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 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 

گذاریم که بازار سرمایه با ثبت یک رشد دیگر میزان بازدهی خود از ابتدای را در شرایطی پشت سر می 98خستین ماه از سال ن

بران کرده باشد. البته از افتادگی خود را نسبت به سایر بازارها جدرصدی افزایش داد تا بخشی دیگر از عقب  12سال را تا سطوح 

گران بواسطه کسب سود مناسب در کوتاه مدت، مسیر فروش و شناسایی سود را در ای که گذشت برخی از معاملههای هفتهمیانه

توان گفت پتانسیل ادامه همچنان میها شد. نشینی قیمتپیش گرفتند و همین عامل موجب فشار عرضه در کلیت بازار و عقب

ها ر سودآوری شرکتو متغیرهای بنیادی اثرگذار ب وجود دارد ه دلیل تغییر متغیرهای بازار نسبت به دوره مهرماه،ب صعود بورس

الح قیمتی و دست ست اما به هر جهت پس از رشد اخیر، نیاز به یک دوره اصفضا را برای ادامه رشد قیمتی سهام فراهم آورده ا

های بازار برای رسد. در ابتدا نگاهی به پتانسیلمایتی جدید ضروری به نظر میبه دست شدن سهام در راستای تشکیل یک کف ح

 کنیم.ها صحبت میتداوم روند صعودی خواهیم داشت و در ادامه بطور مفصل درخصوص لزوم بازار نسبت به اصالح قیمت

قتصادی با تغییرات ادینگی کشور، شرایط با خروج آمریکا از برجام و شتاب رشد نق 97همانطور که مستحضر هستید، از ابتدای سال 

رم جدی به جدی مواجه شد بطوریکه از همان روزهای ابتدایی سال، شاهد رشد افسارگسیخته نرخ ارز و در نتیجه برگشت تو

رشد ای و شهارزش پول ملی شاهد ورود نقدینگی به تاالر شیکاهش اقتصاد کشور بودیم. این وضعیت موجب شد تا همزمان با 

شروی نمود اما با نزدیک شدن هزار واحدی پی 197تا ارتفاع  ه شاخص کل با یک حرکت پرشتابیی کها باشیم تا جام شرکتسها

ها در بازارهای نشینی قیمت کامودیتیها، توقف رشد نرخ ارز، عقبکاهش مقدار صادرات شرکتریسک ها، به آغاز دور دوم تحریم

ها، گران به دلیل نگرانی از افت مقدار سود شرکتماهه شدیم. در این دوره معامله 5رکود جهانی، رشد بازار متوقف و وارد یک دوره 

را از دست  هزار واحدی هدایت نمودند و در این مسیر برخی از نمادها بخش مهمی از رشد خود 160شاخص را به سمت کانال 

 دادند. 

ها، از شدت عرضه در بازار کاسته و به مرور شاهد دن تحریمهایی از دور زها و ظهور نشانهاما همزمان با جذاب شدن قیمت

کند. زنیم تحوالتی رخ داده که به نوعی از تداوم روند صعودی بازار حمایت میترمیم تقاضا بودیم. حال که این گزارش را قلم می

ها ا مناسب شرکتنسبت یش صادراتفرو»، «مایها در سامانه نرشد نرخ فروش ارز شرکت»، «مجدد نرخ ارز در بازار آزاد تیتقو»

 کینزد»، «یتومان 4.200ارز  حذفشدن بحث  یجد»، «یجهان یها در بازارهامتیبهبود ق»، «هامیتحر وجود اجرایی شدنبا 

 متینسبت ق»و  «98در سال  یدرصد 30از  شیانتظار تورم ب»، «مجامع یبرگزار ماهه و 12های انتشار گزارش شدن به زمان

های جدید و جبران بخشی دیگر از عقب افتادگی خود دهد که بازار پتانسیل ثبت قلهنشان می« هاشرکت آمد مناسببه در

 نسبت به بازار طال و ارز را دارد.



 

 

 10استراحت بازار بحث خواهیم کرد. فرض کنید، نقدینگی بازار صرف تجهیز و ساخت یک آپارتمان  اما در ادامه درخصوص لزوم

ها و اسکلت را علم کنیم. پس از اتمام جوشکاری، توربندی کنیم. ستونگردید. در ابتدا باید گودبرداری کنیم. سپس آرماطبقه می

های راه سازی انجام دهیم و پس از دیوارچینی و نصب تاسیسات به سراغ نازک کاری و ... برویم. حال تصور کنید در میانهکف

سازه ما کشش تحمل بار اضافی را دارد سازی( افزایش دهیم. آیا طبقه )بدون کف 14به  10گیریم تعداد طبقات را از تصمیم می

سازی و دست به کند. بازار برای ادامه رشد نیاز به اصالح قیمت، کفیا خیر؟! طبیعتا خیر. همین شرایط در بازار هم صدق می

ود، دارایی گران در سها بدون وقفه ادامه داشته باشد، با رسیدن یک خبر منفی، معاملهدست شدن دارد و اگر قرار باشد رشد قیمت

 های سست و ضعیف بازار به مانند آوار بر سر خریداران خراب خواهد شد. خود را فروخته و ستون

درصدی  30تواند کف یا نقطه حمایتی جدیدی را برای بازار تعریف کند. در فضایی که تورم بنابراین اصالح قیمتی و زمانی می

گران رای معاملهتواند حباب باشد. لذا اصالح فعلی بازار شرایط خوبی بهزار واحدی نمی 200در انتظار اقتصاد است، شاخص 

کند. و در نهایت به این نکته اشاره کنیم که با خاتمه یافتن فروردین ماه، اولین سری از در راستای اصالح پرتفوی ایجاد می

گیر ها چندان دنداننوروزی فروش شرکت . توجه به این نکته ضروری است که به دلیل تعطیالتهای ماهانه خواهد رسیدگزارش

 ها را انتظار داشت.توان رشد عملکرد شرکتنخواهد بود اما در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته، می

 

 

 

 

 

 

 

های شرکت عنوان فصل مجامع های آینده بهماهگذاران باید به آن توجه کنند این است که گران و سرمایهنکته مهمی که معامله

کنند. می توزیعرا در مجامع خود میان سهامداران  97شده سال  ها سود کسبشود و بسیاری از شرکتی شناخته میبورس

دارد. این شود و همین موضوع نیز انگیزه را برای خرید سهم بعد از مجمع باال نگه میسودهای تقسیمی از قیمت سهام کسر می

تواند علت تاکید بر ارزندگی سهام می، ر داده شودقرا 98ها در سال آوری شرکتانداز قابل توجه سودموضوع اگر در کنار چشم

رفتن انتظارات از فصل گذشته و در نظر گ 4نسبت به دیگر بازارها را مشخص کند. بر این اساس با معیار قرار دادن سودآوری 

تظارات ارزی نیز در سهام منعکس شود شعاع رای سهام در نظر گرفت. اگر انبتوان مسیر جذاب قیمتی را می 98سودآوری سال 

 .صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت ارزندگی سهام به



 

 آنچه در بازار گذشت ...

ا ثبت طی هفته گذشته ب« شاخص بورس اوراق بهادار»رویم که در شرایطی به مصاف معامالت هفته نخست اردیبهشت ماه می

تهای هفته واحدی که در ان 193.978واحدی پیشروی کرد. این رقم در قیاس با عدد  199.918واحدی تا ارتفاع  5.940رشد 

هزار واحدی  197دهد. درخصوص شاخص کل باید گفت که سقف درصدی را نشان می 06/3سوم فروردین ماه به ثبت رسید، رشد 

هزار  197الی  195دوده نابراین انتظار این است که اصالح )احتمالی( بازار نهایتا تا محمهر ماه با قدرت خوبی شکسته شده است. ب

خرید یا ورود  واحدی )محدوده تبدیل سطوح( ادامه داشته و به مرور شاهد برگشت شاخص به مدار رشد باشیم. لذا چنانچه قصد

گران و وضعیت ورود و خروج نقدینگی را در محدوده حمایتی هشود به دقت رفتار معاملنقدینگی جدید به بازار را دارید، توصیه می

 اشاره شده زیر نظر داشته باشید. 

ها رفتار خود با شاخص کل را یکسان کرده است. بر اساس این که پس از مدت را داریم «وزنهم»شاخص اما در سوی دیگر، 

واحدی به کار خود خاتمه  39.470ود و در محدوده دی آغاز نمواح 38.177وزن کار خود را در ارتفاع گزارش، شاخص هم

ای به درصد( بوده است. و در انتها اشاره 39/3واحد )معادل  1.293وزن برابر با داد. در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم

Ifex در حالی با ها، با بازدهی منفی به کار خود خاتمه داد. شاخص فرابورس تهران داشته باشیم که بر خالف سایر شاخص

ابراین باید اذعان واحدی به کار خود خاتمه داد. بن 2.414واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع  2.470رقم 

 رصد( بوده است. د - 027/2واحد )معادل  56در هفته پایانی فروردین ماه منفی  Ifexداشت که بازدهی 

 

 پیش بینی بازار

طح انرژی از ادامه سه را در حالی پشت سر گذاشتیم که بازار سرمایه پس از ثبت یک رشد دیگر، با کاهش هفته پایانی فروردین ما

دهد که اکثر صنایع بازدهی نسبتا وزن از شاخص کل نشان میهای جدید باز ماند. پیشی گرفتن شاخص همپیشروی و ثبت قله

تری ها بازدهی به مراتب قویها و برخی از تک سهمها، سیمانیقندیاند. در این میان مناسبی را طی یک ماه اخیر تجربه کرده

ها و رو، به نظر روند نوسانی بازار را داشته باشیم. با توجه به جذاب بودن قیمتاند. اما برای هفته پیشها داشتهنسبت به شاخص

ها داشته باشیم. رسد که افت چندانی را در قیمتمی بعید به نظر المللی بورس، بانک و بیمه،آغاز دوازدهمین دور از نمایشگاه بین

 30شهریور و  31هایی که سال مالی منتهی به های ماهانه، برخی از شرکتبا خاتمه یافتن فروردین ماه همزمان با انتشار گزارش

های نمایشگاه، مهمترین رخداد ماهه خود را منتشر خواهند کرد. لذا به نظر تحوالت کدال و اخبار 6و  3های آذر ماه دارند، گزارش

 پیش روی بازار باشند.

 

 

 



 

 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(

24/01/1398 927 561 97 658 269 

25/01/1398 1503 832 144 976 527 

26/01/1398 1513 870 145 1015 498 

27/01/1398 1414 879 143 1022 392 

28/01/1398 1768 966 128 1094 674 

 2360 4765 657 4108 7125 جمع کل

 1429 2736 400 2336 4168 جمع هفته گذشته

 472 953 131 822 1425 میانگین ارزش معامالت روزانه

ارزش معامالت روزانه میانگین 

 هفته گذشته
833 467 80 547 286 

 65% 74% 64% 76% 71% اختالف )درصد(

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 28/01/1398تا تاریخ  24/01/1398از تاریخ  هاشاخص

 4/69% 8.697 193.978 185.281 شاخص کل بورس

 7/94% 2.809 38.177 35.368 وزن(کل )همشاخص 

 2/7% 65 2.470 2.405 شاخص فرابورس



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف
 

 

 

)میانگین ومان تمیلیارد  5.868طی هفته گذشته به بازار بورس و فرابورس(  2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در 

هفته  میلیارد تومان( 953 )میانگین روزانهمیلیارد تومانی  4.765بالغ گردید که در قیاس با معامالت  تومان(میلیارد  1.174روزانه 

دهد. توجه به این نکته ضروری است که بخشی از رشد ارزش معامالت نشات درصدی را نشان می 23سوم فروردین ماه، رشد 

های اخیر ارزش معامالت با جهش جدی مواجه شد. بدیهی باشد. طی هفتهگرفته از بازگشت نمادهایی نظیر وتجارت و ومعادن می

نی میلیارد توما 1.000تا  800ها حجم معامالت افت کند اما تا مادامی ارزش دادوستد روزانه در سطوح بین است در اصالح قیمت

های فرآورده»، «فلزات اساسی»، «کداریبان»صنعت  4رای بازار متصور شد. طی هفته گذشته، توان اصالح جدی را بحفظ شود، نمی

 ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. بیشترین حجم و« های فلزیکانی»و « نفتی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

سازوکار متناظر  نای :گفت نستکسیمتناظر با ا یرانیکار اامور خارجه درباره سازو ریوز

بعد  هاییاروپا .ندارند یابهانه چیه هاییاالن اروپا شده و یاندازهفته گذشته راه رانیدر ا

آن  یشروع اجرا یرا مطرح کردند که برا یاز برجام تعهدات متعدد کایاز خروج آمر

 یادیمدت ز یبرا دیحاال با ممعتقدی .ندازندیرا راه ب نستکسیبود که ا ازیتعهدات، ن

گونه تصور کنند  نیا دیو نبا دهندتوانند تعهداتشان را انجام کنند تا بتالش  هاییاروپا

 م،یدار گانیبا همسا یخوب روابط ما .ماندیها ممنتظر آن یاسالم یکه جمهور

 . کندیو دارد عمل م میکرد یاندازاز کشورها راه یاریرا با بس یمشابه یسازوکارها

 

به  هاپلماتیو د اننظامی :گفت تگزاس« اند ام یا»در دانشگاه  کایخارجه آمر ریوز

 حال و گفت: درپمپئ .کنندیاقدام م گریکدیبه پشتوانه  کی دارند و هر ازین گریکدی

 تا .میده رییرا تغ رانیا یاسالم یجمهور تیتا اصل ماه میهست حداکثری فشار اِعمال

 رانی. اکندیرفتار م یکشور عاد کیصرفاً مانند  میرژ نیکه ا میحاصل کن ناناطمی

مقابله با  یما در تالش برا یهاپلماتیسرتاسر اروپاست و دکارزار ترور در  کی ریدرگ

  ها هستند.نآ

 

 با جهان، کشورهای خارجه امور وزرای به خطاب اینامه در ظریف جواد محمد دکتر

 نامیدن تروریست در آمریکا اخیر بدعت سیاسی و حقوقی خطرناک تبعات به اشاره

 عضو و متحد ملل سازمان عضو که مستقل دولت یک رسمی نظامی نیروی از بخشی

 پس دنیای در: کرد تصریح است بشردوستانه حقوق حوزه در المللیبین های کنوانسیون

 و صلح بتواند آن تداوم که اختالفی هر که ایمپذیرفته ما همه دوم، جهانی جنگ از

 حقوق چارچوب در و آمیزمسالمت طرق از را بیافکند مخاطره به را المللیبین امنیت

 نقض را هاآن و کرده اعتناییبی قواعد این به اغلب آمریکا قبلی هایدولت اگرچه. کنیم فصل و حل متحد ملل منشور و المللبین

  .است ساختار این کل ویرانی هاآن غایت که است خطرناکی تحرکات انجام حال در فعلی دولت اما اند؛کرده

 

 



 

 اقتصادی

به برداشت از منابع صندوق توسعه  ازینخود نوشت: رئیس بانک مرکزی در اینستاگرام 

منابع،  نیفروش ا .است ریاجتناب ناپذ ل،یس یهااز خسارت یبخش نیتأم یبرا ،یمل

حاصل  بعمنا .کندیم نیالزم را تأم یالیارز در بازار شده و منابع ر شتریموجب عرضه ب

در سال  یمرکز بانک .شدعرضه و تقاضا خواهد  میصرف کنترل هدفمند نرخ و تنظ

دارد. همزمان با کنترل اضافه  دیتاک ی(پول هی)پا ترازنامه خود بیترک رییبر تغ یجار

 شیها، افزانرخ لیتعد لیبه دل یبانک مرکز یارز ریخالص ذخا شیها، افزابرداشت بانک

جهت کارکرد بهتر اقتصاد و رونق الزم  یالیتواند منابع ریم وهیش نیا .افتیفروش ارز توسط صادرکنندگان و ... تحقق خواهد 

 جیبازار باز نتا اتیعمل یریگارائه منظم اوراق در بازار و شکل. قطعا کمک دولت در را فراهم آورد یپول هیرشد پا هیاز ناح دیتول

  دنبال خواهد داشت.ه ب یرا در سال جار یخوب

 

تولیدی شده  یس بانک مرکزی گفت: افزایش نرخ سود بانکی سبب فشار به واحدهایئر

و اگر شرایط فراهم باشد باید نرخ سود بانکی را  دهدها را افزایش میو ناترازی بانک

ای نداریم و باید در این زمینه شورای پول و اعتبار تعدیل کنیم اما فعال برای آن برنامه

هزار میلیارد ریال به  189ماه پایانی پارسال حدود  3همتی گفت: در  .تصمیم بگیرد

هزار میلیارد تومان تسهیالتی  357اعالم کرد: از  وی .م تولیدی کشور تزریق شدسیست

درصد به بخش صنعت  55در گردش اختصاص یافت  که تا بهمن ماه پارسال به سرمایه

. همچنین گفت: درصد شود 65تعلق گرفت و برنامه ما این است که امسال این رقم 

  .ع خوبی را آزاد کندتواند منابها میفروش اموال مازاد بانک

 

با قدرت کارش را شروع خواهد  نیفرورد 29از  یبازار متشکل ارزعبدالناصر همتی گفت: 

رو وزن مثبت  نیاز هم .دارد یبازار ابهامات جد نیا یکارهاوساز یرو هیکرد. بازار سرما

 یاحتمالتواند اثرات یبا مشخص شدن ابعاد ان م .خبر نداده است نیرا هنوز به ا یمنف ای

 یدستور یگذارنرخ استیو دولت از س یبانک مرکز میدواریم. ادیمثبت را در بازار د

  .بازار رو آورده باشند ندیکرده و به فرا ینینشدالر عقب

 

 

 



 

 بازارهای جهانی

 
 نام مواد 26/01/1398 30/01/1398 تغییر هفتگی

 نفت 71 72 %1/4

 طال 1291 1276 %1/2-

 تبیل 440 434 %1/4-

 مس 6505 6463 %0/6-

 روی 2923 2794 %4/4-

 آلومینیوم 1863 1868 %0/3

 سنگ آهن 96 93 %3/1-

 سرب 1931 1942 %0/6

 متانول 298 286 %4-

 اوره 255 255 %0

 

 پایان در شی - امپتر آقای دیدار ریزیبرنامه حال در چین و در بازارهای جهانی، نوسانات نسبتا آرامی را شاهد هستیم. آمریکا

 به چینی هیات نهایی رسف آن، متعاقب و کنندمی سفر چین به پیش رو هفته در آمریکا نمایندگان منظور بدین. هستند آینده ماه

 برسد. اتمام به تجاری نهایی قرارداد امضای )احتمالی( مقدمات تا گرفته صورت آمریکا

 

 نفت

بنجامین لو، تحلیلگر بازار نفت در موسسه فیلیپ فیوچرز شود. نبال میهای نفتی، نوسانات به شکل ضعیف و محدود ددر شاخص

عرضه و تقاضا در  با توجه به اینکه به دنبال کاهش غیرمنتظره میزان ذخایر نفت خام آمریکا و کاهش شکاف بین»سنگاپور گفت: 

دهد توان عملیاتی ی رسمی نشان میآمارها« .است اندکی داشتهبازار احساس حاکم بر بازار تقویت شده، قیمت نفت افزایش 

میلیون  49/12میلیون تن یعنی  53.04افزایش به  %2/3های چین در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته با پاالیشگاه

وپک و متحدانش ادهد که بر اساس توافقی که بین رشد مداوم تقاضا برای نفت در چین در حالی رخ می .بشکه در روز رسیده است

شکه پایین بمیلیون  2/1میالدی تولید نفت خود را به میزان  2019ز جمله روسیه منعقد شده این کشورها از ابتدای سال ا

ئال بوده است. عضو مهم اوپک یعنی ایران و ونزو2های دولت آمریکا علیه دیگر عامل کاهش عرضه جهانی نفت تحریم .اندآورده

کنون به ترتیب تا قیمت نفت خام آمریکا و نفت برنت از ابتدای سال جاری میالدی تاکاهش شکاف بین عرضه و تقاضا سبب شده 

 .درصد افزایش یابد 30و بیش از  40بیش از 



 

 آهن سنگ –فوالد 

 برزیل در وله ست. شرکتا شده نزولی روند وارد است اخیر سال 5 رقم باالترین دالر که 96 سطح به گیریاوج از بعد آهنسنگ

 هایداده همزمان است. رفتهگ را سال در تن میلیون 30 ظرفیت به بروکوتا معدن مجدد اندازیراه برای دادگاه مجوز که اعالم کرد

 این ماهه 2 موسمی هایبارش از پس عادی ظرفیت به کشور این شمالی اسکله بازگشت از نشان برزیل آهن سنگ حمل هفتگی

 باعث که است صعودی همچنان دفوال قیمت چین فوالد وضعیت بهتری حاکم است. در کاهد. اما درمی بازار فشار از که دارد کشور

 بهره مطلوب هایقیمت از تا شوند داخلی بازار تامین بر متمرکز فوالدسازان و شده محدود کشور این فوالد صادرات شد خواهد

 مانعی برای افت قیمت آن شده است. دنیا، در چین فوالد صادراتی خالء. گیرند

 

 فلزات رنگین

موجودی  گردد.برمی دنیا انبارهای موجودی جهش به آن عامل و است فشار زیر پس از رشد اخیر روی فلزات رنگین، قیمت در

 اخیر هفته 6 حسط باالترین که رسید تن هزار 4/66 به و رشد نمود %4/18و  %5/7جلسه اخیر به ترتیب  2انبار روی دنیا طی 

 ذوب ایواحده به معدنکاران توسط که فلز به مس کنسانتره تبدیل ضریب یا TC هتر است. شاخصاست. اما در مس وضعیت ب

 شاخص ینا است. هرچه رسیده دالر 62 به گذشته روز 15 طی درصدی 7 افت با و است کاهشی همچنان کنند،می پرداخت

 بازار. کنندمی پرداخت ذوب واحدهای به تریکم هزینه و داشت خواهند هاقیمت تعیین در باالتر دست معدنکاران یابد، کاهش

 بود. خواهد سم قیمت محرک که نموده مس فلز تولید کاهش به اقدام و شده اقتصادی غیر واحدها از بخشی بزودی دارد انتظار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

سال مالی : 98/9/30

جمع کلآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمندیشرح / ماه

69,08381,17185,39758,42192,90987,95184,73989,02084,17074,03074,22091,310972,421مقدار تولید 97 )تن(

72,00070,40088,958000000000231,358مقدار تولید 98 )تن(

71,19081,03482,66454,40595,96580,66893,27290,43677,74372,62775,86885,323961,195مقد ار فروش 97 )تن(

73,56473,91390,673000000000238,150مقدار فروش 98 )تن(

8697106701261061221281151071121341,308مبلغ فروش 97 )میلیارد ریال(

116117144000000000377مبلغ فروش 98 )میلیارد ریال(

%0%0%0%0%0%0%0%0%0%36%21%35تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %

1,270,1451,264,0921,338,3771,350,5471,350,5421,350,4841,350,4931,407,3341,499,6011,509,9541,511,6871,666,423نرخ سیمان تیپ دو پاکتی )تن/ریال( 97

1,682,0081,681,9791,681,990000000000نرخ سیمان تیپ دو پاکتی )تن/ریال( 98

1,120,4991,121,4881,190,1921,197,5291,198,5461,199,7261,200,0441,295,4611,337,0401,344,0271,343,9961,343,930نرخ سیمان تیپ دو فله )تن/ریال( 97

1,343,6581,343,9931,344,003000000000نرخ سیمان تیپ دو فله )تن/ریال( 98

1,410,343میانگین نرخ سیمان تیپ دو پاکتی 97

درصد1,681,992میانگین نرخ سیمان تیپ دو پاکتی 98

1,238,68857/5میانگین نرخ سیمان تیپ دو فله 97

1,343,89527/5میانگین نرخ سیمان تیپ دو فله 98

80,10015متوسط مقدار فروش هر ماه سال 97

10915متوسط درآمد هر ماه سال 97 مجموع

سیمان کرمان )کرمان(

آخرین eps اعالم شده : 451 ریالکارگزاری بورس بیمه ایران

تحلیل از: 

مهبد قندچی

توضیحات : سیمان کرمان که سال مالی منتهی به 30 آذر ماه دارد، در 3 ماه ابتدایی سال جاری به درآمد 377 

میلیارد ریالی دست یافته است. شرکت در دوره مشابه سال گذشته نیز 289 میلیارد ریال درآمد داشته است. افزایش 

نرخ سیمان فله و پاکتی و رشد جزئی مقدار فروش، دلیل اصلی رشد 30 درصدی فروش شرکت نسبت به دوره مشابه 

سال مالی 97 می باشد. سکرما در دوره 3 ماهه سال گذشته با حاشیه سود ناخالص 36/5 درصدی، 103 ریال سود 

محقق نموده و انتظار می رود گزارش 3 ماهه امسال قوی تر باشد.

ترکیب فروش محصوالت شرکت

محصول

سیمان تیپ دو پاکتی

سیمان تیپ دو فله

سایر



 

 

سال مالی : 98/5/31

جمع کلمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورشرح / ماه

6,3204,5154,8044,4825,2574,7734,5974,5734,3394,4594,823052,942مقدار تولید 97 )تن(

5,7915,9637,1207,5447,8677,5999,0160000050,900مقدار تولید 98 )تن(

5,6345,4215,1514,6174,8415,0894,1734,7534,4424,4114,746053,278مقد ار فروش 97 )تن(

5,8496,2976,8667,5117,2988,4528,1100000050,383مقدار فروش 98 )تن(

54625556555457656868820676مبلغ فروش 97 )میلیارد ریال(

10912013214012016213400000916مبلغ فروش 98 )میلیارد ریال(

%0%0%0%0%0%133%197%118%148%142%92%103تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %

25,57025,57025,57025,68426,30526,59229,09029,43932,20032,55133,14733,147نرخ سودپرک و ... )کیلو/ریال( 97

35,41132,19533,80028,11929,96135,24833,93200000نرخ سودپرک و ... )کیلو/ریال( 98

0015,10415,83817,23917,12217,88617,62317,4819,86728,1450نرخ کلر مایع و ... )کیلو/ریال( 97

29,97333,60935,83635,40235,89335,92025,40800000نرخ کلر مایع و ... )کیلو/ریال( 98

MCA - CMC 0030,39333,72537,42437,73340,05637,71638,13239,69245,7390  )کیلو/ریال( 97

MCA - CMC 50,98353,12190,076105,45297,34577,21599,14700000  )کیلو/ریال( 98

26,983میانگین نرخ سودپرک و ... 97

درصد 32,361میانگین نرخ سودپرک و ... 98

29,97351میانگین نرخ کلر مایع و پرکلرین 97

21 32,506میانگین نرخ کلر مایع و پرکلرین 98

MCA - CMC  97 16 50,982میانگین نرخ

MCA - CMC  98 12 78,919میانگین نرخ

100  4,843متوسط مقدار فروش هر ماه سال 97

61متوسط درآمد هر ماه سال 97

نیروکلر )شکلر(

آخرین eps اعالم شده : 245 ریالکارگزاری بورس بیمه ایران

توضیحات : نیروکلر که سال مالی منتهی به 31 مرداد ماه 98 دارد، در کوارتر اول 243 ریال، 

در کوارتر دوم 384 ریال و در مجموع دوره 6 ماهه 627 ریال سود شناسایی نموده که %335 

از سود 144 ریالی دوره مشابه سال گذشته بیشتر است. این شرکت در 7 ماه نخست دوره، 

916 میلیارد ریال فروش محقق نموده که نسبت به فروش 394 میلیارد ریالی دوره مشابه 

سال گذشته، 132% قوی تر است. افزایش مقدار فروش ناشی از افزایش ظرفیت تولید و 

رشد نرخ ها از دالیل حرکت رو به جلوی شرکت می باشد. شکلر اخیرا اعالم کرد: در پی 

افزایش ظرفیت کارخانه اصفهان، واحد جدید سود پرک با ظرفیت روزانه 40 تن از اول دی 

ماه به بهره برداری رسیده و ظرفیت تولید این محصول به 80 تن در روز افزایش یافته است.

ترکیب فروش محصوالت شرکت

محصول

نرخ سودپرک و 

نرخ کلر مایع و 

مجموع

MC A  - C MC

سایر

تحلیل از: مهبد 

قندچی



 

 

سال مالی : 98/4/31

جمع کلتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادشرح / ماه

90,55656,356301,529342,746390,950384,131226,941186,702075,813143,000128,0662,326,790مقدار تولید 97 )تن(

224,54681,089222,036351,150372,705339,921357,656328,98500002,278,088مقدار تولید 98 )تن(

90,16853,620254,432312,195383,099371,152266,966135,21410,764109,452204,084188,9322,380,078مقد ار فروش 97 )تن(

232,57877,631157,164368,215325,262219,150338,643470,34100002,188,984مقدار فروش 98 )تن(

30415072320296331244871942413332,239مبلغ فروش 97 )میلیارد ریال(

474336127438736662533800002,442مبلغ فروش 98 )میلیارد ریال(

%100-%100-%100-%100-%39%89%24%21%281%623%5%56تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %

21,00021,00021,00027,19826,96227,19626,00127,08227,13127,22027,21527,267نرخ شکر )کیلو/ریال( 97

27,29930,00030,00029,99929,99829,96429,99929,9990000نرخ شکر )کیلو/ریال( 98

8,5728,5728,5198,3957,9307,5917,5327,7668,8018,7998,8008,957نرخ تفاله خشک )کیلو/ریال( 97

10,95011,43412,06412,13915,17315,59215,31315,3130000نرخ تفاله خشک )کیلو/ریال( 98

26,961میانگین نرخ شکر 97

درصد29,950میانگین نرخ شکر 98

8,34380میانگین نرخ تفاله خشک 97

13,08411میانگین نرخ تفاله خشک 98

198,3409متوسط مقدار فروش هر ماه سال 97

187100متوسط درآمد هر ماه سال 97 مجموع

فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر )قپیرا(

آخرین eps اعالم شده : 1.059 ریالکارگزاری بورس بیمه ایران

تحلیل از: مهبد 

قندچی

توضیحات : قند پیرانشهر که سال مالی منتهی به 31 تیر ماه 98 دارد، در دوره 6 ماهه 1.059 ریال سود 

شناسایی نموده که 72% از سود 616 ریالی دوره مشابه سال گذشته قوی تر است. افزایش 101 درصدی 

مبلغ فروش ناشی از رشد نرخ و مقدار فروش، دلیل بهبود عملکرد شرکت می باشد. گفتنی است، قپیرا 

در 8 ماه نخست سال جاری 2.442 میلیارد ریال فروش داشته که این رقم 76% بیشتر از فروش 1.384 

ریالی دوره مشابه سال گذشته است. با توجه به رشد نرخ های فروش، انتظار می رود قپیرا در سال 98 

به سود بیش از 1.600 ریالی )بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ احتمالی شکر در سال جدید( دست یابد.

ترکیب فروش محصوالت شرکت

محصول

شکر

تفاله خشک

سایر



 

 تحلیل بنیادی

 

 بررسی شرکت آهن و فوالد ارفع

 معرفی

 12/04/1391أسیس شده و از تاریخ ت در نائین یزد صورت شرکت سهامی خاصبه 06/12/1383رکت آهن و فوالد ارفع در تاریخ ش

برداری نموده است. شرکت در تاریخ شروع به بهره واحد فوالدسازیاز  09/07/1392تاریخ  در واحد احیاء مستقیم واز 

 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.  10/12/1393اریخ به شرکت سهامی عام تبدیل و در ت 27/11/1392

 باشدکننده آهن اسفنجی به روش احیا و شمش فوالدی به روس قوس الیکتریکی میشرکت تولید •

 850بیش از ظرفیت ) 97و  96باشد که در سال هزار تن در سال می 800ظرفیت اسمی تولید آهن اسفنجی  •

 .گیردیمدرصد از مقدار آهن اسفنجی تولیدی کشور را در بر  4مقدار  هزار تن( تولید کرده است. این

هزار تن( 850بیش از ظرفیت ) 97باشد که  در سال هزار تن می 800ظرفیت اسمی تولید شمش فوالد نیز  •

 درصد از فوالد کشور را تولید می کند. 6تولید نموده است. حدود 

 فرآیندتولید

ای مزیت است زیرا نزدیکی دار این منظرکند که از ملو تامین میز شرکت چادرا اشرکت گندله مورد نیاز خود ر •

  های حمل و نقل شده است.ه یکدیگر موجب کاهش چشمگیر هزینهاین دو شرکت ب

در این قسمت  .شودن اسفنجی از روش احیای مستقیم استفاده میبرای تبدیل گندله به آه یدر مرحله ابتدای •

 شود. میود در گندله حذف اکسیژن موج گاز طبیعی وتزریق آن بر روی گندله های خاص بر رویانجام فرآیند

 شود.یا شده و به آهن اسفنجی تبدیل میدرصد آهن اح 96الی  92در روش میردکس  •

 گردد.و به ناحیه فوالدسازی ارسال می حاصلهآهن اسفنجی  •

شود، آنگاه به ضه آهن و آهک ذوب میآهن اسفنجی در کوره قوس الکتریکی در واحد فوالدسازی همراه با قرا •

 گردد.می دکمک اکسیژن و اعمال روش های متالورژیکی فوالد مذاب تولی

 یش فوالدذوب شده و شم ی مخصوصهای مواد فروآلیاژی دیگر در پاتیلدر نهایت فوالد خام به همراه برخ •

 د.شوحاصل می



 

 ترکیب سهامداران

 درصد سهامدارن
 69/43 درملوشرکت معدنی و صنعتی چا

 5/25 شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

 98/16 شرکت نورد لوله یاران

 87/3 گذاری ملی ایرانسرمایه

 52/3 شهر گذاری گنجینه زرینسرمایه

 98/2 گذاری امیدگروه سرمایه

 44/20 سایر

 ترکیب اعضای هیات مدیره

 

 مقدار تولید  تغییرات روند

 



 

نیمه و انتهای سال با افت نسبی همراه  ،اما در ابتدا ه بودههمراشود مقدار تولید شرکت با یک روند اهده میهمانطور که مش

  بوده است.

 مقدار فروشتغییرات روند 

 

های فلزی( فروش صادراتی نداشته از بهمن ماه فروش صادراتی خود را از سر گرفته که شرکت از مرداد )زمان شروع تحریم

اتر از ظرفیت مقدار تولید شرکت فر 97)الزم به ذکر است با وجود شرایط حاکم در سال بی هم همراه شده است.با رشد خو

 و مقدار فروش نیز از مقدار تولید بیشتر بوده است.

 روند تغییرات درآمد 

 

 

 



 

 روند تغییرات نرخ فروش 

 

اد شده و برابر با نرخ ارز ش این محصوالت از مرداد ماه آزتغییرات نرخ فروش فوالد متاثر از نرخ ارز بوده که البته نرخ فرو

 توان کاهش نرخ جهانی شمش فوالد دانست.نیمایی هماهنگ شده است. علت افت نرخ فروش در دی و آذر ماه را می

 ترکیب بهای تمام شده مواد مصرفی مبلغیترکیب                  

 

  باشد)به اندازه ظرفیت تولیدی آهن اسفنجی خود شمش فوالدی میتا شمش فوالدی چرخه تولید شرکت از گندله

 ناگزیر به خرید آهن اسفنجی مازاد شده است. ،به منظور افزایش تولید فوالد 97کند( اما شرکت در سال تولید می

 

  ن درصدی داشته است که این امر از رشد تورم و همچنی 50رشد  96نسبت به سال  97هزینه سربار شرکت در سال

 های فوالد نشات گرفته است.درصدی گاز شرکت 100افزایش نرخ 

 



 

 وند تغییرات درآمد و سودآوری شرکتر

 

 بینی شده است:محاسبه و پیشبا توجه به موارد زیر  98درآمد و سود شرکت در سال 

 دالر  400 ،نرخ شمش فوالد جهانی -

 تومان  10.000 ،ارز )دالر(برابری نرخ  -

 97برابر با تولید سال  98مقدار تولید سال  -

 درصد 5/21نسبت قیمت گندله به فوالد،  -

ست که این مبلغ را میلیون یورو( را ریالی نموده و مقرر بر آن شده ا 19تمام بدهی ارزی خود ) 96شرکت در پایان سال 

وق فدر تحلیل  نهایی صورت نگرفته است اماگیری ه همچنان برای آن تصمیمپرداخت نماید ک 98و  97های در طی سال

 پرداخت مبلغ مذکور لحاظ شده است.

 

 

 

 

سال 98سال 97 نه ماهه سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93دوره مالی

     34,114,520  26,226,686  17,069,432   13,399,792       9,023,286    7,335,684     10,367,602فروش

  - 23,898,688  - 16,140,527   - 11,411,508   - 10,156,597      - 7,146,416    - 7,247,524       - 9,609,200بهای تمام شده کاالی فروش رفته

     10,215,832   10,086,159    5,657,924     3,243,195       1,876,870            88,160         758,402سود )زیان( ناخالص

         - 315,306       - 211,899       - 149,622         - 200,108         - 136,043         - 143,102          - 101,018هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

          159,797       159,797        159,797          160,513             49,900          55,863         - 119,750خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

      10,060,324   10,034,058    5,668,099      3,203,600       1,790,727                  921        537,634سود )زیان( عملیاتی

         - 1,250,000     - 1,112,940        - 112,940       - 428,340         - 456,094       - 387,840        - 529,579هزینه های مالی

-       315,908        315,908          - 12,462        - 245,385        - 759,620         996,394خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی                    

       8,810,324    9,237,026    5,871,067     2,762,798       1,089,248     - 1,146,539       1,004,449سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

-مالیات                   -                   -                    -                   -                  -                 -                    

       8,810,324    9,237,026    5,871,067    2,675,488       1,089,248     - 1,146,539       1,004,449سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

       8,810,324    9,237,026    5,871,067    2,675,488       1,089,248     - 1,146,539       1,004,449سود )زیان( خالص

               2,203            2,309            1,468                893                 364               - 575                 504سود هر سهم پس از کسر مالیات

          4,000,000       4,000,000       4,000,000     2,994,865      2,994,865      1,994,865      1,994,865سرمایه



 

 تحلیل حساسیت

 

 تایم فریم هفتگی –تحلیل تکنیکال آهن و فوالد ارفع )ارفع( 

ال اخیر را شمارش س 3در نماد فوالد ارفع با ترسیم یک کانال فرضی صعودی، ضمن کانالیزه نمودن نمودار، رفتار حرکتی 

شتابدار قرار گرفته و در یک مثلث باریک  ]3[موج  ( از5کنید، ارفع در موج )مشاهده می نمودیم. همانطور که در تصویر

روند به اندازه ریالی گردد، انتظار می 7.800کند. لذا چنانچه این سهم طی روزهای آتی موفق به گذر از سد نوسان می

اشد. تحلیل فوق ریالی پیشروی داشته ب 10.500 – 9.500قاعده مثلث و تا باند باالیی کانال ترسیم شده یعنی محدوده 

گذاری ندارد اما به هر جهت اگر قصد ورود دهد که سهم به لحاظ تکنیکی موقعیت چندان جذابی برای سرمایهنشان می

 زینید. ریالی را به عنوان حد ضرر برگ 6.200به این نماد پس از شکست مقاومت اشاره شده را دارید، محدوده 

 

320    340  360   380  400    420    440    460    480    500    

80,000      589      767     945     1,123  1,301    1,479   1,656   1,834   2,012    2,109    

85,000     767      956     1,145   1,334 1,523  1,712    1,901     2,090    2,279   2,468  

95,000      1,123    1,334 1,545  1,757  1,968   2,179    2,390   2,601    2,813   3,024   

100,000     1,301    1,523  1,745  1,968  2,203   2,412    2,635  2,870   3,092   3,314  

105,000     1,491    1,725  1,958  2,191   2,425  2,658   2,892   3,125   3,359  3,592  

110,000      1,669    1,914   2,158  2,403  2,647  2,892   3,136   3,381  3,625   3,870  

115,000     1,847   2,103  2,358 2,614  2,870  3,125   3,381  3,637  3,892  4,148  

120,000     2,025   2,292  2,558 2,825 3,092   3,359  3,625  3,892  4,159   4,426  

الر
 د

خ
نر

 

نرخ جهانی بیلت
EPS



 

 و انرژی کاالبورس 1398سال ماه  فروردین چهارم ت هفتهگزارش معامال

 

 رینگ صنعتی 

ضه شته با نبود عر شاهد کاهش هفته گذ صفهان  شرکت ذوب آهن و فوالد مبارکه ا صوالت  شامل مح صدی  50های فوالدی  در

ول به نظر تی این محصارزش معامالت رینگ صنعتی بودیم. با عرضه گسترده شمش بلوم در این هفته و کاهش نسبی رقابت قیم

ها با افزایش تناژ و استقبال رسد از روند رو به رشد قیمت محصوالت فوالدی کاسته شود. در بخش آلومینیوم و مس نیز عرضهمی

 مناسب تقاضاکنندگان روبرو بودند.

شنبه یدر هفته منته ضه ب 28/01/98 به چهار خورد که قم رس کاال ربو یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 104.340از  شیعر

صنعت تایکه نها یالبته رقمهفته قبل بود، از تن کمتر  157،860 شد  یدر تاالر  تن کمتر  157،120که تن بود  84.180معامله 

 روبرو گشت. تن  215.090یی معادل با و با تقاضااز هفته قبل بود 

 

 * : محصول معامله نشده است.

 ** : محصول عرضه نشده است.

 بود.  فوالدیتن محصوالت  73،300 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیعرضه در ر حجم نیشتریب

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(
حجم  تقاضاحجم عرضه

حجم 

معامله 

شده

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

یانگین  م

معامله

درصد 

رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت 

پایه
34,20239,12414.395.05فوالد خوزستان

34,20237,96010.995.05فوالد کاوه جنوب کیش

34,20239,11114.35مجتمع فوالد خراسان

34,20239,13414.42مجتمع ذوب آهن فوالد خزر

34,20238,40512.29مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

**ذوب آهن اصفهانتیرآهن

**ذوب آهن اصفهانسبد مخلوط

38,43042,47010.51تولیدی فوالد سپید فراب کویرمیلگرد

1.73-195,447241,21123.41آلومینیوم ایران

**آلومینیوم المهدی

212,174228,2747.590.00آلومینیوم ایرانبیلت

2.41-607,427607,4270.00ملی مسکاتد

2.42-626,233660,8855.53ملی مس

2.42-626,233659,4995.31گیل راد شمال

2.42-626,233664,2276.07دنیای مس کاشان

626,233638,6271.98کابلسازی افق البرز

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
7,889,747,320104,340215,09084,180

50 درصد 

اهش ک

آلومینیوم
شمش 

3,862,575,56526,1008,3856,100 مس

1,049,625,6404,4009,2804,400

مفتول

مقاطع 

مختلف
2,719,834,00070,000182,00070,000شمش بلوم

140,151,0003,30014,9603,300میلگرد/تیرآهن



 

شد که  540این هفته  یبخش رو در ضه  شمش روی عر شرکت 380تن  شمش روی  صناهای تن از  سترش  یان، یرانا یرو یعگ

معامله قرار  مورد انهیخاورم یرو عیتوسننعه صنننابافق و  روی زنجان، ذوب روی سننازان خالص یران، صنننایعا یمواد معدن یفرآور

 گرفت.

نسبت تقاضا را  نیشتریه، بنسبت به عرض یبرابر 53/4ی با تقاضاکویر  فراب سپید فوالد تولیدی  A3 - 32 تا 14 میلگرد سبد

شده ا نیدر ب ضه  صوالت عر شت. رده بعد نیمح ضه  یهفته دا ضا به عر سبت تقا شمش بلوم مجتمع مربوطنیز ن  آهن ذوب به 

 بوده است. برابری   10/3زر با نسبت خ فوالد

صد رقا 26شرکت آلومینیوم ایران  با  1000p-99.8 شمش شترین در سبت به قیمت پایه بی صد رقابت ن بت را در این رینگ در

 داشته است.

 

 پلیمریرینگ 

پلیمری  محصوالتدرصد افزایش داشته است. قیمت پایه  45/0ارزش معامالت در هفته جاری نسبت به هفته پیشین در حدود 

یال، نسبت به ر 89.579با احتساب دالر  25/01/98اعالمی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 

 هفته گذشته کاهش داشته است.

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

تقاضا عرضه حجم معامله



 

 عرضه در میان محصوالت پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است. بیشترین نسبت تقاضا به

 

 

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

 

 درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی محصول

 60 108.556  شیمینوید زر  ZB332Cپلی پروپیلن شیمیایی

 58 108.556 مارون MR230Cپلی پروپیلن شیمیایی

 55 108.556 شیمینوید زر  ZR230Cپلی پروپیلن شیمیایی

 50 108.556 رجال RG3212Eپلی پروپیلن شیمیایی

 47 98.914 نوید زر شیمی ZH525Jپلی پروپیلن فیلم

 47 98.914 پروپیلن جمپلی HP525J پلی پروپیلن فیلم

 46 108.556 پروپیلن جمپلی EP548Rپلی پروپیلن شیمیایی

 45 111.026 نوید زر شیمی ZR340Rپلی پروپیلن شیمیایی

 44 98.914 مارون HP525Jپلی پروپیلن فیلم 

 42 96.854 پلی نار SF060لی پروپیلن نساجیپ

 42 97.678 رجال RG1104K پلی پروپیلن فیلم

 40 96.854 مارون C30Sپلی پروپیلن نساجی

 

 

 نسبت تقاضا بر عرضه قیمت پایه پتروشیمی محصول

 6/8 108.556 پتروشیمی پلی پروپیلن جم EP548R پلی پروپیلن شیمیایی

 8/7 113.913 پتروشیمی پلی پروپیلن جم  RPX345S  پلی پروپیلن شیمیایی

 6/5 108.556 پتروشیمی رجال RG3212E  روپیلن شیمیاییپلی پ

 3/5 111.029 پتروشیمی نوید زر شیمی ZR340R پلی پروپیلن شیمیایی

 2/5 91.223 پتروشیمی الله 2100پلی اتیلن سبک فیلم 

 8/4 108.556 پتروشیمی نوید زر شیمی ZB332C  پلی پروپیلن شیمیایی

 3/4 95.562 پتروشیمی ایالم 7700Mپلی اتیلن سنگین اکستروژن 

 2/4 108.556 پتروشیمی نوید زر شیمی ZR230C  پلی پروپیلن شیمیایی

 1/4 86.867 پتروشیمی جم BL3پلی اتیلن سنگین بادی 

 4 108.556 پتروشیمی مارون   MR230C  پلی پروپیلن شیمیایی



 

  رینگ شیمیایی

 

 .در نمودار زیر حجم معامالت، عرضه و تقاضا در رینگ شیمیایی در مقایسه با هفته گذشته نشان داده شده است

 

 

 

 ضا به عرضه در میان محصوالت شیمیایی عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.بیشترین نسبت تقا

 

 نسبت تقاضا بر عرضه پتروشیمی محصول

 5 پتروشیمی مروارید دی اتیلن گالیکول

 7/4 پتروشیمی شازند  منومر وینیل استات

 1/3 پتروشیمی فرسا شیمی دی اتیلن گالیکول

 4/2 ندپتروشیمی شاز ایزوبوتانول

 2 پتروشیمی بندرامام زایلین مخلوط

 2 پتروشیمی ارومیه کریستال مالمین
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رقابت کمتر از  درصد داشتند و مابقی محصوالت بر روی قیمت پایه یا با 10در این رینگ شیمیایی محصوالت زیر رقابت باالی 

 درصد معامله شدند. 10

 به میانگین درصد رقابت نسبت  قیمت پایه تولیدکننده نام محصول

 101 56.865 پتروشیمی شازند ایزوبوتانول

 34 42.443 پتروشیمی شازند دی اتیلن گالیکول

 34 42.443 پتروشیمی مروارید دی اتیلن گالیکول

 25 42.443 پتروشیمی فرسا شیمی دی اتیلن گالیکول

 25 35.095 پتروشیمی فن آوران اسید استیک

 20 55.322 مپتروشیمی بندراما زایلین مخلوط

 11 13.547 پتروشیمی اروند سود کاستیک

 11 45.657 پتروشیمی شازند منو اتیلن گالیکول

 

  های نفتیرینگ فرآورده

 

 

باشد. یال میرمیلیون  2.787.221وکیوم باتوم با ارزش های نفتی بخش اصلی معامالت شامل در رینگ فرآوردهدر هفته گذشته 

اس با قیمت پایه  ریال، پاالیش نفت شیراز و بندرعب 28.229تهران با قیمت پایه و  فهان، آبادانوکیوم باتوم پاالیش نفت اص

 40.500و 43.960ریال معامله شد. بیشترین حجم تقاضا به ترتیب مربوط به پاالیش نفت تهران و بندرعباس با حجم  29.641

تن در  1.000ریال و تقاضای  34.925ون ریال، قیمت پایه میلی 34.925باشد. محصول سالپس وکس نیز با ارزش معامله تن می

 های نفتی معامله شد.رینگ فرآورده
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 رینگ صادراتی

 

 

 

، 31.645های کننده با قیمت پایهعرضه 23با  6070شته مربوط به قیربیشترین حجم معامالت در رینگ صادراتی در هفته گذ

وسط نفت تعرضه شده  6070باشد. بیشترین حجم تقاضا مربوط به قیر یریال م 38.000و  36.936، 33.500، 33.228، 31850

یمت پایه عرضه شده توسط صنعت قیر پارسیان انرژی با ق 6070تن تقاضا و قیر  13.500و حجم  31.850جی با قیمت پایه 

 باشد.تن تقاضا می 12.000و حجم  31.645

 

 رینگ کشاورزی

 005/0یال و حجم ر 122.000ای بریده ممتاز خراسان رضوی با قیمت پایه ران رشتهدر رینگ کشاورزی در طول هفته تنها زعف

 تن معامله شد.
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 انرژی

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

 

 محصول معامله نشده است. * :

 ** : محصول عرضه نشده است.

قبال از تن محصول بود هرچند که در نهایت با عدم است 128،245فته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه در ه

 مورد معامله قرار گرفت.رینگ این در تن محصول  2،725تنها  جنوبی، پارس گاز مجتمع گازی محصول میعانات

 

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(

حجم عرضه 

)تن(

حجم  

تقاضا)تن(

حجم 

معامله 

شده)تن(

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

یانگین  م

معامله

درصد 

رقابت

درصد تغییر 

قیمت پایه

83,68583,6850پتروشیمی بوعلی سینا334,740,0005,0005,0004,000ریفورمیت

**پاالیش گاز ایالم

S50040,51140,5110.00پاالیش گاز خانگیران

**پاالیش نفت تهران

47,63647,6360.001.89پاالیش نفت کرمانشاه

1.10*47,268پاالیش نفت شیراز

47,63647,6360.001.94پاالیش نفت تهران

0.50-20,76027,93334.55پتروشیمی شیراز

0.50-20,76027,92634.52پتروشیمی زاگرس

**پاالیش اصفهان

** پاالیش بندرعباس

55,94555,9450.000.00پاالیش تبریز

0.00*55,945پاالیش شیراز

55,94555,9450.000.00پاالیش تهران

42,57642,5760.000.00پاالیش اصفهان400

**پاالیش تبریز

**پتروشیمی بندرعباس

44,11750,73515.000.00پاالیش تهران

44,11752,17518.270.00پاالیش کرمانشاه

**پاالیش تبریز

41,40441,4040.000.00پاالیش شیراز

42,18542,1850.000.00پاالیش اصفهان410

**پاالیش اصفهان406

**پاالیش اصفهان

**پتروشیمی بیستون

**پاالیش اصفهان

*48,65451,6556.17پتروشیمی بیستون

**پاالیش کرمانشاه

589,355,94421,65522,33514,435سایر
 کل معامالت 

انرژی
ارزش معامالت 22 1,819,924,97560,12863,39936,376

درصد کاهش

میعانات گازی

نفتا

سبک

سنگین

متانول150,952,0475,40512,4155,405متانول

402

404

502

503

آیزوریسایکل93,428,1504,3503,5701,670آیزوریسایکل

188,830,4906,20811,4782,875حالل

295,892,34410,01014,5647,304

166,726,0007,5003,5003,500



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 
 پتروشیمی

درصد از ظرفیت تولیدی  95حدود ارس درباره میزان تولید این شرکت در سال گذشته گفت: مدیرعامل هلدینگ خلیج ف

هایی مانند پتروشیمی ایالم، پتروشیمی لردگان و پاالیشگاه برداری از پروژهدر سال گذشته محقق شده و با بهرهریزی شده برنامه

وی افزود: طرح  .تت به سال گذشته افزایش خواهد داشنسبامسال  میزان تولید 2بید بلند 

های باالدستی نفت خیز جنوب یکی از مهمترین پروژهآوری گازهای مشعل مناطق نفتجمع

 . تر هلدینگ خلیج فارس تعریف شده اساست که د

پتروشیمی نوری، شرکت گفت: سهام سه  98های این مجموعه در سال ربیعی در مورد برنامه

اده شده سال جاری در صورت فراهم بندرامام خمینی و پتروشیمی بوعلی طبق قولی که د

کند و زمان عرضه ی نوری نیز مراحل نهایی را طی میکار شفافیت مالی پتروشیمرایط در بورس عرضه خواهد شد. سازوشدن ش

 این سهام به سازمان بورس بستگی دارد.

 

 بهشتیجارت از ارددرخصوص آغاز به کار سامانه جامع ت یمیپتروش یمقام انجمن صنفقائم ،ییمایکر برزیفر

سامانه به فروش رسانند، گفت: همه  نیخود را در ا یقرار است ارز صادرات زین هایمیپتروش ایآ نکهیو ا ماه

 به فروش خواهند رساند.  قیطر نیا زارز خود را ا هایمیها ازجمله پتروشصادرکننده

 

، 97در سال  این شرکت یاندازو راه سیساله تاس 56 خیتار در دیتول دیبا اشاره به ثبت رکورد جد رازیش یمیپتروش رعاملیمد

با « عبدالرحیم قنبریان» شده است. دیتول یمیمجتمع پتروش نیهزار تن محصول در ا 400و  ونیلیم 3از  شیب الگفت: پارس

 .ه استمحقق شد دیتول یهادرصد برنامه 107درصد و  103نصب شده به  تیبه ظرف دیپارسال نسبت تولکرد: اعالم 

 

 

 



 

 فلزی -معدنی 

میلیون  8تا  7بین  99حداکثر یک میلیون تن به ظرفیت فعلی افزوده خواهد شد اما در سال  98: در سال گفتگهر گل رعاملیمد

های شرکت گفت: آغاز عملیات اجرایی و توسعه طرح تیتانیوم وی در خصوص پروژه د.ظرفیت تولید فعلی اضافه خواهد ش تن به

ه در خرامه استان های تونلی در اندیمشک و برنامه احداث گندلهزار تن آهن اسفنجی با روش کوره 100کهنوج، برنامه تولید 

گهر افزود: توجه به بازارهای عمان، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل .است 98لی این شرکت در سال های اصفارس از برنامه

هزار تن  700زاده گفت: شرکت آمادگی خود را برای صادرات تقی است. عراق و سوریه به طور جدی در دستور کار قرار گرفته

  است. میلگرد به عراق و سوریه اعالم کرده

 

 

 

 غذایی

امیر  .من صنفی تولیدکنندگان روغن نباتی گفت: هنوز خبری از حذف ارز دولتی نیستجان دبیر

هوشنگ بیرشک تاکید کرد: در صورت افزایش بهای تمام شده روغن نباتی، نرخ فروش متناسب 

های تولیدکنندگان را پوشش خواهد داد. البته نرخ ام شده اصالح شده و افزایش هزینهبا بهای تم

رسد در صورت افزایش نرخ روغن، تقاضای ار مصرف ارتباط دارد و به نظر میی با مقدروغن نبات

  .این محصول کاهش یابد

 

 خودرو

وزیر صنعت خبر داد: قرار است خودروسازهای بزرگ کشور که دولت در آن سهام دارد، به 

کنیم و ل میتدریج واگذار شود. رحمانی افزود: امسال افزایش تولید خودرو را با جدیت دنبا

 هزار دستگاه برسد. 200میلیون و  1کنیم میزان تولید خودرو به بینی میپیش

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یاداشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


