
  1 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

 

 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 

 

 واحدی 1.729افت ثبت یک با « شاخص کل»سر گذاشت که را در حالی پشت 1397سال  تیر ماههفته از  آخرینبازار سرمایه 

البته روند بازار روز چهارشنبه اندکی بهتر بود؛ هر چند که واحدی عقب نشست.  107.776درصد( تا محدوده  1.58)معادل  دیگر

 سرازیر شده، تعریفی ندارد.« پتروشیمی پارس»حجم و ارزش معامالت فارغ از میزان نقدینگی که به سمت نماد تازه وارد 

هفته معامالتی اخیر، تغییر با اهمیتی نداشته است.  طی یکرا داریم که « وزنهم»در متغیر با اهمیت دیگر بازار سرمایه، شاخص 

واحدی به کار خود خاتمه  18.290درصد(، در ارتفاع 23/0واحدی )معادل  42با افت وزن بر اساس این گزارش، شاخص کل هم

های رکتواحد بوده است. دلیل اصلی افت بیشتر شاخص کل، وزن باالی ش 18.332داد. این رقم برای سومین هفته تیر ماه 

 باشد. محور و ریزش بازارهای جهانی میصادرات

عملکرد قابل دفاعی نداشته و بازدهی شاخص این بازار مشابه با سایر  Tepixرا داریم که به مانند  Ifexدر فرابورس هم 

واحدی  1.210دوده واحدی کار خود را آغاز نمود و در مح 1.226از ارتفاع  Ifexگذشته در هفته ها، منفی بوده است. دماسنج

درصدی شاخص فرابورس  31/1دهد، بیانگر افت واحدی را نمایش می 16به کار خود خاتمه داد. این اختالف ارتفاع، که رقم 

 و زیانی است که به فعاالن این بازار تحمیل شده است.

طی روزهای ابتدایی تیر ماه، ارزش رمقی را از خود به نمایش گذاشت. در حالی سیمای کم ای که گذشت،هفتهبورس تهران در 

میلیارد تومانی را به لطف ورود نقدینگی به سهام بزرگ و عمدتا صادرات محور فتح کرده بود که این  800معامالت اعداد بیش از 

ت کرده اف)فارغ از معامالت روز چهارشنبه و داد و ستد سنگین در نماد پتروشیمی پارس(  روزها ارزش معامالت به شکل معناداری

های نهفته ها و ابهامهای بورسی باشد، انعکاسی از بیمبیش از آنکه متاثر از عملکرد درونی شرکت است. به نظر معامالت این روزها

به همین دلیل است که جریان نقدینگی به شکل  حوزه تحوالت سیاسی، وضعیت کالن اقتصادی و بازارهای جهانی است. 3در 

 های مثبت باشند. رسد فعال صنایع بزرگ بازار، اسیر عرضه در قیمتنظر میمحسوسی افول کرده و به 
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 بینی بازارپیش

ای دیگر های ارزی ادامه دارد و عدههای قطعی در رابطه با مذاکرات برجامی و سیاستبرخی معتقدند این وضعیت تا بازیابی نشانه

تری داشته باشد و در نتیجه طیف بزرگی از فعاالن است ابعاد وسیعاز کارشناسان اعتقاد دارند که جنگ تجاری شکل گرفته ممکن 

های رسد تنها تغییر در سیاستاند. به نظر میبازار احتیاط به روی سهام شاخص ساز را علیرغم ارزندگی، در دستور کار قرار داده

ارزش سهام وابسته، متناسب  شود؛ چراکهمحور فروش و صادراتهای خامتواند سبب اعتمادسازی در گروهارزی دولت است که می

کوتاه »گران البته آزاد شدن نقدینگی از محل واگذاری سهام پتروشیمی پارس توسط معاملهارز افزایش پیدا نکرده است.  با رشد نرخ

صرفا به دنبال کسب ها پیداست، این مدل پول« کوتاه مدتی»تواند سبب ریکاوری بازار شود اما همانطور که از اسم واژه می« مدتی

 باشند. نوسان در کمترین بازه زمانی می

گران ها برنگردد و نقدینگی جدیدی به بازار تزریق نشود، بعید است که این دست از معاملهبنابراین اگر تعادل به پایگاه کامودیتی

های یت فعلی، نیاز به یکسری محرکرسد بازار برای خروج از وضعبه نظر میتمایلی به حرکت به سمت سهام بزرگ نشان دهند. 

المللی داشته باشد. رسیدن خبرهای مثبت احتمالی از سوی دستگاه دیپلماسی و ارائه بسته جدید به ویژه در حوزه سیاسی و بین

آورده و  تواند امید را برای بازار به ارمغانهای ایران را پوشش دهد، میاهمیتی از خواسته پیشنهادی اروپا به شکلی که بخش با

ای برای تحریک یا فشار مدت از اهمیت ویژهخصوص در کوتاهتقاضای سهام را تحریک کند. از سوی دیگر، آینده بازارهای جهانی به

گران و سرمایه گذاران با دقت باالیی بحث جنگ تجاری و بر قیمت سهام به ویژه در صنایع متاثر برخوردار است. در واقع معامله

 کنند.ها را مانیتور میقیمت کامودیتیاثرات آن بر 

تومانی ادامه دارد که کماکان دولت به روی مواضع گذشته و همچنین دالر  8.000در حوزه ارزی، در حالی نوسانات دالر در مرز کانال 

 خواهد تعدیل تومانی 5.000 کانال سمت به سال دوم نیمه در ویژه به و مرور به نرخ این البته. دارد تاکید تومانی 4.300 – 4.200

نشینی خواهد کرد. در مجموع باید گفت که اوضاع تقدند دولت در برابر قدرت بازار عقبمع کارشناسان از بسیاری حال این با. شد

 سازد. دشوار می فعلی گذارانچندان باب میل فعاالن بازار نیست و ادامه این وضعیت کار را برای جذب نقدینگی توسط سیاست
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 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص

  

 

  

هابررسی آخرین وضعیت شاخص  

 

 بررسی ارزش معامالت هفته

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 29/04/97تا تاریخ  23/04/97از تاریخ  هاشاخص

(1.729) 107.776 109.505 شاخص کل بورس  ٪58/1-  

332،18 وزن(شاخص کل )هم  290،18  (42)  ٪23/0-  

226،1 شاخص فرابورس  210،1  (16)  ٪31/1-  

 تاریخ
ارزش کل 

 معامالت

معامالت خرد بورس 

 )م.ت(

معامالت خرد فرا بورس 

 )م.ت(

معامالت خرد کل 

 )م.ت(

بلوک و اوراق 

 )م.ت(

1397/04/23 289 136 26 162 127 

1397/04/24 331 141 27 168 163 

1397/04/25 443 174 26 200 243 

1397/04/26 660 248 23 271 389 

27/04/1397  822 570 24 594 228 

545،2 جمع کل  269،1  126 395،1  150،1  

807،1 جمع هفته گذشته  689 185 874 933 

%41 اختالف )درصد(  ٪84  ٪32-  ٪60  ٪23  
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میلیون ریال –گراف ارزش معامالت   

 

به طرز با اهمیتی افت کرده است. گراف و جداول ارائه شده به این نکته اشاره شد که ارزش معامالت  تحلیلدر  در شماره پیش 

 -3فروش سهام در راستای تامین نقدینگی برای حضور در عرضه اولیه و  -2قرار گرفتن در فصل مجامع  -1رویداد:  3این افت از 

های مهم بورسی وضعیت بازارهای جهانی و همچنین برگزاری مجامع شرکتخروج نقدینگی از بازار، نشات گرفته است. با توجه به 

رسد ارزش معامالت در هفته آغازین مرداد ماه هم چندان جالب توجه نباشد. البته انتظاری در روزهای شنبه و یکشنبه، به نظر می

 تواند اندکی بهتر باشد.ها وجود ندارد و حتی وضعیت میهم مبنی بر ریزش قیمت

میلیارد تومان  874تیر ماه در حالی طی سومین هفته از بازار بورس و فرابورس(  2جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در  طبق

میلیارد  279میلیارد تومان )میانگین روزانه  1.395 تیر ماههفته  آخرینمیلیارد تومان( بوده که این رقم برای  218)میانگین روزانه 

رشد ارزش معامالت ناشی از برقراری تعادل در نماد تازه وارد پتروشیمی پارس طی معامالت آخرین روز کاری تومان( بوده است. 

توان میلیارد تومانی بازنگردد، نمی 300باشد. با توجه به موارد مطروحه، تا مادامی که ارزش معامالت به سطوح بیش از هفته می

 ازار سرمایه انتظار داشت. های برشد با اهمیتی را برای بورس و دماسنج

« هفوالد مبارک»و « پتروشیمی غدیر»، «سایپا»، «پتروشیمی پارس»نماد  4متعلق به ای که گذشت، بیشترین حجم معامالت در هفته

رسد با به خود اختصاص دادند. به نظر می های فلزی بیشترین ارزش معامالت در هفته گذشته رابود. گروه فلزات اساسی و کانی

دار شده و در نتیجه بخشی از نقدینگی بازار در مسیر صنایع متوسط های بزرگ خدشهها، اعتماد نسبت به گروهامودیتیفت نرخ کا

که سازی احیاء شد؛ بطوریسازی و قطعههایی نظیر انبوهرفته است. در آخرین هفته تیر ماه، روند معامالت در گروهتر قرار گو کوچک

های قبل افزایش یافت. در صورتی که نقدینگی جدیدی وارد بازار نشود، به ها نسبت به هفتهدست گروهگردش نقدینگی در این 

 تر باشیم.مرور باید شاهد کوچ )موقت( نقدینگی از صنایع بزرگ به صنایع کوچک
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 مجله خبری

 اخبار سیاسی 

 همتایان به خطاب آمریکا داریخزانه و خارجه امور وزیران: نوشت بلومبرگ

 صورتی در و خاص شرایط در است ممکن واشنگتن که کردند تاکید خود اروپایی

 ایران هایتحریم برای استثنائاتی باشد آمریکا ملی امنیت منافع راستای در که

 ایران نفت واردات تا است خواسته خود متحدان از آمریکا چند هر. بگیرد نظر در

 خاص شرایط در استثنائاتی گرفتن نظر در احتمال کنند متوقف نوامبر چهار از را

 نفت خرید خواهیممی: آمریکا گفت داریخزانه همچنین وزیراست.  نکرده رد را

 چنین شبه یک نتوانند کسانی خاص موارد در اگر اما برسانیم، صفر به را ایران از

 کرد. خواهیم بررسی را هاییمعافیت دهند، انجام کاری

 

 رسما خود نشست در دوشنبه روز اروپا اتحادیه عضو کشورهای خارجه وزیران

 هایشرکت از محافظت هدف با مسدودساز قوانین روزرسانیب با مخالفت عدم

 موگرینی .کردند اعالم ،را ایران علیه آمریکا جانبهیک هایتحریم برابر در اروپایی

 رسانی روزب اروپا اتحادیه خارجه وزیران: گفت ایران ایهسته توافق با رابطه در

 کرده صادر را آن مجوز اروپا پارلمان پیش هفته دو که را کننده مسدود قوانین

 حال در هاییگام ما سوی از برجام حفظ برای بنابراین رساند؛ تصویب به بود،

 . است شدن برداشته

 

 و اروپا هیاتحاد داد خبر اروپا هیاتحاد یخارج استیس مسئول ینیموگر کایفدر

 فعال ییاروپا یهاشرکت تواندیم که رندیگیم کار به را یحقوق نیمواز تهران

 ژورنال تیاستر وال رابطه نیهم در. کند مصون کایآمر یهامیتحر از را رانیا در

 اعالم تهران به سوئد و شیاتر آلمان، س،یانگل فرانسه، یها دولت: داد خبر

 یبررس حال در برجام، داشتن نگه زنده یبرا یشنهادیپ چارچوب در اندکرده

 خود یکشورها یمرکز یهابانک با رانیا یمرکز بانک یهاحساب یساز فعال

 گروه یاستاندارها مطابق را سمیترور یمال نیتام و ییپولشو با مبارزه یبرا الزم نیقوان دیبا رانیا: افزود ژورنال تیاستر وال. هستند

 ریتداب نیتدو درباره هاییاروپا با: گفت یاتم یانرژ یالمللنیب آژانس در هیروس ندهینما. کند بیتصو «اف یت یا اف» یمال اقدام ژهیو

  .میاافتهی دست توافق به رانیا هیعل کایآمر یهامیتحر برابر در یاقتصاد فعاالن از محافظت یبرا مشترک
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 ویژه فرستاده والیتی اکبر علی کرد اعالم ایران خارجه امور وزارت سخنگوی

 رئیس و ایران رهبر ای،خامنه اهلل آیت پیام و کرده سفر مسکو به جمهور رئیس

 تقدیم روسیه جمهوری رئیس پوتین، والدیمیر آقای به را کشور این جمهوری

 روسیه و ایران روابط گسترش و اهمیت بر تاکید برای پیام این. است کرده

 با روسیه به سفری در نیز نتانیاهو بنیامین که شده گفته. است شده فرستاده

 است. کرده دیدار روسیه جمهور رئیس پوتین، والدیمیر

 

 تماس باالخره هاایرانی دانممی: گفت آمریکا جمهور رئیس ترامپ دونالد

 سوالی به پاسخ در آمریکا جمهور رئیس. کنیم معامله بیا گویندمی و گیرندمی

 است ممکن که موافقم: گفت ایران و متحده ایاالت میان تنش افزایش درباره

 با گذشته، با مقایسه در اکنون هاآن حال، این با. باشد تنش ها آن و ما بین

 دارند زیادی مشکالت که دانممی. کنندمی برخورد ما با بیشتری بسیار احترام

 تماس من با باالخره هاآن که دانممی. است فروپاشی حال در اقتصادشان و

  .کنندمی تجربه را زیادی مشکالت اکنون هاآن. کنیم معامله بیا گویندمی و گیرندمی

 

 ایران هایتحریم از معافیت برای کشورها درخواست :گفت آمریکا خارجه وزیر

 که بود خواهند معدودی کشورهای»: گفت پامپئو مایک. گیریممی نظر در را

 خواهند را[ هاتحریم] آن از معافیت درخواست و آمده متحده ایاالت سراغ به

وزیر دارایی فرانسه به روزنامه در همین رابطه . «.گیریممی نظر در را آن ما. کرد

های این کشور از لوفیگارو گفت: آمریکا درخواست فرانسه برای معافیت شرکت

هایی ها علیه ایران را رد کرده است. پاریس انتظار داشت بتواند در حوزهتحریم

های کلیدی نظیر انرژی، بانکداری، داروسازی و خودروسازی که شرکت

 د.تر کنها را طوالنیفرانسوی با ایران همکاری دارند، بتواند از دولت آمریکا معافیت بگیرد یا دوره پیش از آغاز تحریم
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 از پس برجام در ایران شرکای همه: گفت اقتصادی فعاالن جمع در ظریف

 در سیاسی اراده. هستند ما با همکاری آماده برجام از آمریکا غیرقانونی خروج

 وجود کامال آمریکا فشارهای علیرغم ایران در فعال حضور ادامه برای جهان

 است این ما انتخاب اما کردیم حفظ خود برای را برجام از خروج حق ما. دارد

 که دارم یقین. برسیم راهکار یک به برجام از باقیمانده اعضای با بتوانیم که

 همکاران از ایران، دوست هایدولت و کشورها سایر برجام، عضو هایدولت

 خارجه امور ریزو .کرد خواهند حمایت حتما ایران و خود بخش اقتصادی

 ،یبانک مراودات نهیزم در خصوص به یعمل ییراهکارها که میدار ازین ما کند؛ اکتفا هیانیب صدور و نظر اظهار به تنها دینبا اروپا ران:یا

 .میکن افتیدر آنها یسو از متوسط و کوچک یهابنگاه از تیحما و نقل و حمل ،یانرژ ،یگذارهیسرما

 

 و کرد توصیف آمیزموفقیت را ترامپ دونالد با مذاکرات روسیه جمهور رئیس

 آغاز معتقدم. هستند خود مشکالت رفع دنبال به آمریکا و روسیه امروز: گفت

 برای جدی پیشنهادی و است مهم ایهسته تسلیحات به مربوط مذاکرات

 درباره. کردیم صحبت ایمنطقه مسائل درباره ما. کردم ارائه تسلیحات کنترل

 مشکل یک که باشد این دهنده نشان تواندمی سوریه مشکل حل. سوریه

 درباره ترامپ با. است فصل و حل قابل همکاری با چطور المللیبین

 است. نظارتی تدابیر ترینقوی شامل ایران ایهسته توافق کردم یادآوری و کرده صحبت برجام از آمریکا نشینیعقب

 

 از یکی هند: گفت است کرده سفر هند به که ایران خارجه امور وزیر معاون

 خواست و هند کشور نیازهای طبیعتا و است ایران نفت خریداران ترینبزرگ

. کند پیدا ادامه باید کشور دو میان نفت تجارت که است ایگونه به ایران دولت

 کشور سه خصوص به دارد رابطه آنها با ایران که کشورهایی همه با ما مذاکرات

. دارد ادامه هند و هستند برجام اعضای که چین روسیه، اروپا، اتحادیه اروپایی،

 .است جدی برجام حفظ در هند دولت که است این ما احساس
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 اخبار اقتصادی 

 برای کشور توانایی بر تأکید با دولت اعضای و جمهوررئیس دیدار در انقالب رهبر

 را کنونی مقطع در دشمن هاینقشه با مقابله الزامات اقتصادی، مشکالت از عبور

 همه هماهنگی: است شرح بدین ایخامنه اهلل آیت هایتوصیه مشروح. برشمردند

 صداوسیما، توسط دولت اقدامات از درست و مقتدر تصویری دولت، با هادستگاه

 و گسترش کشور، هایتوانایی و امکانات از استفاده با کارها جدی کردن دنبال

 ثبات، با اقتصادِ راه نقشه تهیه خارجی، ارتباطات و دیپلماسی روزافزون تقویت

 گرفتن جدی متخلفان، با قاطع برخورد ضرورت خصوصی، بخش تقویت

  .مردم با شرایط گذاشتن درمیان به لزوم مقاومتی، اقتصاد هایسیاست

 

 اساس بر: گفت خبرنگاران با یخبر نشست در شنبه سه روز دولت یسخنگو

 هستند، بدهکار زین هابانک به و طلبکار دولت از که یافراد ،5 تبصره مصوبه

. کنندیم ارائه خود یبده بابت هابانک به و افتیدر دولت از را خود هیتسو اسناد

 یدیتول یواحدها و مانکارانیپ ،یاقتصاد فعاالن یبده از تومان اردیلیم هزار 100

 ..شودیم هیتسو رانیوز اتیه مصوبه اساس بر دارند طلب دولت از که هابانک به

 

 

 درصدی 8/2کاهش  با بانک این به دولت بدهی میزان مرکزی بانک اعالم به بنا

 به دولت بدهی که حالیست در این. است رسیده ریال میلیارد هزار 2،266 به

. رسید ریال میلیارد هزار 2،025 به درصدی8/27 رشد با 96 سال در هابانک

 درصدی3/14 کاهش از نیز مرکزی بانک به دولتی موسسات و هاشرکت بدهی

 سال در غیردولتی و دولتی بخش از بانکی سیستم مطالبات. است شده برخوردار

 است. رسیده ریال میلیارد هزار 502 و هزار 13 به درصد7/18 رشد با 96

 

 دیبا و است ینگینقد کردن جمع یمرکز بانک هدف: گفت تهران اتاق هیسرما و پول بازار ونیسیکم سییر بینا ،یمیسل نیحس

 نرخ بر رییتغ نیا که شده گرفته یبانک نیب سود نرخ رییتغ یبرا یماتیتصم راستا نیا در بازگردد، هابانک سمت به ینگینقد نیا
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 گرید یبازارها سمت به هابانک از شده خارج ینگینقد شود داشته نگه نییپا یبانک سود نرخ اگر. بود خواهد اثرگذار زین یبانک سود

 .بود خواهد زامشکل شودیم جادیا ینگینقد نیا اثر در که یتورم و رودیم ارز و سکه مانند

 

 تقویت درصدد نقدینگی صحیح هدایت هدف با: گفت بورس سازمان رئیس

 حضور برای اولیه هایعرضه در دقت تا تالشیم در و هستیم اولیه هایعرضه

 بازار در اولیه هایعرضه گفت محمدی شاپور. یابد افزایش بازدهپر هایشرکت

 ترپررنگ حضور بر عالوه و کرد خواهیم تقویت جذابیت ایجاد هدف با را سهام

 که کنند پیدا حضور بازار در هاییبنگاه که کنیممی سعی سودده هایشرکت

 منابعی داریم سعی. باشند داشته جذابیت سهامدارن برای بازدهی لحاظ به

 نظیر ابزارهایی طریق از را هستند فعال اقتصادی غیرمولد هایبخش در که

 کنیم. هدایت اقتصاد مولد هایبخش و تولید سمت به اسالمی مالی ابزارهای سایر و مالی اجاره مرابحه، اوراق

 

 برای بورس سازمان: گفت و داد خبر سرمایه بازار در دولت مازاد امالک و سهام فروش از بورس سازمان هایبورس بر نظارت مدیر

 .دارد بررسی دست در را هاییبرنامه ها،تحریم آثار با مقابله هدف با اموال این واگذاری

 

 امکان از ییایمیپتروش و یمعدن ،یفوالد صادرکنندگان یمندبهره یبرا هایریگیپ تداوم از بهادار اوراق و بورس سازمان سیرئ

 یبرا اما میاداده دولت اتیه به را خود یشنهادهایپ م،یهست موضوع نیا ریگیپ ما: گفت وی. داد خبر یتوافق نرخ با ارز ریتسع

 . بسنجد را آن ابعاد تا داد، فرصت دولت به دیبا خواسته نیا تحقق
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 های جهانیبازار

 

 تغییر هفتگی 30/04/97 23/04/97 نام مواد

-%3 73 75 نفت  

-%1 1231 1241 طال  

-%3 495 510 بیلت  

-%1 6151 6216 مس  

 0 2584 2581 روی

 0 2045 2039 آلومینیوم

-%2 63 64 سنگ آهن  

-%3 2138 2212 سرب  

%2 393 385 متانول  

-%2 263 268 اوره  

 بازار جهانی نفت

نشینی از ها این کشور را به عقبجمهوری آمریکا برایشان دردسرساز شده و با افت قیمتها برای جلب رضایت رئیستالش سعودی

ها از برجام، سعودی مواضع خود وادار کرده است. به دنبال درخواست دونالد ترامپ برای افزایش تولید عربستان بعد از خروج آمریکا

درصد از ابتدای اجرای  121به توافق از متوسط حدود  عربستان که میزان پایبندیطوری تولیدات خود را به سرعت افزایش دادند، به

در هفته اخیر مقامات این کشور وابسته  نفت رسد افت قیمتدرصد در ماه ژوئن رسید. حال به نظر می 26پایان ماه مه، به توافق تا 

رسید، این در حالی است که کمتر از یک  دالر 71برنت هفته گذشته به کانال  قیمت نفت .به درآمدهای نفتی را نگران کرده است

ها ی توافق نفتی، افت قیمتهابر بشکه بود. آنها نگرانند که با سست شدن پایهدالر 79حدود  شاخص ز آن بهای این نفتهفته پیش ا

ای اعالم کرد این کشور قصد ندارد بازار را با عرضه زیاد اشباع شنبه با انتشار بیانیهروز پنج اوپک در عربستان دار شود. نمایندهادامه

 ت.جاری در سطح ژوئن نگه خواهند داشکند. ادیب االعما گفت آنها میزان تولیدات خود را در ماه 

های خرید با فرض به اجرا سازی طرحژاپنی سرگرم آماده نفت هایپاالیشگاهگفت:  ژاپن تاکاشی تسوکیوکا، رئیس انجمن نفت

واردات تا اواخر اکتبر وجود دارد، الزم است که  پول به اینکه امکان پرداختهای آمریکا علیه ایران هستند. با توجه درآمدن تحریم

 .را پیش از اواسط سپتامبر متوقف کنند ایران ها بارگیری نفتپاالیشگاه

ا تالش کند سطح فعلی از دولت خواسته است در مذاکرات با آمریک صنعت نفت رئیس انجمن نفت ژاپن در ادامه خاطرنشان کرد

ها بسیار واردات نفت از ایران حفظ شود اما یک منبع دولت ژاپن که مایل نبود نامش فاش شود، اظهار کرد کسب معافیت از تحریم

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%86%D9%81%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%86%D9%81%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D9%84
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D9%84
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA+%D9%86%D9%81%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA+%D9%86%D9%81%D8%AA
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د، های ژاپنی احتماال وارداتشان را از ایران متوقف خواهند کرپاالیشگاهدشوار است. انجمن نفت ژاپن ماه گذشته اعالم کرده بود که 

ها در ژاپن که چهارمین پاالیشگاهشنبه درباره زمان احتمالی چنین اقدامی، جزئیات بیشتری ارائه کرد. بسیاری از اما روز پنج

های قبلی، از داتشان را از ایران متوقف کنند در حالی که در دوران تحریمگویند ناچارند واراست می جهان واردکننده بزرگ نفت

 .کردندمعافیت برخوردار شده و نفت ایران را به میزان کمتری وارد می

 

 روی

 ریرا مجبور به اتخاذ تداب دکنندگانیداشته و تول متیافت ق یدر شانگها %22و  LMEدر  %26به  کینزد 2018در سال  یروفلز 

 هامتیق تیبه منظور تقو دتولی %10اقدام به کاهش  نیچ یرو یاسملترها ریبه همراه سا Donglingشرکت . کرده است ژهیو

 .اندکرده

ماه گذشته  4 طی %63با کاهش  یشانگها یانبارها یموجود. به انبارها شده است دیموضوع باعث حرکت مصرف از سمت تول نیا

 یاکرده به گونه یرا اقتصاد نیچ یواردات رو زین دالرLME-SHF (44 )مثبت  تراژیاست و آرب ریسال اخ 10رقم  نیحاال کمتر

 دارد. ماهانه %23کاهش  نیگمرکات چ یکه موجود

 

 فوالد

 فاتیقراضه باعث شده تا فروشندگان اقدام به دادن تخف متیافت ق زیبازار و ن نیدر ا یاس، انتظارات منف یآ یس لتیدر بازار ب

ها به ترک شنهاداتیاست. پ دهیرس داریدالر فوب بسته به خر 505تا  490منطقه به  نیدر ا لتیب ی. بهاندینما انیبه مشتر شتریب

منطقه به  نیدر ا لتیب متیق ندهیرود در هفته آیانتظار م .باشندیدالر فوب به مصر م 500دالر فوب و  500تا  490در محدوده 

 .دیدالر فوب سقوط نما 490 ریز

 

 اوره

 ران،یهند از ا دیادامه خر ییبه توانا شیپ از شیتجارت ب نیا ندهیآ رایز دیرس یاتیح یاهفته به نقطه نیاوره در ا یالمللنیبازار ب

است،  اریاوره بس یهامحموله» گفت: یالمللنیاز تاجران ب یکی دارد. یکشور، بستگ نیبر ا کایاز آمر هامیبعد از اعمال مجدد تحر

 چنانچه. «داشت میخواه متیدر ق یراتییتغ ندهیخود را اعالم نکند، تا آغاز هفته آ یهامتی. اگر هند قستیموجود ن ییاما تقاضا

کاهش  هامتیق دیشا یو حت دهدیخود ادامه م ریبه مس شهیکند، تجارت مانند هم دایپ رانیبا ا یمسائل پرداخت یبرا یحل هند راه

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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 یصعود یامر روند نیا ریتحت تأث یالمللنیب یهامتیرا بخرد، ق یرانیاوره ا کایفشار آمر لیاگر هند نتواند به دل اگرچه، کنند. دایپ

 خواهند گرفت. شیدر پ

. اما اگر ستیموجود ن ییتقاضا چیه رایز زد،یاحتمال وجود دارد که بازار به هم بر نیدر حال حاضر ا»گفت:  ییایاز تاجران آس یکی

 هایهند رایمنتظر ماند، ز دیخواهد گرفت. با شیرا در پ یبزرگ یها روند صعودپاسخ مثبت ندهد، بازار آن هایهند شنهادیبه پ رانیا

 .«هستند یابیهنوز در حال ارز

تا از  شودینشود، هند مجبور م دایپ رانیتجارت با ا یبرا یحل. اگر راهخردیاوره م رانیتن از ا ونیلیم 1/6ساالنه در حدود  هند

را حل  رانیبا ا یاست که مسئله پرداخت یهمچنان به دنبال راه نو یدهل کند. هیباالتر ته یهامتیبا ق ادیها زحجم گر،ید یمناطق

 است. کایزمان به دنبال حفظ روابط خود با آمرهم کهیکند، درحال
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 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 ایران خودرو شرکت 

ایران »سال از روند اصالحی  2جاده مخصوص خواهیم داشت. در حالی بیش از « آبی پوشان»در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه 

می گذرد که این شرکت در جاده مخصوص عملکرد بهتری دارد و اسب آنها حسابی می تازد. ایران خودرو در کوارتر ابتدایی « خودرو

میلیارد  45.198، رقمی بالغ بر هزار دستگاه از تولیدات خود 126 هزار دستگاه تولید نموده و با فروش 131از  سال جاری بیش

دستگاه و در خرداد  65.606، در اردیبهشت ماه دستگاه 18.238کت در فروردین ماه ریال درآمد کسب کرده است. تعداد فروش شر

روش دستگاه و ف 600 و هزار 144یان فصل بهار سال گذشته نیز از محل تولید دستگاه بوده است. این شرکت در پا 42.167ماه 

میلیارد ریال کسب کرده بود. بنابراین باید گفت که اگرچه شرکت به لحاظ  38.748، رقمی بالغ بر دستگاه خودرو 800هزار و  128

 سبت به عملکرد دوره مشابه سال قبل شاهدیم. درصدی را ن 16.5، رشد تری داشته است اما به لحاظ ریالیمقداری عملکرد ضعیف 

حرکت به سمت تولید و فروش خودروهای لوکس با حاشیه سود باالتر از دالیلی است که افزایش درآمد شرکت را به دنبال داشته 

و به نظر در تیر ماه مجددا افزایش مقدار فروش را داشته باشیم.  ه، بحث افزایش نرخ بودیکی از دالیل کاهش تولید و فروش است.

ها در گزارش فوق منظور نگردیده : مبالغ ریالی فروش مربوط به فروش محصوالت نهایی است و فروش قطعات به سایتنکته مهم

، و هزینه های شماره گذاری مالیات است. مبالغ فروش فوق عایدی خالص شرکت ایران خودرو می باشد و مالیات ارزش افزوده ،

، مربوط به تولید آخر خرداد ماه می باشد که طبق وش نمی باشد. تفاوت تولید و فروشبیمه شخص ثالث و کارت طالیی در ارقام فر

، انتظار می رود درآمد شرکت با توجه به موارد اشاره شده .قراردادهای منعقده در ابتدای تیر ماه تحویل مشتریان می گردد

ی پارامتر بهای تمام شده و هزینه ها 2، اما از آنجایی که در خودروسازان سال جاری قوی تر از سال گذشته باشددر 

  ، بعید است تغییر مثبتی در وضعیت سود و زیان شرکت حاصل گردد.مالی همیشه در حال رشد می باشد
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 های نسوز ایران فرآورده

و فروش و همچنین افزایش نرخ ، کفرا را داریم که در سال گذشته بواسطه رشد مقدار تولید گروه کانی های غیر فلزی و نسوزهادر 

، کارنامه درخشانی را از خود بر جای گذاشت. این وضعیت موجب شد تا سهامداران سود خوبی کسب کنند. جمع فروش این فروش

میلیارد ریال  66، لیارد ریال مربوط به فروردین ماهمی 67، میلیارد ریال بود که از این مبلغ 1.094در حالی  96شرکت طی سال 

، یارد ریال( بوده است. گفتنی استمیل 206مجموع کوارتر اول لیارد ریال متعلق به خرداد ماه )می 73متعلق به اردیبهشت ماه و 

فرآورده های نسوز، به درآمد  تن انواع 10.066و  10.496ماه ابتدایی سال جاری موفق شده با تولید و فروش به ترتیب  3کفرا در 

وش نسبت به دوره مشابه سال ( دست یابد. این مبلغ فر142، خرداد = 130، اردیبهشت = 95فروردین = میلیارد ریالی ) 367

مدی کفرا محصول آجرهای قلیایی و آجرهای آلومینی بیشترین سهم را در کیک درآ 2درصدی را نشان می دهد.  78، رشد گذشته

درصد باالتر از متوسط نرخ های  40تا  28بین  97محصول در اولین فصل سال  2، متوسط نرخ فروش این م به ذکر استدارند. الز

 تومان باشد. 120 – 110به نظر کف سود کفرا برای سال جاری نمی تواند کمتر از بوده است.  96فروش سال 
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 ی پردیسپتروشیم

شهریور  31خواهیم رفت. غول تولید کننده اوره و آمونیاک کشور که سال مالی منتهی به « شپدیس»در گروه پتروشیمی به سراغ 

بینی ریالی پیش 772منتشر نمود، سود هر سهم خود را در سطوح  97ای که برای سال ماه دارد، در اولین بودجه حسابرسی شده

دهد. این شرکت در درصدی را نشان می 29، رشد حدود 96ماهه سال  12قق شده در دوره ریالی مح 599نمود که نسبت به سود 

ریالی افزایش داد و در دوره 1.235درصدی تا سطوح  60ریالی خود را با تعدیل سنگین  772سازی منتشر شده، سود آخرین شفاف

درصد از سود خالص  21ریال معادل  256اتی و درصد سود عملی 29درصد بهای تمام شده،  22درصد مبلغ فروش،  6/22ماهه  3

 خود را پوشش داد. 

و  23.346میلیارد ریالی در گزارش قبلی به  12.989و  20.781شرکت در این گزارش، مبلغ فروش و بهای تمام شده را از سطوح 

درصد ارتقاء پیدا کند. نرخ فروش آمونیاک و اوره  43.5درصدی به  37.5میلیارد ریال تغییر داده تا حاشیه سود ناخالص  13.170

دالر ارتقاء یافته است. ضمنا نرخ  220و  290دالر بوده که در گزارش جدید به  200و  220یب صادراتی در گزارش قبلی به ترت

ریال به  3.401ریال رشد داده شده است. همچنین نرخ گاز در این گزارش از  42.000ریالی به  38.000تسعیر ارز نیز از سطوح 

هایی که شرکت در بودجه در جدید زنیم، نرخ جهانی اوره با قیمتامروز که این تحلیل را قلم میریال افزایش یافته است.  3.751

 باشد. ریال می 43.000دالر و نرخ تسعیر ارز نیز  265نظر گرفته، شکاف مناسبی پیدا کرده است. اوره 

مالی منتهی بینی کرده برای سال پیش این شرکت خواهیم داشت.« شپدیس»اما در ادامه نگاهی به وضعیت فروش و عملکرد ماهانه 

به نرخ هر تن  اوره صنعتی داخلیتن  534.385) میلیارد ریال درآمد از محل فروش 23.346 رقمی بالغ بر 97شهریور ماه  31به 

ریال  9.308.349به نرخ متوسط  اوره صنعتی صادراتیتن  1.877.841میلیارد ریال +  3.276ریال مجموعا به ارزش  6.125.000

میلیارد ریال(  2.591ریال مجموعا به ارزش  11.589.211به نرخ متوسط  آمونیاکتن  223.570ریال +  میلیارد 17.479مجموعا 

کوارتر سوم میلیارد ریال، در  7.621 کوارتر دوممیلیارد ریال، در  4.703 کوارتر اولدر  شپدیسشناسایی کند. گفتنی است، فروش 

بینی شده بوده درصد از مبلغ فروش پیش 73میلیارد ریال معادل  17.061ماه ابتدای دوره  9 و در مجموع میلیارد ریال 4.737

 که رقم بدی نیست اما افت فروش در کوارتر سوم به ویژه در خرداد ماه )با توجه به بحث تحریم ها( کمی نگران کننده است.است 
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دهد. درصد( بیشترین وزن سبد فروش شرکت را تشکیل می 75ادل میلیارد ریال )مع 17.479الزم به ذکر است، اوره صادراتی با 

بنابراین تحوالت قیمت جهانی اوره و دالر تاثیر بسزایی در وضعیت درآمد و سود و زیان شرکت خواهد داشت. شپدیس نرخ فروش 

ست، در شرایطی که متوسط نرخ بینی نموده اریال( پیش 42.000دالر × دالر  220ریال )اوره  9.308.349هر تن اوره صادراتی را 

درصد باالتر( بوده است. بنابراین شپدیس اگر مشکلی در مقدار فروش نداشته  11ریال ) 10.202.120فروش تا پایان خرداد ماه 

به نظر گزارش تیر ماه تواند سود خوبی محقق کند. به ویژه اینکه نرخ جهانی اوره در سطوح مناسبی ثبات یافته است. باشد، می

توان نسخه خاصی برای سهم پیچید. محدوده پدیس از اهمیت باالیی برخوردار است و تا زمان انتشار این گزارش نمیش

 شوند. تومانی مهمترین سطوح حمایتی و مقاومتی پردیس محسوب می 950و  ۸00
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 تحلیل بنیادی

 هلدینگ توسعه صنایع روی ایران

 تاریخچه

های پروژه اجرای منظور به و کشور 1376 سال بودجه قانون 21 تبصره )سهامی عام( براساسایران  روی معادن توسعه شرکت

  .گردید تأسیس روی صنعت توسعه

 

 سهامداران ترکیب و سرمایه

طی هفت مرحله سرمایه شرکت  1392تا  1381های میلیارد ریال بوده که در طی سال 8/219 مبلغ تاسیس بدو در شرکت سرمایه

 میلیارد ریال افزایش یافته است. 9/2.413به مبلغ 

 

 سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت

03/50  شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار 1.000.000.000 

94/3  شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد 95.000.000 

46/3  صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 84.000.000 

66/2  شرکت کالسیمین 64.000.000 

 

 صورت وضعیت پورتفوی بورسی

میلیارد ریال هزینه کرده است که منجر به ارزش افزوده  1.946های بورسی مجموعا مبلغ شرکت برای سرمایه گذاری در سهام

 های پورتفو شرکت، قیمت روز سهام بوده است.میلیارد ریالی شده است. مبنای ارزش گذاری سهام شرکت 7.280

 

 تعداد سهام نام شرکت
درصد 

 مالکیت

بهای هر 

سهم 

 )ریال(

بهای کل 

)میلیون 

 ریال(

ارزش هر 

سهم 

 )ریال(

 ارزش بازار
افزایش 

 )کاهش(

 6،228،254 7،464،046 6،511 1،235،792 1،078 57.32 1.146.374.769 کالسیمین

 320،402 749،951 4،157 429،548 2،381 56.03 180.406.761 سرب و روی ایران

 754،698 898،381 14،437 143،684 2،309 51.86 62.227.702 فرآوری مواد معدنی 

 36،074- 91،551 6،139 127،625 8،558 17.75 14.912.966 شمال شرق شاهرود

 12.844 22.246  9.402    سایر

 7،2۸0،124 9،226،175  1،946،051    جمع
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 صورت وضعیت پورتفوی غیر بورسی 

 

 شرکتخالص ارزش دارایی های محاسبه 

ریال  3.996در مجموع برای شرکت توسعه معادن روی ایران خالص ارزش دارایی زیر حاصل شد. قیمت سهم در تاریخ گزارش 

 شود.درصدی حاصل می p/nav  70باشد که در نتیجه می

 7.280.124 ارزش افزوده پرتفوی بورسی

 1.235.302 ارزش افزوده برآوردی پرتفوی غیر بورسی

 5.237.918 ارزش دفتری

NAV 13.753.343 

 2.414.000.000 تعداد سهام شرکت

NAV هر سهم   5,697 

 3،996 قیمت

P/NAV 70%  

 

 

 تعداد سهام نام شرکت
درصد 

 مالکیت

بهای تمام 

 شده

بهای تمام 

شده هر سهم 

 )ریال(

درامد هر 

 سهم
 ارزش افزوده ارزش بازار

 566.572 799.466 358 521 232،894 98.55 446،628،877 ذوب روی بافق

 152.594 352.194 3529 10،000 199،600 99.8 19،960،000 اندیشه محوران

 0 170،481 0 1،000 170،481 79.44 170،480،640 تولید روی ایران

 300.830 323.830 281591 100،000 23،000 .46 230،000 بازرگانی زنجان

معدنکاران 

 انگوران
19،600،000 98. 19،600 1،000 2397 234.906 215.306 

 13.745 10،778   100.249   سایر

 1،235،302    745،۸24   جمع
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 ل توسعه معادن روی ایران )کروی(تحلیل تکنیکا

درجه  45سال اخیر را در یک کانال صعودی با شیب  9در تحلیل شرکت توسعه معادن روی ایران، روند حرکتی این سهم طی 

دهد. دهد که بازار به کانال فوق وزن باالیی میمحصور نمودیم. تعدد برخورد باال با باند فوقانی و میانی کانال ترسیم شده نشان می

رود اصالح آغاز شده تومانی و واکنش قوی به این سطح، انتظار می 430اخیر کروی به محدوده مقاومتی بنابراین با توجه به برخورد 

 تومانی برابر تراکم کف ماژور قبلی و باند میانی کانال فوق ادامه داشته باشد. 290 – 275تا محدوده حمایتی 
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 شرکت سرمایه گذاری سپه )وسپه(
به صورت سهامی عام تاسیس و از مهرماه همان سال فعالیت رسمی خود را آغاز  02/06/1370شرکت سرمایه گذاری سپه در تاریخ 

مورد معامله  /26/12/1371در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و اولین بار سهام آن در تاریخ  19/10/1371نمود. شرکت در تاریخ 

 قرار گرفت است. 

 

 سرمایه و ترکیب سهامدارانتغییرات 

مرتبه افزایش  13، طی 1396تا سال  1372میلیارد ریال آغاز کرده و از سال  20شرکت در بدو تاسیس فعالیت خود را با سرمایه 

ار میلیارد ریال را در اختی 8.000میلیارد ریال رسانده است. اکنون نیز افزایش سرمایه تا سقف  6.691سرمایه این مبلغ را به عدد 

 هیات مدیره دارد.

 درصد مالکیت تعداد سهام سهامداران

 15/66 4.000.000.000 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

 49/8 569.000.000 موسسه صندوق بازنشستگی

 38/4 294.000.000 صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

 10/4 274.000.000 شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا

 53/1 103.000.000 گروه راهبرد مبین کوثرشرکت 
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 صورت وضعیت پورتفوی بورسی

 نام شرکت

 سرمایه

)میلیون 

 ریال(

درصد 

 مالکیت

بهای تمام 

شده هر 

 سهم

بهای تمام 

 شده
 تعداد سهام

ارزش 

روز هر 

 سهم

 تغییرات ارزش بازار

صنعتی چادرملو   33500000 2.28 1284 981238 764.100.935 2،739 2،092،872 1.111.634 

 1.632.183 2،601،007 4،795 542.441.700 968824 1786 1.51 36000000 سنگ آهن گل گهر

 394.621 1،157،008 2،586 447.412.221 762387 1704 1.49 30000000 سرمایه گذاری امید

 150.180 846،883 2،544 332.894.392 696703 2093 0.82 40500000 نفت و گاز پارسیان

 180.635 695،378 8،685 80.066.568 514743 6429 1.33 6000000 پتروشیمی پردیس

 294.669 747،248 3،430 217.856.739 452579 2077 0.36 60000000 ملی صنایع مس ایران

 164.614 455،173 36،750 12.385.687 290559 23459 1.3 950000 پتروشیمی فن آوران

مبارکهفوالد   75000000 0.19 1721 247804 143.948.350 3،916 563،701 315.897 

 43.227- 195،302 1،097 178.033.564 238529 1340 19.78 900000 سیمان داراب

 110.075 345،940 1،313 263.473.599 235865 895 0.37 72000000 سرمایه گذاری غدیر

 64.592 291،477 11،972 24.346.577 226885 9319 0.25 9600000 پتروشیمی جم

 31.360- 188،663 1،690 111.635.130 220023 1971 0.14 81500000 تاپیکو

 39.036 256417 14138 18.136.769 217381 11986 0.19 9600000 ارتباطات سیار

 166.639 373474 36365 10.270.172 206835 20139 0.43 2400000 پتروشیمی زاگرس

)حق تقدم(گل گهر   36000000 0.3 1775 191618 107.934.380 4795 517545 325.927 

 72.481 256059 4555 56.214.971 183578 3266 0.39 14252000 پتروشیمی مبین

 20.850- 157209 5426 28.973.427 178059 6146 0.45 6500000 پتروشیمی فجر

 81.545 243737 7963 30.608.787 162192 5299 0.22 13800000 پاالیش بندرعباس

 8.768 147586 5687 25.951.519 138818 5349 0.05 50000000 هلدینگ فارس

 68.607 184307 3105 59.358.184 115700 1949 0.74 8064000 پتروشیمی اراک

 96.545 208030 1866 111.484.962 111485 1000 3.91 2850000 بیمه ملت

 35.579 134541 43922 3.063.200 98962 32307 0.08 4000000 پتروشیمی مارون

 2.880- 91602 1846 49.621.895 94482 1904 0.08 60000000 مخابرات ایران

 293.483 387849 29914 12.965.469 94366 7278 0.65 2000000 پتروشیمی خارک

 63.587- 12219 838 14.581.690 75806 5199 0.55 2635713 سایپا دیزل

625،558    سایر  893،992،420   623،007،10  998،448  

 5,۸94,۸04 14,15۸,۸50  4,06۸,753,7۸0 ۸،264،046    جمع
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 صورت وضعیت پورتفوی غیر بورسی 

بوده میلیارد ریال  1.218بیشترین ارزش افزوده غیر بورسی سرمایه گذاری سپه مربوط به شرکت سرمایه گذاری مهر است که برابر 

 باشد.می

 

 خالص ارزش دارایی ها

Nav   باشد که ریال می 1.475 در تاریخ تهیه گزارش ریال به دست آمده و قیمت سهم بر روی تابلو بورس 2.283هر سهم شرکت

 شود. درصد محاسبه می 65سهم برابر هر  NAVدر نهایت نسبت قیمت به 

 5.894.804  ارزش افزوده پرتفوی بورسی

افزوده برآوردی پرتفوی غیر بورسیارزش   1.118.000 

 7.824.468 ارزش دفتری

97درآمد سود سرمایه گذاری سه ماهه اول   9.044 

97درآمد سود سهام محقق شده سه ماهه اول   426.588 

NAV 15.272.904 

 6.691.000.000 تعداد سهام شرکت

 NAV 2.283 هر سهم

 1.475 قیمت هر سهم

 NAV نسبت قیمت به   65% 

 

 کنیکال سرمایه گذاری سپه )وسپه(تحلیل ت

تومانی تا  120گذاری سپه پس از خروج سهم از الگوی پرچم ترسیم شده، شاهد رشد قیمت از محدوده در تحلیل تکنیکال سرمایه

تر، یک الگوی تومانی برابر با تارگت الگوی استراحتی اشاره شده بودیم. اما نکته با اهمیت اینجاست که در ابعاد وسیع 160محدوده 

کند. بنابراین با توجه به اصالح تومانی را پیدا می 195که سهم با خروج از این الگو، قابلیت رشد تا سطوح تر داریم استراحتی بزرگ

 سازی در محدوده حمایتی، به مرور در مسیر تارگت اشاره شده قرار بگیرد. رود وسپه پس از کفاخیر، انتظار می
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 شرکت عمران و توسعه فارس )ثفارس(

 به و عمران و توسعه به کمک منظور فارس به استان در کالن و خرد های سرمای از استفاده انگیزه با فارس توسعه و عمران شرکت

 – بازرگان و تجار - مذهبی - های علمیاز شخصیت نفر 73 عضویت با 1374 سال از استان اقتصاد شکوفایی و رشد کلی طور

 ساختمانی، هایبخش حقوقی در و حقیقی سهامدار هزار 30 از بیش برخورداری با و مؤسس هیئت عنوان به معتمدین فرهنگیان و

 هایشرکت ترینموفق از یکی دهه دو از بیش گذشت از بعد اکنونهم و نمود آغاز را خود فعالیت گردشگری و کشاورزی صنعتی،

  .باشداستان می عام سهامی

 ترکیب سهامداران وآخرین تغییرات سرمایه 

، طی هفت مرحله 1395میلیون ریال فعالیت خود را آغاز کرده و تا سال  17.000ای به مبلغ با سرمایه 1378 شرکت از سال

 میلیون ریال رسانده است. 1.000.000افزایش سرمایه مبلغ یاد شده را به عدد 

 درصد تغییرات تعداد سهام سهامداران

 69/21 217.000.000 شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند

 17/14 142.000.000 شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه

 16/4 42.000.000 شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان

 21/3 32.000.000 شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس

 32/2 23.000.000 شخص حقیقی

 17/2 22.000.000 شهرداری شیراز

 57/1 16.000.000 مجتمع آموزشی احسان

 39/1 14.000.000 استانداری فارس

 19/1 12.000.000 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس

 15/1 12.000.000 شخص حقیقی

 

 پروژه های شرکت

 پروژه نیکان

نیکان با مشارکت شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، در زمینی به  مجتمع گردشگری فرهنگی تجاری و اقامتی

متر مربع و در سه طبقه  46000متر مربع در اطراف مدرسه خان واقع در خیابان لطفعلی خان زند شیراز بالغ بر  33000مساحت 

متر مربع فضای انباری تجاری  2450و  متیاقامتر مربع فضای  7200متر مربع فضای تجاری )بازارهای سنتی(  12580که شامل 

 باشد.متر مربع محوطه سازی می 9000متر مربع پارکینگ و  13500متر مربع فضای فرهنگی،  45000و 
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  پروژه آسمان صدرا

ر بنای رو به باغ شهرهای پردیس قرار دارد. زی صدراشهر  پاسارگاد بلوارهکتار در  22در زمینی به مساحت  صدرامجموعه آسمان  

درصد آن متعلق  8شرکت عمران و توسعه فارس و  ماکیتدرصد آن در  92واحد مسکونی که  656متر مربع با  61000مفید پروژه 

 باشد. می صدرابه شرکت آسمان 

 

 ایلخانی پروژه گردشگری اقامتی

همراه چهار باب خانه میراثی در محله متر مربع به  3100متر مربع و اعیانی  4900مجموعه تاریخی ایلخانی به مساحت تقریبی 

که به کوچه ایلخانی شهرت دارد قرار گرفته است.  شاه به فاصله کوتاهی از چهار راه مشیر در کوچه فرعی منشعب از خیابان قانی

 درصد این پروژه در اختیار شرکت عمران و توسعه فارس است. 65
 

 پروژه شارستان

متر مربع با  25600متر مربع و مساحت زیر بنا  6554خیابان دولت با مساحت زمین  نبشلت عدا بازار مبل شیراز واقع در بلوار

 باشد. درصد می 100پیشرفت فیزیکی 

 

 دلگشا پروژه گردشگری اقامتی

متر مربع با  25053متر مربع و مساحت زیر بنا  5825روبروی باغ دلگشا با مساحت زمین  تنانهفت  این مجتمع در شیراز بلوار

 باشد.درصد می 100پیشرفت فیزیکی 

 

 پروژه تجاری اداری باران

با توجه به موقعیت منحصر به فرد این پروژه به عنوان یک برند در شهر شیراز شناخته خواهد شد شرکت عمران توسعه فارس کل 

را خریداری کرده است و همچنین با خرید بخشی از سهم ساخت این پروژه میزان سهم  رویالزمین پروژه از شرکت  کیتیسهم مال

 درصد از کل پروژه رسانده است.  60خود را به باالی 
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 ش دارایی های شرکتخالص ارز

NAV    باشد ریال می 1.820قیمت روز سهم ثفارس که  باشد. با احتسابریال می 3.372محاسبه شده برای شرکت به ازای هرسهم

 باشد.درصد می 57ها نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی

 نام

 پروژه 

 مبلغ

 فروش کل 

 بهای

 تمام شده 

 کل 

 فروش

 محقق شده 

 بهای

 تمام شده 

 محقق شده 

 خالص مانده

 فروش 

 خالص مانده

 بهای تمام شده 
 سود خالص

 1.374.378 567.456 1.941.834 272.595 644.747 840.051 2.586.581 نیکان

 170.030 221.932 391.962 339.268 578.198 561.200 970.160 صدرا

 86.810 530.455 617.265   530.455 617.265 دلگشا 

 312.545 675.471 988.016   675.471 988.016 شارستان 

      585.000 750.000 باران 

 3.371.503 جمع کل

 1.000.000.000 تعداد سهام شرکت

NAV 3,372 خالص ارزش داراییهای هر سهم 

 1,۸20 قیمت

P/NAV 54% 

 

 کال عمران و توسعه فارس )ثفارس(تحلیل تکنی

کانال فرضی )آبی رنگ( و اصلی )قرمز رنگ( محصور  2در تحلیل شرکت عمران و توسعه فارس، روند حرکتی این سهم را با رسم 

نمودیم. کانال اصلی به دلیل تعداد برخوردهای کافی در سقف و کف از اعتبار کافی برخوردار بوده اما در کانال فرضی هنوز قطعیت 

فوقانی آن به دلیل تعداد برخوردهای محدود تائید نشده است. لذا چنانچه بازار طی روزهای آتی  واکنش بازار به سطوح تحتانی و

های به توان روند اصالحی را خاتمه تلقی کرد و به رشد قیمت سهم تا مقاومتموفق به خروج از تراکم کانال قرمز رنگ گردد، می

تومانی  160 – 162است، در صورت از دست رفتن سطح حمایتی  تومانی رای مثبت داد. گفتنی 310و  270تصویر کشیده شده 

 برابر با کف کانال فرضی ترسیم شده ، تحلیل فوق از اعتبار ساقط خواهد شد.
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 تیرماه بورس کاالی ایران گزارش معامالت هفته چهارم

 رینگ پلیمری
های و کاهش در قیمت %77/0، شاهد افزایش نرخ ارز به میزان 24/04/97های اعالمی از سوی دفتر صنایع تکمیلی مورخه در قیمت

 های جهانی بودیم. اغلب محصوالت به دلیل کاهش در قیمت

تن  70.858حجم معامله هزار ریال با  4.009.319.785ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در بورس کاال طی هفته گذشته، 

تن، پتروشیمی  7860هزار ریال با حجم معامالت  438.334.760باشد که ارزش معامالت انجام شده توسط پتروشیمی امیرکبیر می

 291.989.732تن، پتروشیمی بندر امام با ارزش معامله  4.922هزار ریال با حجم معامالت  305.253.548با ارزش معامله  شازند

 4.246هزار ریال با حجم معامله  245.476.374تن و در نهایت پتروشیمی مارون با ارزش معامله  5.632با حجم معامله  هزار ریال

 تن بوده است. 

پتروشیمی شازند بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه را  EPC40Rهای گرید شیمیایی، محصول در معامالت این هفته در میان پروپیلن

بیشترین  ZH510Lو  ZH550Jهای گرید نساجی، محصول باشد، را به خود اختصاص داد. در میان پروپیلنبرابر می 21که در حدود 

باشد را به خود تخصیص دادند که نسبت به هفته گذشته شاهد برابر می 20و  22نسبت تقاضا بر عرضه را که به ترتیب حدود 

 ضا بر عرضه، اکثر محصوالت با سقف قیمت خریداری شدند.های تقابرابری این نسبت بودیم. با توجه به نسبت 10افزایش 

پتروشیمی  HF5110پتروشیمی الله و پلی اتیلن سنگین فیلم  2102TX00 در بازار بورس کاال، پلی اتیلن سبک فیلم

پتروشیمی  821پلی اتیلن ترفتاالت بطری و 781آریاساسول روی قیمت پایه معامله شدند. در گریدهای پلی اتیلن ترفتاالت بطری

تندگویان تقاضا چهار برابر عرضه بوده، که به همین دلیل مشتریان تمامی گریدها با سقف قیمتی تنها یک چهارم از تناژ وارد شده 

 را دریافت کردند. 

ت به عرضه ای است با تقاضاهای چند برابری نسبهای پایه براساس دالر مبادلهشود بازار پلیمر تا زمانیکه اعالم قیمتبینی میپیش

 مواجه باشند.

 

 رینگ شیمیایی
برابر بوده و خریداران مجبور به  31در میان محصوالت شیمیایی بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه، در اختیار ایزوبوتانول در حدود 

اشته و معامله در سقف قیمتی شدند. استایرن منومر، آروماتیک سنگین، بنزن و اورتوزایلین تقاضای کمتر از عرضه را د %10رقابت 

 روی قیمت پایه انجام شده است.

 تن بوده است. 16.072هزار ریال با حجم معامالت:  433.628.084ارزش کل معامالت محصوالت شیمیایی در بورس کاال 
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  رینگ کشاورزی
هزار  201.045.600هزار ریال و گندم با ارزش معامله معادل  213.266.875در رینگ کشاورزی محصول شکر با ارزش معامله 

 78.176.000سویا به ترتیب دارای ارزش  خام اند. قابل ذکر است معامالت زعفران و روغنریال داری بیشترین ارزش معامالت بوده

 اند.هزار ریالی بوده 71.384.000و 

 باشد.تن می 41/32358هزار ریال و حجم  565.080.775ارزش کل معامالت در رینگ کشاورزی 

 

  صنعتیرینگ 
با و تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کاال رقم خورد  169.418عرضه بیش از  27/04/97در هفته منتهی به چهارشنبه 

تن از این کاالها  مربوط به انواع محصوالت  23.145 .رو گشتبهتن رو 518.238استقبال حدود سه برابری تقاضا کنندگان برابر با 

آلومینیوم تولیدی شرکت   1000p-99.8شمش تن  2.000اند و ملی صنایع مس ایران تولید شده مس که عمدتا در شرکت

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته  عرضه شده در این هفته بوده است. آلومینیوم ایران که تنها محصول آلومینیوم

 انواع ورق تولیدی شرکت فوالد مبارکه اصفهان تن  38.925تن محصوالت فوالدی که شامل 144.121گذشته مربوط بوده است به  

که با عدم استقبال تقاضا کنندگان در آخرین روز  ذوب فوالد اردکانتن گندله سنگ آهن،  5.000که به قیمت پایه معامله شده و 

وم عرضه کرده است تن میلگرد و تیرآهن و شمش بل 19.956معامالت هفته چهارم تیرماه مواجه شد. شرکت ذوب آهن اصفهان  

فوالد تن آهن اسفنجی شرکت  15.000رو گردید. دیگر محصول عرضه شده در این بخش تن تقاضای مؤثر روبه 143.976که با  

 که با سقف قیمت معامله شده است.بود  رجانیجهان فوالد سو  انیرانیا رجانیس

برابری به عرضه بیشترین نسبت را در بین محصوالت  27با تقاضای به طور متوسط  مس کاشان یایدن یدیتول عیصنامفتول مس 

 برابری بوده است. 23شرکت ذوب آهن با نسبت  5SP(150*150شمش بلوم )این گروه داشته، رده بعدی مربوط به 

تن بیشترین ارزش معامله را در این هفته داشته است. در  60.000هزار ریال و حجم  1.532.900.000با ارزش معامله   Cتختال 

هزار ریال  3.571.151،249هزار ریال و فوالد  942.041.005هزار ریال، مس  226.954.000مجموع ارزش معامالت آلومینیوم 

 بوده است. 

 ه است.هزار ریال بود 4.830.965.668ارزش کل بازار صنعتی در این هفته  

 

 آتی سکه
های ثبت نام شده در سکه طال که دو روز ابتدایی را مثبت آغاز کرده بود با انتشار خبر عرضه سکه گذشته معامالت آتی هفته طی

که سومین روز کاری هفته اکثر نمادها با تیرماه، همسو با افت قیمت انس جهانی روندی منفی به خود گرفت به نحوی 26تاریخ 

های غیراقتصادی به ویژه اخبار مرتبط پایانی هفته به تبع نااطمینانی کاهش قیمت و در دامنه منفی معامله شدند، لیکن در روزهای

شنبه سکه آتی تحویل  5که در روز های پیش فروش شده در بازار، روند معامالت تغییر نمود، به نحویو عدم عرضه سکه  FATFبه 
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 ارزش به قرارداد 1.824 حجم با ،1397 تیرماه گذشته سکه طال تحویل هفته ریال معامله شد. طی 35.930.000دیماه تا قیمت 

 موعد به عنایت با مذکور معامالت آنکه ذکر قابل شد، معامله ریال 28.144.403 تسویه قیمت میانگین و ریال میلیارد 521 بر بالغ

 بر بالغ ارزش به قرارداد 5.430 حجم با ،1397 ماه شهریور تحویل طال سکه آتی .شد انجام هفته ابتدایی روز 4 طی سررسید فقط

 قرارداد 11.485 حجم با ،1397 ماه آبان تحویل طال سکه ریال، آتی 30.450.405 تسویه قیمت میانگین و ریال میلیارد 1.687

 حجم با ،1397 ماه دی تحویل طال سکه ریال و آتی 31.712.221 تسویه قیمت میانگین و ریال میلیارد 3.587 بر بالغ ارزش به

در زیر نمودار  .شد معامله ریال 33.088.413 تسویه قیمت میانگین و ریال میلیارد 42.928 بر بالغ ارزش به قرارداد 131.108

 نمایید.مشاهده می 1397 ماه دی تحویل طال سکه آتی قرارداد

 

 ساعته( 4سید دی ماه )تایم فریم تحلیل تکنیکال سکه آتی سرر

تومانی، شاهد  2.950.000اصالح قیمت تا یک قدمی محدوده حمایتی در تحلیل تکنیکال سکه آتی سررسید دی ماه، پس از 

برگشت قیمت و واکنش به خط روند صعودی ترسیم شده هستیم. لذا تا مادامی که سکه سررسید دی باالی خط فوق نوسان کند، 

ت برود، با تغییر روند تومانی از دس 2.970.000روند صعودی شکل گرفته پابرجا خواهد بود و چنانچه ترند ترسیم شده و کف 

تومانی، برابر با باالترین سقف ماژور شکل گرفته، مهمترین سطح مقاومتی  3.600.000مواجه خواهیم شد. گفتنی است، محدوده 

 پیش روی سکه سررسید دی ماه خواهد بود.
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 ها و محصوالت شیمیایی و پتروشیمی مجله پالتسقیمت های جهانی خوراکگزارش 

ها، محصوالت شیمیایی و  پلیمری در سه منطقه مختلف، شرق دور، های جهانی در گروه خوراکبه تغییرات قیمتدر این بخش 

گذاری محصوالت جوالی که از عوامل تأثیرگذار بر قیمت 6جوالی در مقایسه با 13آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی در تاریخ 

 .ماندازیدر بورس کاال طی هفته گذشته بوده نگاهی می

 

 هاقیمت خوراک

 ایم.در هفته گذشته قیمت اتیلن و بوتادین با افزایش رو به رو بوده اما در پروپیلن شاهد کاهش چشمگیر قیمت بوده

درصد نسبت به قبل  15/2دالری در حدود  23چین، هر دو با کاهش   CFRکره و  FOBقیمت پروپیلن پالتس  هیطبق گزارش نشر

 در چین معامله شد.دالر بر تن، 1.047اند، به طوری که پروپیلن با قیمت همراه بوده

درصد رشد داشته است. این در حالی  87/1و  34/0دالر معادل  30و  5/4در محصوالت اتیلن و بوتادین به طور میانگین، به ترتیب 

 1392دالر در تن عرضه شده است و قیمت اتیلن شمال شرقی آسیا از  1.625بدون تغییر با قیمت  نیچ  CFRت که بوتادین اس

 افزایش یافت.دالر در تن  1397به 

 

 هاقیمت شیمیایی

 اند. اند به جز متانول و زایلین مخلوط که با کاهش همراه بودههمه محصوالت شیمیایی افزایش قیمت داشته

  CFRیوان بیشترین افزایش را نسبت به قیمت هفته گذشته داشته و تولوئن   167درصد معادل  81/2داخلی چین با  CFRتولوئن 

 درصد رشد داشته است.  67/1نیز  نیچ

 FOBدرصدی را در  66/2کره صعود کرده و رشد  FOBو  نیچ CFRدالر در  2/35استایرن منومر، در رتبه بعدی افزایش قیمت، تا 

 دالر در تن رسید. 9/1362کره به ثبت رسانده و به قیمت 

دالر معامله شد و به تبع این بازار در سایر بازارها  837دالر داشته و با قیمت  8/9درصد رشد معادل  18/1بنزن،  نیچ CFR قیمت 

 است.افزایش داشته دالر  1/6معادل،  درصد 74/0کره  FOBرشد قیمتی با شدت کمتر اتفاق افتاد، به طوری که در 

 2/849به  848درصد داشته. این محصول از  14/0دالر رشد معادله  2/1 نیچ CFRاسید ترفتالیک، ماده اولیه پلی اتیلن ترفتاالت، 

 دالر رسیده است.

 ثابت مانده است. 2/896چین در قیمت   CFRتغییر قیمت نداشته و در  (M EG)قیمت منو اتیلن گالیکول 
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 CFRدرصد نوسان داشته است. به طوری که متانول  79/2تا  069/0از  نیبازار چ ریمختلف تحت تأث یدر بازارها قیمت متانول

رسید. متانول با کاهش قیمت  384دالر هفته گذشته به  395دالر کاهش داشته و از  11حدود  ،با بیشترین درصد کاهش نیچ

ل به واردات و در پی آن کاهش تقاضای مؤثر و  نهایتا کاهش قیمت حمل داخلی چین نسبت به قیمت وارداتی سبب کاهش تمای

 این محصول در بازارهای مختلف شده است. 

دالر رسیده، این در حالی است که قیمت این محصول در  823به  4/835دالر کاهش داشته و از  4/12زایلین مخلوط فوب کره 

CFR  دالر معامله شده است. 839 حدود  قیمتی درصد، در  55/1معادل  کاهش دالر 2/13تایوان با 

 

 هاقیمت پلیمری

ر سه منطقه بدون تغییر ، پلی اتیلن سبک خطی معمولی و پلی اتیلن سنگین بادی در هفته مورد نظر در هPVCگروه سوسپانسیون 

 د.باقی مان

But پلی اتیلن سبک خطی ene  دالر در هر تن  1.116به  1.141کاهش داشته است و از  %19/2در منطقه شرق دور در حدود

 .کاهش یافت %3/1ها رسید، این در حالیست که در دو منطقه آسیای جنوب شرقی و آسیای شرق قیمت

 دالر در هر تن رسید.1.281به  1.291تنها در منطقه آسیای جنوب شرقی با تغییر مواجه شد و از  C6گروه پلی اتیلن سبک خطی 

نطقه شرق دور بدون تغییر باقی ماند در حالی که در هر دو منطقه آسیای جنوب شرقی و آسیای پلی اتیلن سنگین تزریقی در م

 دالر در هر تن رسید. 1.231و  1.241دالر کاهش به ترتیب به 10شرقی با 

 کاهش یافته است. %74/0و در آسیای شرق در حدود  %37/0در طول هفته پلی اتیلن سنگین فیلم در آسیای جنوب شرقی 

گروه پلی پروپیلن در تمامی گریدها کاهش قیمت در هر سه منطقه مشاهده شد. پلی پروپیلن گرید نساجی در هر سه منطقه در 

کاهش یافته است. در گرید تزریقی بیشترین کاهش قیمت مربوط به منطقه آسیای جنوب شرقی  %81/0تا  %77/0در حدود 

دالر در هر تن رسیده است. پلی پروپیلن  1.251ر تن کاهش یافته و به دالر در ه 15باشد که قیمت این محصول در حدود می

رسیده و در نهایت پلی  1.301و  1.251دالر در هر تن کاهش یافته و به  10فیلم نیز در شرق دور و در آسیای شرقی حدود 

 کاهش یافته است. %76/0پروپیلن گرید شیمیایی در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی در حدود 

دالر در  1.476دالر و در شرق دور به  1.496دالر، در آسیای جنوب شرقی به  1.476در شرق دور به  GPPSپلی استایرن معمولی 

HIشود. پلی استایرن مقاوم کاهش قیمت مشاهده می %99/0و  %34/1هر تن رسید که در حدود  PS  نیز در هر دو منطقه شرق

( ABS) اکریلونیتریل بوتادین استایرندالر در هر تن مواجه شد. و در نهایت  10دود دور و آسیای جنوب شرقی با کاهش قیمت ح

 دالر در شرق دور و آسیای جنوب شرقی رسید. 1.931و  1.911دالر در هر تن کاهش قیمت به  30با 
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دالر در  1.318به  کاهش %45/0قیمت در خاورمیانه در طول هفته گذشته کاهش داشته به نحوی که پلی اتیلن سنگین با حدود 

دالر در هر تن رسیده  1.099دالر در هر تن، به  23هر تن رسیده است. پلی اتیلن سبک خطی با بیشترین کاهش قیمت، در حدود 

 است.

 ها در آسیا نوسانات نرخ ارز است که منجر به تغییر الگوهای خرید شده است.یکی از علل کاهش قیمت پلی اتیلن
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 شایعاتنگاهی به اخبار و 

 

 فلزات اساسی و کانی های فلزی

 طرح در تسریع برای سنگاپور هایفلکس شرکت با فارسخلیج آب تامین شرکت و گهرگل چادرملو، صنعتی و معدنی هایشرکت

 یاد شده هایشرکت عامل مدیران نشست در چادرملو عمومی روابط گزارش به. کردند توافق فارسخلیج آب انتقال و سازیشیرین

 از یکی از مذکور مدیران شد، برگزار کشور این در که سنگاپور هایفلکس با شرکت فارسخلیج آب انتقال طرح گذارسرمایه و

 318 ظرفیت با سنگاپور کشور در دنیا آب سازیشیرین هایسایت ترینبزرگ

 Hyflux شرکت توسط مجموعه این. کردند بازدید روز در متر مکعب هزار

 یاد شده شرکت عاملمدیر جلسه این در. شودمی برداریبهره و ساخته

 200 ظرفیت به سازیشیرین اول ماژول اجرای به بخشیدن سرعت درخصوص

 شرکت با دوم ماژول اجرای برای و ماه 6 مدت به روز، در مترمکعب هزار

Hyflux شرکت درصدی 50 فاینانس و سرمایه تامین با و ظرفیت همان برای 

 کرد. آمادگی اعالم خارجی

  

اند. هند تحت را به یورو متوقف کرده EIHاروپا -های هندی از هفته گذشته تحت فشار آمریکا، دریافت وجه از بانک ایرانبانک

فشار آمریکا قصد همراستایی با تحریم گرافیت علیه ایران را دارد. چشم انداز قیمت الکترود گرافیتی همچنان افزایشی است. 

شرکت فوالدساز اقدام به خرید در  3هزار دالر متفاوت است و حداقل  30تا  17قیمت خرید الکترود توسط ایران از محدوده 

 قیمت کرده اند! باالی  دمحدو

 

 مجاور شهرهای پساب از کارخانه، استفاده از صنعتی فاضالب بازیافت و تسویه: گفت 97 سال های برنامه درباره آهن ذوب مدیرعامل

 کاهش برای HMR هایسنگ، روش معادن تملک و پیگیری آهن سنگ تامین منابع برای تعامل شهر، فوالد و آباد نجف جمله از

 درصدی 20 افزایش کردن جبران جهت تولید افزایش برای قراضه، تالش و آر آی دی با جایگزینی و کک و آهن سنگ مصرف

 بازار رکود و عمرانی وجوه کاهش برای جدید هایطرح از سنگـ، استفادهزغال معادن در گذاری سرمایه زغالسنگ، افزایش قیمت
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 از استفاده ها،هزینه جدید، کنترل تجاری هایتحریم برای داخلی، طرح

 5/3 تهاتر درخصوص .است موارد این جمله از مالی منابع تامین هایروش

 قرار و شده انجام دولت با مذاکراتی نیز جرایم و هابدهی تومانی میلیارد هزار

 حد تهاتر این با که شود انجام صورت چه به که دهیم ارائه سبدی است

 نقدینگی از زیادی حجم و کندمی پیدا گشایش هابانک به "ذوب" اعتباری

 خبر جاری سال هر سهم سود ریالی 123 بینیپیش از زادهیزدی .شود جذب

 فروش و تولید افزایش کاهش، جبران برای شرکت تالش تمام و داشت خواهیم خصوص این در هاییتعدیل قطعا: گفت و داد

 .برسیم شده بینیپیش میزان به تا است جریان در باالتر افزوده ارزش با محصوالت

 

 ساخت خودرو وقطعات

 از: گفت سازیقطعه همگن صنایع انجمن رییس

 سوی از و شده نزولی خودرو تولید تیراژ سو یک

 نیز تولیدی خودروهای از توجهی قابل درصد دیگر

 تولید ناقص صورت به قطعات، کسری دلیل به

 و مانده خودروسازی هایکارخانه کف در شده،

 وضعیت این. ندارد وجود بازار به آنها عرضه امکان

 از خودرو بازار شدن ملتهب و عرضه کاهش باعث

 خودروسازان و مالی مشکالت تشدید و سو یک

 . شد خواهد دیگر سوی از سازانقطعه

 

 

میزان فروش محصوالت رنو در نیمه نخست امسال با 

میلیون دستگاه رسیده، در  07/1درصد رشد به  4/4

 8/2حالی که رشد بازار خودروی اروپا در این مدت 

درصد بوده است. میزان رشد فروش محصوالت رنو 

شود از در منطقه اوراسیا که روسیه را نیز شامل می

 18درصد فراتر رفته و در آمریکای جنوبی نیز  15

میزان فروش محصوالت رنو در  درصد بوده است.

های احتمالی جدید دولت تاثیر تحریم ایران، تحت

هزار و  61درصد کاهش داشته و به 3/10آمریکا 

 دستگاه رسیده است. 345
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 سیمان

: گفت جاریسال دوم نیمه در سیمان نرخ افزایش درخصوص شیخان عبدالرضا

 آنکه با و داشته قرار ایران صادراتی هدف کشورهای صدر در کماکان افغانستان

 رفته دست از محصول این صادراتی اهداف برای سلیمانیه از غیر به عراق بازار

 صادرات صف در بنگالدش و تانزانیا کویت، قطر، ازجمله جدیدی هایمشتری اما

 20 حدوداً: گفت سیمان صنعت صنفی انجمن رئیس. اندگرفته قرار هاسیمانی

 در فارسخلیج حوزه کشورهای که هستند ایران سیمان صادراتی هدف کشور،

 .دارند قرار زمره این

 

 سایر صنایع

 و شده تعیین تومان 1.570 شیرخام قیمت اینکه بیان با کشور گاوداران صنفی انجمن مدیره هیات رئیس

 .شودمی گران درصد 10 تا 9 نیز لبنیات قیمت اساس براین: گفت هستیم، مصوبه این ابالغ و امضا منتظر

 

 فروش آمار: گفت مازاد امالک فروش در بانک نیا تیوضع درخصوص تجارت بانک رعاملیمد مقام قائم

 یمولدساز موجب امر نیا که داشته یصعود روند همواره مبلغ و تعداد نظر از تجارت بانک مازاد امالک

 ،ینقد انیجر به هاییدارا از بخش نیا ورود لیدل به تینها در که شده بانک در ینگینقد انیجر جادیا و

 منابع ریسا از ینگینقد نیتام به بانک ازین کاهش موجب یقانون فیوظا از یبخش تحقق ضمن عمال

 .کرد خواهد یریجلوگ بانک انیز شیافزا از شکیب امر نیا. شودیم متیق گران

 

 تومان هزار 140 به تهران بازار در کاغذ بند هر نرخ سابقهبى افزایش از حاکى هاشنیده کاغذى، گروه در

 .باشد داشته همراه به چکاوه و چکاپا رینظ یینمادها یبرا را خوبى تعدیالت تواندمی که باشدمی
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 آورنده عوامل گرد 

  :دکتر افشین عزیزیان مدیر مسئول 

  :مهبد قندچیسردبیر 

  :مهبد قندچینگاهی به بازار 

  محمد مهدی علیزادهسیاسی و اقتصادی: خبری مجله 

  :مسعود طیبیبازار های جهانی 

  مهبد قندجیها: شرکتعملکرد گزارش 

  :محمد داود فصاحتتحلیل بنیادی 

  :مهبد قندچیتحلیل تکنیکال 

  :الهه چپردار و مهسا پاکپورگزارش بورس کاال 

 :مهبد قندچی و محمد مهدی علیزاده نگاهی به اخبار و شایعات 

 

 


