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ها به سطوح اخصشروند اصالحی بازار به چهارمین هفته اردیبهشت ماه سرایت کرد اما مطابق با انتظار همزمان با نزدیک شدن 

عنوان مانعی  ن بههای سیستماتیک همچنایسکر اگرچهتری به خود گرفت. ها کاسته و بازار شکل منطقیعرضهحمایتی از شتاب 

 نیمه دوم. هیجاناتی که از شوددنبال میبا چاشنی هیجان کماکان  سهام اما نوسان ،کندار خودنمایی میدر برابر رشد بیشتر باز

سریع و پر شتاب وخیزهای افت .نمایدجبران در مدت کوتاهی را بب شد تا بازار سرمایه افت سنگین مهر تا بهمن ماه س ماه اسفند

ها از نسبت بررسیدارد.  برگرفته از تورم سنگین شکل گرفته در اقتصاد کشور گراننشان از رفتار هیجانی معامله های اخیرهفته

 .در زیگزاگ قیمتی بورس داشته است نقش اصلی را ،های تازهکند ورود پولارزش معامالت به نقدینگی، تایید می

ای از اتفاقات ریز و درشت دهند اما به نظر سلسلهمی بستالمللی های بینتنش ها را بهبرخی از کارشناسان ریزش قیمت و شاخص

مجدد و . تحریم شده استزار از ریل صعودی کوتاه مدتی های اسفند ماه موجب خروج باها از کفهمزمان با فاصله گرفتن قیمت

کشور علیه یکدیگر،  2کا و چین و اعمال تعرفه هر یکجانبه فلزات و معادن ایران توسط آمریکا، شدت گرفتن تنش تجاری میان آمری

مریکا و در نهایت حضور جمهور آو نسبت دادن این مساله به ایران توسط رئیسامارات  «رهیالفج»بندر انفجار هفت سکوی نفتی در 

ها در بازار ندهفروشحضور خریداران و در نتیجه نسبی نشینی ناوهای جنگی آمریکا در خلیج فارس از دالیلی است که موجب عقب

 شده است. 

ینکه طی مدت اخیر، علت مهم دارد. نخست ا 3، عدم تکرار رفتار مهر ماه است که کندخودنمایی میاما نکته با اهمیتی که 

ر های بدون پشتوانه که نقش موثری دبحث اعتبارات به شدت توسط سازمان بورس کنترل شد. بنابراین دیگر خبری از پول

ار های اخیر داشتند، نیست. عامل دوم را باید در قیاس پارامترهای رشد بازار تابستان سال گذشته با بهدامن زدن به ریزش

هام و صنایع روزه کلیه س 30 – 20سال جاری جستجو کرد. درآن مقطع تنور داغ ورود نقدینگی موجب شد تا برای یک دوره 

تری را در صنایع مختلف بازار شاهد هستیم. به یه کنند اما در شرایط فعلی رفتار منطقرا به حق یا ناحق تجرب« ایرشد توده»

گران در زمین سهام دالرمحور بود اما در این مقطع، با اهمیت شدن بحث تورم و ویژه اینکه در دوره اخیر بازی اصلی معامله

ورمی ادامه دهند. و تگی بازار، بازی را در زمین سهام تا بخشی از نقدین هتومانی، موجب شد 4.200امیدواری به براندازی ارز 

 داران است. دلیل سوم، رفتار هوشمندانه نقدینگی در بازار با توجه داغ شدن فصل مجامع و توزیع سود نقدی میان سهام

 



 

اند. ار تداوم بخشیدههای سیستماتیک به حضور خود در بازریسک پذیرشگران و فعاالن بازار با بر این اساس، بسیاری از معامله

های بازار صرفا یک اصالح در راستای تداوم افت بنیادی و منطقی معتقدند که گران با در دست داشتن دالیلاین دسته از معامله

این  های اخیراصالحی هفتههای فروش در موج عدم تراکم شدید و قفل نشدن صفهای جدید است. روند صعودی و ثبت قله

ین اتفاق را ا .یشتر شده استبکه عمق نقدشوندگی بازار نسبت به ادوار هیجانی گذشته  کندمخابره میگران عاملهسیگنال را به م

 ت. االن سهام به مشارکت بیشتر استغییر مالکیت سهام هم دید. مزیت تعمیق نقدشوندگی در بازار در تشویق فع توان در کیفیتمی

ها های شرکترو میهمان گزارشرسیم. کدال در روزهای پیشمی« برداشت محصول»صل اما با خاتمه یافتن اردیبهشت ماه، به ف

عالوه بر عمق بخشیدن به  هاشرکتماه  ماهه و در ادامه گزارش عملکرد اردیبهشت ۱2های مالی صورت خواهد بود. انتشار

ین حال ع. در داردکارآیی بیشتر  و هدایت بورس به سمت منابع مالی فضای تحلیلی سهام، نقش موثری در تخصیص بهینه

تواند راه را برای تفکیک درست میشود، و اخباری که توسط مدیران به سهامداران منتقل میقرار گرفتن در فصل مجامع 

 .مسیر سهام هموار کند و افزایش تقاضا در میان سهام مستعد را به دنبال داشته باشد

 

سودهای تقسیمی از س از برگزاری مجامع، پان باید به آن توجه کنند این است که گذارگران و سرمایهنکته مهمی که معامله

دارد. این موضوع اگر در کنار و همین موضوع انگیزه را برای خرید سهم بعد از مجمع باال نگه می شدهقیمت سهام کسر 

 سهام بورسی و فرابورسیبر ارزندگی تواند علت تاکید می، قرار داده شود ۹۸ها در سال سودآوری شرکت مناسبانداز چشم

نتظارات از سودآوری افصل گذشته و در نظر گرفتن  4بر این اساس با معیار قرار دادن سودآوری ی موازی باشد. نسبت به بازارها

ی گتوان مسیر جذاب قیمتی را برای سهام در نظر گرفت. اگر انتظارات ارزی نیز در سهام منعکس شود شعاع ارزندمی ۹۸سال 

 .صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت سهام به

ل ک سیرئ یعبدالناصر همتای به بازار متشکل ارزی و اثرات آن در بازار سرمایه داشته باشیم. طی روزهای اخیر و در نهایت اشاره

بانک  کیشماره  ختمانبازار سا نیا لیمحل تشک. داد خبر ۹۸/2/2۸خ از شنبه مور یبازار متشکل ارز یاندازاز راهبانک مرکزی 

با  خواهند کرد. تیالفع نونبازار بر اساس قا گرانیبازار نظارت دارد و باز نیکامالً بر ا یحال، بانک مرکز نیاست. در ع یمرکز

ای نبود، دالر های منطقهاندازی این بازار، نوسان بازار ارز محدودتر از گذشته شد و طبیعتا اگر خبری از تنشجدی شدن راه

اندازی رسد با راههزار تومانی تثبیت گردد. اگرچه جزئیات این بازار هنوز مشخص نیست اما به نظر می ۱4توانست در کانال می

 تومانی باشیم.  4.200کم سامانه نیما از دور خارج شده و از طرف دیگر شاهد تسریع براندازی ارز این بازار، کم

 

 

 

 



 

 آنچه در بازار گذشت ...

پس از افت روزهای ابتدایی « شاخص بورس اوراق بهادار»رویم که مصاف معامالت روزهای پایانی اردیبهشت ماه می در شرایطی به

واحدی  2۱۱.0۱۸اع واحدی تا ارتف 326هفته، با افزایش نسبی تقاضا بخشی از این افت را جبران و در نتیجه با ثبت افت محدود 

درصدی  0/۱5ت واحدی که در انتهای هفته سوم اردیبهشت ماه به ثبت رسید، اف 2۱۱.344عقب نشست. این رقم در قیاس با عدد 

ر هزار واحدی حمایت مهمی دارد. با توجه به افت شتابدا 200الی  ۱۹5دهد. به لحاظ تکنیکی، شاخص کل در محدوده را نشان می

هزار واحدی و کف حمایتی اشاره شده  227روند نوسانی شاخص حد فاصل سقف  رسد که در کوتاه مدت شاهدبازار، به نظر می

های تند و تیز، بازارهای نیاز به مدتی زمان بینی نیست اما تجربه ثابت کرده معموال پس از ریزشباشیم. البته تاکیدی بر این پیش

 سازی و ریکاوری در راستای تخلیه هیجان اندیکاتورها و شکل گیری یک کف حمایتی جدید دارند. برای کف

ساس این گزارش، اکه در هفته گذشته عملکرد بهتری را به ثبت رسانده است. بر  را داریم «وزنهم»شاخص دیگر،  در سوی

دی واح 4.573۸واحدی آغاز نمود و پس از یک رفت و برگشت موقت، تا ارتفاع  43.337وزن کار خود را در ارتفاع شاخص هم

رصد( بوده است. د 5.54واحد )معادل  2.40۱ن در این هفته برابر با وزپیشروی کرد. در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم

تری را از خود بر جای گذاشته است. شاخص فرابورس ایران در داشته باشیم که عملکرد ضعیف Ifexای به و در انتها اشاره

اد. بنابراین باید در خود خاتمه واحدی به کا 2.5۸3واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع  2.606حالی با رقم 

 درصد( بوده است. -0/۸۸احد )معادل و -23در هفته چهارم اردیبهشت ماه  Ifexاذعان داشت که زیان 

 

 پیش بینی بازار:

ه بازار تحمیل شد ببا روندی نوسانی خاتمه یافت. در روزهای ابتدایی این هفته، فشار فروش سنگینی اردیبهشت ماه  چهارمهفته 

فت و برخی از صنایع ر نتیجه اکثر صنایع به روند اصالحی خود ادامه دادند اما در نیمه دوم هفته وضعیت تا حدودی بهبود یاو د

های غیرفلزی، مواد غذایی و آشامیدنی، ای خود را جبران نمایند. در این میان صنایعی نظیر کانیهفته 2موفق شدند بخشی از افت 

تری را از خود بر جای گذاشتند. ولی در عوض نمادهای گروه سیمانی ها کارنامه قابل قبولاز تک سهم داروسازی، تایرسازی و برخی

 بدترین عملکرد هفتگی را به ثبت رساندند. 

های فعلی سهام ای است که از قیمترسیم که انصافا دشوار است. از یکسو پارامترهای بنیادی به گونهبینی بازار میاما به پیش

کاری های اخیر در منطقه و حوزه خلیج فارس کمی کار های سیستماتیک و خرابکند. از سوی دیگر سایه ریسکمیحمایت 

رسد در هفته جاری نیز وضعیت تا حدودی مشابه با بینی روند کوتاه مدت بازار دشوار کرده است. به نظر میرا برای پیش

باالتر اشاره شد، احتماال در کوتاه مدت شاهد روندی نوسانی  سطور های اخیر باشد. مطابق با آنچه درخصوص شاخص درهفته

 دست به دست سازی )ریکاوری( ودوره کفنیاز به یک ، کنیم، بازار برای آغاز رالی جدیدو اصالحی باشیم. مجددا تاکید می

 بین بود.تی خوشمدصعودی میان توان به رونددارد و چنانچه درگیری فیزیکی در خلیج فارس رخ ندهد، می شدن

 



 

 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(

21/02/1398 ۱۸۸۹ ۱065 27۱ ۱336 553 

22/02/1398 ۱604 ۸4۸ ۱۹0 ۱03۸ 566 

23/02/1398 ۱657 ۸64 ۱57 ۱02۱ 636 

24/02/1398 2040 ۱۱2۸ ۱۸0 ۱30۸ 732 

25/02/1398 2020 ۹52 2۱۱ ۱۱63 ۸57 

 3344 5866 1009 4۸57 9210 جمع کل

 3۱67 ۸43۹ ۱426 70۱3 ۱۱606 جمع هفته گذشته

 66۹ ۱۱73 202 ۹7۱ ۱۸42 میانگین ارزش معامالت روزانه

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 ذشتههفته گ
232۱ ۱403 2۸5 ۱6۸۸ 633 

 6% 30%- 2۹%- 3۱%- 2۱%- اختالف )درصد(

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 25/02/1398تا تاریخ  21/02/1398از تاریخ  هاشاخص

 0/۱5%- 326- 2۱۱.0۱۸ 2۱۱.344 شاخص کل بورس

 5/54% 2.40۱ 45.73۸ 43.337 وزن(شاخص کل )هم

 0/۸۸%- 23- 2.5۸3 2.606 شاخص فرابورس



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 
 

میلیارد  ۱.۱73طی هفته گذشته به  (بازار بورس و فرابورس 2 )در معامالت خردمتوسط ارزش روزانه طبق جداول ارائه شده، 

د تومانی، افت جدی میلیار ۱.6۸۸عامالت روزانه هفته سوم اردیبهشت ماه یعنی رقم تومان بالغ گردید که در قیاس با میانگین م

دهد. به نظر این مقدار افت آن هم طی یک هفته کاری، کمی باال است و چنانچه طی هفته پیش رو ارزش درصدی را نشان می 30

میلیارد تومانی  ۱.000قم تاه مدت دشوار شود. کماکان رمیلیارد تومانی راه یابد، کار بازار در کو ۱.000معامالت به سطوح کمتر از 

رو از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود. طی را نقطه قرمز نقدینگی در نظر داریم. لذا روند ورود و خروج نقدینگی در هفته پیش

رانس و چکاپا بیشترین هایی نظیر تاصیکو، بتو تک سهم« فلزات اساسی»، «خودروسازی»، «بانکداری»صنعت  4هفته گذشته، 

 حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند.

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 مجله خبری

 سیاسی

 خواهد نشینیعقب به وادار آمریکا: فرمودند دولت هیات دیدار در انقالب معظم رهبر

 جنگ دنبال ما نه. بگیرد انجام جنگی نیست بنا چون نیست؛ نظامی رویارویی، این. شد

 مذاکره :فرودند رهبری معظم مقام. نیست نفعشان به که دانندمی که ا؛هآن نه هستیم،

 نقاط درباره باشعوری و غیرتمند ایرانی هیچ. است مضاعف سم آمریکا کنونی دولت با

  .کندنمی معامله خود قوت

 

 اروپایی تروئیکای خارجه وزرای با نشست از پس اروپا اتحادیه خارجی سیاست مسئول

 که است مصمم اروپا اتحادیه :آمریکا گفت خارجه امور وزیر و( فرانسه و یسانگل آلمان،)

 همه به که خواهیممی ایران از همچنان ما .بماند پایبند ایران با ایهسته توافق به

 تعهداتمان به که کنیممی تالش خودمان نوبه به هم ما کند، عمل خود ایهسته تعهدات

 مالی کانال امیدواریم و کردیم گفتگو تعهدات این مورد در ما .کنیم عمل برجام در

 نمایندگان یعنی اروپا اتحادیه .شود عملیاتی آینده هفته چند ظرف اینستکس به موسوم

  هستند. مصمم ایران با ایهسته توافق کامل اجرای که اندکرده تأکید اتحادیه عضو کشورهای سایر و حاضر کشورهای

 

 طریق از بغداد به اخیرش سفر در آمریکا خارجه یروز شد مدعی خبری پایگاه یک

 به بغداد به سفرش در ،«پامپئو مایک». است فرستاده پیام تهران برای عراق وزیرنخست

 نوشته به. نیست ایران با جنگ خواستار کشورش که گفته ،«عبدالمهدی عادل»

 که برساند تهران به را پیام این خواسته عراق وزیرنخست از همچنین او آی،ایستمیدل

 منبع این. است جدید ایهسته توافق یک خواهدمی آمریکا جمهوررئیس که چیزی تنها

 نخواهند باز دوباره را ایهسته توافق پرونده هاایرانی که داد پاسخ عبدالمهدی: گفت

  «.اشندب توافق این به مفادی شدن اضافه پذیرای است ممکن هاایرانی که گفت این رغمعلی او. کرد

 

 

 



 

 اقتصادی

 لیکار تسهاشاره به ثبت شرکت متناظر با سازوبا  انهیبانک خاورم رهیمد اتیعضو ه

و اروپا، آرامش به  رانیا نیب نستکسیا تی( گفت: با آغاز فعالنستکسی)ا رانیتجارت با ا

 بازار ارز باز خواهد گشت و امکان تجارت با روش تهاتر فراهم خواهد شد. 

 

 

وزارت  یمعدن عیو مشاور معاونت امور معادن و صنا یمعدن عیدفتر صنا رکلیمد ،یریما الهفیس

 درخصوص صادرات موافقت کرد. یشنهادیصمت، با پ ریوز ،یدکتر رحمان :گفت صمت

 یهاینگران میدواریام صادرات ابالغ شد. تیگمرکات کشور درباره رفع محدود هیبه کل یاهیابالغ

  رفع شده باشد. نهادشیپ نیصادرکنندگان با ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بازارهای جهانی

 
 نام مواد 21/02/1398 27/02/1398 تغییر هفتگی

 نفت 70 72 %2/9

 طال ۱2۸6 ۱27۸ %0/6-

 بیلت 420 4۱7 %0/7-

 مس 6۱4۸ 605۸ %1/5-

 روی 263۹ 25۹6 %1/6-

 آلومینیوم ۱۸۱5 ۱۸2۹ %0/8

 سنگ آهن ۹7 ۱0۱ %4/1

 سرب ۱۸۱۹ ۱۸2۱ %0/1

 متانول 2۸3 2۸0 %1/1-

 اوره 26۸ 273 %1/9

 200 ویر به آمریکا درصدی 25 تعرفهگذارند. در حالی وضع ای را پشت سر میکنندهروزهای سخت و نگرانبازارهای جهانی 

 کاالهاى از الرد میلیارد 60ها در رفتاری مشابه، به روی واردات ه بود که چینیچینی بازارها را ملتهب کرد کاالی دالر میلیارد

طی روزهای اخیر  بستند. این خبر موجب شد تا فلزات رنگین باری دیگر گارد نزولی بگیرند. ترامپ گمرکى تعرفه %25 ییمریکاآ

 ممکن که هستیم توافقى هرگونه به نسبت بهترى بسیار موقعیت در االن ما: ها در توئیتر نوشتجویانه چینیپس از اقدام تالفی

به نظر تا مادامی که جنگ . گردانیمبرمی مریکاآ به را مشاغل و آورد خواهیم بدست دالر میلیاردها هاتعرفه با ما. دبیای بدست است

 تجاری فوق خاتمه نیابد، وضعیت جالبی را در بازارهای جهانی نداشته باشیم.

 

 نفت

ها در منطقه خاورمیانه موجب نگرانی یش تنشدر حالی که افزاهای نفتی هفته کم نوسان اما مثبتی را پشت سر گذاشتند. شاخص

را و اولین رشد هفتگی در ماه جاری میالدی  یافتافزایش  اندکیاز بروز اختالل در عرضه نفت شده است، قیمت نفت روز جمعه 

داد. این حمالت ها در صنعا انجام ن حمله هوایی را علیه مواضع حوثیائتالف به رهبری عربستان روز پنجشنبه چندی .به ثبت رساند

را  گذشتهایستگاه پمپاژ نفت عربستان در اوایل هفته  2پس از آن انجام گرفت که جنبش انصاراهلل مسئولیت حمالت پهپادی به 

آمریکا اقدام به خارج کردن کارکنان غیرضروری سفارت خود از بغداد کرد و ترامپ  گذشتهاوایل هفته همچنین  .بر عهده گرفت

های پاتریوت را به منطقه صادر نمود. دولت آمریکا در طی و موشک 52های بی اوگروه جنگی، بمب افکناعزام یک ندستور 

نفت در این باره گفت:  استفن اینز، تحلیلگر بازار .ای افزایش داده استسابقهرا به طرز بی در خاورمیانههای اخیر سطح تنش هفته

دارد، حتی یک اشتباه کوچک کا این حجم از نیروهای نظامی را به منطقه اعزام میرود که آمریمی ها به این سطح باالوقتی تنش»



 

تواند جرقه شروع یک جنگ در منطقه باشد و این ریسک اختالل در عرضه یا یک حرکت تاکتیکی نادرست از سوی طرفین می

 «.بردنفت را باال می

 

 آهن سنگ –فوالد 

 که را فنی تصالحی دارای فوالدی هایشرکت فهرست ساالنه چین دولت. کرد منتشر را چین فوالد ماهنامه، دنیا فوالد انجمن

 257 بهشرکت  304 از صالحیت دارای فوالدسازان تعداد کاهش شاهد دوره این در. کندمی منتشر باشند،می تولید تداوم به مجاز

 به ار آن و تعطیل 20۱۸ سال در را خود ظرفیت و نشده صالحیت گواهی دریافت به موفق شرکت ۱۱. همچنین هستیم شرکت

. دارد اصرار تن نمیلیو ۸00 مرز به فوالد ظرفیت کاهش برنامه در چین .فروختند هامکان سایر در توسعه برای فوالدسازان سایر

 آهننگس متقی شاخص . هفته گذشتهدندهمی ادامه خود نزولی روند به چین انبارهای فوالد و آهنسنگ موجودی بر این اساس،

 مسکن بخش گذاریسرمایه عملکردرسید.  گذشته سال 5 قیمت اوج به دالر ۱00 مرز از عبور با چین بنادر تحویل درصد 62 عیار

 ازه،ب این طی. است بیشتر قبل سال درصدی 5/۹ رشد متوسط از که داشتهدرصدی  ۸/۱۱ رشد 20۱۹ ابتدای ماه 3 در چین

 .است داشتهدرصدی  2/۱۱ رشد مسکن، جدید هایپروژه تعداد و درصد 2/۸ جهش مسکن ساخت زیر مساحت

 

 فلزات رنگین

ت یاد شده در حدود روز اخیر، وارد روند نزولی شدند. بطوریکه طی مد 50 – 45فلزات رنگین از اوایل ماه آوریل یعنی از حدود 

لی نظیر کُند نیوم کاسته شده است. عواماز قیمت آلومی %5از قیمت سرب و  %۱0از قیمت روی،  %۱2از قیمت مس، بیش از  ۸%

لزات فشدن رشد اقتصاد جهانی در کنار شدت گرفتن جنگ تجاری میان آمریکا و چین و رشد شاخص دالر سبب کاهش قیمت 

 به را آمریکا زا مس کاتد و آند و کنسانتره روی، شمش و کنسانتره واردات گمرکی تعرفه دیگر هفته 2 کمتر از چینشده است. 

های اخیر هم رشهمانطور که در گزا .بدیامی افزایش %۱0 به نیز آمریکا از سرب کنسانتره واردات تعرفه .دهدمی افزایش 25%

ها وجود نداشته و در حالت خوشبینانه، روند نوسانی را در فلزات رنگین داشته باشیم. اشاره شد، فعال انتظاری مبنی بر رشد قیمت

 .است گذشته ماه 24 اوج که شد ۹۸ قله فتح به موفق روز گذشته اخیر، هایفتهه رشد تداوم در دالر ایندکس

 

 

 

 

 



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 

سال مالی : 98/12/29

جمع کلاسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینشرح / ماه

6756665895725406225495554404126035656,788مقدار تولید 97 )هزار تن(

66800000000000668مقدار تولید 98 )هزار تن(

4847735486745735283826934983905835896,715مقد ار فروش 97 )هزار تن(

50300000000000503مقدار فروش 98 )هزار تن(

12,82019,49314,78518,53015,91016,56213,91527,19222,31120,15326,14426,285234,101مبلغ فروش 97 )میلیارد ریال(

23,2620000000000023,262مبلغ فروش 98 )میلیارد ریال(

%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%81تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %

25,21025,32326,43627,04027,04230,49836,39137,42641,64945,82841,47041,782نرخ محصوالت گرم )کیلو/ریال( 97

44,40200000000000نرخ محصوالت گرم ) کیلو/ریال( 98

28,61228,87929,22430,12731,08031,69634,61141,98747,49356,33851,29250,428نرخ محصوالت سرد ) کیلو/ریال( 97

50,04900000000000نرخ محصوالت سرد )کیلو/ریال( 98

33,331میانگین نرخ محصوالت گرم 97

درصد44,402میانگین نرخ محصوالت گرم 98

38,82163میانگین نرخ محصوالت سرد 97

50,04923میانگین نرخ محصوالت سرد 98

56014متوسط مقدار فروش هر ماه سال 97

19,508100متوسط درآمد هر ماه سال 97

فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(

تحلیل از: 

مهبد 

قندچی

آخرین eps اعالم شده : 932 ریال کارگزاری بورس بیمه ایران

توضیحات : فوالد مبارکه در فروردین ماه سال جاری 23.262 میلیارد ریال فروش زده که 

%81 بیشتر از فروش 12.820 میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته است. رشد نرخ 

فروش دلیل اصلی عملکرد رو به جلوی شرکت بوده است. نکته مهم در فوالد اینکه، نرخ 

فروش محصوالت گرم در فروردین ماه نسبت به اسفند سال گذشته رشد داشته 

است.میانگین نرخ محصوالت گرم وسرد شرکت  سال گذشته به ترتیب 33.331 و 

38.821 ریال بوده است.

محصول

محصوالت گرم

محصوالت سرد

سایر

مجموع

ترکیب فروش محصوالت 



 

 

سال مالی : 98/9/30

جمع کلآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمندیشرح / ماه

3,3953,0853,3241,8003,3303,5733,9442,7472,5213,3963,7553,72638,596مقدار تولید 97 )تن(

4,8284,7714,8112,3710000000016,781مقدار تولید 98 )تن(

3,1353,0033,7601,3593,6353,7104,2962,9072,7673,0304,0584,23839,898مقد ار فروش 97 )تن(

4,4524,7754,7362,5030000000016,466مقدار فروش 98 )تن(

137147176691852032491841932573654182,582مبلغ فروش 97 )میلیارد ریال(

443474444256000000001,617مبلغ فروش 98 )میلیارد ریال(

%100-%100-%100-%100-%100-%100-%100-%100-%273%153%223%223تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %

36,13639,14633,40839,37642,80645,41946,97451,12850,67073,23978,25578,595نرخ شامپو)کیلو/ریال( 97

79,64880,09080,03980,86700000000نرخ شامپو )کیلو/ریال( 98

73,66076,68972,79271,94173,34576,73180,78491,77992,40499,430127,115147,648نرخ صابون )کیلو/ریال( 97

142,072143,553142,573143,92100000000نرخ صابون )کیلو/ریال( 98

136,522139,929163,271137,346138,887160,498171,250176,904184,783231,275263,385279,481نرخ خمیر دندان )کیلو/ریال( 97

276,567306,299302,874300,31200000000نرخ خمیر دندان )کیلو/ریال( 98

52,935میانگین نرخ شامپو 97

درصد80,072میانگین نرخ شامپو 98

 94,26848.50میانگین نرخ صابون 97

 142,96023میانگین نرخ صابون 98

 181,51918میانگین نرخ خمیر دندان 97

 295,64910.50میانگین نرخ خمیر دندان 98

 3,325100متوسط مقدار فروش هر ماه سال 97

215متوسط درآمد هر ماه سال 97

خمیر دندان

سایر

گلتاش )شگل(

آخرین eps اعالم شده : 506 ریالکارگزاری بورس بیمه ایران

تحلیل از: 

مهبد قندچی

توضیحات :  گلتاش در 3 ماه ابتدای سال جاری به ازای هر سهم 506 ریال سود محقق نموده که نسبت به 

سود 88 ریالی دوره مشابه سال گذشته، رشد 475 درصدی را نشان می دهد. افزایش 196 درصدی مبلغ 

فروش عمدتا ناشی از رشد نرخ فروش سبب شده حاشیه سود ناخالص 34 درصدی شرکت تا سطح 50 

درصدی افزایش یابد. با این شرایط، در حالت بدبینانه می توان سود 1.900 ریالی را برای گلتاش انتظار داشت و 

البته هر گونه تغییر در وضعیت ارز 4.200 تومانی، مجددا سود شرکت را افزایش خواهد داد. این شرکت در 4 

ماه ابتدای دوره 1.617 میلیارد ریال فروش محقق نموده که رشد 306 درصدی نسبت به فروش 528 میلیارد 

ریالی دوره مشابه سال گذشته را نشان می دهد. نکته مهم اینکه نرخ فروش محصوالت پس رشد بهمن ماه، 

ثبات خوبی داشته و انتظار می رود شرکت گزارش 6 ماهه مناسبی را به بازار منعکس نماید.

ترکیب فروش محصوالت شرکت

محصول

شامپو

صابون

مجموع



 

 

سال مالی : 98/12/29

جمع کلاسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینشرح / ماه

120,525141,200148,05783,183128,958103,05462,46219,78238,77854,67294,424132,0331,127,128مقدار تولید 97 )تن(

93,9690000000000093,969مقدار تولید 98 )تن(

111,721161,532138,50879,175112,29768,43746,60837,65249,43769,71396,698124,0421,095,820مقد ار فروش 97 )تن(

100,14600000000000100,146مقدار فروش 98 )تن(

1,4772,1391,9861,2731,9721,3041,4319351,3881,6242,5143,54221,584مبلغ فروش 97 )میلیارد ریال(

2,990000000000002,990مبلغ فروش 98 )میلیارد ریال(

%100-%100-%100-%100-%100-%100-%100-%100-%100-%100-%100-%102تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %

13,04712,77213,69015,46217,37918,74837,44628,11528,55923,40024,54425,470نرخ قیر 70/60 )کیلو/ریال( 97

29,03600000000000نرخ قیر 70/60 )کیلو/ریال( 98

14,35413,95615,14116,60419,14617,64319,04919,59120,30921,93730,59432,234نرخ قیر 70/10 )کیلو/ریال( 97

35,12900000000000نرخ قیر 70/10 )کیلو/ریال( 98

14,17014,05915,10016,15717,98418,63423,35120,80019,65320,91528,47832,850نرخ قیر 64/22 )کیلو/ریال( 97

000000000000نرخ قیر 64/22 )کیلو/ریال( 98

19,078میانگین نرخ قیر 70/60 )سال 97(

درصد29,036میانگین نرخ قیر 70/60 )سال 98(

21,70454.50میانگین نرخ قیر 70/10 )سال 98(

35,1296میانگین نرخ قیر 70/10 )سال 98(

20,4836میانگین نرخ قیر 64/22 )سال 98(

033.50میانگین نرخ قیر 64/22 )سال 98(

91,318100متوسط مقدار فروش هر ماه سال 97

1,799متوسط درآمد هر ماه سال 97

قیر 64/22

سایر

نفت پاسارگاد )شپاس(

آخرین eps اعالم شده : 219 ریالکارگزاری بورس بیمه ایران

تحلیل از: 

مهبد 

قندچی

توضیحات : نفت پاسارگاد در نخستین ماه از سال 98 با تولید 94 هزار تن انواع قیر و عرضه 100 هزار تن 

)فروش بخشی از موجودی انبار( به درآمد 2.990 میلیارد ریالی دست یافت که 102% بیشتر از دوره مشابه 

سال گذشته بوده است. مقدار فروش در این ماه اندکی نسبت به فروردین سال 97 کاهش داشته اما رشد 

بیش از 2 برابری نرخ فروش قیر فله 70/60 موجب شده رقم فروش رشد با اهمیتی داشته باشد. در حدود 

%55 درآمد شرکت از محل عرضه قیر فله می باشد. در نتیجه نرخ فروش این محصول بیشترین تاثیر در 

درآمد شپاس را دارد. نرخ فروش این محصول در فروردین سال گذشته 13 هزار ریال بوده که در پایان سال به 

25 هزار ریال و در فروردین 98 به 29 هزار ریال رسیده است. لذا چنانچه قیمت ها در این سطوح باقی بمانند، 

سود شرکت نسبت به سال 97 تغییر با اهمیتی )به دلیل اهرم باال( را تجربه خواهد کرد.

ترکیب فروش محصوالت شرکت

محصول

قیر 70/60

قیر 70/10

مجموع



 

 گزارش مجامع

 

 گزارش مجمع شرکت به پرداخت ملت

ی روحی در سالن درصد از سهامداران و با ریاست آقا۹7مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت به پرداخت ملت با حضور بیش از 

 همایشهای مجموعه رفاهی بانک ملت برگزار شد.

  
 

 

 

 

در ابتدای مجمع آقای خلیلی مدیرعامل شرکت به ارائه گزارش هیئت مدیره پرداختند که مهمترین 

 باشد:های آن به شرح زیر میبخش

شرکت به پرداخت ملت از منظر تعداد NILSON REPORT  بر اساس گزارش موسسه

 را دارد. PSPهای را در بین شرکت جهان۱6ها رتبه اول در ایران و خاورمیانه و رتبه تراکنش

 

میلیارد ۱،600درصد افزایش به 27درآمدهای شرکت تحت تاثیر افزایش مبلغ و تعداد تراکنشها در حدود  ۹7در سال مالی 

 تومان رسیده است.

 درصد افزایش داشته است.3۹ت، بهای تمام شده ولی باتوجه به افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه های خدما 

 میلیارد تومان بوده است.2۱۸درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل 6در مجموع سود خالص شرکت در این دوره با 

 



 

 شرکت در حال حاضر دارای:

 ATMدستگاه خودپرداز 5600 

 پایانه درون شعب غیر نقد5،000 

 کیوسک پرداخت )پمپ بنزین(2،500 

 POSهزار پایانه فروش ۹00 

 درگاه اینترنتی۸،500 

 میلیون مشترک برنامه سکه 3 

 ها:در حال حاضر در بین ابزارهای پرداخت، بر اساس تعداد تراکنش

 درصدی۸۹کارتخوانهای فروشگاهی سهم 

 درصدی5.5ابزار پذیرش موبایل سهم 

 درصدی5.5ابزار پذیرش اینترنتی سهم 

 

 ها:یز بر اساس تعداد تراکنشبر اساس نوع پرداخت ن

 درصد مربوط به خرید کاال و خدمات ۸3

 درصد پرداخت قبض و خرید شارژ۱۱

 گیریدرصد هم مربوط به مانده 6

 

 

 

 

 

 



 

 PSPدهنده خدمات  های ارائهسهم بازار شرکت در بین شرکت

 درصد24ها بر اساس مبلغ تراکنش               درصد                        21ها بر اساس تعداد تراکنش      

 

 

 

 

 

ها(، ها/سهم بازار تعداد دستگاهر تعداد تراکنشفروشگاهی فعال سیستمی )سهم بازا هایبر اساس شاخص اثربخشی کارتخوان

 واحد بهترین عملکرد را داشته است. 75/۱شرکت به پرداخت ملت با شاخص 

 

 

برابر تعداد کاربران سال 3از میلیون کاربر رسیده است که  به بیش ۹7نصب برنامه موبایلی سکه در سال 

 بوده است.  ۹6

 



 

باشد. همچنین شرکت به می  PSPهای هزار تراکنش، رکورددار باالترین تعداد تراکنش در بین شرکت75شرکت با داشتن 

 درصد کمترین میزان خطای پذیرندگی را دارد. 053/0

 
ن برای هر دستگاه بوده است که باتوجه به هزار توما 30-20در حدود  ۹7ها در سال بانکبا   posهایقرارداد اجاره دستگاه

هزار تومان برسد مگر 70به حداقل  ۹۸های اجاره در سال شود نرخبینی میبرابری قیمت هر دستگاه پوز، پیش 5/2افزایش 

 های مستعمل استفاده کنند.ها بخواهند از دستگاهاینکه بانک

 

 

 

 

 

 

 سود به ازای هر سهم را مصوب کرد. ریال۱355پایان مجمع تقسیم سود در 

 میلیون تومان ناخالص۱20همچنین پاداش هیئت مدیره  

 میلیون ریال۱2حق حضور اعضای هیئت مدیره 

 برای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین شد.



 

  روزانهتایم فریم  –( پرداخت) پرداخت ملتبه تکنیکی نمای

انی کوتاه مدتی نوسرا محصور نمودیم. این وضعیت نشان از روند  سهمروند حرکتی پرداخت با ترسیم چنگال اندرو، نماد بهدر 

حمایتی با عنوان  قدرت از سقف چنگال اشاره شده دارد. سطوحروج از این وضعیت نیاز به گذر پر رداخت برای خپدارد. لذا به

SUPPORT  و سطوح مقاومت با عنوانRESISTANCE اند. قرار گرفتن اندیکاتور در تصویر مشخص شدهSTOCHASTIC 

 دهد که احتماال از سطح حمایتی نخست، شاهد برگشت سهم به مدار رشد باشیم.در منطقه اشباع از فروش، نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گزارش مجمع شرکت پتروشیمی زاگرس

 

مهندس عزیزی  درصد از سهامداران و با ریاست آقای۹۱روشیمی زاگرس با حضور بیش از مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پت

های هتل قلب بیمارستان شهید رجائی برگزار شد. در سالن همایش  

 
های آن به شرح در ابتدای مجمع آقای میراحمدی مدیرعامل شرکت به ارائه گزارش هیئت مدیره پرداختند که مهمترین بخش

 باشد:زیر می

 میلیون تن۱3۹درصد افزایش نسبت به سال قبل، در حدود 5با  20۱۸تولید متانول جهان در سال  ظرفیت

 متانول بوده است.میلیون تن ۹۸درصد افزایش در حدود ۱۱در این سال با تولید میزان 

 تن بوده است. میلیون27درصد افزایش در حدود 2متانول نیز در این سال با تجارت جهانی میزان 

 :2018منطقه خاورمیانه در سال  در

 میلیون تن 4/۱6ظرفیت تولید  

 میلیون تن 2/52مقدار تولید 

 میلیون تن بوده است.۱2تجارت جهانی در حدود 

 کنندهدرصدی بزرگترین تولید45با سهم  عربستان

 کننده متانول در خاورمیانهدرصدی دومین تولید3۱با سهم  ایران 

 پتروشیمی کاوه، مرجان و بوشهر سهم ایران در خاورمیانه به نزدیکی عربستان خواهد رسید. اندازی واحدهایالبته با راه



 

انول جهان کننده بزرگ متتولید چهارمیندرصدی  4/2میلیون تن و با سهم 3/3با ظرفیت تولید پتروشیمی زاگرس شرکت 

 باشد.می

 تولید جهانی بوده است. درصد از کل3میلیون تن و ۹/2در حدود  ۹7میزان تولید شرکت در سال 

شود میزان بینی میت. پیشابتدایی سال گذشته بوده اسماهه تولید کمتر از ظرفیت به دلیل اوورهال و تعمیرات اساسی در سه

 تولید و فروش شرکت در سال جاری در محدوده ظرفیت اسمی قرار بگیرد.

 باشد.میزار تن ه200متانول به ظرفیت کل حدودا سازی تانک ذخیره4شرکت دارای 

 

ای جهانی صادر شده درصد از آن به بازاره۹6میلیون تن و بیش از ۸/2میلیون تن تولید متانول شرکت در حدود  ۹/2از مجموع 

 است.

لند در سال گذشته و مابقی به سایر کشورها بوده است. کشور تای هندبه  درصد۱۱، چیناز صادرات شرکت به  درصد۸2بیش از  

 دف شرکت اضافه شده است.به بازارهای ه

 درصدی از کل تجارت جهانی متانول را در اختیار دارد.۱۱همچنین شرکت سهم 

 

 میلیون دالر بوده۹43در سال گذشته فروش صادراتی شرکت بیش از 

 .داشته است میلیون دالر ارز به کشور وارد شده است که تاثیر بسزایی در تامین ارز مورد نیاز کشور736و در حدود 

درصد 30حتمال دارد از این بابت شرکت پتروشیمی زاگرس مورد تشویق بانک مرکزی قرار گرفته و با توافقات اولیه انجام شده ا و

ا برای خرید در سال جاری از عرضه در سامانه نیما معاف شود و شرکت بتواند این بخش از درآمدهای ارزی ر شرکتاز فروش 

 قطعات و تجهیزات استفاده کند.

 

 .دالر در هر تن رسیده بود34های اخیر در یک روند کاهشی به که در سالهای حمل نههزی

 دالر 50-45دود های شرکت در حدالر و برای آخرین محموله3۹نگین ها به صورت میادر سال گذشته باتوجه به شرایط تحریم

 بوده است.



 

های از نرخ درصد باالتر4/۱های نقدی رصد و در فروشد3/2های قراردادی و در فروشبدون تخفیف های فروش شرکت ولی نرخ

 المللی بوده است.مندرج در نشریات بین

 های آتی شرکت:مهترین چالش

 صعوبت در تامین قطعات یدکی و کاتالیست 

 های جدی در انتقال ارز و عملیات بانکیمحدودیت 

 باشد.فزونی عرضه بر تقاضا و نوسانات نرخ خوراک مصرفی می

قدام کرده است اسال آینده  3-2های گذشته با نظر هیئت مدیره نسبت به خرید قطعات یدکی و کاتالیست برای در سالشرکت 

 و در کوتاه مدت مشکلی از این بابت وجود ندارد.

 

را قرائت  حسابرس و بازرس قانونیدر بخش بعدی مجمع آقای شیری نماینده موسسه حسابرسی تدوین و همکاران، گزارش 

 باشد:د که مهمترین بندهای آن و پاسخ هیئت مدیره به شرح زیر میکردن

های جانبی به شرکت، بابت دهنده سرویسمستقل دریافتی این مؤسسه از شرکت پتروشیمی مبین، ارائه پاسخ تاییدیه-4

دهنده های مالی، نشانصورت ۱5ها، به شرح یادداشت توضیحی مابین با در نظر گرفتن ذخایر اخذ شده در حسابهای فیحساب

های صورت گرفته و مستندات موجود، مغایرت مزبور میلیارد ریال است. براساس رسیدگی 5،276ان مغایرت نامساعدی به میز

زای ریال به ا 42،000التفاوت نرخ تسعیر ارز مازاد بر نرخ اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )عمدتا  ناشی از مابه

های یماند سرویسدمیلیارد ریال و همچنین  3،200، حدودا  به میزان تا پایان سال ۱3۹7مرداد  ۱6هر دالر آمریکا( از تاریخ 

مابین، میلیارد ریال است که اقدامات صورت گرفته طرفین جهت رفع اختالفات فی ۹34های قبل به میزان جانبی مربوط به سال

های صالح نرخ سرویسرقابت مبنی بر ا شورای ۱3۹7خرداد  7تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. افزون براین، علیرغم رای مورخ 

شرکت ملی  ۱3۹7دی  ۱۱طی نامه مورخ  ۱3۹5های جدید برای سال و متعاقبا  ابالغ نرخ ۱3۹7تا  ۱3۹5های جانبی برای سال

ثار تعدیالت صنایع پتروشیمی به شرکت پتروشیمی مبین، تاکنون موضوع مذکور منتج به نتیجه نهایی نگردیده است. تعیین آ

یافت، در حال حاضر برای این مؤسسه های مالی پیوست ضرورت میمالی که در صورت رفع موارد مذکور نسبت به صورتاحت

 پذیر نیست.امکان



 

بین در منطقه، مهای گذشته از طریق مراجع قانونی پیگیری شد و باتوجه به داشتن انحصار پتروشیمی این موضوع در سال پاسخ:

دمات یوتیلیتی کراتی با شرکت مبین برای نرخ خحل و فصل آن به شورای رقابت واگذار شد. بعد از ورود شورای رقابت طی مذا

باشد. البته این مبلغ میلیارد تومان کمتر از ذخایر در نظر گرفته می۸0سیدیدم که مبلغ آن در حدود ربه توافق  ۹6-۹5های سال

د را اعالم نکرده هنوز شورای رقابت نظر نهایی خو ۹۸و سال  ۹7برای اختالف حساب دیگری با مبین تهاتر خواهد شد. برای سال 

ک مرکزی و است ولی شرکت اوال محاسبه بصورت ارزی را قبول ندارد و دوما نرخ ارز مورد قبول شرکت همان نرخ رسمی بان

 باشد.تومانی می 4200

 

های مالی، ضمن پیگیری طرح شکایت نزد دیوان عدالت صورت 7-۱رکت با استناد به دالیل مشروح در یادداشت توضیحی ش-6-۱

های گاز استان بوشهر و پتروشیمی مبین بابت سهم شرکت از ادعای جانبه امضا شده با شرکتهای سه، طبق صورتجلسهاداری

، کلیه ۱3۹2آذر  22فروردین تا  22میلیارد ریال( مربوط به تعدیل نرخ گاز خوراک برای دوره  3،3۸۹شرکت گاز )جمعا  به مبلغ 

الحساب علی"ه عنوان بمیلیارد ریال به شرکت پتروشیمی مبین را  2،5۹0ازنامه به میزان تا تاریخ تر ۱3۹6وجوه پرداختی از بهمن 

ای از این بابت در دفاتر شرکت منظور نگردیده است. تعیین آثار احتمالی ناشی بندی نموده و ذخیرهطبقه "مصارف آینده گاز بها

 خصوص است.ه و حصول توافق در ایناز این مطلب، منوط به مشخص شدن نتیجه نهایی اقدامات انجام شد

 باشیم.باشد و از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری میاین موضوع مورد قبول شرکت نمیپاسخ: 

 

 به ازای هر سهم را مصوب کرد.تومان  ۱460سود در پایان مجمع تقسیم 

 میلیون تومان ناخالص550همچنین پاداش هیئت مدیره 

 .میلیون ریال برای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین شد۱7حق حضور اعضای هیئت مدیره 

 

 

 

 

 



 

  هفتگیتایم فریم  –( زاگرس) زاگرسپتروشیمی  تکنیکی نمای

 Bقالب موج  و سپس یک رشد نرم در Aافزایشی، شاهد اصالح شتابدار در قالب موج  3پس از تکمیل موج زاگرس پتروشیمی در 

 5.۸00های نزدیک به رسد اصالح قیمتی در این نماد خاتمه نیافته و قیمتبه وضعیت اندیکاتورها به نظر می هستیم. با توجه

  تومانی )برابر با سقف تاریخی( مانعی برای پیشروی بیشتر سهم باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گزارش مجمع شرکت سیمان خاش

 
در ری مهندس حیددرصد از سهامداران و با ریاست آقای ۹6با حضور بیش از سیمان خاش مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت 

 گزار شد. المللی بازرسی کاالی تجاری تهران برسالن شرکت بین

 

شابه سال قبل مهزار تن انواع سیمان و کلینکر به بازار عرضه شده است که نسبت به دوره ۸65در حدود  ۹7در سال مالی 

 داشته است.درصد کاهش ۱0

 باشد.ورت فله میدرصد بص35درصد از فروش سیمان شرکت پاکتی و 65

 بوده است.درصدی فروش صادراتی 52کاهش که عمدتا به دلیل 

ها به روی کاالهای مدتمرز افغانستان ه باشد که در سال گذشتمهمترین بازارهای صادراتی شرکت پاکستان و افغانستان می

 ایرانی بسته بوده است.

 درصد افزایش۹شرکت  فروشمبلغ  ۹7در سال مالی 

 درصد افزایش7بهای تمام شده 

 درصد افزایش۱4سود ناخالص 

 درصد رشد داشته است.26سود خالص  

 باشد.میسپرده های بانکی درصد از سود خالص شرکت مربوط به سود 20بیش از 



 

باشد و به همین دلیل قدرت رقابتی شرکت نسبت به سایر هزار تومان می۱00در حدود  چابهار شرکت تا بندرهزینه حمل 

 باشد.هایی که به بنادر کشور نزدیک هستند کمتر میشرکت

 یشگاهی در کشور تانزانیا شرکت کردیم.در نما ۹۸برای کسب بازارهای صادراتی جدید اوایل سال 

 باشد.ها و مشکالت حمل و نقل و نقل و انتقال پول مهمترین مشکل صادرات سیمان میتحریم

 

 شود.ز با شرکت محاسبه مینرخ گا کند ولی نرخ آن معادلبرای سوخت استفاده می مازوتشرکت در حال حاضر از 

 گاز شهری به استان سیستان و شهر خاش رسیده است ولی لوله کشی به کارخانه انجام نشده است.

 شرکت در سالهای گذشته لوله کشی گاز داخل کارخانه را انجام داده است. 

 

 ندارد.ها ارزیابی دارایی تجدیدای برای افزایش سرمایه از محل شرکت برنامه

 کیلومتری از شهر ارزش چندانی ندارد.20باشد و باتوجه به فاصله میهکتار  50زمین شرکت در حدود 

 های سیمانی را در دستور کار خود دارد.اشت که هلدینگ برنامه واگذاری کلیه شرکترئیس مجمع اظهار د

 

 به ازای هر سهم را مصوب کرد.تومان  ۱40سود در پایان مجمع تقسیم 

 ره در نظر گرفته نشدهمچنین مطابق مصوبات هلدینگ پاداشی برای هیئت مدی

 میلیون ریال برای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین شد.۱6حق حضور اعضای هیئت مدیره 

 

 

 

 

 

 



 

  هفتگیتایم فریم  –( سخاش) سیمان خاش تکنیکی نمای

د کرده و تا کانالیزه شده است. این وضعیت روند صعودی بلند مدتی را تائیسال اخیر  ۱0سیمان خاش روند حرکتی نماد در 

مایت و مقاومت بین بود. سطوح حتوان به ادامه رشد سهم خوشنال به سمت پائین شکسته نشود، میمادامی که باند میانی این کا

 اند.در تصویر مشخص شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و انرژی کاالبورس 1398سال ماه  اردیبهشت چهارم گزارش معامالت هفته

 رینگ صنعتی 

اهش چشمگیر کوالدی، شاهد های عمده نظیر انواع ورق فوالد مبارکه و نیز شمش فدر نبود عرضه در رینگ صنعتی هفته گذشته

ین بازار نیز کاهش داشت. این کاهش در تناژ عرضه شده در ادرصد  ۸۱ارزش معامالت حدود ارزش معامالت بودیم به طوری که 

کم رونق را  درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافته بود که در مجموع بازاری  ۹5مشهود بود به طوری که حجم معامالت حدود 

 فوالدی رقم زد.برای بخش 

خورد که قم بورس کاال ر یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 66.350از  شیعرضه ب 25/02/۹۸ به چهارشنبه یدر هفته منته

از  کمترتن  326.325که تن بود  ۱6.۱۱5معامله شد  یدر تاالر صنعت تایکه نها یالبته رقمهفته قبل بود،  از کمترتن  3۱0.330

 رو گشت. روبتن  56.030ی معادل با یتقاضاو با هفته قبل بود 

 

 * : محصول معامله نشده است.

 ** : محصول عرضه نشده است.

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(
حجم  تقاضاحجم عرضه

حجم 

معامله 

شده

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

میانگین 

معامله

درصد 

رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت پایه

37,49546,94125/19ذوب آهن اصفهانتیرآهن

**ذوب آهن اصفهانسبد مخلوط

** فوالد سپید فراب کویر

**آذر فوالد امین

38,06643,10313/231/55فوالد کاوه اروند

فوالد ظفر نوین گستر 

بناب
**

**مجتمع فوالد خراسان

190,256243,39627/931/44آلومینیوم ایران

**آلومینیوم المهدی

**آلومینیوم ایرانبیلت

598,962704,59317/640/17ملی مسکاتد

2/25-724,132724,1320/00ملی مس

3/17-716,608716,6080/00گیل راد شمال

3/17-716,608716,6080/00دنیای مس کاشان

3/17-716,608716,6080/00آریا کابل فدک

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
4,553,176,16066,35056,03016,115

ارزش 

معامالت 81 

درصد 

کاهش 

داشته است.

مفتول

729,623,7003,0006,9003,000آلومینیوم
شمش 

3,168,214,82025,2006,3304,965مس

337,524,5507,37035,0907,370میلگرد/تیرآهن

میلگرد



 

 30.000ر که از این مقدا بود فوالدیتن محصوالت  37.370 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

محصول تن  7.370 و به این ترتیب تنها  ندکه معامله نشدبود  یرانیانا یرجانفوالد سو  یرجانجهان فوالد سآهن اسفنجی تن 

 .قرار گرفت معامله در این بخش مورد 

 اییذوب اح ،تال یذوب روهای تن از شمش روی شرکت 640تمام  کهتن شمش روی عرضه شد  640این هفته  یبخش رو در

کنندگان و رو به رونق رفتن است به دلیل استقبال مناسب تقاضاقابل ذکر  مورد معامله قرار گرفت.ذوب روی بافق  و قشم یرو

رقابت  درصد 4/۱تا حدود  تال یذوب رو بود و شمش شرکت 66/۱سبت تقاضا به عرضه این محصول این محصول نسبتا جدید، ن

 شدند.

 نیا در برنسبت تقاضا  نیشترینسبت به عرضه، ب یبرابر 6 یبا تقاضا ذوب آهن اصفهان تولیدی 24و  22و  20 یرآهنسبد ت

با نسبت  تال یذوب رو ۹۹.۹۸ یشمش روبه  مربوطنیز نسبت تقاضا به عرضه  یهفته داشت. رده بعد نیمحصوالت عرضه شده ا

 بوده است. برابری   5/5

د رقابت را در این رینگ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درص 2۸ا ب (یرالکو)ایرانا ینیومآلوم   ۱000p-99.8شمش 

 داشته است.

 

 پلیمریرینگ 

 ۸/2عادل ریال م۹7.6۹۱قیمت پایه محصوالت پلیمری اعالمی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با نرخ دالر 

ایش قیمت فزافزایش قیمت مواجه بودیم که بیشترین ابا  درصد افزایش نسبت به هفته گذشته اعالم شد. در تمامی محصوالت

 بوده است.  0۱50اکریلونیتریل بوتادین استایرن و کمترین آن مربوط به  ۱540مربوط به پلی استایرن معمولی 

 در نمودار زیر میزان ارزش معامالت در رینگ پلیمری در یک ماه گذشته نشان داده شده است.
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ارزش معامالت در رینگ پلیمری



 

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

 

ه شواهد موجود در هفته گذشته با کاهش شدید تقاضا در رینگ پلیمری مواجه شدیم که با افت قیمت ها همراه بود. با توجه ب

 شروع یک دوره رکود را در بازار پلیمری می توان انتظار داشت.

 

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

 

 

 بیشترین درصد رقابت در میان محصوالت پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.
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نسبت تقاضا بر  قیمت پایه پتروشیمی محصول

 عرضه

 6 ۹3.3۹۹ کردستانپتروشیمی  2420F۸ پلی اتیلن سبک فیلم

 6 70.242 اروندپتروشیمی  S65پلی وینیل کلراید 

 3 ۱۱4.502 تبریزپتروشیمی  200پلی استایرن انبساطی 

 3 ۱۱۸.406 پتروشیمی نوید زر شیمی ZR230C  پلی پروپیلن شیمیایی

 3 ۱05.643 مارون پتروشیمی Z30G   پلی پروپیلن نساجی

 3 72.3۹3 اروند پتروشیمی E6834پلی وینیل کلراید 

 3 ۱24.247 پلی پروپیلن جم PRX345S   پلی پروپیلن شیمیایی

 3 ۱05.643 شازند پتروشیمی Z30S   نساجیپلی پروپیلن 



 

 درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی محصول

 54 ۱۱۸.406 نوید زر شیمی ZR230C پلی پروپیلن شیمیایی

 45 75.۹76 آبادان S57پلی وینیل کلراید 

 4۱ ۱۱۸.406 پلی نار PNR230C پلی پروپیلن شیمیایی

 33 ۱۱4.502 تبریز 200استایرن انبساطی پلی 

 2۸ ۱۱0.۹67 نوید زر شیمی ZH525Jفیلم  پلی پروپیلن

 2۸ ۱32.۹02 تندگویان BG821  پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 2۸ ۱05.643 پلی پروپیلن جم HP510Lنساجی  پلی پروپیلن

 2۸ ۱2۸.005 تندگویان BG781  پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 

 

  رینگ شیمیایی

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

 

 یم.حجم معامله در هفته گذشته بوده ادر رینگ شیمیایی نیز همانند رینگ پلیمری شاهد کاهش در میزان تقاضا و 

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

 نسبت تقاضا بر عرضه پتروشیمی محصول

 6/3 مارون پتروشیمی اتیلن گالیکول منو

 2/3 مرواریدپتروشیمی  اتیلن گالیکول منو

 4/2 پتروشیمی شازند اتیلن گالیکول منو

 2/2 فن اورانپتروشیمی  اسید استیک

 2/2 بندر امامپتروشیمی  زایلین مخلوط
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رقابت کمتر از  درصد داشتند و مابقی محصوالت بر روی قیمت پایه یا با 40در این رینگ شیمیایی محصوالت زیر رقابت باالی 

 درصد معامله شدند. 60

 

درصد رقابت  قیمت پایه تولیدکننده نام محصول

 نسبت به میانگین
 ۱06 32.3۱5 فن آورانپتروشیمی  اسید استیک

 75 ۹7.767 پتروشیمی شازند دی اتیلن هگزانول

 57 46.۸25 شازند پتروشیمی اتیلن گالیکول منو

 54 44.30۹ مرواریدپتروشیمی  اتیلن گالیکول دی

 50 44.30۹ مارونپتروشیمی  اتیلن گالیکول دی

 47 44.30۹ فرسا شیمی پتروشیمی اتیلن گالیکول دی

 45 46.۸25 مارونپتروشیمی  منو اتیلن گالیکول

 4۱ 46.۸25 فرسا شیمی پتروشیمی منو اتیلن گالیکول

 

  های نفتیرینگ فرآورده

 

 باشد.یال میمیلیون ر 2.374.603وکیوم باتوم با ارزش های نفتی بخش اصلی معامالت شامل در رینگ فرآوردهدر هفته گذشته 

ندرعباس با قیمت پایه بریال، پاالیش نفت شیراز و  27.507با قیمت پایه  آبادانو  وکیوم باتوم پاالیش نفت اصفهان، تبریز، تهران

تن  5.000۱و  24.000حجم  با و تهران ریال معامله شد. بیشترین حجم تقاضا به ترتیب مربوط به پاالیش بندرعباس 2۸.۸۸2

  باشد.می
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 رینگ صادراتی

 

باشد. بیشترین حجم تقاضا  کننده میعرضه 25با  6070بیشترین حجم معامالت در رینگ صادراتی در هفته گذشته مربوط به قیر

، 30.۸35، 3۱.۸00هبا قیمت پای نفت و گاز سیه فامعرضه شده توسط نفت جی، آترا اکران انرژی و  6070به ترتیب مربوط به قیر 

 باشد.تن تقاضا می 4.000و  6.۱00، ۹.600ریال  و حجم 32.400

 

 رینگ کشاورزی

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

 :شودارائه میبه شرح ذیل ۱3۹۸سال  ماه اردیبهشت چهارمهفته در معامالت بازار انرژی بررسی اجمالی 

 

 محصول معامله نشده است. * :

 ** : محصول عرضه نشده است.

 402حالل تن  ۱.53۹نها تکه در نهایت  بودتن محصول  25.553 رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضهدر هفته گذشته 

شازند و ستاره خلیج  پاالیش نفت آبادان، اصفهان،مایع  گازو برای  ،مورد معامله قرار گرفترینگ این در پاالیش نفت اصفهان 

 .تقاضایی وجود نداشت الملل ینب ینگدر ر فارس

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(

حجم عرضه 

)تن(

حجم  

تقاضا)تن(

حجم 

معامله 

شده)تن(

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت میانگین 

معامله

درصد 

رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت پایه

89,81589,8150/001/17پتروشیمی بوعلی سینا

**پاالیش نفت تبریز

41,00061,50050پاالیش گاز ایالم

S500پاالیش گاز خانگیران**

50,55450,5540/00پاالیش نفت آبادان

**پاالیش نفت بندرعباس

**پاالیش نفت کرمانشاه

**پاالیش نفت شیراز

**پاالیش اصفهان

50,55450,5540/000/00پاالیش نفت تهران

21,87632,88450/322/52پتروشیمی شیراز

21,87626,00818/892/52پتروشیمی فن آوران

21,87621,8820/032/52پتروشیمی زاگرس

58,05258,0520/000/00پاالیش اصفهان

58,05258,0520/000/00 پاالیش بندرعباس

**پاالیش تبریز

0/00*58,052پاالیش شیراز

58,05258,0520/000/00پاالیش تهران

**پاالیش اصفهان400

48,49161,65627/150/00پاالیش اصفهان

48,49161,24726/31پتروشیمی بندرعباس

**پاالیش تهران

**پاالیش کرمانشاه

**پاالیش تبریز

47,98847,9880/000/00پاالیش شیراز

**نفت ستاره خلیج فارس

48,89348,8930/000/00پاالیش اصفهان410

48,89348,8930/000/00پاالیش اصفهان406

**پاالیش اصفهان

53,47553,4750/00پتروشیمی بیستون

**پاالیش اصفهان

51,34951,3490/00پتروشیمی بیستون

**پاالیش کرمانشاه

2,121,829,634115,45267,41146,868سایر

 کل معامالت 

انرژی
4,263,227,139166,019149,17983,711

ارزش معامالت 

44 درصد رشد 

داشته است.

4,855

449,075,00010,0005,0005,000

279,310,8509,5005,5255,525

492,492,0008,00834,0348,008

حالل

402

404

502

503

450,098,4247,68619,9076,082

ریفورمیت

میعانات گازی

آیزوریسایکلآیزوریسایکل

متانولمتانول

نفتا

سبک

سنگین

188,578,7717,37310,5587,373

281,842,4608,0006,745



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 
 

 بورسی

در بورس به طور حتم سودآور خواهد  یگذار هسرمای: گفت هیبازار سرما یفقه تهیکم سیرئ

 دیدر بورس نبا یگذار هسرمایو بلندمدت باشد.  سالهکیگذار  هیبه شرط آنکه نگاه سرما بود

 هیکه به دنبال سرما یمدت باشد بلکه افراد انیبا نگاه ورود و خروج به صورت کوتاه مدت و م

 ۹۸ سال بازار شوند. نیبلندمدت و ماندگار وارد ا دیبا د دیهستند با هیدر بازار سرما یگذار

 ییباال سکیاز ر نکهیا لیدر سکه و ارز به دل یگذار هیسرما در بورس است. یگذارهسرمای سال

 اریتواند در کوتاه مدت رشد بسیبازار طال و سکه م ست،یبخش ن نانیبرخوردار است اطم

  را تجربه کند اما به طور حتم امکان سقوط آن وجود دارد. یخوب

 

صاد هیئت دولت در خصوص خروج کامل دولت شود در جلسه اصلی کمسیون اقتگفته می

شود شود. شنیده میگیری میگری تصمیمبورسی و واگذاری تصدی های بزرگاز شرکت

: کشتیرانی هاتصمیم موافق هستند. لیست شرکتوزارت نفت و وزارت اقتصاد کامال با این 

ارس / پاالیش جمهوری اسالمی / فوالد مبارکه / ملی صنایع مس ایران / هلدینگ خلیج ف

نفت اصفهان / پاالیش نفت تبریز / پاالیش نفت الوان / پاالیش نفت تهران  / پاالیش نفت 

شیراز / پاالیش نفت بندر عباس / بانک صادرات / بانک ملت / بانک تجارت / مخابرات 

های پاالیشی یش و پخش در شرکتدرصدی شرکت پاال 20شود وزارت نفت با واگذاری سهم / ایران خودرو / سایپا. گفته می ایران

  .خواهد کرد یانیخرد بازار کمک شا متیها به قییدارا نیاز ا کیبلوک هر  هیپا متیق موافقت کرده است.

 

 

 

 



 

 فلزات اساسی

مریکا در حوزه معدن و آهای جدید معاون مالی اقتصادی شرکت ملی مس صنایع ایران با اشاره به تحریم

شدند؛ ل حاضر صنایع و کاالهای دیگری پیش از صدور این نامه شامل تحریم میصنایع معدنی گفت: در حا

 ۹0مریکا فرصتی آها وی ادامه داد: در این دوره از تحریم .ها در حال انجام استهای اقتصادی آناما فعالیت

مان و هم امروز ها نیز جزو لیست بود. هم در آن زروزه داده است، البته به اعتقاد ما مس در دور اول تحریم

بازارنوی تصریح کرد: سعی  م.کنیهای قبل راه خود را پیدا میمحصول مس ایران تحریم شده و ما مانند دوره

ما این است که این موضوع کمترین تأثیر را بر روند درآمدی داشته باشد. البته با توجه به اینکه در شروع این موضوع قرار داریم 

شده سال )کمی بیشتر یا روز اقداماتی را انجام دهیم. اگر در این مدت بتوانیم به میزان مشخص ۹0در تالش هستیم تا در این 

  .ایم. اگر هم غیر این باشد به دنبال راهکارهای دیگری خواهیم بودای را انجام دادهپوشش بودجه کمتر( صادرات را انجام دهیم

 

 محصوالت شیمیایی

های بزرگ بورسی گفت: ورود نهاد دولتی در بخش صوص واگذاری سهم دولت در شرکتمدیر مالی پاالیش نفت الوان درخ

تجربه در نفتی به میان آید و کار دست مدیران بیبهتر از این است که پای نهاد غیرهای پاالیش نفت تخصصی برای مجموعه

های پخش و پاالیشی که مستقیم با کتوی ادامه داد: با وجود حاکمیتی بودن شرکت ملی پاالیش نفت، شر .صنعت نفت بیفتد

آید بلکه تخصص این مجموعه در ارتباط هستند، از روند کاری خود رضایت داشته و معتقدند نه تنها مانعی برایشان به وجود نمی

به گفته عزیزی، نفت یک  .ها در بسیاری از مواقع به کمکشان آمده استآن

ه یک شرکت یا یک مجموعه توان آن را انحصار بسرمایه ملی است و نمی

توان برای آن مالک انحصاری تعریف کرد و پای دولت که خصوصی دانست و نمی

وی همچنین به نقش بورس در صنعت نفت  .نماینده مردم است را حذف کرد

کند تا عالوه اشاره و اظهار کرد: بورس به ویژه بورس کاال به بخش نفتی کمک می

  تر صورت بگیرد.افها، معامالت آن هم شفبر قیمت

 

 دییکند و با تایم یروند ورود به بازار بورس را ط ینور یمیپتروش: گفت فارس جیخل یمیپتروش عیصنا نگیعامل هلدریمد

 شودیخرداد ماه انجام م انی، قطعا عرضه تا پا۹7سال  یمال یها و صورت هاگزارش یبرخ

 



 

دو سال تنفس  ای کی یطرح مقرر شده است برا نیدر ا :گفت مجلس یانرژ ونیسیعضو کم ؛اریبخت یعل

سکه، خودرو، ارز و مسکن از بازار  یکار طرح را حت نیها داده شود. اشگاهیو پتروپاال هاشگاهیخوراک به پاال

در اقتصاد کشور  یبزرگ لکار تحو نیمحقق خواهد شد. با ا یمل دیکند و شعار رونق تولیتر مهم جذاب

 تیارزش افزوده هدا دیبه حوزه تول ینگیو هم نقد شودیم اثریب ینفت یهامیتحرشود؛ هم یم جادیا

هفته در دستور  نیمجلس، ا ینامه داخل نییاشتغال است. طرح مذکور طبق ماده آ جادیطرح، ا نیا یاجرا گرید جهیشود. نتیم

  کار قرار خواهد گرفت.

 

 خودرو

اعالم اینکه بر عت، معدن و تجارت با مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صن

ها، تولید برای تحقق تعهدات و تامین ارز صنعت خودرو در حال اساس سیاست گذاری

انجام است، اضافه کرد: افزایش تولید و افزایش فروش فوری و سامانه فروش فوری موجب 

  .رسیمخودرو ب 3.500دستگاه خودرو در روز به باالی  ۱.500شد تا از تولید متوسط 

 

 صنایع الستیکی

ارز با  افتیسال تا هفته گذشته موفق به در ی: ما از ابتدادیگویم رانیا ریانجمن صنعت تا سیرئ

 یدیتول یرهایاز تا یحذف ارز دولت نهیدر زم ییهااما اکنون زمزمه میتومان شد 4.200هر دالر  متیق

حذف  ریاز صنعت تا یاحتمال دارد ارز دولت لیدلنیهمافزود: به یگنج. تقیرسدیگوش مبه یو واردات

  .شود نیتام مایمحصول از محل سامانه ن نیساخت ا یبرا ازیمورد ن هیپس تمام مواد اول نیشده و از ا

 

 سیمان

 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: گزارش کارشناسی مربوط به بررسی بهای تمام شده سیمان که توسط یک موسسه معتبر

در حال تهیه بود، با سناریوهای مختلف و بسیار دقیق آماده شده و به انجمن تحویل شده و مورد تایید اعضای انجمن هم قرار گرفته است. 

هفته  2توسط مرکز پژوهش های مجلس ارائه کرده بود تجمیع شده و در نهایت، ظرف  ۹7مقرر شده این گزارش با گزارشی که در بهمن 

های وی افزود: طبق گزارش مرکز پژوهش .یی درخواست افزایش قیمت سیمان به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال گرددآینده گزارش نها

های اخیر متناسب ته؛ در حالی که نرخ سیمان در سالدرصدی داش ۱50مجلس، نرخ سایر مصالح ساختمانی به طور میانگین افزایش تقریبا 

توان در مورد میزان افزایش نرخ احتمالی خ سیمان منطقی است؛ ولی هنوز نمیه است. بنابراین افزایش نربا رشد هزینه های تولید اصالح نشد

 .اظهار نظر کرد
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