصددر 25تعرفه  کایبه آمر یواردات یدونالد ترامپ قصد دارد بر خودروهارسد. چین به اروپا به گوش می

  .سازدیمواجه م یااروپا را با مشکالت گسترده هیکه در صورت وقوع اقتصاد شکنده اتحاد یامر

مل بازدارنده سنگینی که نسبت به عوا نکات مثبت داشت. نکاتیاما در عین توجه به عوامل بازدارنده، باید نگاهی هم به 

ر سامانه نیما، دهزار تومانی  9بیشتری به لحاظ وزنی دارند. داغ شدن مجدد تنور بازار ارز و در نتیجه ثبت دالر 

ها در کنار آرامش نسبی در فضای کرد تولید و فروش ماهانه شرکتتحرکات مثبت در بورس کاال، انتشار گزارش عمل

عتماد از دست رفته نسبت توانند باری دیگر ا، میتومانی در بودجه دولت 4.200و امیدواری به حذف دالر  المللیبین

فتار رر دهند. های جدید قراهزار واحدی و حتی ثبت قله 195ها را در مسیر سقف به بازار سهام را بازیابی و شاخص

 شود.ر از نوسانات ارزی متاثر میکند که معموال بازار سهام با یک فاز تاخیبازار ارز و بورس این نکته را یادآوری می 2



 

میلیارد تومان  200شود، سررسید شدن بیش از نکته مثبت دیگری که به عنوان یک پتانسیل مهم از آن یاد می

ها ر نقدینگی از بانکشور است. یکی از دالیل شدت گرفتن نوسان دالر و سکه، فراهای کنقدینگی سپرده شده در بانک

ع در نوسان مثبت رسد این موضولذا به نظر می در راستای جبران تورم و کسب بازدهی بیشتر در این بازار بوده است.

ود بیشتر نقدینگی و کود، نیاز ورتاثیر نبوده است. البته برای قطعیت خروج بازار از ربیروزهای اخیر بازار سرمایه 

 گیر دولتی داریم. ته شدن یکسری از قوانین دست و پا برداش

ها طی این دوره به نگرانی دانیم تحریمچنانکه میها باید گفت، درخصوص بحث گزارش عملکرد تولید و فروش شرکت

ن خصوص شد. اگرچه مشکل فروش در انتقال هایی در ایواکنشاهالی بازار در مورد سهام دالری دامن زد و موجب بیش

ها به صادرکنندگان وجود داشت اما عدم اطمینان در مورد روند آتی این جریان، تاثیر و تحمیل تخفیف ارز کاال، دریافت

 های ماهانه در دورهدوره از گزارش 3د. با وجود این، سهامداران با انتشار نموواقعی موضوع را از حیث روانی بیشتر می

تیجه فشار روانی ناشی از این ناحیه بر سهام نو در  نمودندتری از فروش صادرکنندگان پیدا پساتحریم، تصویر واقعی

  صادراتی فروکش کرد.

فروش  دهد که اگرچه نرخهایی که در بخش صادرات فعالیت بیشتری دارند، نشان میماه شرکتبررسی گزارش بهمن

آهن کاهش یافته اما به لحاظ وزنی، وضعیت چندان هم دشوار گرفته تا فوالد و سنگ اکثر محصوالت از اوره و متانول

ها تالش بیشتری برای گذر از موانع ایجاد شده گیریم، شرکتها فاصله بیشتری مینبوده و هر چه از آغاز دور دوم تحریم

های اخیر بیش از اندازه تُند بوده و در در ماهگران توان ادعا کرد که واکنش معامله. بنابراین میکنند)توسط آمریکا( می

 نتیجه شاهد برگشت تعادل به رفتار فعاالن بازار هستیم. 

رسد بینی روند آتی با توجه به ابهامات موجود دشوار است اما به نظر میبندی موارد فوق باید گفت که پیشدر جمع

توان به ها تا پایان سال، میم در صورت عدم رشد قیمتکوزن اخبار مثبت بیش از اخبار و عوامل منفی باشد و دست

گذارانی که طی روزهای پیش رو گران و سرمایهتعویق روند صعودی از ابتدای سال آتی امیدوار بود. بنابراین معامله

مناسبی را توانند بازدهی ( می98ماهه )تا پایان شهریور سال  6کنند، با فرض دوره زمانی اقدام به خرید در بازار می

 ها کسب کنند.اده مالی شرکتدگذاری با مطالعه به روی مشروط به سرمایه

تومانی جدی شده است. بر اساس  4.200. این روزها بحث حذف دالر کنیممیو در انتها به یک نکته مهم دیگر اشاره 

 4.200گفت: مجلس مخالف استفاده از ارز  یاسالم یمجلس شورا قیتلف ونیسیکم عضواین گزارش، طی روزهای اخیر 

 یبرا یاسالم یمجلس شورا دیبا اشاره به طرح جد یو ضرر مردم است. روند به نیواردات است؛ ادامه ا یبرا یتومان

 یشده با کارت اعتبار تومان درآمد کسب اردیلیهزار م 56اساس  نیاهزار تومان گفت: بر 8به  یتومان 4.200ارز  لیتبد

هایی گفتنی است، چنانچه این اتفاق رخ دهد، مشکل تامین مواد اولیه شرکت جامعه پرداخت خواهد شد. نییهک پاد 5به 

ها افزایش خواهد یافت. دهند، بر طرف شده و از سوی دیگر نرخ فروش محصوالت شرکتبرای واردات صف تشکیل میکه 

 این اتفاق تاثیر مثبتاز « داروسازان»و « تایرسازان»، «هاشوینده» ،«قند و شکر»، «مواد غذایی و آشامیدنی»صنعت  5

 . نماییدگذاری در سهام بنیادی شود بخشی از پرتفوی خود را معطوف به سرمایهخواهند گرفت. بنابراین توصیه می



 

 آنچه در بازار گذشت ...

طی هفته گذشته با رشد « اداررس اوراق بهشاخص بو»ایم که ماه رفتهاسفنددر شرایطی به مصاف معامالت دومین هفته 

نتهای هفته اواحدی که در  159.489واحدی پیشروی کرد. این رقم در قیاس با عدد  165.295واحدی تا ارتفاع  5.806

دهد. در بولتن شماره اخیر به این نکته اشاره شد که در درصدی را نشان می 64/3ماه به ثبت رسید، رشد پایانی بهمن

واحدی امیدوار  168.700توان به آغاز روند صعودی تا هدف اولیه هزار واحدی شاخص، می 160ت مقاومت صورت شکس

برابر با  واحدی 175.700بود. گفتنی است، چنانچه شاخص کل موفق به گذر از این ناحیه گردد، هدف بعدی محدوده 

 اصالح اخیر خواهد بود.  %50تراز 

ها به تری نسبت به سایر شاخصکه طی هفته گذشته بازدهی ضعیف را داریم «وزنهم»شاخص اما در سوی دیگر، 

واحدی آغاز نمود و در محدوده  29.878وزن کار خود را در ارتفاع ثبت رسانده است. بر اساس این گزارش، شاخص هم

 47/2حد )معادل وا 737وزن برابر با واحدی به کار خود خاتمه داد. در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم 30.615

واحدی  1.990م داشته باشیم. شاخص فرابورس تهران در حالی با رق Ifexای به رصد( بوده است. و در انتها اشارهد

د اذعان داشت که واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین بای 2.100آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع 

 درصد( بوده است.  53/5واحد )معادل  110در انتهای هفته ابتدایی اسفند ماه  Ifexبازدهی 

 

 بینی بازارپیش

ها شاهد تحرکات مثبت بورس تهران نخستین هفته اسفندماه را با افزایش تقاضا استارت زد و در نتیجه پس از مدت

و « های نفتیفرآورده»، «کانی فلزی»، «فلزات اساسی»هایی نظیر خوبی در شاخص صنایع بزرگ به ویژه در گروه

ذایی، قندی و د نبود. به عنوان مثال نمادهای گروه غبودیم. البته در صنایع کوچک و متوسط هم وضعیت ب« شیمیایی»

ها نقش موثری در ها و جذاب بودن قیمتتایرسازی بازدهی مثبتی را به ثبت رساندند. رسیدن گزارش ماهانه شرکت

اکه های بیشتری را داشته باشیم. چرها داشته است. اما برای هفته پیش رو، احتماال فشار عرضهبهبود تقاضا و رشد قیمت

گیران با رویت اولین فشار عرضه، در مسیر شناسایی ها تردید دارد و نوساندار بودن رشد قیمتاوال بازار نسبت به ادامه

گران ار معاملهکسود قرار خواهند گرفت و ثانیا بواسطه نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، رفتار احتیاطی در دستور 

شود از رفتارهای هیجانی، دوری کنید. اصالح پرتفوی در ها، توصیه میه بودن قیمتقرار خواهد گرفت. لذا در عین ارزند

 ه می باشد. ، مهمترین استراتژی فعاالن باهوش بازار سرمای98مقطع زمانی فعلی و تشکیل یک سبد مناسب برای سال 

 

 



 

 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(

04/21/1397  1858 686 103 789 1069 

05/21/1397  1168 545 100 645 523 

06/12/1397  1379 486 74 5600 819 

07/21/1397  961 407 70 477 484 

08/12/1397  1066 307 36 343 723 

 3618 2814 383 2431 6432 کل جمع

 2584 1852 338 1514 4436 جمع هفته گذشته

 724 563 44 486 1286 میانگین ارزش معامالت روزانه

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 هفته گذشته
887 303 68 370 517 

 40% 52% 13% 61% 45% اختالف )درصد(

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 08/12/1397تا تاریخ  04/12/1397از تاریخ  هاشاخص

 3/64% 5.806 165.295 159.489 شاخص کل بورس

 2/47% 737 30.615 29.878 وزن(شاخص کل )هم

 5/53% 110 2.100 1.990 شاخص فرابورس



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

 

لیارد تومان می 2.814طی هفته گذشته به بازار بورس و فرابورس(  2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در 

 370انگین روزانه )میمیلیارد تومانی  1.852بالغ گردید که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 563)میانگین روزانه 

کنیم دهد. طبق روال گذشته، مجددا تاکید میدرصدی را نشان می 52هفته ماقبل آن، رشد جالب توجه  میلیارد تومان(

میلیارد  600 – 500که بازار برای آغاز یک روند صعودی میان مدتی، نیاز به ثبات ارزش معامالت در سطوح بیش از 

توان این گونه برداشت نمود که احتماال ابد، میتومانی دارد. بنابراین چنانچه طی روزهای آتی ارزش معامالت کاهش ی

و « انکداریب»، «فلزات اساسی»صنعت  3رشد چندانی در روزهای باقیمانده از سال نخواهیم داشت. طی هفته گذشته، 

رزش ابیشترین حجم و « ای افق کوروشهای زنجیرهفروشگاه»در کنار سهام شرکت تازه وارد « های نفتیفرآورده»

 ا به خود اختصاص دادند.معامالت ر

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

گیر کشورمان روابط عمومی بانک مرکزی ضمن تقدیر از نهادهای تصمیم

که با تصویب دو الیحه اصالح قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه 

با تأمین مالی تروریسم، زمینه تمدید مجدد تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران 

 .استقبال کرد (FATF) شدند، از تصمیم گروه ویژه اقدام مالیرا موجب 

ه نیز هرچه ماندروابط عمومی بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد دو الیحه باقی

روابط عمومی بانک مرکزی همچنین اعالم کرد  د.زودتر تعیین تکلیف شو

ها برای ل مالی با ایران بسیار کمتر از تعهد اروپاییشده از طرف سه کشور اروپایی برای تجارت و کانابا اینکه ابزار اعالم 

زودی شرکت متناظر با آن را که در جریان تأسیس  باشد، لیکن برای نشان دادن تعامل بهجلوگیری از شکست برجام می

 .کندباشد، جهت شروع همکاری با اروپا معرفی میمی

 

 FATFماهه  4مجلس با اشاره به فرصت  یمل تیامن ونیسیکم یسخنگو

 یاقدام مال ژهیفرصت گروه و نیدر ا دیبا صیتشخ مجمع :گفت  رانیبه ا

 دولت را رفع کند. CFTپالرمو و  حیلوا رامونیو شبهات پ تهمه ابهاما

را امضا کند،  یالمللنیسند ب ایمعاهده  کیدارد که  اریو اخت تیصالح

نگران  دیمصلحت نظام نبا صیمجمع تشخ یریگمیبعد از تصم نیبنابرا

 د.معاهده بو نیا یعدم اجرا ایتبعات اجرا 

 

بار  چند یرهبر. شودیدچار مشکل م ایما با دن یبانک تیقطع شود، فعال FATFاگر رابطه ما با  :رئیس جمهور گفت

 .در داخل یادهع قهیکند، هم سل میما را تحر کایمرآشود که هم ینم. ندارم یگانه مخالفت 4 حیاند من با لواگفته

 

 

 



 

 اقتصادی

های اقتصادی ای آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و بنگاهنمایندگان مجلس در مصوبه

 نیروهای مسلح را مکلف به پرداخت مالیات کردند. 

 

، 98بودجه سال  حهیال یبخش درآمد یبررس انیمجلس در جر ندگانینما

مخالف و  یرأ 32موافق،  یرأ 152را با  98بودجه سال  یبا سقف درآمد

 د.حاضر در صحن موافقت کردن ندهینما 227ممتنع از مجموع  یرأ 8

 

 

 دیقاعدتا با میتحر طیدر شرا :ی گفتمجمع بانک مرکزجمهور در رئیس

ما مطلوب  یماه گذشته تراز تجار 11ما مطلوب نباشد اما در  یتراز تجار

دالر واردات  اردیلیم 5/38و  یرنفتیدالر صادرات غ اردیلیم 40 .بوده است

 ازدهم،یتا اول دولت  ینگیرشد نقد .است 5/1راز ما مثبت ت نیبنابرا میدار

تا امروز رشد  ازدهمیدولت  ی. از ابتدااست درصد بوده 27به طور متوسط 

 . درصد است 23ما  ینگینقد

 

 کیبا عنوان  یشخص حقوق 5شامل  یارهیمد أتیبا ه یبازار متشکل ارز

OTC فرابورس  یمعامالت یافزار بومو به پشتوانه نرم دیها رسبه ثبت شرکت

که  یآغاز به کار خواهد کرد. هر نرخ یبانک مرکز یدر ساختمان فردوس

 متیق یروز اسکناس کشف شود، با عنوان مبنا متیبازار با عنوان ق نیدر ا

 یارز یهاهمچون کانال یررسمیو غ یها در بازار رسمنرخ کنندهنییو تع

در  یرواقعیو غ یررسمینرخ غ بیترت نیشود تا به ا یدب ای و هیکانادا، ترک

باشد و مطابق با آنچه  رانیبازار مطابق با سازوکار معامالت در بازار سهام ا نیا تیبرود. احتماالً نحوه فعال نیبازار ارز از ب

 نیو همچن یو تضامن یبانک یافصر 600شامل حدود  یگرانیر با حضور بازبازا نیارز در ا 6 ای 5شده، قرار است  نییکه تع

 دادوستد شود.  یکنندگان عمده و بانک مرکزها، عرضهبا حضور بانک

 



 

 شروع به اشاره با همتی ژاپن، سفیر با مرکزی بانک کل رئیس دیدار در

 دو اقتصادی روابط کرد امیدواری ابراز ایران از ژاپن توسط نفت واردات

 آمریکا، تحریم علیرغم کرد تاکید ژاپن سفیر .یابد گسترش کشور

 ایران در را خود حضور گذشته هایماه در ایران در فعال ژاپنی هایشرکت

 ادامه اقتصادی روابط به کشورمان منافع براساس ما گفت وی. دادند ادامه

 را کشور دو بین بانکی فعالیت آغاز دیدار این در ساتیو گو میتسو .دهیممی

 200 حدود میانگین بطور روزانه گذشته ماه دو طی ژاپن. دانست دو کشور اقتصادی و تجاری فعالیت جدید دور شروع

 تسویه فرایند در ژاپنی تجاری هایبانک همکاری موضوع جلسه این در همچنین .است کرده برداشت نفت بشکه هزار

 مقرر و گرفت قرار نظر تبادل و بحث مورد و مطرح بشردوستانه اقالم سایر و کاالها واردات و نفت صادرات از حاصل وجوه

  .شود اعزام ژاپن کشور به ممکن زمان ترینکوتاه در بانکی هیات اجرایی، ترتیبات کردن نهایی در تسریع هدف با شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 بازارهای جهانی

 
 نام مواد 04/12/1397 11/21/1397 تغییر هفتگی

 نفت 67 64 %4/5-

 طال 1328 1294 %2/6-

 بیلت 455 445 %2/2-

 مس 6476 6443 %0/5-

 روی 2712 2777 %2/4

 آلومینیوم 1913 1909 %0/2-

 سنگ آهن 88 88 %0

 سرب 2062 2137 %3/6

 متانول 285 290 %1/8

 اوره 247 246 %0/4-

های نفتی نوسانات بیشتری را تجربه نمودند. امیدواری بازارهای جهانی هفته آرامی را پشت سر گذاشتند. البته شاخص

بازگردانده است.  به حصول توافق اقتصادی بین آمریکا و چین، مهمترین دلیلی است که ثبات نسبی را به بازارهای جهانی

اى در مذاکرات با چین هاى قابل مالحظهمریکا پیشرفتآعالم کنم که مفتخرم ارئیس جمهور آمریکا در توئیتی نوشت: 

ت، ارز و از جمله حق مالکیت ذاتى، انتقال تکنولوژى، کشاورزى، خدما درخصوص مشکالت ساختارى دست یافته است.

هاى دو طرف پیشرفت رهبه عنوان نتیجه این مذاکرات بسیار سازنده، با در نظر گرفتن اینکه  تعداد زیادى از معضالت دیگر.

 آورم.علیق در مىهاى گمرکى در موعد مقرر اول مارس را به تافزایش بیشتر در تعرفه ،بیشترى در مذاکرات خواهند داشت

 یم. انبندى برستوافق را به جمع کریزى خواهیم کرد تا یجمهور چین( برنامهبراى دیدار من و ژى )رئیس

 

 نفت

دادند که توئیت ترامپ و هشدار به های نفتی در روزهای آغازین هفته به روند صعودی خود ادامه میدر حالی شاخص

به  خود با اشاره تییترامپ در توها شد. و عقب نشینی قیمتاوپک درخصوص رشد قیمت نفت موجب فشار عرضه 

 هایوجودیم سطح از شدن کاسته. اما هدف قرار دادمورد اوپک را  ر،یاخ یدر روزها نفت متیق شیاز افزا یتینارضا

تا قیمت  موجب شد آمریکا جمهوررئیس فشارهای خالف بر اوپک کارتل نفت کاهشی سیاست تداوم و آمریکا نفت تجاری

خام آمریکا در  انستیتوی نفت آمریکا در گزارش هفتگی خود برآورد کرده که میزان ذخایر نفتها به سرعت احیا شوند. 

 ت.میلیون بشکه رسیده اس 3/444میلیون بشکه کاهش به  2/4فوریه با  22هفته منتهی به 



 

وله هانسن، ا .اوپک گفته علیرغم فشارهای ترامپ اقدامات خود به منظور محدود کردن عرضه نفت را ادامه خواهد داد

ش نه به دلیل قیمت نفت اخیرا افزایش یافته اما این افزای»رئیس بخش استراتژی کاالیی ساکسو بانک دانمارک گفت: 

نها، با توجه به به رغم ای «.انش بوده استدحرشد اقتصادی و افزایش تقاضا بلکه عمدتا ناشی از کاهش تولید اوپک و مت

روست. ضمن اینکه به دلیل کند همیلیون بشکه بازار همچنان با مازاد عرضه روب 12افزایش تولید نفت آمریکا به باالی 

ز تضعیف شده وری در مصرف انرژی در صنایع مختلف رشد تقاضا برای نفت نید اقتصاد جهانی و باال رفتن بهرهشدن رش

را به حدی  ن عرضه و تقاضاتاکنون نتوانسته شکاف موجود بی های اوپک و متحدانشکاهش تولید»: هانسن افزود .است

 «.پر کند که رشد قیمت نفت تداوم پیدا کند

 

 آهن سنگ –فوالد 

 ثبات نقطه به هاقیمت رسدمی نظر بهاندکی رشد نمود.  چین بنادر در %62 عیار آهن سنگ فیزیکی قیمت شاخص

 درصدی 4 رشد گزارش از بعد چین داخلی تقاضای. باشد وله شرکت حادثه از بعد برزیل آتی تحوالت انتظار در و رسیده

 . است صعودی آوریل و مارس هایماه پرمیوم و شده گزارش مطلوب ژانویه، ماه در کشور این فوالد تولید

 

 فلزات رنگین

افق میان آمریکا فلزات رنگین نوسانات مثبت را شاهد بودیم. موجودی انبارها در بنادر کاهش یافته و قطعی شدن تو در

 ها را در روند صعودی قرار دهد. تواند قیمتو چین می

 پیشتاز ها،انبار موجودی درصدی 50 سقوط با «روی» البته و شده کاهشی فلزات تمامی موجودی که شودمی مشاهده

 بوده تن 65.100 روی حاضر حال باشد. موجودیرو میهدرصدی موجودی انبار روب 28 سرب با کاهش آن، از پس است.

 !است 2007 سپتامبر از سطح کمترین که

 شفت، ستنشک دلیله ب مغولستان مس معدن که گویدمی دنیا معدنی هایشرکت بزرگترین از یکی ریوتینتو در فلز مس،

 دنیا مس بازار هایمحرک از یکی موضوع این. شودمی موکول 2021 سال به آن اندازیراه و داشته مجدد طراحی به نیاز

 .است بوده گذشته هایروز طی

 

 



 

 پتروشیمی

 سر پشت را صعودی ایهفته نفت، بازار رشد به نسبت تاخیر هفته دو از پس چین، داخلی بازارهای در متانول بهای

 شده تمام بهای روند طبیعی، گاز بهای رشد مقابل، در و 2018 سال چهارم کوارتر در نفت بهای افت از پس. گذاشت

 اما. رساند 2016 سال از سطح ترینپایین به را متانول تولید مارجین که شد نزولی متانول قیمت روند و صعودی متانول

 طبیعی، گاز بهای توجه قابل افت همچنین و نفت بهای رشد با میالدی، نوی سال تعطیالت از پس و 2019 سال شروع با

 و یمتق روند متانول، تولید ظرفیت از تن میلیون 8/3 مدار از خروج و MTO واحدهای مصرف سطح افزایش همچنین

 کوارتر میانه ات متانول بهای نفت، بهای در ثبات صورت در شودمی بینیپیش و شده افزایشی مجددا سازانمتانول مارجین

 !شد واهدخ مارجین دالری 65 الی 61 افزایش باعث امر این که یابد افزایش دالر 345 الی 325 سطح به 2019 دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 نفت بهران

های خوش مواند یکی از سهتی است که اصالح خوبی زده و میهاینمادیکی از « شبهرن»، های نفتیدر گروه فرآورده

 1.195روش، میلیارد ریال ف 4.223ماهه  3در حالی طی دوره  پیش از برگزاری مجمع ساالنه باشد. شبهرن نوسان تا

صل تابستان با ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت که در ف 387میلیارد ریال ) 773میلیارد ریال سود عملیاتی و 

)به ازای هر سهم  میلیارد ریالی 2.093و سود خالص  الیمیلیارد ری 2.850، به سود عملیاتی یمیلیارد ریال 4.851فروش 

یلیارد ریال م 2.549میلیارد ریال فروش،  6.973گفتنی است، شبهرن در فصل پائیز با  ریال( دست یافته است. 1.047

اید گفت بدر مجموع ریال( محقق کرده است.  993میلیارد ریال سود خالص )به ازای هر سهم  1.985سود عملیاتی و 

رایطی است شریال سود محقق نموده و این در  2.426 میلیارد ریالی، 16.048نخست امسال با فروش  ماه 9در  شبهرن

حاشیه  ست.ابه ازای هر سهم بوده  ریال 1.208میلیارد ریال و سود خالص  11.240که فروش دوره مشابه سال گذشته 

 .درصد بوده است 34درصد و در فصل پائیز  35درصد، در فصل تابستان  34سود ناخالص شرکت در فصل بهار 

لیارد ریال می 15.225میلیارد ریالی را رقم زده که از این میزان،  16.493مبلغ فروش  96این شرکت طی سال مالی 

ضعیت فروش بنابراین وبوده است.  پارافین وکس و غیرهمیلیارد ریال سهم فروش  1.268و  انواع روانکارسهم فروش 

، 2.008ردیبهشت ، ا755ماه ابتدایی سال جاری )فروردین  11از اهمیت باالیی برخوردار است. این شرکت در روانکارها 

، بهمن 2.105، دی 2.272، آذر 2.056، آبان 2.495، مهر 1.459، شهریور 2.044، مرداد 1.507، تیر 1.451خرداد 

نی دوره مشابه میلیارد توما 14.302سه با درآمد میلیارد ریال فروش محقق نموده که در مقای 20.645( مجموعا 2.491

 دهد. درصدی را نشان می 44گذشته، رشد  سال

فروش  ، نرخاست. گفتنی استریال بوده  40.582.942سال گذشته متوسط نرخ فروش روانکار به ازای هر مترمکعب 

ریال  51.552.180ماهه  11ط نرخ ریال رسیده و متوس 59.489.800ماه سال جاری تاکنون به این محصول از فروردین

قیمت ها تعدیل  ماه اخیر بخشی از رشد 3 – 2میلیون ریال هم پیشروی داشت اما طی  67البته نرخ فروش تا است.  بوده

بنابراین ست یابد. ریالی د 3.600رود شبهرن تا پایان سال به سود حدود انتظار می به عمل آمدههای بر اساس بررسیشد. 

 گردد.ای فعلی فرصتی برای خرید تلقی میهو اصالح رود روند بلند مدتی سهم کماکان صعودی باشدانتظار می
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 فوالد خراسان

ا جبران ماندگی سال گذشته روزستان سهمی است که سال جاری عقبدر ادامه به سراغ فخاس خواهیم رفت. فوالد خ

 یالر میلیارد 6.280 ماهه 3 دوره طی حالی در ارمغان آورد. این شرکت کرد و بازدهی مناسبی را برای سهامداران خود به

 در که شتدا خالص سود( سهم هر ازای به ریال 94) ریال میلیارد 846 و عملیاتی سود ریال میلیارد 1.274 فروش،

 ریالی یلیاردم 746 خالص سود و ریالی میلیارد 1.055 عملیاتی سود به ریالی، میلیارد 4.800 فروش با تابستان فصل

 2.016روش، فمیلیارد ریال  8.768گفتنی است، فخاس در فصل پائیز با  .است یافته دست( ریال 83 سهم هر ازای به)

در مجموع ست. اریال( محقق کرده  159میلیارد ریال سود خالص )به ازای هر سهم  1.430میلیارد ریال سود عملیاتی و 

موده و این در ریال سود محقق ن 336 میلیارد ریالی، 19.849ست امسال با فروش نخ ماه 9در  فوالد خراسانباید گفت 

هم بوده به ازای هر س ریال 107میلیارد ریال و سود خالص  12.384شرایطی است که فروش دوره مشابه سال گذشته 

د بوده درص 23ز درصد و در فصل پائی 27درصد، در فصل تابستان  21حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار  است.

 . است

لید و فروش ، توسبک ساختمانیهزار تن محصوالت  469و  516با تولید و فروش  97ماه ابتدایی سال  10این شرکت در 

 15.880ش دست یافته که نسبت به فرو ریالمیلیارد  25.852به مبلغی بالغ بر میانی هزار تن محصول  396و  951

محقق شده  گفتنی است، از مبلغ فروش دهد.درصدی را نشان می 63میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته رشد حدود 

یارد خرداد، میل 2.815میلیارد اردیبهشت،  2.094میلیارد مربوط به فروردین،  1.371ماه ابتدای سال جاری،  11در 

، ماهیلیارد آبانم 4.728 ،ماهمیلیارد مهر 2.630یلیارد شهریور، م 948، مردادمیلیارد  1.569ماه، میلیارد تیر 1.914

 باشد. میمیلیارد ریال مربوط به فروش بهمن  3.397ماه و میلیارد ریال دی 2.605یارد آذر، میل 1.410

 22.527رکت( از شسبک ساختمانی )مهمترین محصول محصوالت بینیم که نرخ فروش های فروش میدر بررسی نرخ

از ابتدای وع باید گفت که فخاس عملکرد خوبی ماه رسیده است. در مجمریال در بهمن 32.889ماه به در فروردینریال 

جه به بهره برداری از شته باشد. البته با توریال را دا 500رسد تا پایان سال پتانسیل تحقق سود سال داشته و به نظر می

 منظور هب خراسان فوالدنیز افزایشی باشد. گفتنی است،  98سال رود سود فخاس برای خط تولید جدید، انتظار می

ن آه سنگ تغلیظ تولید، واحد کاهش مخاطرات و سازیگندله واحد اولیه مواد تامین و تولید زنجیره تکمیل

النه در حدود سا فخاس .رساند برداریبهره به های اخیرطی ماه میلیون تن در سال را 5/2سازی( با ظرفیت )کنسانتره

فزایش درآمد فروش عالوه بر کاهش بهای تمام شده، با ا فوق، برداری از طرحون تن مصرف گندله دارد و با بهرهمیلی 7/1

  )عرضه مازاد گندله در بازار( مواجه خواهد شد. 
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 کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

رد ریال از میلیا 327در فصل بهار از محل فروش این شرکت به غشهداب میرسیم. در گروه غذایی و مواد آشامیدنی، 

ر کوارتر سوم ریال بود و د 75میلیارد ریال و سود  478ریالی رسید. در کوارتر دوم فروش  52محصوالت خود به سود 

، غشهداب وع باید گفتریال سود شناسایی کرد. در مجم 111میلیارد ریال انواع سس و رب،  545نیز شرکت با فروش 

ست که فروش اریال سود محقق کرده است. این در شرایطی  238میلیارد ریالی،  1.350ماه نخست امسال با فروش  9در 

ر فصل بهار ریال بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت د 175میلیارد ریال و سود خالص  965دوره مشابه سال گذشته 

 درصد بوده است.  25د و در فصل پائیز نیز درص 22درصد ، در فصل تابستان  23

ماهه فروش  11در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. غشهداب سال گذشته در حالی تا پایان دوره 

، 121ردیبهشت ا، 80ماه نخست سال جاری )فروردین  11میلیارد ریالی را به ثبت رسانده بود که این رقم برای  1.201

میلیارد  1.778( 281بهمن ، 146، دی 145، آذر 143، آبان 256، مهر 246، شهریور 142، مرداد 89، تیر 126خرداد 

بینیم یب فروش میایش یافته است. در ترکدرصد افز 48باشد. بنابراین باید گفت که درآمد شهداب در این دوره ریال می

حل م درصد از 21ها و درصد از محل فروش سس 28ه فرنگی، درصد از درآمد شرکت از محل فروش رب گوج 51که 

 شود. فروش سایر محصوالت تامین می

ریال بوده، در  35.781.592بینیم که میانگین نرخ فروش هر تن گروه رب در سال گذشته های فروش میدر بررسی نرخ

 در شهریو ریال رسیده، 71.288.163ریال رسیده، در مرداد با یک جهش جالب توجه به  37.666.325ماه به فروردین

 156.709.419ه ماه بریال رسیده، در مهر 96.891.863ه ماه با دریافت مجوز افزایش نرخ مجدد یک پرش دیگر داشته و ب

میلیون ریال  145ریال رسیده اما در دی و بهمن مجددا با افزایش به  126.833.089در آبان و آذر با کاهش به  ،رسیده

 رسیده است.

 2.000ل سال به ماه لحاظ کنیم، درآمد شرکت برای کمیلیون ریال رب را برای اسفند 140گر نرخ فروش حدود بنابراین ا

ه و بهای تمام شده درصد نسبت به سال گذشته( افزایش خواهد یافت. لذا با فرض افزایش نرخ مواد اولی 50میلیارد ریال )

ریالی برای  800و سود بیش از  97ریالی برای سال  500حدود و مطالبی که در باال ارائه شد، شرکت قابلیت تحقق سود 

دتی، )با شیب رود روند میان مدتی سهم فارغ از نوسانات کوتاه مهد داشت. با این شرایط انتظار میرا خوا 98سال 

 مالیمی( افزایشی باشد.  
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میلیون ریال-فروش ماهانه کشت و صنعت شهداب 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 تحلیل بنیادی

آوران )شفن(فن پتروشیمی شرکت  

 
 معرفی

 هاشرکت ثبت کل اداره در 139602 شماره با و تاسیس 8/2/1377  تاریخ در( عام سهامی) آورانفن پتروشیمی شرکت

 متانول، واحدهای برداریبهره و اندازیراه احداث، زمینه در شرکت این فعالیت است رسیده ثبت به صنعتی مالکیت و

 با منطبق و بوده دستیپایین صنایع و پتروشیمی صنعت در استفاده صادرات، منظور به کربن منواکسید و استیک اسید

 متخصص ینیرو تربیت فنی، دانش انتقال اشتغال، ایجاد صادرات، با رابطه در صنعت بخش کالن هایسیاست و اهداف

 غربی جنوب در آورانفن پتروشیمی شرکت. باشدمی طبیعی گاز از باال افزوده ارزش با پتروشیمی محصوالت تولید و

 شده واقع کتاره 25 مساحت به زمینی در اقتصادی ویژه منطقه ،(ره)خمینی امام بندر فارس، خلیج ساحل در واقع ایران

 .است

 

 محصوالت شرکت

نوان سوخت مهمترین مصرف متانول در دنیا به ع. دارد کاربرد حالل عنوان به و است سمی ایماده متانولمتانول: 

 صنعتی هایچسب شود. سایر کاربردهای متانول در تولید انواععنوان سوخت پاک یاد میباشد. همچنین از متانول به می

 باشد.ضدیخ می و هاحالل انواع و

. آیدمی رکا به شیمیایی واکنشگر یک عنوان به استیک اسید شیمیایی، ترکیبات از بسیاری در تولیداسید استیک: 

 تولید استر و یکاست آنیدرید آن از پس بالفاصله که است، تکپاره وینیل استات تولید در استیک اسید کاربرد مهمترین

 استیک اسید میزان.رسدمی کاربرد این مصرف به جهان، در شده تولید استیک اسید از درصد 45 تا 40 بین. شودمی

 .است اندک نسبت به سرکه در استفاده مورد

 



 

 ظرفیت اسمی محصوالت

 ه است.درصد بود 60درصد و سایر محصوالت در محدوده  90سال گذشته در محدوده راندمان تولید متانول در دو 

برداریتاریخ بهره ظرفیت اسمی )تن( نام محصول  

16/11/84 1،000،000 متانول  

01/08/85 150،000 اسید استیک  

01/08/85 140،000 منواکسید کربن  

 

 سرمایه و ترکیب سهامداران

 رسیده است. میلیون ریال 950،000میلیون ریال بوده است که طی چند مرحله به  10سرمایه شرکت در بدو تاسیس 

 باشد:آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می

 درصد سهام نام سهامدار

 50 نفت و گاز، پتروشیمی تامین

 16 س. صندوق بازنشستگی کشوری

 16 گروه پتروشیمی تابان فردا

 3 سرمایه گذاری خوارزمی

5/1 شرکت سهامی بیمه ایران  

5/13 سایر  

 100 جمع کل

 

 هاسرمایه گذاری

 بهای تمام شده )م.ر( درصد مالکیت نام شرکت

 321،557 48.7 پتروشیمی فارابی

 1،683،764 16 پتروشیمی مرجان

26/4 پتروشیمی خارک  1،119،861 

های مالی منتشر شده باشد. مطابق آخرین صورتمیشرکت پتروشیمی فارابی، تولیدکننده محصوالت آروماتیکی 

 باشد.میلیارد تومان زیان انباشته می120شرکت دارای 



 

برداری رسیده است. این شرکت تولیدکننده متانول به ظرفیت اسمی به بهره 97شرکت پتروشیمی مرجان در سال 

 باشد.تن در سال می 1،650،000

 باشد.می LPGل و شرکت پتروشیمی خارک تولیدکننده متانو

 

 ترکیب مبلغ فروش

 باشد. درصد از فروش شرکت متانول و مابقی اسید استیک می 84در حدود  97های مالی نه ماهه مطابق صورت

 

 

 97-۸7های روند تولید متانول سال

گذشته تولید درصد ظرفیت تولید داشته است. در دو سال  100بوده است که  93بیشترین مقدار تولید شرکت در سال 

درصد ظرفیت اسمی شرکت بوده است. بخشی از متانول تولیدی در واحد اسید استیک مصرف 90متانول در حدود 

 رسد.درصد از آن در بازارهای داخلی به فروش می30درصد از محصوالت شرکت صادر و 70شود. نزدیک به می

متانول

84%

اسید استیک

15%

بنمنواکسیدکر

1%

هیدروژن

0%



 

 

 

 ترکیب بهای تمام شده

درصد سربار و در 34باشد. تمام شده مربوط به خوراک مصرفی گاز متان میدرصد بهای  65بخش اصلی و نزدیک به 

 باشد.درصد مربوط به هزینه دستمزد می1حدود 

 

 ترکیب سربار

ها درصد مربوط به سایر هزینه38درصد از هزینه های سربار مربوط به هزینه انرژی عمدتا گاز سوخت و 43در حدود 

 باشد.نگهداری و ابزارآالت و تجهیزات مصرفی میهای تعمیر و که عمدتا هزینه
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65%
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1%

هزینه سربار

34%



 

 

 

 های عمومی، اداری، تشکیالتیترکیب هزینه

 باشد. های عمومی مربوط به هزینه حمل و نقل محصوالت میدرصد از هزینه 76بخش اصلی  و نزدیک به 

 

 

 97مفروضات کارشناسی 

های فروش ماهانه درنظر های فروش مطابق آخرین نرخنرخ خود شرکت و ماهه پایانی سال، مقادیر مطابق برآوردبرای سه

ارد که این دمیلیارد تومان سود تسعیر ارز شناسایی نشده وجود  304گرفته شده است. مطابق بندهای حسابرسی مبلغ 

 افزوده شد. 97مبلغ نیز به سایر درآمدهای عملیاتی سال 

 

هزینه حقوق و 

دستمزد

9% هزینه استهالک

9%

آب، )هزینه انرژی 

(برق، گاز، سوخت

43%

هزینه مواد 

مصرفی

1%

سایر هزینه ها

38%

هزینه حقوق و 

دستمزد

5%

هزینه استهالک

1%
هزینه مواد مصرفی

0% حق العمل و 

کمیسیون فروش

3%

هزینه حمل و نقل 

و انتقال

76%

سایر هزینه ها

15%



 

 9۸مفروضات کارشناسی 

صوالت و خوراک سنت، نرخ دالر برای فروش مح 11دالر، نرخ خوراک  280ن، نرخ متانول هزار ت900مقدار تولید متانول 

 دالر30های تحریم دالر، هزینه30تومان، نرخ حمل  260هزار تومان، نرخ سوخت 10

 

 تحلیل حساسیت نسبت به نرخ دالر و نرخ متانول

 

کارشناسی 98کارشناسی 97سهماهه چهارمنهماههسال 96دوره مالی

11,990,57617,612,5335,312,35722,924,89024,707,350فروش

13,462,814-9,432,491-2,475,050-6,957,441-5,715,961بهای تمام شده کاالی فروش رفته

6,274,61510,655,0922,837,30613,492,39811,244,536سود )زیان( ناخالص

2,552,334-2,006,999-570,831-1,436,168-1,695,757هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

207,713442,6183,177,5393,620,157500,000خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

4,786,5719,661,5425,444,01515,105,5579,192,203سود )زیان( عملیاتی

219,135-219,135-54,784-164,351-323,835هزینه های مالی

802,389862,281287,4271,149,7081,724,562خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

5,265,12510,359,4725,676,65816,036,13010,697,630سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

213,953-297,911-113,533-184,378-19,281مالیات

5,245,84410,175,0945,563,12515,738,21910,483,677سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

00000سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

5,245,84410,175,0945,563,12515,738,21910,483,677سود )زیان( خالص

5,52210,7115,85616,56711,035سود هر سهم پس از کسر مالیات

950,000950,000950,000950,000950,000سرمایه

پتروشیمی فن آوران )شفن(

EPS

11,035200220240260280300320340360380400

80,0001,6193,2344,8496,4648,0789,69311,30812,92314,53716,15217,767

90,0002,2904,1075,9247,7409,55711,37313,19015,00716,82318,64020,457

100,0002,9624,9806,9999,01711,03513,05415,07217,09119,10921,12823,146

110,0003,6335,8538,07310,29412,51414,73416,95519,17521,39523,61625,836

120,0004,3046,7269,14811,57013,99316,41518,83721,25923,68126,10328,526

130,0004,9757,59910,22312,84715,47118,09520,71923,34325,96728,59131,215

140,0005,6468,47211,29814,12416,95019,77622,60125,42728,25331,07933,905

150,0006,3189,34512,37315,40118,42821,45624,48427,51130,53933,56736,594

تحلیل حساسیت

نرخ جهانی متانول

نرخ دالر



 

  روزانه فریم تایم –( شفن) آوران فن پتروشیمی تکنیکال تحلیل

 همانطور. نمودیم شمارش را( 97 سال خرداد) میالدی 2016 سال May ابتدای از سهم حرکت آوران،فن پتروشیمی در

 66.000 سطوح تا ریالی 24.000 محدوده از شده موفق ماهه 6 زمانی بازه یک در شفن کنید،می مشاهده تصویر در که

 تا شد موجب صعودی، روند انتهای در منفی واگرایی گیریشکل. باشد داشته رشد موجی 5 حرکت یک قالب در ریالی

 ادامه ریالی 40.600 سطوح تا اول گام در که اصالحی. گیرد قرار اصالح مسیر در و داده دست از را خود رشد قدرت شفن

 یا و پیشروی برای کافی قدرت فعلی شرایط در سهم رسدمی نظر به A نقطه از اخیر ضعیف رشد به توجه با حال. داشت

 56.900 الی 40.600 قیمتی بازه در مدتی برای شفن شودمی بینیپیش بنابراین. باشد نداشته را قبلی سقف از گذر

 نخواهد چندانی جذابیت فعلی هایقیمت در سهم خریدبا توجه به شرایط،  بنابراین. بگیرد پیش در را نوسانی روند ریالی،

 .داشت

 

 

 

  

 

 



 

ماه بورس کاال اول اسفندگزارش معامالت هفته   

 رینگ صنعتی 

تن  147.860هم از نظر حجم و هم ارزش معامالت شاهد رشد بودیم. در این رینگ در هفته گذشته در رینگ صنعتی 

شمش و رقابت در ز رو شدند. در بخش آلومینیوم نیل توجه روبهانواع ورق تولیدی فوالد مبارکه اصفهان با استقبال قاب

بر رقابت هفته درصد رقابت شد که این میزان بیش از دو برا 32بیلت قابل توجه بود به طوری که در شمش ایرالکو تا 

رو گشت هکه در هفته گذشته با اقبال روب گذشته در این محصول بوده است. شمش بلوم خوزستان دیگر محصولی است

ای به دست آورده و این هفته روی جایگاه خود رادر تاالر نقره شمش رسدظر میدرصد را شاهد بود. به ن 25و رقابت تا 

 برای دومین هفته پیاپی معامله شد. 

اال رقم کبورس  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 311،350از  شیعرضه ب 11/12/97 به چهارشنبه یدر هفته منته

امله شد مع یدر تاالر صنعت تایکه نها یداشت البته رقم افزایشتن  55.370 خورد که نسبت به هفته گذشته حدود

 رو گشت. وبهرتن  602.990یی معادل با داشت و با تقاضا افزایش ،تن 70.820تن بود که نسبت به هفته قبل  288.600



 

 

 * : محصول معامله نشده است.

 ** : محصول عرضه نشده است.

 بود.  فوالدیتن محصوالت  277.890 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

وب ذو  زنجان یسازند روهای تن از شمش روی شرکت 510تن شمش روی عرضه شد که  760این هفته  یبخش رو در

 مورد معامله قرار گرفت. بافق یرو

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

HB44,10147,7258/222/29

HC39,79045,29813/843/59

CB50,41150,6830/541/07

G64,23695,64948/90

T91,209114,37525/40

8/01*17,000پارس فوالد سبزوار010,00000آهن اسفنجی

32,30040,26924/672/60فوالد خوزستان

**فوالد کاوه جنوب کیش

**آهن و فوالد ارفع

35,749161,764352/502/09ذوب آهن اصفهانتیرآهن

**ذوب آهن اصفهانسبد مخلوط

36,29341,33013/882/61فوالد روهینا جنوب

35,37038,92710/06فوالد کاوه اروند

36,29341,25213/662/61فوالد خراسان

35,83241,9401/30فوالد آذربایجان

6/94-177,647230,57529/79آلومینیوم ایرانشمش 

6/97-189,440249,230آلومینیوم ایرانبیلت

4/42-536,740615,39014/65ملی مسکاتد

**ملی مس

**گیل راد شمال

**دنیای مس کاشان

**کابلسازی افق البرز

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
17,244,792,210311,350602,990288,600

ارزش معامالت 

نسبت به قبل 

33درصد رشد 

داشته است

مفتول

1,789,072,4607,70020,4007,700آلومینیوم

3,110,708,20025,00021,42012,500مس

3,629,413,89090,030303,30090,030میلگرد/تیرآهن

میلگرد

1,208,082,00030,00071,00030,000شمش بلوم
مقاطع 

مختلف

فوالد مبارکه7,374,221,250147,860186,220147,860انواع ورق



 

محصوالت  نینسبت تقاضا را در ب نیشترینسبت به عرضه، ب یبرابر 5ی با تقاضاسبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان 

 4نسبت  ذوب آهن با 18تا  14تیرآهن به  مربوطنیز نسبت تقاضا به عرضه  یهفته داشت. رده بعد نیعرضه شده ا

 بوده است. برابری 

ر این رینگ داشته ددرصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را  49ورق گالوانیزه فوالد مبارکه اصفهان با 

 است.

 

پلیمریرینگ   

 

 سابقه هفته گذشته را نیز پشت سر گذاشت.بار دیگر رکورد بی ارزش معامالت
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حجم معامله، عرضه و تقاضا در رینگ پلیمری

تقاضا عرضه حجم معامله



 

صنایع تکمیلی، با تغییر در قیمت سط دفتر  صدی در قیمت دالر معادل  1های پایه اعالمی تو یال، تنها در ر 56.050در

شاهد افزایش قیمت پایه  شیمیایی  ساجی و  شگرید پلی پروپیلن ن تیم. یکی از بودیم و در بقیه گریدها کاهش قیمت دا

 ها در ابتدای ماه بوده است.علل اصلی رشد حجم معامالت در هفته گذشته افزایش میزان سهمیه

 

 باشد. می بندرامامبیشترین درصد ارزش معامالت به ترتیب مربوط به پتروشیمی تندگویان و 

 

  SF060پتروشیمی رجال، RG1102XLهای نساجی مربوط بهدر میان پروپیلنپلیمری بیشترین درصد رقابت در رینگ 

، 60بود که به ترتیب با  پتروشیمی نوید زر شیمی  ZH550Jپتروشیمی پروپیلن جم و  HP510L پتروشیمی پلی نار، 

،  ZR230Cی های شیمیایپروپیلندرصد رقابت نسبت به قیمت پایه معامله شدند. در گروه کاالیی پلی 58و  58، 58
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ZR340R  وZH515MA  درصد بیشترین درصد رقابت نسبت به  54و  57، 61پتروشیمی نویدزرشیمی و به ترتیب با

 ریال معامله شد. 99.355با قیمت پایه پتروشیمی شازند تنها محصول این گرید   RP210Gقیمت پایه را داشتند و 

 

یرینگ شیمیای  

 

 محصوالت زیر رقابتی بودند و مابقی محصوالت بر روی قیمت پایه معامله شدند.در رینگ شیمیایی 

درصد رقابت نسبت به  قیمت پایه تولیدکننده نام محصول

 میانگین 

 125 53.437 پتروشیمی شازند ایزوبوتانول

 110 64.322 پتروشیمی شازند نرمال بوتانول

 64 82.657 پتروشیمی شازند دی اتیلن هگزانول

 50 39.385 پتروشیمی شازند دی اتیلن گالیکول

 49 35.530 پتروشیمی فن آوران اسید استیک

 48 88.124 پتروشیمی شازند دی اتانول آمین

 16 39.385 پتروشیمی مروارید دی اتیلن گالیکول

 13 39.385 پتروشیمی مارون دی اتیلن گالیکول

 11 43.937 پتروشیمی شازند منو اتیلن گالیکول

 9 80.710 پتروشیمی خراسان کریستال مالمین

 7 12.617 پتروشیمی اروند سود کاستیک

 4 13.787 پتروشیمی کرمانشاه اوره گرانول

 3 80.710 پتروشیمی ارومیه کریستال مالمین

 2 79.819 پتروشیمی پارس استایرن منومر
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میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت در رینگ شیمیایی

تقاضا عرضه حجم معامله



 

های نفتیرینگ فرآورده   

 

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

 هزار ریال را به خود اختصاص داد. 628.670تنی، ارزش معامله معادل  500سالپس وکس با عرضه 

 

 رینگ صادراتی

 

په فام، که توسط نفت و گاز س است  6070بیشترین حجم معامالت در رینگ صادراتی در هفته گذشته مربوط به قیر

، 32.411 ،30.240، 34.500 به ترتیب با قیمت پایه قیر ماد گستران دلیجاننفت جی، نفت پاسارگاد بندرعباس و 

و  30.240عرضه شده توسط نفت جی با آنالیزهای متفاوت با قیمت پایه  85100ریال عرضه شده است. قیر 33.122

 ریال معامله شد.28.646هان با قیمت پایه ریال و شیمی تجارت نقش ج 26.600

 

 رینگ کشاورزی

 ای انجام نشده است.در رینگ کشاورزی در طول هفته گذشته هیچ معامله
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 انرژی

 شود:ماه به شرح ذیل ارائه میبررسی اجمالی معامالت بازار انرژی در هفته اول اسفند 

 

 محصول معامله نشده است. * :

 است.** : محصول عرضه نشده 

 6.208تنها تن محصول بود هرچند که در نهایت  158.403در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه 

 پاالیش نفت اصفهان مورد معامله قرار گرفت. 402تن از حالل 

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

31,70031,7000/009/31پاالیش گاز ایالم

S50032,95032,9500/004/37پاالیش گاز خانگیران

28,85428,8540/00پاالیش نفت تهران

39,83839,8380/00پاالیش نفت شیراز

39,97139,9710/006/65پاالیش نفت شیراز

40,07440,0740/00پاالیش نفت تهران

69,85969,8590/0013/56پتروشیمی بوعلی سینا

50,76550,7650/00پاالیش تبریز

2/78-19,43522,45115/52پتروشیمی شیراز

2/78-19,43521,69011/60پتروشیمی زاگرس

10/25*51,039پاالیش اصفهان

51,03951,0390/00 پاالیش بندرعباس

51,03951,0390/0010/25پاالیش تبریز

10/25*51,039پاالیش شیراز

51,03951,0390/0010/25پاالیش تهران

35,29635,2960/004/55پاالیش اصفهان400

40,64741,5072/125/40پاالیش تبریز

40,64740,6470/005/40پتروشیمی بندرعباس

40,64740,7270/205/40پاالیش اصفهان

40,64742,1243/63پاالیش تهران

34,32434,3240/004/55پاالیش تبریز

34,32434,3240/004/55پاالیش شیراز

34,97234,9720/004/56پاالیش اصفهان410

34,97234,9720/00پاالیش اصفهان406

42,93942,9390/000/97پاالیش اصفهان

44,82644,8260/00پتروشیمی بیستون

42,93942,9390/005/95پاالیش اصفهان

44,82644,8260/00پتروشیمی بیستون

**پاالیش کرمانشاه

475,932,63220,73716,05411,640سایر

 کل معامالت 

انرژی
3,363,322,278124,288116,22383,968

ارزش 

معامالت 12 

درصد رشد

16,88516,885

797,522,28025,05438,29824,592

1,049,585,02642,84128,15321,302حالل

404

502

503

402

آیزوریسایکل98,250,1258,0002,0501,925آیزوریسایکل

متانول114,195,3155,20512,3645,205متانول

سبک

سنگین

ریفورمیت167,131,1005,4652,4192,419ریفورمیت

660,705,80016,985

میعانات گازی

نفتا



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 یبورس

های بورسی از شفافیت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه شرکت

خوبی برخوردار هستند، اظهار کرد: سازمان مالیات کمک کرده است مالیات نقل و 

محمدی گفت: ممکن است . درصد کاهش یابد 1/0درصد به  5/0انتقال سهام از 

مه روند تواند باعث اداه این میهای مالیاتی بورسی ادامه پیدا کند کبرخی معافیت

 د.شفافیت در بورس کشور باش

 

 نیدر خصوص آخر رانیخارج از بورس فرابورس ا یمعاون بازارها یبهنام محسن

در سه تابلو الف،  هیدر حال حاضر معامالت بازار پا گفت: هیدستورالعمل بازار پا راتییتغ

 "ینارنج"، "زرد"سه تابلو  دیب و ج در حال انجام است اما مطابق با دستورالعمل جد

 لیتابلو الف عمال حذف شده است. تابلو ب تبد د،یجد یبند. در طبقهمیرا دار "قرمز"و 

 کی نی. همچنکندیم تیتابلو ج فعال یبه جا زین "ینارنج"و تابلو  "زرد"شده به تابلو 

در حال  ایاند و کرده افتیرا در یورشکستگ یهاکه حکم ییهاشرکت شده است. جادیا "قرمز"با نام تابلو  دیابلو جدت

  .شوندیدرج م "قرمز"اند، در تابلو خود را منتشر نکرده یاطالعات مال یسال متوال 3 نکهیا ایانحالل هستند 

 

 بانکی

 یهابنگاه ییاخبار جدا ندهیتا چند روز آ :گفت دولت أتیجلسه ه هیدفاع در حاش ریوز

و در  دهیبه خانه آخر رس ینظام یهامسلح اعالم خواهد شد. ادغام بانک یروهایاز ن یاقتصاد

ها در بانک نیقرار است ا رسدیادغام است که به نظر م نیا اتیجزئ یبرا یریگمیحال تصم

مهر اقتصاد و مؤسسه  ن،ینصار، قواما ان،یرانیحکمت ا یهابانک ادغام شوند. یبانک دولت کی

  .شوندیکوثر در بانک سپه ادغام م



 

 فلزات اساسی

 دیبا ندهیسال آ درپیشرفت این شرکت  :گفت رانیمس ا عیصنا یمل رعاملیمد

با مشارکت  رایاخ. کند دایپ یشتریاز معادن کوچک سرعت ب یبردارو بهره تیحما

اکنون زده شد و هم جویمعدن مس ا ظیکلنگ احداث کارخانه تغل یبخش خصوص

 یچشمه و رضچون کهنگ، هفت یگریمعادن کوچک د یواگذار یریگیدر حال پ

 یبرداربه بهره یمعادن کوچک هم با مشارکت بخش خصوص نیتا ا میآباد هست

 م.یکنیرا محقق م یتومان اردیلیهزار م 10امسال فروش  انیتا پا بطورقطع. برسند

 

نتره هزار تن کنسا 552و  ونیلیم 5از صدور  یماه امسال حاک 10در مدت  یمعدن عیصناتجارت بخش معدن و 

درصد و از نظر  122هزار و  کیدالر بود که نسبت به دوره مشابه پارسال از نظر وزن  ونیلیم 398آهن به ارزش سنگ

 داشت. شیدرصد افزا 966ارزش 

 

صادرات  :گفتیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان سرب و روی ئر

سرب و روی هنوز آغاز نشده است. در ستاد تنظیم بازار، مصوب شده 

ا هنوز این مصوبه ابالغ نشده که صادرات سرب و روی آزاد شود؛ ام

وی افزود: در حوزه تولید شمش روی، با مازاد تولید مواجه  .است

هزار تن و حجم  35هستیم. مصرف شمش روی در کشور، حداکثر 

الغ مصوبه هزار تن خواهد بود. با اب 180شمش روی بالغ بر تولید امسال 

حسینقلی  .توان مازاد تولید را روانه بازارهای صادراتی کرد و از بار مشکالت این صنعت کاستو آزادسازی صادرات، می

ین صنف هم سپاری ارزی ندارد و صادرکنندگان اادرات، به معنای حذف الزام پیماندر خاتمه تصریح کرد: آزاد شدن ص

 ن.دنامه ارزی هستمانند سایر صادرکنندگان ملزم به رعایت مقررات تعه

 

 غذایی

رئیس سازمان غذا و دارو در دیدار با معاون وزیر امور خارجه ونزوئال، برای صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به این کشور 

 اعالم آمادگی کرد.



 

گفت: مجلس مخالف استفاده از ارز  یاسالم یمجلس شورا قیتلف ونیسیعضو کم

با اشاره به  یو ضرر مردم است.روند به نیواردات است؛ ادامه ا یبرا یتومان 4.200

هزار تومان  8به  یتومان 4.200ارز  لیتبد یبرا یاسالم یمجلس شورا دیطرح جد

 5به  یشده با کارت اعتبارتومان درآمد کسب اردیلیهزار م 56اساس  نیگفت: بر ا

 د.جامعه پرداخت خواهد ش نییدهک پا

 

 سازیانبوه

 هاقیمت که است بعید بسیار: گفت آینده سال در مسکن قیمت از بینیپیش درباره سازانانبوه انجمن رییس نایب

  ! ندارد وجود کافی تعداد به عرضه و هستیم مواجه کشور در تقاضا انباشت با گفتم که طور همان زیرا بیاید، پایین

 

 

 

 صنعت فعاالن و شهرسازی و راه وزیر جمهور،رییس اول معاون حضور با که سوریه و ایران نشست چهاردهمین طی

  .رسید امضا به دمشق در مسکونی واحد هزار 200 ساخت برای ای تفاهمنامه گرفت، صورت سوریه کشور در ساختمان

 

 های برقیدستگاه

و مساعدت شرکت توانیر و بانک های صورت گرفته بترانس: نظر به پیگیری

 2.500عامل )بانک تجارت( مطالبات گروه صنعتی ایران ترانسفو به مبلغ 

میلیارد ریال با بخشی از تسهیالت دریافتی از بانک تجارت تهاتر گردید و 

دارد  شرکت به منظور تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه گروه در نظر

بینی شده استفاده نماید، الزم به ذکر پیشع بتسهیالت جدید اخذ و در منا

ز طریق گیری ادیگری از مطالبات شرکت در حال پیاست برای تهاتر بخش 

اطالع باشد که در صورت تحقق های عامل میشرکت توانیر با سایر بانک

 د.رسانی الزم انجام خواهد ش



 

 خودرویی

و رسیدن به همزمان با افزایش تولید محصول در گروه خودروسازی سایپا 

هزار دستگاه، این گروه، تحویل خودروهای  2رکورد تولید روزانه بیش از 

کند. براساس آمارهای معوقه را با حجم دوبرابری نسبت به قبل دنبال می

 15ماه، تعداد موجود، این گروه از مجموع خودروهای تحویلی معوقه دی 

دستگاه را تحویل هزار  30ماه، هزار دستگاه و خودروهای معوقه بهمن 

گرفته، گروه سایپا قصد های صورتریزیمشتریان داده است. براساس برنامه

های آتی، افزایش داده دارد تولید محصوالت خود را باهدف تسریع در پاسخگویی به تعهدات قبلی به مشتریان، در هفته

فوری و اجرای سیاست تنظیم بازار، اختصاص درصد دیگر را به فروش  20معوقات خود و درصد این محصوالت را به  80و 

 دهد. 

 

 محصوالت شیمیایی

حوزه صورت  نیورود به ا یدر راستا هی، مطالعات اولمیها را دارگفت: برنامه ورود به حوزه خوشبو کننده نایسا رعاملیمد

با توجه  ی. از طرفمیصورت ده یاقدامات موثر دیتول یهانهیتا در حوزه کاهش هز میدر برنامه دار نیگرفته است. همچن

 دیو عمال با میمجموعه هست یدر ساختار مال یراتییتغ ازمندیو فروش کاال ن هیمواد اول دیخر ورباال به منظ یبه گردش مال

 یاتیمال تیبه منظور استفاده از معاف ییهایاساس بررس نیبر هم م،یداشته باش هیسرما شیافزا یدر راستا یاقدامات

  .میشرکت را اصالح کن یمال یهاساختار میتا بتوان میاز محل سود انباشته در دست دار هیسرما شیافزا
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