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زنیم که بازار سرمایه از ابتدای سال جاری بازدهی قابل توجهی را برای را در شرایطی قلم می 98نخستین شماره از بولتن سال 

دهد نشان می درصد( 57/8واحدی شاخص کل )معادل  15.300سهامداران و فعاالن این حوزه به ارمغان آورده است. ثبت بازدهی 

با سایر بازارهای  عدم ثبت بازدهی مناسب بورس طی سال گذشته در قیاس. که بازار سرمایه نسبت به سایر رقبا پیشتاز بوده است

های ابتدایی گذاری دارد. از دالیل رشد بازار هفتههای بورس برای خرید و سرمایهموازی به ویژه بازار طال و ارز نشان از جذابیت

های بزرگی نظیر فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، کالسیمین و ... ، انتظار توان به انتشار گزارش مناسب ماهانه شرکتال جاری میس

بینی به تغییر سیاست ارزی دولت )تک نرخی ها، افزایش نرخ ارز در سامانه نیما و سنا، خوشماهه شرکت 12گزارش مناسب 

هایی که برنامه افزایش سرمایه از بازارهای جهانی، جدی شدن بحث معافیت مالیاتی شرکت ها درشدن ارز(، رشد نسبی قیمت

های نفتی ایران اشاره داشت. بنابراین باید اذعان هایی درخصوص تمدید معافیت تحریمها دارند و زمزمهمحل تجدید ارزیابی دارایی

 ا یکدیگر دارند. ت بدلیل برای خریدهای روبه جلو و رقاب 7گران داشت که معامله

کنیم. همانطور که مستحضر ها دارند، بحث میدلیل اول یعنی تحوالتی که تاثیر مستقیم بر سود شرکت 2ابتدا درخصوص 

باشد. بنابراین با انتشار گزارش عملکرد اسفند ماه می 29های بورسی و فرابورسی منتهی به هستید، سال مالی اکثر شرکت

گران با در دست داشتن این شود. حال تحلیلبسته می 97ها در سال اه، عمال پرونده فعالیت شرکتتولید و فروش اسفند م

ها ها در سالی که گذشت داشته باشند. با توجه به تقویت فروش شرکتتوانند برآورد نسبتا دقیقی از سود شرکتها میگزارش

ها شود شرکتبینی میها کاسته شده است. بنابراین پیشت تحریمها نسبت به اثراماه پایانی سال، تا حدودی از نگرانی 2در 

ها ها، شرکتباشد که پس از رسیدن گزارشماهه خوبی را روانه بازار کنند. این موضوع از آن جهت بااهمیت می 12های گزارش

 ی خواهد ماند.طح نازلی باقبازار کماکان در س P/eاقدام به برگزاری مجمع و تقسیم سود ساالنه خواهند نمود. بنابراین 

ها تاثیر دارد، مرتبط با تحوالت ارزی کشور اما دو عامل دیگر که باز هم بصورت مستقیم بر وضعیت درآمدی و سود شرکت

سبت طی روزهای نبه پایان رساند که این  97تومانی در سال  13.400است. ارزش دالر به ریال در حالی کار خود را با رقم 

معدنی و  تومانی رشد کرده است. این رویداد سبب شده تا باری دیگر نرخ فروش محصوالت فلزی، 14.000ح اخیر تا سطو

ها تاثیر مثبت خوبی خواهد گذاشت. ضمن پتروشیمی در بورس کاال افزایش یابد. بنابراین این رخداد بر روند سودآوری شرکت

هزار  9هزار تومانی به بیش از  8ز محدوده که نرخ دالر سامانه نیما ابینیم ها میاینکه با نگاهی به عملکرد اسفند ماه شرکت

  تومان رسیده است.



 

توان برداشت رسد اما آنچه از آخرین خبرهای منتشر شده میتغییر سیاست ارزی دولت، اخبار ضد و نقیض به گوش میدرخصوص 

 سیئر ی اخیری خود اتخاذ خواهند نمود. طی روزهاهانمود این است که به زودی دولت و بانک مرکزی تغییراتی در سیاست

 دیجمهور تاکسیئگفت: سال گذشته ر ،یتومان 4.200ارز  افتیسازمان برنامه و بودجه در رابطه با علت خروج گوشت از شمول در

بازار نشان  یهامتیما قا، میقلم کاال در نظر گرفت 25 یبرا یتومان 4.200رو ارز  نیمردم از نوسانات ارز مبرا شود از ا یکرد زندگ

  .ه استهدف حاصل نشد دهدیم

 نکهیا انیبا ب یو .میموضوع را اصالح کن نیتا ا میدیرس ییهایدولت به جمع بند یاظهار داشت: در جلسه ستاد اقتصاد نوبخت

به  متیه التفاوت قما ب که میکن یرا طراح یسازوکار میخواهیشد: م ادآوری رسد،یبه مردم نم هامتیالتفاوت قدر حاضر مابه

کم زمان رسد کمبه نظر می .میادهینرس یالتقاوت به مردم به جمع بندهنوز درخصوص نحوه پرداخت مابه همردم برسد که البت

های تولیدکننده ساز افزایش نرخ فروش و در نتیجه رشد حاشیه سود شرکتتومانی فرارسیده و این اتفاق زمینه 4.200وداع با ارز 

ن رویداد رفته و طی د غذایی، تایر، شوینده، قندوشکر، روانکاران و داروسازان خواهد شد. بازار مدتی است که به پیشواز ایموا

 ایم.ها بودهمعامالت در سهام این دست شرکت های گذشته شاهد افزایش حجمهفته

های د نسبتا خوبی را طی هفتهلزات رنگین رشهای نفتی و فعامل پنجم و ششم را باید در بازارهای جهانی جستجو کرد. شاخص

باشد. البته با ُکند شدن رشد اقتصاد ها موثر میگذشته تجربه نمودند. این اتفاق بطور مستقیم و غیرمستقیم بر سود شرکت

 ورتشود تحوالت در این حوزه را بصها، وجود دارد و کماکان توصیه میهایی درخصوص ریزش قیمتکشورهای بزرگ، نگرانی

های نفتی و همچنین های نفتی ایران دیگر موضوعی است که در نوسان قیمت شاخصمعافیت تحریمدقیق دنبال کنید. 

ماه تعیین تکلیف خواهد شد و هر های اردیبهشتبود. احتماال این مساله تا میانه وضعیت ارزی و درآمد دولت موثر خواهد

 مایه موثر خواهد بود.خبری در این حوزه در روند معامالت بازار سر

هایی اند، تمدید معافیت مالیاتی شرکتو اما موضوع آخر که هنوز تعیین تکلیف نشده اما برخی از فعاالن بازار به استقبال آن رفته

شران حسن امیری، معاون نظارت بر نا مه دارند. در این زمینهها را در برنااست که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی

ای ر قالب الیحهگفت: گرچه این موضوع در بودجه ساالنه کشور لحاظ نشده، اما نمایندگان مجلس د بهادار اوراق سازمان بورس

جلس شورای موی افزود: این مورد در صورت تصویب توسط  .هستند 98 در حال بررسی این موضوع و احتماال اجرای آن در سال

ر این خصوص دمچنین این که مجلس از سازمان بورس نیز نظرات الزم را خواسته و ما نیز اسالمی، رسما اعالم خواهد شد. ه

ها ندارد اما به هر جهت رقیق شدن قیمت سهم با اگرچه تمدید شدن این قانون تاثیری بر سودآوری شرکت .ایماظهار نظر داشته

 شود.ها میاین دست سهمتوجه به تورم سنگین شکل گرفته در اقتصاد کشور، سبب توجه بازار به 

 

 

 

 



 

 آنچه در بازار گذشت ...

 8.697طی هفته گذشته با رشد « شاخص بورس اوراق بهادار»ایم که ماه رفتهدر شرایطی به مصاف معامالت هفته پایانی فروردین

وم اسفندماه هفته دواحدی که در انتهای  185.281واحدی پیشروی کرد. این رقم در قیاس با عدد  193.978واحدی تا ارتفاع 

هزار واحدی برابر سقف  197دهد. درخصوص شاخص کل باید گفت که محدوده درصدی را نشان می 69/4به ثبت رسید، رشد 

باشد. بنابراین این احتمال وجود دارد که بازار در مواجهه با ، مهمترین سطح مقاومتی بازار می97ثبت شده در روز ابتدایی مهرماه 

تا زمان شکسته شدن  ، مسیر موقت اصالحی را در پیش بگیرد. لذا چنانچه قصد ورود به بازار را دارید، بهتر استمقاومت یاد شده

هزار واحدی  220توان اهداف بیش از مقاومت یاد شده صبر پیشه کنید. گفتنی است، چنانچه بازار از این مقاومت عبور نماید، می

 را در میان مدت برای شاخص متصور بود.

تری را رقم زده است. بر اساس این گزارش، های گذشته بازدهی قویکه طی هفته را داریم «وزنهم»شاخص ا در سوی دیگر، ام

 واحدی به کار خود خاتمه داد. در 38.177واحدی آغاز نمود و در محدوده  35.368وزن کار خود را در ارتفاع شاخص هم

 Ifexای به ر انتها اشارهددرصد( بوده است. و  94/7واحد )معادل  2.809ا وزن برابر بنتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم

 2.470رتفاع اواحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در  2.405داشته باشیم. شاخص فرابورس تهران در حالی با رقم 

واحد )معادل  65ماه فته سوم فروردیندر انتهای ه Ifexواحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی 

 درصد( بوده است.  7/2

 

 پیش بینی بازار

های پایانی اسفند ماه ماه را در حالی پشت سر گذاشتیم که بازار سرمایه به روند صعودی آغاز شده در هفتهسومین هفته فروردین

ها متفاوت اند، هر چند که میزان بازدهیمنتفع شده 98سال وزهای ابتدایی توان گفت که اکثر صنایع از رشد رادامه داد. تقریبا می

اند. تری نسبت به شاخص کل داشتهها بازدهی به مراتب قویها و برخی از تک سهمها، سیمانیبوده است. به عنوان مثال قندی

خود رسیده و بازدهی مناسبی  اوال شاخص کل به سقف تاریخی رو کمی دشوار است؛ چراکهبینی  روند بازار در هفته پیشاما پیش

به نظر کرد.  یستیترور ستیرا وارد ل ان انقالب اسالمیپاسدار سپاه کایآمرگران شده است. دوما طی هفته گذشته، نصیب معامله

عواملی های آتی باید ی ماهطایم. بنابراین چنینی روبرو نشدهتبعات این رخداد هنوز روشن نشده است، چراکه تاکنون با تحوالت این

حث فروش و ب دنباشیوابسته به سپاه م یکه به نوع ییهاشرکت یروش صادراتف ، شرایطهاشرکت هیمواد اول نیامنظیر وضعیت ت

رود بازار مثبت و آرامی را رو، انتظار میرا رصد کرد تا اثرات این اتفاق بیشتر برای بازار روشن شود. برای هفته پیش رانینفت ا

 شاهد باشیم.

 

 



 

 

 ها و ارزش معامالت هفتهررسی آخرین وضعیت شاخصب

 

 
  

 

 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(

17/01/1398 927 561 97 658 269 

18/01/1398 1503 832 144 976 527 

19/01/1398 1513 870 145 1015 498 

20/01/1398 1414 879 143 1022 392 

21/01/1398 1768 966 128 1094 674 

 2360 4765 657 4108 7125 جمع کل

 1429 2736 400 2336 4165 جمع هفته گذشته

 472 953 131 822 1425 میانگین ارزش معامالت روزانه

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 هفته گذشته
833 467 80 547 286 

 65% 74% 64% 76% 71% )درصد(اختالف 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 21/12/1397تا تاریخ  17/12/1397از تاریخ  هاشاخص

 4/69% 8.697 193.978 185.281 شاخص کل بورس

 7/94% 2.809 38.177 35.368 وزن(شاخص کل )هم

 2/7% 65 2.470 2.405 شاخص فرابورس



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

)میانگین ومان تمیلیارد  4.765طی هفته گذشته به بازار بورس و فرابورس(  2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در 

روز  5 میلیارد تومان( 547)میانگین روزانه  میلیارد تومانی 2.736بالغ گردید که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 953روزانه 

دهد. این وضعیت بیانگر ورود نقدینگی به بازار است. اگر به یاد درصدی را نشان می 74ماه، رشد قابل توجه کاری ابتدایی فروردین

 – 500طوح بیش از سدر  داشته باشید، بارها تاکید شد که بازار برای برگشت به دوره رونق نیاز به تثبیت ارزش معامالت روزانه

 4بینیم که با تحقق این رویداد، رشد خوبی در بازار محقق شده است. طی هفته گذشته، میلیارد تومانی دارد و حال می 600

 اص دادند.بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختص« فلزات اساسی»و « خودروسازی»، «بانکداری»، «شیمیایی»صنعت 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 یمجله خبر

 سیاسی

خارجی آلمان، نوشته  امور خارجی آلمان از قول هایکو ماس، وزیر امور توییتر وزارت

های ایران هم امروز در دستور کار نشست وزیران امورخارجی گروه هفت است. مساله

ایم که عاقالنه است، توافقی داشته باشیم که تضمین ماس افزوده: ما متقاعد شده

قش ایران در سوریه هم انیوم تولید کند. درباره برنامه موشکی و نکند، ایران نتواند اور

 م.زنیحرف می

 

اضافه کردن سپاه پاسداران به فهرست  یرسمًا برنامه خود را برا دیکاخ سف

 جمهورسرئی ،«ترامپ دونالد» خود اعالم کرد. «یستیترور»اصطالحاً  یهاسازمان

کردن سپاه اضافه یاً طرح دولت خود را برامن رسم» گفته است:  هیانیب نیدر ا کایآمر

 یخارج یستیترور یهاقدس به سازمان یرویو از جمله ن یپاسداران انقالب اسالم

کرده و نوشته  ادی «سابقهیب یگام»اقدام به عنوان  نیاز ا دسفی کاخ «.کنمیاعالم م

آمده  هیانیب نیاز ا بخشی درآن را به دست داشته است.  یرهبر کایوزارت خارجه آمر

 نی. اکندیم یمعرف یخارج یستیرا به عنوان سازمان ترور گریدولت د کیاز  یمتحده بخش االتیبار است که ا نیاول نیا»است: 

 ت.متفاوت اس گرید یهااساسًا با اقدامات دولت ران،یاست که اقدامات ا قتیحق نیا دیامر، مو

 

با وجود عمل به  رانای :فتگ جمهور فرانسهسییر یجمهور در تماس تلفنسیرئ

 تهران اراده از طرف مقابل نبوده است. یقابل توجه یتعهداتش هنوز شاهد اقدام عمل

جمهور سیرئ «مکرون» ها است.تنش شیاز افزا یریمنطقه و جلوگ تامنی حفظ

تمام  یاجرا یتعهدات خود را برا یبه طور جد ییاروپا شرکای و فرانسه :گفت فرانسه

کند و تمام می دنبال را منطقه تحوالت دقت با فرانسه کنند.ینبال ممفاد برجام د

شود  نیاز توافق برجام حفظ و تام رانیتا منافع ا ردیگیو تالش خود را بکار م یسع

ود تمام تالش خ ییاروپا یشرکا گردی همراه به فرانسه حفظ برجام است. یشده، نشان دهنده اراده اروپا برا نیتدو یو سازوکار مال

عرصه  نیدر ا زین نیو چ هینقش روس دیتردیکند و ب لیرا تعد رانیا هیعل هامیکنند که تحر قیرا تشو کایتا آمر رندیگیرا بکار م

 ت.مهم اس اریو تالش، بس

 

 



 

 اقتصادی

رود می انتظار ها و موسسات گفت:عامل بانک رانیدر جمع مد یبانک مرکز سیرئ

و  یسود بانک تیدر بحث رعا ژهیبه و حیصح تیریبا مد یدر سال جار ینظام بانک

 یکنند و بدانند بانک مرکز یهمراه ینگیدر کنترل نقد یاضافه برداشت بطور جد

و  یبانک مرکزهمتی گفت:  برخورد الزم را خواهد کرد. یبطور جد نهیزم نیا در

 کرد. الزم از تالطم و نوسان در بازار ارز ممانعت خواهد یهایزیدولت با برنامه ر

 یهافروش اموال مازاد شرکت یاقدامات الزم برا ،ییهاکارگروه لیبا تشک دبای هابانک

 لیس هایخسارت حجم به توجه با بخشند. عیکار را تسر یاجرا ندیفرا نهیزم نیانجام دهند و در ا یاتیبه صورت عمل رمجموعهیز

به آن را ندارد و در کنار  ییامکان پاسخگو 98ها قطعا بودجه دام و یمردم و بخش کشاورز یهاییها و منازل و داراساخت ریبر ز

 د.خواهد ش یضرور یاستفاده از منابع صندوق توسعه مل یبانک التیتسه

 

خبر داد. به  یمعامالت ارز یبرا دیجد التیتشک یاندازاز راه یبانک مرکز کلسیرئ

مورد بحث قرار گرفته  پول و اعتبار یجلسه شورا نیموضوع در آخر نیا ،یگفته همت

از آن است که کانون  یها حاکاند. گزارشبازار انتخاب شده نیا رهیمد اتیه یو اعضا

 کیشرکت فرابورس و شرکت خدمات انفورمات ،یو تجار یدولت یهاانکصرافان، ب

بازار،  نی. قرار است که در ادهندیم لیرا تشک دیبازار جد نیا رهیمد اتیه یاعضا

 نهیو زم ردیچارچوب متشکل صورت گ کیبه شکل شفاف و در  یارز یهاتیفعال

 د.ها فراهم شومعتبر به بانک یارزها تیهدا

 

جهت  یتیطرح دو فور نیتدو یمجلس از توافق با دولت برا یاقتصاد ونیسیکم سیرئ

 شنهادیگفت: پ یمیپورابراه. خبر داد دیجهت رونق تول دکنندگانیتول اتیکاهش مال

درصد  25که در حال حاضر  دیتول اتیاست که نرخ مال نیبا دولت ا هیق اولما در تواف

 د.ابیدرصد کاهش  15درصد و در فاز دوم به  20در فاز اول به  باشد،یم

 

 

 

 



 

 بازارهای جهانی

 
 نام مواد 17/01/1398 24/01/1398 تغییر هفتگی

 نفت 70 71 %1/5

 طال 1292 1291 %0

 بیلت 440 440 %0

 مس 6397 6505 %1/7

 روی 2919 2923 %0/1

 آلومینیوم 1882 1863 %1-

 سنگ آهن 92 96 %4/3

 سرب 1986 1931 %2/8-

 متانول 297 298 %0/3

 اوره 255 255 %0

ها از بابت ُکند شدن رشد نسبتا مطلوبی را تجربه نمودند که کماکان نگرانی 98در حالی بازارهای جهانی در روزهای ابتدایی سال 

بینی خود از رشد اقتصاد ترین پیشالمللی پول در تازهصندوق بینقتصاد جهانی به قوت خود باقیست. بر اساس این گزارش، رشد ا

های ت آن ریسکترین سطح خود از زمان بحران مالی جهان به بعد قرار داد که علجهانی در سال جاری میالدی آن را به پایین

المللی وق بینصند .ثباتی سیاسی، افزایش سطح بدهی و باالگرفتن نابرابری استهای بیتههای تجاری، بسافزایشی از قبیل تنش

درصد کاهش  3/3 میالدی به 2019برآورد خود از رشد اقتصادی را برای سال  ،انداز اقتصادی جهانترین گزارش چشمپول در تازه

انداز ندوق پول چشمصماه اخیر است که  6این سومین بار در  .دبینی کرده بودرصد را پیش 5/3رقم  ،داد؛ در حالی که پیش از این

ر سال جاری ددرصد از اقتصاد جهانی  70المللی پول برای انداز صندوق بیندهد. چشمخود از رشد اقتصاد جهانی را کاهش می

 ست.میالدی روند کاهشی ا

آهنگ رشد  درصد است و انتظار بازگشت ضرب 6/3یر میالدی همچنان بدون تغی 2020بینی از رشد اقتصاد جهانی در سال پیش

سعه هم متصور رود؛ ضمن اینکه بهبود شرایط اقتصادی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال تودر آرژانتین و ترکیه می

درصد  5/3ه تقریبا میالدی با نرخ ثبات یافت 2020بینی از رشد اقتصاد جهانی را بعد از سال المللی پول پیشصندوق بین .شودمی

مکاری چند هرد: گردد. صندوق پول در پایان گزارش خود اعالم کاعالم کرد که عمدتا به رشد اقتصادی در چین و هند بر می

گذاری الیاتهای ناشی از امنیت سایبر و بهبود کارآمدی مجانبه برای حل و فصل اختالفات تجاری، تغییرات اقلیمی، ریسک

 .تی الزم اسلالملبین

 

 

 



 

 نفت

رشد  98های ابتدایی سال در هفتهای آمریکا علیه ایران و ونزوئال، قیمت نفت هاوپک و همچنین تحریم هایبه دنبال کاهش تولید

قیمت شود. ها تلقی میبه عنوان یک تهدید جهت کاهش قیمتاما احتمال کاهش رشد اقتصاد جهانی نسبتا خوبی را تجربه نمود 

آی ان جی در  بانک .افزایش داشته است %30بیش از  میالدی س اینترمدییت آمریکا از ابتدای سال جارینفت برنت و وست تگزا

. میزان تولید بازار جهانی نفت به لطف کاهش تولید اوپک و متحدانش در حال بازگشت به وضعیت توازن است»یادداشتی نوشت: 

بینی کرد قیمت نفت برنت این بانک در یادداشتی پیش« .افته استمیلیون بشکه در روز کاهش ی 98/1اوپک نسبت به ماه اکتبر 

تاکنون بیش  2018اما در عین حال، میزان تولید نفت در آمریکا از اوایل سال  .دندالر حرکت ک 79های آتی به سمت طی هفته

ز افزایش بیشتر اد تولید مانع میلیون بشکه رسیده است و این رش 2/12سابقه میلیون بشکه افزایش یافته و به رکورد بی 2از 

 .ها گشته استقیمت

 

 آهن سنگ –فوالد 

 کاهش اب همزمان استرالیا آهن سنگ حمل در وقفه رسید. دالر 95 به مطلوب رشد با چین بنادر در آهن سنگ قیمت شاخص

 و BHP هایشرکت آوریل ماه دریایی بار هنوز آوریل، ماه شروع از روز 10 گذشت وجود با است. نگرانی عامل برزیل عرضه

RioTinto جنگ  هایالشچ از زیادی بخش گویدمی است. آمریکا شده قیمت تحریک و همین عامل سبب نرسیده چین بازار به

  برداشته است. را زمستانه تولید محدودیت چین از طرف دیگر دولت و شده برطرف تجاری

 9/1 رقم درصدی از 56/3 افت با آوریل ماه به منتهی روز 10 در کشور این فوالد تولید گویدمی CISA چین فوالد تولید انجمن

 دارد. کاهش تن نمیلیو 63/11 به 85/13 درصدی از 16 افت با نیز انبارها موجودی همزمان و رسیده روز در تن میلیون 83/1 به

 

 فلزات رنگین

ها موثر بوده است. به نظر وضعیت ر رشد نرم قیمتعامل کاهش موجودی انبارها و افت محدود شاخص دالر د 2فلزات رنگین  در

ها تر قیمتتر باشد اما نگرانی از بابت برطرف نشدن تنش تجاری میان آمریکا و چین، مانعی برای رشد جدیتوانست مطلوبمی

رشد  LMEود. اما موجودی انبارهای درصدی موجودی انبار شانگهای را تجربه نم 8/7هش اخیر، فلز روی کا بوده است. طی هفته

ودی انبار درصد و موج 3در حدود  LMEدرصد، موجودی انبار  9/4درصدی داشت. در فلز مس، موجودی انبارهای آمریکا  5/3

 درصد کاهش داشته و عمین عامل سبب رشد قیمت این فلز شده است. 2/6شانگهای 

  

 



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

سال مالی : 98/9/30

جمع کلآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمندیشرح / ماه

        127,062     12,500    10,956     9,384    7,746     8,116  11,686 13,57513,698  7,078    11,711   9,466   11,146مقدار تولید 97 )تن(

          30,407          -          -          -         -         -        -        -       -       -   13,520   7,675     9,212مقدار تولید 98 )تن(

         124,009    12,467    11,032      7,604    8,098    7,667  11,330 13,325 14,808 6,386   14,052  10,850    6,390مقد ار فروش 97 )تن(

          32,102          -          -          -         -         -        -        -       -       -  14,659   8,609   8,834مقدار فروش 98 )تن(

            5,295        898        794          512       346         301       391      385      424      206        420      371       248مبلغ فروش 97 )میلیارد ریال(

            2,370          -          -          -         -         -        -        -       -       -     1,139       609        622مبلغ فروش 98 )میلیارد ریال(

%100-%100-%100-%100-%100-%100-%100-%100-%100-%171%64%150تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %

73,367   70,600  59,931  64,20765,102 65,98765,845  71,239نرخ صابون)کیلو/ریال( 97  82,553  123,881  127,903  132,979  

          -          -          -         -         -        -        -       -       -129,431129,210128,570نرخ صابون )کیلو/ریال( 98

25,227 21,855  21,65719,604  25,46820,575 29,359نرخ پودرها )کیلو/ریال( 97  27,916   30,856  49,879   53,161   54,578  

          -          -          -         -         -        -        -       -       -   62,905 55,920   54,116نرخ پودرها )کیلو/ریال( 98

  86,361میانگین نرخ صابون 97

درصد 129,009میانگین نرخ صابون 98

 25                   30,378میانگین نرخ نرمال پودرها 97

 42                   58,618میانگین نرخ نرمال پودرها 98

 33                    10,334متوسط مقدار فروش هر ماه سال 97

مجموع 100                          441متوسط درآمد هر ماه سال 97

پاکسان )شپاکسا(

آخرین eps اعالم شده : 663 ریالکارگزاری بورس بیمه ایران

تحلیل از: مهبد 

قندچی

توضیحات : پاکسان در 3 ماه ابتدایی سال مالی جدید به فروش 2.370 میلیارد ریالی دست یافته است. این رقم برای 

دوره مشابه سال گذشته، 1.039 میلیارد ریال بوده است. رشد 128 درصدی درآمد در پاکسان عمدتا بواسطه رشد نرخ 

نگاهی به منحنی نرخ فروش صابون و پودرها نشان می دهد که اگر  های فروش و البته رشد تناژ فروش بوده است. 

مشکلی از بابت مقدار فروش و تقاضا در بازار ایجاد نشود، سود پاکسان برای سال 98 نیز افزایشی خواهد بود. شرکت 

اخیرا سرمایه خود را از سطوح 540 میلیارد ریالی به 1.080 میلیارد ریال از محل سود انباشته جهت اصالح ساختار 

مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت افزایش داده است.

ترکیب فروش محصوالت شرکت

محصول

صابون

پودرها

سایر



 

 

سال مالی : 98/10/30

جمع کلدیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمنشرح / ماه

     1,323,720         52,279          109,004          115,402        154,822         127,563        107,427        127,536      133,699       112,843        85,564        116,580           81,001مقدار تولید 97 )تن(

        294,807                -                 -                  -                 -                  -                -                  -                -                -                -       192,582        102,225مقدار تولید 98 )تن(

      1,323,119         57,078          101,579           112,102         155,072         132,964         110,077          121,415        136,020       118,318         74,989         116,204          87,301مقد ار فروش 97 )تن(

       298,283                -                 -                  -                 -                  -                -                  -                -                -                -       199,468         98,815مقدار فروش 98 )تن(

             1,428                  62                 114                  121                213                  146               135                 124               136                119                 76                108                 72مبلغ فروش 97 )میلیارد ریال(

                365                -                 -                  -                 -                  -                -                  -                -                -                -                261                104مبلغ فروش 98 )میلیارد ریال(

%100-%100-%100-%100-%100-%100-%100-%100-%100-%100-%141%44تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %

      1,121,264      1,154,562      1,124,574     1,151,373      1,157,743     1,253,091     1,053,897     1,027,616     1,047,123    1,082,957      984,834      858,397نرخ سیمان داخلی )تن/ریال( 97

                -                 -                  -                 -                  -                -                  -                -                -                -     1,135,407     1,095,089نرخ سیمان داخلی )تن/ریال( 98

        697,099         711,329         740,890      1,895,105        789,385       757,052                  -                -                -                -       497,276                -نرخ کیلنکر صادراتی )تن/ریال( 97

                -                 -                  -                 -                  -                -                  -                -                -                -    1,849,992      733,979نرخ کیلنکر صادراتی )تن/ریال( 98

       1,091,040میانگین نرخ سیمان داخلی 97

درصد      1,119,084میانگین نرخ سیمان داخلی 98

 66                         1,400,779میانگین نرخ کیلنکر صادراتی 97

 29                         1,794,241میانگین نرخ کیلنکر صادراتی 98

 5                                110,260متوسط مقدار فروش هر ماه سال 97

مجموع 100                                   119متوسط درآمد هر ماه سال 97

سیمان هگمتان )سهگمت(

آخرین eps اعالم شده : 228 ریالکارگزاری بورس بیمه ایران

تحلیل از: مهبد 

قندچی

توضیحات : سیمان هگمتان که سال مالی منتهی به 30 دی ماه دارد، در 2 ماه ابتدای دوره با فروش نزدیک به 600 هزار تن 

انواع سیمان و کلینکر به درآمد 365 میلیارد ریالی دست یافته است که این رقم نسبت به فروش 180 میلیارد ریالی دوره 

مشابه سال گذشته رشد 100 درصدی را نشان می دهد. افزایش تناژ فروش و رشد نرخ فروش سیمان، در بهبود عملکرد شرکت 

نکته مهم درخصوص سهگمت این است که مقدار و نرخ فروش سیمان نسبت به دوره بهمن ماه رشد خوبی  موثر بوده است. 

داشته و به نظر روزهای بهتری در انتظار این سهم سیمانی باشد.

ترکیب فروش محصوالت شرکت

محصول

سیمان داخلی

کیلنکر صادراتی

سایر



 

 

سال مالی : 98/9/30

جمع کلآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمندیشرح / ماه

  20,054     2,084    1,993      2,330      1,413       1,400       1,520         613     1,471      1,221     1,682      2,051     2,276مقدار تولید 97 )تن(

   5,392         -        -          -          -          -           -          -         -          -      1,940      1,813     1,639مقدار تولید 98 )تن(

20,678    3,687    1,356      2,224       1,150       1,669       1,069     1,677     2,182     1,381      1,640      1,560     1,083مقد ار فروش 97 )تن(  

   4,889         -        -          -          -          -           -          -         -          -    2,138      1,918       833مقدار فروش 98 )تن(

    1442042251832992351742511863412216573,120مبلغ فروش 97 )میلیارد ریال(

       913         -        -          -          -          -           -          -         -          -        416        372        125مبلغ فروش 98 )میلیارد ریال(

%100-%100-%100-%100-%100-%100-%100-%100-%100-%85%82%13-تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %

132,703126,887135,717134,797139,520144,605نرخ رادیال )کیلو/ریال( 97  145,394  153,466  154,461  154,282  166,211  179,915  
         -        -          -          -          -           -          -         -          -193,882195,524  150,201نرخ رادیال )کیلو/ریال( 98

 152,461میانگین نرخ رادیال 97

درصد 187,160میانگین نرخ رادیال 98

 99               1,723متوسط مقدار فروش هر ماه سال 97

 1                      260متوسط درآمد هر ماه سال 97

مجموع 100          

کویر تایر )پکویر(

آخرین eps اعالم شده : 345 ریالکارگزاری بورس بیمه ایران

توضیحات : کویرتایر که سال مالی منتهی به 30 آذرماه دارد، در 3 ماه ابتدای دوره با فروش حدود 4.900 تن 

الستیک در حدود 913 میلیارد ریال درآمد کسب نموده که این رقم 88% بزرگتر از فروش 573 میلیارد ریالی 

دوره مشابه سال گذشته است. افزایش تناژ فروش و رشد جدی نرخ فروش تایر، دالیل حرکت رو به جلوی این 

شرکت می باشند. نکته مهم درخصوص پکویر این است که متوسط درآمد ماهانه شرکت در سال 97 در حدود 260 

میلیارد ریال بوده در حالی که متوسط فروش در کوارتر ابتدایی سال 98 در حدود 304 میلیارد ریال می باشد.

ترکیب فروش محصوالت شرکت

محصول

رادیال

سایر

تحلیل از : مهبد قندچی



 

 تحلیل بنیادی

 چادرملو صنعتی و معدنی شرکت

 

 

 

 معرفی

 فعالیت موضوع .است رسیده ثبت به یزد شهرستان هایشرکت ثبت دفتر در 1371 خردادماه در چادرملو صنعتی و معدنی شرکت

 سنگ تولید گندله، تولید و آن از کنسانتره تولید و آهن سنگ ادنمع از برداریبهره و استخراج و اکتشاف: از عبارتست شرکت

 .شرکت آالت ماشین و تجهیزات سرویس فنی بازرسی و تعمیرات و نگهداری و اندازیراه و نصب فوالدی، محصوالت تولید آهن

 

 سرمایه و ترکیب سهامداران

سیده است. همچنین مجمع عمومی به ثبت ر 95ال باشد که در سمیلیارد ریال می 33،500آخرین سرمایه ثبت شده شرکت 

درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را به  31افزایش سرمایه  97ماه سال بهمن 29العاده شرکت در تاریخ فوق

سود  های صادر شدهتصویب رسانیده است. شایان ذکر است باتوجه به عدم ثبت افزایش سرمایه تا مجمع ساالنه به حق تقدم

 تعلق نخواهد گرفت. 97عملکرد سال 

 

 آخرین ترکیب سهامداران

 درصد سهام نام سهامدار

 ٪39 مدیریت سرمایه گذاری امید

 ٪21 سهام عدالت

 ٪17 سرمایه گذاری معادن و فلزات

 ٪10 فوالد مبارکه اصفهان

 ٪2 سرمایه گذاری سپه

 ٪1 گنجینه زرین شهر

 ٪9 سایر 

 ٪100 جمع



 

 98با سال  97فیت اسمی سال مقایسه ظر

اندازی برداری رسیده است. با راهتن آهن اسفنجی به بهره 1،550،000واحد احیاء مستقیم با ظرفیت ساالنه  97در اواخر سال 

اشیه سود حنخواهد داشت و  98این واحد، شرکت دیگر نیازی به خرید آهن اسفنجی برای خط تولید فوالدسازی خود در سال 

 واهد شد.کت نیز افزایش خواهد یافت. همچنین آهن اسفنجی مازاد بر نیاز واحد فوالدسازی در بازار عرضه خناخالص شر

 98ظرفیت  97ظرفیت  واحد نام محصول مجتمع

 معدنی چادرملو
 9،500،000 9،500،000 تن آهنکنسانتره سنگ

 500،000 500،000 تن سنگ آهن دانه بندی

 صنعتی چادرملو

 4،000،000 3،700،000 تن گندله

 1،550،000 150،000 تن آهن اسفنجی

 1،000،000 800،000 تن شمش فوالد

 16،550،000 14،650،000 تن جمع کل

 

 های آتی در بلندمدتمهمترین طرح

 میلیون تن میلگرد 2/1 نورد به ظرفیت ساالنه طرح احداث دو واحد-1

 ن تن در مجتمع صنعتی چادرملومیلیو 4لید سازی جدید با ظرفیت تواحداث کارخانه گندله-2

 نگ آهن برای دستیابی به توده معدنی س D19سازی آنومالی اکتشاف مقدماتی، تفصیلی و آماده انجام-3

 

 هاسرمایه گذاری

به  ایرانیان ساالنه ن و فوالد غدیرهای شرکت از محل دو شرکت آهن و فوالد ارفع و آهشود سود سرمایه گذاریبینی میپیش

 میلیارد تومان برسد.400

 وضعیت درصد مالکیت نام شرکت

 در حال تولید نورد ٪65 آهن و فوالد سرمد ابرکوه

 در حال تولید آهن اسفنجی و فوالد ٪43 آهن و فوالد ارفع

 قبل از بهره برداری ٪22 تامین و انتقال آب خلیج فارس

 تولید اهن اسفنجی ٪30 آهن و فوالد غدیر ایرانیان

 در حال فعالیت عملیاتی ٪16 تامین سرمایه نوین

 



 

 ترکیب مبلغ فروش

اندازی واحد احیاء بخش با راه 98والد بوده است. در سال کنسانتره، گندله و ف سه محصول قابل فروش اصلی شرکت 97در سال 

آهن اسفنجی  اصلی خواهد گرفت. بخشزیادی از گندله تولیدی به این واحد ارسال و برای تولید آهن اسفنجی مورد استفاده قرار 

 سازی استفاده خواهد شد و مازاد بر آن در بازار به فروش خواهد رسید.تولیدی در واحد فوالد

 

 

 ترکیب بهای تمام شده

سازی فاده در واحد فوالدبیش از نیمی از بهای تمام شده بابت استخراج سنگ آهن و خرید آهن اسفنجی مورد است 97در سال 

خرید آهن اسفنجی از هزینه تهیه مواد حذف خواهد شد و حاشیه  98اندازی واحد احیاء مستقیم در سال با راه بوده استشده 

های . بخش اصلی هزینهبخش اصلی بهای تمام شده سربار خواهد بود 98سود ناخالص شرکت نیز افزایش خواهد یافت. در سال 

 باشد.یسربار نیز مربوط به بهره مالکانه پرداختی م
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 98مفروضات سود کارشناسی 

درصد، 15 هزار ریال، ضریب قیمت سنگ آهن 38تن، نرخ ریالی شمش فخوز  9،500،000مقدار تولید کنسانتره کنسانتره تر 

ار تومان، هز 10دالر و نرخ دالر  20درصد، نرخ خرید الکترود  55درصد، ضریب قیمت آهن اسفنجی  5/22ضریب قیمت گندله 

 .درصد 50درصد و تورم انرژی برای کل مجتمع  25دستمزد افزایش 

 معدنی وصنعتی چادرملو-کچاد

 98کارشناسی  97کارشناسی  96سال  دوره مالی

 92,455,178 73,397,910 34,554,089 فروش

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
-

24,103,540 
-43,000,674 -43,645,809 

 48,809,369 30,397,236 10,450,549 سود )زیان( ناخالص

 %53 %41 %30 حاشیه سود ناخالص

 469,377- 361,463- 266,661- هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

 500,000 500,000 322,114- خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

 48,839,992 30,535,773 9,861,774 سود )زیان( عملیاتی

 400,000- 0 0 هزینه های مالی

 4,000,000 3,277,721 2,722,494 خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از 

 مالیات
12,584,268 33,813,494 52,439,992 

 0 0 0 مالیات

 52,439,992 33,813,494 12,584,268 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

ملیات متوقف شده پس از اثر سود )زیان( ع

 مالیاتی
0 0 0 

 52,439,992 33,813,494 12,584,268 سود )زیان( خالص

 1,192 1,009 376 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 44,000,000 33,500,000 33,500,000 سرمایه

 

 

 



 

 تحلیل حساسیت

 

 

 فرصتهای آتی

 (عدم تاثیر پذیری مستقیم از تحریمها )کل فروش داخلی

 تاثیر پذیری بسیار پایین از افزایش نرخ حاملهای انرژی

 باشد(عدم تاثیرپذیری از افزایش نرخ حمل و نقل )هزینه های حمل سنگ آهن بر عهده فوالد سازان می

 

 ریسکهای آتی

 کاهش ذخایر و عیار معدن فعلی

 افزایش هزینه های استخراج معدن فعلی

 D19د معدنی برای سالهای آتی تا زمان راه اندازی معدن آنومالی ریسک کاهش تولید یا نیاز به خرید موا

 ریسک تغییر نرخ بهره مالکانه

 تاثیر پذیری واحد فوالد سازی به دلیل رکود داخلی

 عدم داشتن مزیت صادرات محصوالت به دلیل موقعیت جغرافیایی و هزینه های حمل باال

 

eps

1,192300320340360380400420440460480500

800005236026817608399189971,0761,1551,2341,313

900006597488379261,0151,1041,1931,2821,3711,4601,549

1000007968959941,0931,1921,2911,3901,4881,5871,6861,785

1100009331,0421,1511,2601,3681,4771,5861,6941,8031,9122,021

1200001,0701,1891,3071,4261,5451,6631,7821,9012,0192,1382,256

1300001,2071,3361,4641,5931,7211,8501,9782,1072,2352,3642,492

1400001,3441,4821,6211,7591,8982,0362,1742,3132,4512,5902,728

1500001,4811,6291,7781,9262,0742,2222,3712,5192,6672,8162,964

نرخ دالر

نرخ جهانی شمش



 

 تایم فریم روزانه –تحلیل تکنیکال معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( 

موج شماری کاملی به  باند فرعی کانالیزه شده و 3سال اخیر با دو باند اصلی و  3در نماد کچاد روند حرکتی سهم در بازه زمانی 

زهای ابتدایی اسفندماه خاتمه اصالحی کچاد در رو ]4[کنید، موج روی نمودار انجام شده است. همانطور که در تصویر مشاهده می

چهارم صعودی خود  افزایشی خود شده است. با توجه به اینکه کچاد اخیرا موفق شده وارد کانال ]5[و این سهم وارد موج یافته 

 ریالی( ادامه داشته باشد. گفتنی است، 6.700رود رشد قیمت سهم در میان مدت تا سقف کانال مذکور )محدوده گردد، انتظار می

باشد و با توجه به وضعیت بنیادی، روی کچاد می ا سقف مهرماه، مهمترین مقاومت پیشریالی برابر ب 5.160 – 5.150محدوده 

( اصالحی، حد ضرر 2ریالی برابر با موج ) 3.900بینی شده، در میان مدت در دسترس باشد. محدوده به نظر هدف قیمت پیش

 گرانی است که قصد ورود به این سهم را دارند.معامله

 

 

 

 

 

 

 



 

 کاالبورس 1398سال ماه  سوم فروردین ت هفتهگزارش معامال

 رینگ صنعتی 

الب عرضه های هفته گذشته اولین هفته در سال جدید بود که رینگ صنعتی فعالیت خود را بسیار قوی آغاز کرد به طوری که غ

لومینیوم ایران شمش آ ، بیلت ونایرا ، مفتول و کاتد ملی مساصفهان، محصوالت ذوب آهن اصفهان مهم مانند ورق فوالد مبارکه

ت برای سال بندی در بازار کشف نرخ اکثر محصوالشدند و مهمترین اثر این طبقه و همچنین شمش بلوم فوالد خوزستان عرضه

وجود سلف  تن سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان با 40.000های آتی بود؛ در این هفته د و روشن شدن روند قیمتی در هفتهجدی

د مبارکه ؛ همچنین در محصول ورق توافق صورت گرفته بین فوالشددرصد رقابت  20حدود  ،اردیبهشت 31بودن و تحویل در 

به قیمت پایه های پایه و تغییر فرمول محاسکاهش قیمت سبب کشور یفوالد یللوله و پروف یدکنندگانتول یکایسنداصفهان و 

ت نگشت و این امر سبب کاهش رقابت در این محصوال درصدی قیمت پایه ورق گرم و سرد شد اما 20که منجر به کاهش حدود 

مله شد که (، معاسه ماهه یلتحو یرغمعلدرصد رقابت نسبت به قیمت پایه کاهش داده شده، ) 45کل حجم عرضه شده با حدود 

رقابت شد،  رصدد 28حدود  بود. شمش بلوم فوالد خوزستان نیزنشان از التهاب این بازار و غیر عملی بودن توافق صورت گرفته 

طمئنا در قیمت این محصول م برد دارد، تاثیر این مقدار رقابتشمش به دلیل آن که در ساخت بسیاری از محصوالت فوالدی کار

ورم قیمتی تپایه سایر محصوالت آشکار خواهد شد به خصوص در محصول ورق با توجه به فرمول محاسبه قیمت پایه آن و نیز 

 های جهانی را محدود کرده است. یر قیمتتاثیر تغیموجود در کشور که 

 

 یقم البته رقمبورس کاال ر یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 262،200از  شیعرضه ب 21/01/98 به چهارشنبه یدر هفته منته

 رو گشت. روبتن  688،065یی معادل با تن بود و با تقاضا 241،300معامله شد  یدر تاالر صنعت تایکه نها



 

 

 ل معامله نشده است.* : محصو

 ** : محصول عرضه نشده است.

 بود.  فوالدیتن محصوالت  394.260 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

 یرانیان،ا یرو یعگسترش صناهای تن از شمش روی شرکت 240تن شمش روی عرضه شد که  740این هفته  یبخش رو در

 مورد معامله قرار گرفت. انهیخاورم یرو عیتوسعه صنایران و ا یمواد معدن یفرآور

رضه شده عمحصوالت  نینسبت تقاضا را در ب نیشترینسبت به عرضه، ب یبرابر 22/7ی با تقاضا سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان

بوده رابری ب  15/6یش با نسبت فوالد کاوه جنوب کبه شمش بلوم  مربوطنیز نسبت تقاضا به عرضه  یهفته داشت. رده بعد نیا

 است. 

درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشته  52با  وانیزه شرکت فوالد مبارکه اصفهانورق گال

 است.

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(
حجم  تقاضاحجم عرضه

حجم 

معامله 

شده

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

میانگین 

معامله

درصد 

رقابت

HB36,77151,68740/56

HC36,77152,25742/11

CB39,77057,67545/02

G67,377102,24351/75

T93,526124,89333/54

32,55941,55127/62فوالد خوزستان

32,55940,81525/36فوالد کاوه جنوب کیش

**آهن و فوالد ارفع

**ذوب آهن اصفهانتیرآهن

36,03342,75018/64ذوب آهن اصفهانسبد مخلوط

**فوالد روهینا جنوب

**فوالد کاوه اروند

36,58242,31015/66فوالد خراسان

**فوالد آذربایجان

198,893232,40216/85آلومینیوم ایران

*198,293آلومینیوم المهدی

212,174256,67320/97آلومینیوم ایرانبیلت

622,456622,4560/00ملی مسکاتد

641,742696,3748/51ملی مس

641,742689,4107/43گیل راد شمال

641,742699,4699/00دنیای مس کاشان

**کابلسازی افق البرز
 کل معامالت 

رینگ صنعتی
15,876,343,555262,200688,065241,300

فوالد مبارکه 8,074,878,990147,960249,580147,960انواع ورق

میلگرد

مقاطع مختلف1,654,667,50040,000164,50040,000شمش بلوم

1,918,215,97045,100261,69045,100میلگرد/تیرآهن

مفتول

618,808,5003,0004,8202,600آلومینیوم
شمش 

3,533,944,83525,4007,2355,400مس



 

 پلیمریرینگ 

ست. ارزش معامال شته ا شمگیر و قابل توجهی دا سه هفته تعطیلی افزایش چ شته بعد از  ت معادل ارزش معامالت در هفته گذ

های ن افزایش قیمتآباشد. از طرفی نگرانی خریداران از افزایش دالر نیمایی در هفته آتی و به تبع میلیون ریال می 7.817.449

شد که تمایل برای خرید افزایش یابد.  صنایع تکمیلی، قیمت در قیمتپایه باعث  سط دفتر  صد  1الر با دهای پایه اعالمی تو در

ینیل کلراید و های جهانی در تمامی گریدها به جز پلی وظ شدددد، که با توجه به افزایش قیمتریال لحا 90.642افزایش معادل 

 بودیم. پلی استایرن معمولی شاهد افزایش قیمت

  

 در نمودار زیر میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت در رینگ پلیمری نشان داده شده است.

 

 

 لیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.بیشترین نسبت تقاضا به عرضه در میان محصوالت پ
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در رینگ پلیمری میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت 
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 نسبت تقاضا بر عرضه قیمت پایه پتروشیمی محصول

 5 106.782 پتروشیمی تبریز 200پلی استایرن انبساطی 

 4 108.745 پتروشیمی پلی پروپیلن جم  EP548R پلی پروپیلن شیمیایی

 4 96.904 پتروشیمی مارون   X30Gپلی پروپیلن شیمیایی

 5/3 96.904 پتروشیمی رجال  RG1102XLپلی پروپیلن نساجی

 4/3 96.904 پتروشیمی پلی نار  SF060پلی پروپیلن نساجی

 3 108.745 پتروشیمی نوید زر شیمی  ZB332Cپلی پروپیلن شیمیایی

 3 108.745 پتروشیمی شازند  EPC40Rپلی پروپیلن شیمیایی



 

 ت پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.بیشترین درصد رقابت در میان محصوال

 درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی محصول

 7/52 108.745 نوید زر شیمی   ZB332Cپلی پروپیلن شیمیایی

 6/48 108.745 نوید زر شیمی  ZR230Cپلی پروپیلن شیمیایی

 48 108.745 مارون  MR230Cپلی پروپیلن شیمیایی

 46 108.745 شازند  EPC40Rشیمیایی پلی پروپیلن

 44 98.989 نوید زر شیمی  ZH525Jپلی پروپیلن فیلم

 43 82.621 تبریز 3840پلی اتیلن سنگین دورانی

 43 98.989 جم  ZH525J پلی پروپیلن فیلم

 39 98.989 مارون  ZH525J پلی پروپیلن فیلم

 39 96.904 مارون  Z30Sپلی پروپیلن نساجی

 39 96.904 پلی نار  SF060لن نساجیپلی پروپی

 

 

 

 باشد. بیشترین ارزش معامالت در رینگ پلیمری مربوط به پتروشیمی تندگویان می
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  رینگ شیمیایی

 

 ایم.در رینگ شیمیایی نیز همانند رینگ پلیمری شاهد افزایش حجم معامالت، عرضه و تقاضا بوده

 ت شیمیایی عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.بیشترین نسبت تقاضا به عرضه در میان محصوال

 نسبت تقاضا بر عرضه پتروشیمی محصول

 3/4 پتروشیمی شازند دی اتیلن گالیکول

 4 پتروشیمی شازند  منومر وینیل استات

 5/2 پتروشیمی بندرامام  بنزن

 5/25 پتروشیمی فرسا شیمی دی اتیلن گالیکول

 2 ی بندرامامپتروشیم زایلین مخلوط

درصد  10متر از درصد داشتند و مابقی محصوالت بر روی قیمت پایه یا با رقابت ک 10در این رینگ محصوالت زیر رقابت باالی 

 معامله شدند.

 درصد رقابت نسبت به میانگین  قیمت پایه تولیدکننده نام محصول

 86 91.175 پتروشیمی شازند دی اتیلن هگزانول

 35 35.512 وشیمی فن آورانپتر اسید استیک

 30 44.030 پتروشیمی شازند دی اتیلن گالیکول

 28 74.378 پتروشیمی بندرامام بنزن

 16 44.030 پتروشیمی مروارید دی اتیلن گالیکول

 15 90.896 پتروشیمی شازند دی اتانول آمین

 13 44.030 پتروشیمی فرسا شیمی دی اتیلن گالیکول

40966 41168
30220

0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000

تقاضا میزان عرضه حجم معامالت
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  های نفتیرینگ فرآوره

 

 

تهران با و  فهاننفت اصوکیوم باتوم عرضه و معامله شد. وکیوم باتوم پاالیش های نفتی تنها در رینگ فرآوردهدر هفته گذشته 

س با قیمت پایه ریال و پاالیش نفت بندرعبا 29.641ریال، پاالیش نفت شیراز و بندرعباس با قیمت پایه   28.229قیمت پایه 

 د.ریال معامله ش 30.602

 

 رینگ صادراتی

 

 .است  6070بیشترین حجم معامالت در رینگ صادراتی در هفته گذشته مربوط به قیر

 

 رینگ کشاورزی

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

 شود:به شرح ذیل ارائه می1398ماه سال بررسی اجمالی معامالت بازار انرژی در هفته سوم فروردین 

 

 محصول معامله نشده است. * :

 ** : محصول عرضه نشده است.

تن  2.325تنها تن محصول بود، هرچند که در نهایت  4.000در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه 

 مورد معامله قرار گرفت.رینگ این پاالیش نفت اصفهان در  402حالل 

ول وجود الملل عرضه شد اما تقاضایی برای این محصدوباره در رینگ بین نیزنفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران 

  نداشت.

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(

حجم عرضه 

)تن(

حجم  

تقاضا)تن(

حجم 

معامله 

شده)تن(

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

میانگین 

معامله

درصد 

رقابت

39,76039,7600/00پاالیش گاز ایالم

S500پاالیش گاز خانگیران**

**پاالیش نفت تهران

46,75446,7540/00پاالیش نفت شیراز

46,75446,7540/00پاالیش نفت شیراز

46,73146,7310/00پاالیش نفت تهران

20,86427,26130/66پتروشیمی شیراز

20,86426,75828/25پتروشیمی زاگرس

55,94555,9450/00پاالیش اصفهان

55,94555,9450/00 پاالیش بندرعباس

55,94555,9450/00پاالیش تبریز

55,94555,9450/00پاالیش شیراز

55,94555,9450/00پاالیش تهران

42,57642,5760/00پاالیش اصفهان400

44,11746,9956/52پاالیش تبریز

42,57642,5760/00پتروشیمی بندرعباس

44,11748,0458/90پاالیش اصفهان

44,11748,5159/97پاالیش کرمانشاه

41,40441,4040/00پاالیش تبریز

41,40441,4040/00پاالیش شیراز

42,18542,1850/00پاالیش اصفهان410

34,97234,9720/00پاالیش اصفهان406

48,65453,2249/39پاالیش اصفهان

**پتروشیمی بیستون

46,90950,0536/70پاالیش اصفهان

**پتروشیمی بیستون

**پاالیش کرمانشاه

201,356,93325,1255,8485,148سایر
 کل معامالت 

انرژی
2,342,564,46182,31176,80243,348

متانول

سبک

سنگین

596,559,0402,85534,98015,004میعانات گازی

404,330,1008,1508,6508,650نفتا

145,485,45010012,1315,405متانول

402

404

502

503

آیزوریسایکل266,857,65014,0704,8704,770آیزوریسایکل

727,975,28832,01110,3234,371حالل



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 
 فلزات اساسی

 فوالد بخش در تولید رونق و است مناسب قیمتی جهانی بازارهای در ایران فوالد نرخ گویددبیر انجمن تولیدکنندگان فوالدی می

با افزایش نرخ ارز قدرت » وی درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر صادرات گفت: است. شدنی کشور اتیصادر توان از استفاده با کشور

 مشکلی و است جهانی بازارهای در فوالدها ترینارزان صارداتی ایران در بازارهای جهانی افزایش یافته است. فوالد ایران اکنون جزء

بازار » درصد ظرفیت واحدهای فوالدی در حال فعالیت است، گفت: 70که اکنون بیان این با وی «.ندارد وجود رقابت و قیمت برای

 « عراق، سوریه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و افغانستان بازاری مناسب برای صادرات محصوالت فوالدی است.

 

 

 

 صبح مس شرکت صادراتی تنی هزار 50 محموله نخستین: گفت فملی گذاریسرمایه و سهام امور مدیر

 در صادرات امکان: گفت رحمتی. کرد ترک صادراتی مقاصد سمت به را ایران ،(ماهفروردین 7) چهارشنبه

 قرارداد انعقاد هرگونه ایران، المللیبین روابط خاص شرایط خاطر به ولی بود، میسر گذشته چندماه طول

 دریافت از تا گرفتمی قرار تردقیق بررسی مورد امر جوانب تمام رعایت و بیشتر احتیاط با بایستی صادراتی

 .گردد حاصل اطمینان صادرات از حاصل ارز

 

 خودرو

 400وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اواسط سال گذشته تولید شرکت سایپا به روزی 

دستگاه کاهش یافته بود، افزود: با اقداماتی که انجام شد این روند  800دستگاه و ایران خودرو 

هزار  4برابری به بیش از  4، با افزایش 97و مجموع تولید دو خودروساز در اواخر اسفندماه  متوقف

سازی را واگذار کند، چراکه دستگاه رسید. وی گفت گفت: خودروسازان باید برخی امور مانند قطعه

رماه ها حداکثر تا آخر شهریوسازی هستند، همچنین آناستان درگیر قطعه 15بر اساس اطالعات ما 

 های وابسته را هم حداکثر تا پایان سال واگذار کنند.شرکت من واگذاری اموال غیرتولیدی بایدض



 

 هابانک

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه آخرین وضعیت ثبت افزایش سرمایه دو بانک تجارت و مدیر امور ناشران شرکت سپرده

روند ثبت افزایش سرمایه در حال طی مراحل نهایی است، افزود: ظرف چند روز آینده صادرات را تشریح کرد. وی با تأکید بر اینکه 

 گذاری مرکزی ثبت خواهد شد. افزایش سرمایه این دو بانک در سپرده

طور رسمی  گذشته به اسفند ماه سال 11های وابسته به نیروهای مسلح که از روز ادغام بانک

های شود. طبق اطالعیهها وارد مرحله اجرایی مینکاعالم شد، با آغاز فروش سهام این با

ها از ای که از سوی چهار بانک و مؤسسه منتشر شده است، فروش سهام این بانکجداگانه

  خورد.کلید می 98دهه دوم فروردین ماه 

ال و اشتغ دیاز تول تیحما یبانک برا نیدر ا نینو یهاطرح یشدن برخ ییبانک صادرات از نها رعاملیمد

توسط مقام معظم  «دیرونق تول»به نام سال  98سال  یگذارنام یدر کشور خبر داد و گفت: در راستا

 دیتول یهااز بخش تیحما یبرا یدیجد یهاشده است، برنامه نییتب شانیتوسط ا یکه به درست یرهبر

و  یاقمار عیناص ریو سا یمختلف از جمله صنعت، معدن، کشاورز عیدر دستور کار قرار گرفته که صنا

خدمت  ت،یسال فعال 67بانک صادرات با توجه به  یخاطرنشان کرد: رسالت اساس یدیص .ردیگیم بر تا مصرف را در دیتول رهیزنج

 د،یاز گذشته در خدمت تول تریشدن آنها، قو ییو با اجرا شودیدنبال م نینو یهاروند همچنان در قالب طرح نیبوده که ا دیبه تول

  بود. میبانک خواه انیور و مشتراقتصاد کش

 

 شیمیایی

 دیتول تیظرف شیاز افزا ،98در سال  این شرکتاهداف  نیمهمتر حیجم با تشر یمیپتروش رعاملیمد

 زیرابر ن ABSشود طرح یم ینیبشیپ یخبر داد و اعالم کرد: بر اساس برنامه زمان بند نیدر ا لنیات

  .ردیقرار بگ یبردارو بهره دیلامسال ساخته و در مدار تو ورماهیتا شهر

 

 شایعات

های کشور، ای هیات مدیره بانکن دارد در جلسه دیدار نوروزی رئیس بانک مرکزی با مدیران عامل و اعضآها حکایت از شنیده

 . ستتومان اعالم کرده ا 8.200و در حدود  97ماهه دوم سال  6دکتر همتی نرخ تسعیر ارز را میانگین نیما در 

 

 



 

 داشت:یا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


