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 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 

در حالی سپری شد که بورس تهران بازدهی سنگینی را از خود بر جای  97ترین روزهای سال برابر با گرمدومین هفته مرداد ماه 

شوند، بودیم. در حالی تنها ایی که از تحوالت دالری منتفع میهجلو در صنایع بزرگ به ویژه شرکت گذاشت و شاهد حرکت رو به

های آمریکا باقی است که نقدینگی سنگینی به دل بازار زده و در نتیجه شاهد ثبت رکوردهای جدید روز کاری به آغاز تحریم 3

 بود که با توجه به رشد کوتاه مدت بازار، طبیعی بود.هستیم. البته در معامالت روز چهارشنبه فشار عرضه باال 

 13.93معادل واحدی ) 15.151واحدی با رشد سنگین  108.800از محدوده « شاخص کل بورس تهران»، در هفته ای که گذشت

ترین مقاومت شاخص بود که در هفته گذشته با هزار واحدی مهم 116محدوده . واحدی پیشروی نمود 123.951درصد( تا ارتفاع 

کند دنبال میهزار واحدی را  140اهداف بیش از  break outقدرت هر چه تمام تر شکسته شد و حاال بازار براساس قوانین الگوی 

 تری باشیم.ار نرمصعودی شکل گرفته، شاهد رفترود در ادامه روند مدت محقق نخواهد شد و انتظار می که البته این هدف در کوتاه

دهد حال و روز بازار صرفا در چند صنعت بزرگ رو نشان میکه را داریم « وزنهم»، شاخص سرمایه در متغیر با اهمیت دیگر بازار

واحدی  18.282وزن دومین هفته مرداد را از محدوده به راه بوده و در خیلی از صنایع تحرک با اهمیتی رخ نداده است. شاخص هم

واحدی افزایش دهد. بنابراین باید گفت بازدهی شاخص  18.936ود و تا پایان هفته موفق شد ارتفاع خود را به محدوده آغاز نم

 درصد بوده است که در قیاس با شاخص کل بازدهی به مراتب کمتری بوده است. 3.58واحد برابر  654مذکور در هفته گذشته 

جه رفتار معامله این بازار رفتاری مشابه با شاخص کل داشته باشد. در نتیرسیم. بدیهی است که شاخص اما به فرابورس می

 Ifexست، ارتفاع واحدی پیشروی نمود. گفتنی ا 1.429گران، شاخص فرابورس تهران در دومین هفته از مرداد ماه تا ارتفاع 

واحدی برابر  197دهی واحد بوده و این بررسی نشان از آن دارد که فرابورس تهران باز 1.232در پایان اولین هفته مرداد ماه 

 درصد را برای سهامداران به ارمغان آورده است.  16با 
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رسید، بحث جمعه به گوش میای که گذشت تحت تاثیر دو خبر مهم بود. خبر اول که نوای آن از شامگاه بازار سرمایه در هفته

مسیر سر باالیی را در پیش  با یک خیز مناسب های ارزی دولت بود که موجب شد بازار از همان روز آغازین هفتهتغییر در سیاست

بگیرد. البته تقاضای اصلی بازار متمرکز بر روی صنایع بزرگ و صادرات محور بود و در صنایع کوچک تغییر با اهمیتی را شاهد 

سرمایه گذاران معتقدند اگر دور از انتظار نیست. به ریل صحیح  دولت های ارزیگران، بازگشت سیاستبه اعتقاد معامله ودیم.نب

های ارزی خود را تعدیل کند و رانت ایجاد شده در بازار سیاه را برچیند، نقدینگی بیشتری راهی بازار خواهد شد. در دولت سیاست

نفتی در بازار ثانویه موافقت است عرضه ارز حاصل از صادرات غیرو رئیس جدید بانک مرکزی با سیلت شود دوگفته میاین راستا 

 جمهور باقی مانده است. کرده و تنها امضای رئیس

خبر دیگر که در روند بازار نیمه دوم هفته تاثیرگذار بود، اظهارنظر دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در کنفرانس خبری مشترک 

حاضرم با ایران مالقات کنم و هیچ »شنبه شب اعالم کرد: ترامپ سه« ها با ایران بود.کاهش تنش»وزیر ایتالیا درخصوص با نخست

« سفر وزیر خارجه عمان به تهران آن هم پس از دیدار با وزیر دفاع آمریکا در واشنگتن»خبر در کنار بحث  این« شرطی نداریم.پیش

عضو مجمع تشخیص حجت االسالم ناطق نوری، موجب کاهش التهاب بازار ارز و در نتیجه شدت گرفتن تقاضا در بازار سرمایه شد. 

ایران نباید ابتدا به ساکن پیشنهاد مذاکره رییس جمهوری  ی مذاکره گفت:مصلحت نظام درباره پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برا

 . آمریکا را رد کند. الزم است این موضوع با تامل و در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار بگیرد

و خبر موافقت دولت « اههم 3های پُربار گزارش»به نام مهم اما این تمام ماجرا نبود. بازار در هفته ای که گذشت، دو کاتالیزور 

ترین هفته های سال را با خبرهای داشت تا در مجموع یکی از گرم« لبنیات»و « سیمان»با افزایش نرخ برخی از صنایع نظیر 

ود. به نظر بضمن اینکه با بازگشت شرکت ها از مجامع، قیمت ها به شکل مناسبی تعدیل شده داغ پشت سر گذاشته باشد. 

هد ایجاد تغییرات های آتی شاروزتواند روزها و هفته های بهتری در پیش داشته باشد، مشروط بر اینکه طی بازار سرمایه می 

در  یبازنگر یدرون دولت برا ییهمصداارزی کشور و کاهش التهاب در سایر بازارهای موازی باشیم.  سیاست مثبت در حوزه

اصالحات  نیا یهرچند تعلل در اجرا شود؛یم یابیسهام ارز دیخر یبرا انیمتقاض اقیعامل اشت نیترمهم یارز استیس

 به بازارها وارد کند. یجد یاضربه تواندیم
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 بینی بازارپیش

بیشترین توجه بازار « فرآورده های نفتی»و « شیمیایی» ، «کانی های فلزی»، «فلزات اساسی»صنعت  4ی که گذشت، در هفته ا

ه دوم هفته روند معامالت در ها بودیم. البته در نیمنقدینگی سنگینی به این دست گروه شاهد ورودرا به خود جلب کرده بودند و 

یت بازار شاهد بودیم. اما به تری را در کلنیز بهبود یافت و معامالت منطقی« مواد غذایی»و  «سیمان»تر نظیر های کوچکگروه

های آمریکا وارد مرحله اجرایی روز دیگر فاز اول تحریم 3متر از که در کرسیم. جایی بینی بازار سومین هفته مرداد ماه میپیش

خواهد شد و از طرف دیگر بازار رشد خوبی طی مدت اخیر داشته و در نتیجه تداوم روند فعلی به رسیدن خبرهای تازه از سوی 

 به بازار و استراحت موقت باشیم. رود طی روزهای ابتدایی هفته، شاهد ورود یک موجه عرضه انتظار میدولت نیاز دارد. 

 آخر ... حرفو اما 

با عرضه  سهام های اولیه بزرگ و جذاب در کنار افزایش شناوریافزایش عرضهبا توجه به ورود نقدینگی مناسب به بازار، 

 سرمایهموجود در کشور به بازار  نقدینگی تواند عاملی اثرگذار در افزایش جذبها میاز سوی سهامداران عمده شرکت

 .تظاری معقول استدر این بازار، ان رشد ها، انتظار برای ادامهباشد. در صورت تحقق این مولفه
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 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص

  

 

  

هابررسی آخرین وضعیت شاخص  

 

 بررسی ارزش معامالت هفته

 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(

6/5/1397  707 316 38 354 353 

7/5/1397  839 503 84 587 252 

8/5/1397  846 487 74 561 285 

9/5/1397  689 279 45 324 365 

10/5/1397  1.063 581 132 713 350 

 1.605 2.539 373 2.166 4.144 جمع کل

 1.044 1.036 128 908 2.080 جمع هفته گذشته

191٪ %139 %99 اختالف )درصد(  145% 54% 

 

 درصد بازدهی بازدهی میزان 10/5/97تا تاریخ  3/5/97از تاریخ  هاشاخص

13.93٪ 15.151 123.951 108.800 شاخص کل بورس  

3.58٪ 654 18.936 18.282 وزن(شاخص کل )هم  

 %15.99 197 1.429 1.232 شاخص فرابورس
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  الیر ونیلیم – معامالت ارزش گراف

 

قرار گرفته دهد که نقدینگی جدیدی در مسیر بازار و ارزش معامالت به وضوح نشان می ها و چه در حجمجداول فوق چه در شاخص

هفته ناشی از رفت و  میانیروز  2ارزش معامالت مقطعی در ها را کلید زده است. البته کاهش نسبی و همین عامل رشد قیمت

درصدی بوده است! تجربه ثابت کرده که ثبات معامالت در سطوح  20سازی به منظور رشد در راستای انتشار شفاف برگشت نمادها

ی نیز ادامه داشته تواند نقدینگی وارد شده را حفظ کرده و در نتیجه روند صعودی میان مدتمیلیارد تومانی می 350 – 300بیش از 

کم برای حفظ روند صعودی و ممانعت از ورود بازار به دوره رکود، نیاز به معامالت بیش تر شدن ارزش بازار، کمباشد. البته با بزرگ

 میلیارد تومانی داریم.  400از 

میانگین )میلیارد تومان  2.539در دومین هفته مرداد ماه ( بازار بورس و فرابورس 2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در 

هفته پایانی  (میلیارد تومان 207میانگین روزانه )میلیارد تومانی  1.036بوده که در قیاس با معامالت  (میلیارد تومان 508روزانه 

های ارزی دولت سیاستبازار به بینی دهد. این افزایش ناشی از خوشمی درصدی را نشان 145تیر ماه، رشد قابل توجه حدود 

توان ، میمیلیارد تومانی باقی بماند 350باشد. با توجه به موارد مطروحه، تا مادامی که ارزش معامالت روزانه در سطوح بیش از می

 های بازار سرمایه امیدوار بود.و ثبت رکوردهای جدید دماسنج به تداوم روند صعودی شکل گرفته
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 مجله خبری

 اخبار سیاسی 

 وزیرنخست با مشترک خبری کنفرانس در آمریکا جمهور رییس ترامپ، دونالد

: گفت ،«داد کاهش را ایران با هاتنش توانمی چطور» اینکه درخصوص ایتالیا

 آماده آنها دانمنمی. بخواهند که هروقت. کنم مالقات آنها با حاضرم که البته»

 هم است، خوب آنها برای هم. بخواهند هروقت. نداریم شرطیپیش هیچ. باشند

 هایفعالیت همه توقف برای را ایران کنیممی تشویق را کشورها همه ما« ».دنیا

 «بدهند قرار فشار تحت اششرورانه

 

 سال: گفت ترامپ سخنرانی به پاسخ در جمهور سرئی دفتر سیاسی معاون

 مالقات موضوع ایران، بزرگ ملت تهدید از پس UN عمومی مجمع در گذشته

 بدون مالقات برجام، از خروج از پس هم اکنون شد؛ مطرح جمهور یسرئ دو

 و هاخصومت کاهش ایران، بزرگ ملت به احترام! شودمی عنوان شرط پیش

 تلفنی گفتگوی است؛ کنونی مسیر هموارکننده برجام، به آمریکا بازگشت

به  التزام با توانمی که بود باور این بر 92 در UN در کشور دو جمهور روسای

 .پذیرفت را آن است؛باید گفتگو به التزام دستاورد برجام. برداشت گام اعتمادسازی مسیر در گفتگو

 

 برجام مورد در گرفته صورت مذاکرات به اشاره با اسالمی شورای مجلس رئیس

 امر در تسهیل برای هااروپایی سوی از پیشنهاداتی: گفت اروپایی کشورهای با

 بانکی، امور ساماندهی به راجع عمدتاً که شده مطرح فروش و خرید و تجارت

 که اندکرده مطرح پیشنهادات این در ها اروپایی. هستند صادرات و نفت فروش

 خرید بتوانند ترراحت تجار تا شود وضع اروپا اتحادیه داخل در مقرارتی و قوانین

 باشند. داشته فروش و
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 گفتگو امکان قطعا هاسیاست این و آمریکا این با: خارجه امور وزارت سخنگوی

 اعتماد غیرقابل که دهدمی و داده نشان آمریکا و داشت نخواهد وجود تعامل و

  .نیست کاری هیچ برای مطمئنی طرف و است

 

 

 به را رفتارش ایران حکومت اگر: گفت آمریکا ملی امنیت شورای سخنگوی

 برداشتن برای است آماده متحده ایاالت کند، عوض ایمکرده مشخص که نحوی

 هایفناوری مجوز دادن تجاری، و دیپلماتیک کامل روابط برقراری ها،تحریم

 . کند اقدام المللبین اقتصاد نظام به ایران پیوستن از حمایت و ایران به پیشرفته

 

 

 دیدار برای آمریکا جمهوررئیس به ایران خارجه امور وزیر ،«ظریف جواد محمد»

 دو آمریکا و ایران»: نوشت توئیتر در ظریف. داد نشان واکنش ایرانی هایمقام با

 موفق چین و روسیه اروپایی، تروئیکای اروپا، اتحادیه با ما. کردند وگوگفت سال

 کارساز توافق، این. شدیم -برجام  به موسوم – چندجانبه توافق یک ایجاد به

 میز ترک و توافق این از خروج بابت را خودش تواندمی تنها آمریکا. است بوده

 نخواهند واقع موثر تبلیغاتی هایتردستی و تحریم تهدید،. بداند مقصر[ مذاکره]

  .بیازمایید را المللیبین تعهدات به و ایران به احترام. شد
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 اخبار اقتصادی 

 ممنوعیت اعالم ضمن 12/2/96 مورخ جلسه در اعتبار و پول شورای

 و غیربانکی هایعرصه در غیربانکی اعتباری موسسات و هابانک گذاریسرمایه

 مجاز حدود بانکی، شبکه پیشین هایگذاریسرمایه واگذاری بر تاکید

 در( آنها تابعه هایشرکت یا) غیربانکی اعتباری موسسات و هابانک گذاریسرمایه

 شماره بخشنامه طی موضوع این که کرد تعیین را بانکی هایفعالیت زمینه

 هماهنگی عالی شورای. شد ابالغ کشور بانکی شبکه به 1/3/96 مورخ 61277/96

 در سهام کلیه ها،بانک اساسی، قانون( 44) اصل کلی هایسیاست اجرای در»: است کرده مقرر 29/3/97 مورخ جلسه در اقتصادی

  «.کنند عرضه واگذاری برای بورس طریق از را اقتصادی هایبنگاه در خود اختیار

 

 این بتوانیم اگر و نیست دائمی جدید وضعیت: گفت جمهور رییس اول معاون

 زندگی از باید جدید، شرایط در. رسدمی ثبات به اقتصاد کنیم، مدیریت را وضعیت

 آسیب دچار مردم معیشتی وضعیت که ندهیم اجازه و کنیم مراقبت جامعه آحاد

 بسته ارائه و ارزی هایسیاست بازنگری دنبال به جدیت با مرکزی بانک. شود

 . است ارز بازار مدیریت برای جدید پیشنهادی

 

. شود اجرا باید که ایمداده مرکزی بانک به نقدینگی حجم کنترل حوزه در را پیشنهاداتمان: گفت مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 ارزی منابع دالر میلیارد 100 کشور در. نداریم ارزی منابع کمبود ما .آنهاست جمله از ارزی اوراق انتشار و ایسرمایه تملک واگذاری

 دارند باالیی بازدهی که گاز و نفت حوزه هایپروژه برای ریالی و ارزی اوراق عرضه. است دالر میلیارد 50 مصارفمان مجموع و داریم

 اندازیراه سریعا را ارز ثانویه بازار که است این مرکزی بانک جدید رئیس از انتظارمان. است دولت از ما انتظارات سرمایه بازار تقویت و

 .کند

 

 ارز این که کند پیدا تخصیص دارو و اساسی کاالهای برای تنها ارز، رسمی قیمت که کرده مقرر مصوبه یک در اعتبار و پول شورای

 این اجرای صورت در. شوندمی پمپاژ دوم بازار به غیرنفتی صادرات از حاصل ارز اما شد؛ خواهد تامین دولت نفتی صادرات محل از

 ستاد به اعتبار و پول شورای مصوبه این. کرد خواهند مبادله را نیاز مورد ارز یکدیگر، توافق با واردکننده و صادرکننده مصوبه،

 است. شده ارائه دولت اقتصادی
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 هایسیاست برای قبول قابل تومانی هزار 9 دالر: گفت مرکزی بانک جدید رئیس

 ذخایر با مساوی کشور ارزی قدرت حفظ: گفت همتی. نیست مرکزی بانک آینده

 و هابانک در نظم استقرار موجود، هایناترازی اصالح تورم، کنترل مرکزی، بانک

 و پولی سیاست ابزارهای با آن مناسب هدایت و نقدینگی حجم کشیدن مهار به

 نظام ترازنامه عمیق هایناترازی محصول ارز، بازار کنونی وضعیت. است اعتباری

 اعمال در سردرگمی و پولی سیاست ابزارهای از استفاده در تدبیریبی بانکی،

  .امکرده مطرح جمهور رئیس محترم مقام با که دارم ایبرنامه ارز بازار کنترل و ارزی هایسیاست مورد در. است ارزی هایسیاست

 

 که دهدمی نشان ماه تیر تورم نرخ محاسبه از مرکزی بانک رسمی آمار ترینتازه

 که است حالی در این. است شده رقمی دو دیگر بار بانک این محاسباتی تورم

 رقمی تک بر و اعالم درصد 4/8 را ماه تیر تورم گزارشی در آمار مرکز قبل روزهای

 نتایج خالصه مرکزی بانک عمومی روابط اعالم، طبق. بود کرده تاکید تورم ماندن

 ایران شهری مناطق در مصرفی خدمات و کاالها بهای شاخص از آمده دست به

 خدمات و کاالها بهای شاخص: است زیر شرح به 1395=100 پایه سال براساس

 مذکور شاخص. یافت افزایش درصد 4/3 قبل ماه به نسبت که رسید 8/126 عدد به 97 ماه تیر در ایران شهری مناطق در مصرفی

 4/9 قبالً را خردادماه تورم نرخ مرکزی بانک. است داشته افزایش درصد 18 معادل قبل سال مشابه ماه به نسبت 97 ماه تیر در

 .بود کرده اعالم درصد 2/9 را ماه فروردین و درصد 1/9 را ماه اردیبهشت درصد،
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 های جهانیبازار

 

 نام مواد 06/05/1397 13/05/1397 تغییر هفتگی

 نفت 74 73 -٪4/1

 طال 1.223 1.213 -٪8/0

 بیلت 498 520 ٪4/4

 مس 6.244 6.175 -٪1/1

 روی 2.589 2.606 ٪7/0

 آلومینیوم 2.061 2.028 -٪6/1

 سنگ آهن 67 67 ٪0

 سرب 2.134 2.112 -٪1

 متانول 398 393 -٪3/1

 اوره 261 267 ٪3/2

 موفق شدید، اعتمادیبی دلیل به خود محرمانه مذاکرات در آمریکا و چین که است حاکی هاگزارش تریندر بازارهای جهانی، تازه

 .است خورده شکست مذاکرات این و نشده تجاری اختالفات حل به

 نفت

ها با سرعتی مالیم ادامه دارد. به نقل از کاهش قیمتدر بازارهای نفتی، 

قیمت  سنت و 30دالر و  73دریای شمال به  برنت نفت بشکه هر قیمت رویترز،

وانگ تائو،  .سنت رسید 80دالر و  68نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به 

دالر پایین  67قیمت نفت ممکن است تا »: یلگر فنی رویترز در این باره گفتتحل

دهد که تولید نفت این کشور در ارهای وزارت انرژی روسیه نشان میآم «بیاید

هزار بشکه در روز افزایش یافته و از  150الی نسبت به ماه پیش از آن ماه جو

رقمی که این کشور در نشست ماه ژوئن در وین متعهد شده بود فراتر رفته 

ا، تولید نفت خود های جدید آمریکصادرات نفت ایران در نتیجه تحریمعربستان، روسیه، کویت و امارات به منظور جبران افت  .است

شرکت آراموکی عربستان اعالم کرد، قیمت رسمی نفت عرب الیت خود برای عرضه در ماه سپتامبر را برای  .اندش دادهرا افزای

االتر از شاخص نفتی عمان/دوبی سنت ب 20دهد و به یک دالر و نت نسبت به قیمت ماه اوت کاهش میس 70مشتریان آسیایی اش 

 .رساندمی
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 سنگ آهن  –فوالد 

شود تقاضای درصدی مواجه شده و گفته می 2/1های فوالد چین همچنان صعودی است. شاخص میلگرد شانگهای با رشد قیمت

خوبی برای این محصوالت وجود دارد. با رشد قیمت فوالد، طبعا سنگ آهن پتانسیل خوبی برای رشد دارد با این وجود طبق آمار، 

نشینی سنگ آهن نسبت افت نموده که نشان از عقبدرصد  11های گذشته به سالدرصدی  26نسبت قیمت سنگ آهن به فوالد از 

  غول سنگ آهن دنیا است. 4به فوالد ناشی از مازاد عرضه 

 سرب  –روی  –مس 

 اردیلیم 200 یتعرفه گمرک خواهدیشده و ترامپ م ینزول یوارد روند کایبا آمر یتجار بعد از شروع جنگ نیاقتصاد چ تیوضع

رو هدرصدی روب 5/3گذشته با افت هفته  یبورس شانگهاهمین عامل سبب شده تا . ابدی شیافزا %25به  %10از  ینیچ یدالر کاال

. و سرب شده است یرو مس، متیاز بورس عامل کمرنگ شدن ق هیو خروج سرما کندیرا مصرف م ایدن هیمواد اول %50 نیچشود. 

ها متوقف گردد. تا افت قیمتکند  یمحرک اقتصاد یهابسته یاقدام به معرفچین دولت  رودیها، انتظار مشدن شاخص یبا منف

شده و اداره  یاتیعمل هامتیق تیبا هدف بهبود وضع دیدر کاهش تول نیچ «یرو»کنندگان شمش دیقول تول ظاهرا ضمن اینکه

 کسالهیسطح  نیکه کمتر دهیهزار تن رس 475به  درصدی 5کشور در ماه ژوئن با کاهش  نیا «یرو» دیتول دیگویم نیآمار چ

هزار تن  1/48کم شده و  به  درصد 70 ریماه اخ 4 یو ط دهدیخود ادامه م یبه روند نزول زین یشانگها یانبارها یموجود. است

 . باشدمی 2018 رقم در سال نیکه کمتر دهیدر هفته گذشته رس

 متانول –اوره 

 سه در گرانول اوره قیمت افت از پس  Fertilizerworks گزارش طبق بر

 یدالر 6حدود  رشد با آگوست 2 به منتهی هفته در محصول این متوالی، هفته

همچنین متانول نیز در  .گرفت قرار یدالر 267 حوسط در( درصد 2.2معادل )

 2، افت کمتر از قرار گرفت که نسبت به هفته گذشتهدالری  393سطوح 

های مجموع باید گفت که اوره و متانول در هفته دهد. دردرصدی را نشان می

اند. به ویژه اوره که معموال در فصول گرما با اخیر ثبات قیمتی خوبی داشته

شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند با عبور از فصل رو میکاهش تقاضا روبه

  دالری پیشروی خواهد کرد. 300از  واسطه افزایش بهای تمام شده، نرخ اوره نیز به مرور تا سطوح بیشگرما و به
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 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 ملی صنایع مس 

در گروه فلزی و معدنی به سراغ یکی از نمادهای تاثیرگذار به روی شاخص کل به نام فملی خواهیم رفت. شرکت ملی صنایع مس 

میلیارد  87.580بینی کرده بود که پرونده این سال را با فروش میلیارد ریالی پیش 82.337ر سطوح را د 96در حالی فروش سال 

، مبلغ فروش محقق شده در سال گذشته، از ریال تعدیل شد. گفتنی است 492تا ریالی شرکت  385ریال بست و در نتیجه سود 

میلیارد ریال متعلق به  5.243، ارد ریال متعلق به فروش اردیبهشتمیلی 5.131میلیارد ریال مربوط به درآمد فروردین و  5.070

ماه ابتدایی سال جاری  4، ملی مس در ه است. گفتنی استمیلیارد ریال متعلق به فروش تیر ماه بود 4.665فروش خرداد ماه و 

( میلیارد ریال محقق 8.747و تیر =  12.712، خرداد = 10.643، اردیبهشت = 391)فروردین =  35.068موفق شده فروشی بالغ بر 

 74ماه ابتدای امسال  4دهد. فملی در درصدی را نشان می 74با عملکرد دوره مشابه سال گذشته، رشد سنگین  در مقایسه کند که

(. موجودی انبار سال گذشته بوده استبخشی از فروش از محل تن به فروش رسانده است. ) 77.200هزار تن کاتد تولید نموده و 

ریال رسیده اما در خرداد  293.035.623، در اردیبهشت ماه با کاهش به ریال 348.628.844در فروردین ماه نرخ فروش کاتد مس 

رسیده است و این در شرایطی است که متوسط نرخ  317.936.191ریال و در تیر ماه به  310.962.125ماه مجددا با افزایش به 

در بازارهای جهانی را  lme، نوسانات منفی ارز ریال بوده است. افزایش نرخ 276.186.762ماهه سال گذشته  12فروش در دوره 

 ریال سود برای سال جاری دست یابد اما دو عامل 650 – 700فملی در شرایط طبیعی می تواند به پوشش داده است. 

 توانند رقم اعالم شده را شدیدا تحت تاثیر قرار دهند.ها میآزادسازی نرخ ارز و تحریم
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میلیون ریال-فروش ماهیانه شرکت ملی مس ایران 
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  سیمان خوزستان

های مالی نیز چراغ خواهیم رفت. سهمی که نه تنها بر روی تابلوی معامالت بلکه در صورت« سخوز»گروه سیمانی به سراغ در 

 409میلیارد ریال سیمان و کلینکر پس از کسر بهای تمام شده  549ماهه با فروش  3کند. این شرکت در دوره خاموش حرکت می

ریال( دست یافته است. این  137میلیارد ریالی )به ازای هر سهم  89ها، به سود خالص نهمیلیارد ریالی و در نظر گرفتن سایر هزی

درصدی مبلغ فروش و کاهش  20باشد. افزایش درصد بیشتر از سود محقق شده در فصل بهار سال گذشته می 128میزان سود، 

است که تاثیر مثبت با اهمیت در وضعیت سود و زیان میلیارد ریال(، از دالیلی  6میلیارد ریال به  33های مالی )از جدی هزینه

تن با نرخ  31.201میلیارد ریال صادرات سیمان ) 35شرکت داشته است. نکته مهم در سخوز اینکه شرکت در بهار سال گذشته 

تن  83.566) میلیارد ریال 155درصدی به  335ریال( داشته اما فروش صادراتی بهار سال جاری با رشد ویژه  1.141.470متوسط 

 ریال( رسیده است.  1.853.798با نرخ متوسط 

میلیارد ریالی  2.536در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. سیمان خوزستان در حالی سال گذشته را با فروش 

به درآمد  97ماه ابتدای سال  4میلیارد ریال بوده است. گفتنی است، سخوز در  568ماه ابتدای سال  4به پایان رسانده که درآمد 

درصدی  35( دست یافته که حکایت از توفیق 216، تیر = 102، خرداد = 263، اردیبهشت = 118میلیارد ریالی )فروردین =  766

درصد و نرخ فروش  4های اخیر در حدود نسبت به عملکرد دوره مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش سیمان داخلی نسبت به ماه

درصد از درآمد شرکت از محل  55بینیم که درصد افزایش یافته است. در ترکیب تولید و فروش می 50دراتی نیز بیش از سیمان صا

رسد در به نظر می. شوددرصد از محل کلینکر داخلی و صادراتی تامین می 27درصد از محل سیمان داخلی و  18سیمان داخلی، 

شاهد فروش بیشتر سیمان به کشورهای همسایه باشیم. با توجه به  های فروش صادراتی، به مرورصورت ثبات نرخ

 گزینه مناسبی برای بررسی میان مدتی باشد. شرایط مطروحه، به نظر سخوز
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 پتروشیمی پارس 

ینی را در ادامه به سراغ شرکت تازه وارد پتروشیمی پارس خواهیم رفت. سهمی که از زمان ورود به تابلوی معامالت، بازدهی شیر

ی به آزادسازی نرخ ارز، ثبات تومانی قرار گرفته است. امیدوار 3.000برای فعاالن بازار به ارمغان آورده و اکنون در مسیر قیمت های 

ها در بازارهای جهانی و نسبت قیمت به درآمد مطلوب از دالیلی است که سبب توجه بازار به این غول پتروشیمی شده است. نرخ

میلیارد ریال  15.084، مد به ثبت رسانده که از این مبلغمیلیارد ریال درآ 66.596رقمی بالغ بر  96در سال  پتروشیمی پارس

را در شرایطی با دالر  97میلیارد ریال متعلق به فروش تیر ماه بوده است. این شرکت سال  5.345مربوط به فروش فصل بهار و 

میلیارد ریال فروش را محقق کرده است. همچنین،  4.661ماه رقمی بالغ بر  تومانی استارت زد که در فروردین 5.000بیش از 

میلیارد ریال بوده  6.089میلیارد ریال و در تیر ماه  5.571و  7.327فروش این شرکت در اردیبهشت ماه و خرداد ماه به ترتیب 

میلیارد ریال فروش را کلید بزند که این  24.038موفق شده رقمی بالغ بر  97اه ابتدایی سال  4است. بنابراین باید گفت پارس در 

دهد. محصوالت اصلی شرکت، درصدی را نشان می 18گذشته، رشد  میلیارد ریال دوره مشابه سال 20.429رقم در قیاس با درآمد 

رخ فروش استایرن باشند. گفتنی است، ندرصد( می 22ان )هر کدام با حدود ، پروپان و اتدرصدی( 40رن منومر )با وزن حدود استای

میلیون ریال در پایان تیر ماه  56میلیون ریالی به ازای هر تن، به  63منومر از اردیبهشت ماه وارد شیب نزول شده و از محدوده 

میلیون ریال به ازای هر تن  23میلیون ریال به مرز  20تر بوده و نرخ فروش از پایه رسیده است. اما در پروپان وضعیت مناسب

افت نرخ فروش در میلیون ریال ثبات داشته است.  11ها در محدوده تغییر با اهمیتی رخ نداده و نرخ ست. در اتان نیزرسیده ا

ماهه نشان  3ود عملیاتی گزارش درصدی در مبلغ فروش و س 34و  21استایرن منومر کمی غیر منطقی است اما رشد 

های بیشتری از سوی پارس و روشن ال باید منتظر گزارشرد. با این حدهد که پارس در وضعیت مطلوبی قرار دامی

ماه ابتدایی  4را با  97ماه ابتدایی سال  4شدن دلیل نوسانات منفی در استایرن منومر باشیم. گراف ذیل عملکرد فروش 

 کند.مقایسه می 96سال 

 

۰

۱۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۰

منتهی 1ماه

به 

01-1396

منتهی 2ماه

به 

02-1396

منتهی 3ماه

به 

03-1396

منتهی 4ماه

به 

04-1396

منتهی 1ماه

به 

01-1397

منتهی 2ماه

به 

02-1397

منتهی 3ماه

به 

03-1397

منتهی 4ماه

به 

04-1397

میلیون ریال-فروش ماهیانه پتروشیمی پارس 
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 تحلیل بنیادی

 شرکت پتروشیمی خراسان

 

 

 

 

  

 

 

 

 معرفی

 سال اردیبهشـت در کشـور، شرق شمال و شمال شیمیایی محصوالت تولید مرکز بزرگترین خراسان، پتروشیمی سهامی شرکت

 بنگاههای لیست در برداریبهره هایفعالیت آغـاز با 1375 خرداد از و تأسیس شمالی خراسـان استان مرکز بجنورد، در 1371

 .گرفت قرار کشور تولیدی و صنعتی
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 کود ،( روز در تن1000) آمونیاک تولید زمینه در پتروشیمیایی مواد تولیدی مجتمع یک( عام سهامی) خراسان پتروشیمی شرکت

 گاز سراسری شبکه از و بوده طبیعی گاز مجتمع این اصلی خوراک. باشدمی( روز در تن 60) مالمین و( روز در تن1500) اوره

 .شودمی تامین( خانگیران)

 

 سرمایه و ترکیب سهامداران

 .باشدمی نام ریـالی با هـزار یـک سـهم 1.789.912.000 تعـداد بـه میلیون ریـال 1.789.912 مبلـغ شـرکت ســرمــایــه
 باشد:سهامداران اصلی این شرکت به شرح جدول زیر می

 درصد سهام تعداد سهام سهامدار

 %16/4 774.920.536 نفت و گاز و پتروشیمی تامین

 ٪19 340.083.280 شرکت پترو فرهنگ

 %13/2 236.958.025 نفت و گاز پارسیان

 %12/2 219.302.263 سرمایه گذاری آتیه صبا

 ٪14 248.647.896 سایر

 ٪100 1.789.912.000 جمع کل

 اوره

 درصد 85 باشد.می کریستال و گرانول پریل،شامل  اوره انواع .گرددمی حاصل  co2 و آمونیاک واکنش طریق از اوره تجاری تولید

سنگ اوره تولید شود. به جز چین که بر اساس زغالمصرف می صنعت در بقیهو  شیمیایی کود عنوان بهتولید شده در دنیا  اوره

 مبنای بر دنیا در تولیدی آمونیاک درصد 70-60شود. درمجموعکند در سایر نقاط دنیا عمدتا اوره بر اساس گاز طبیعی تولید میمی

 .باشدمی طبیعی گاز
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 وضعیت جهانی اوره

شود. نمودار میلون تن برآورد می200میلیون تن و ظرفیت موثر آن در حدود  230-220ظرفیت اسمی تولید اوره دنیا در حدود 

نشان داده شده  2015کشور بزرگ تولید کننده اوره در سال  10و میزان تولید  2015-2005های زیر روند تولید اوره در بین سال

 میلیون تن بوده است. 190در حدود  2017مطابق برخی آمارها تولید واقعی اوره در سال است. 

 

میلیون تن بزرگترین صادر کننده  7/13میلیون تن بزرگترین تولید کننده و همچنین با صادرات 71چین با تولید  2015در سال 

ها باشند. بررسیتولید کننده و صادر کننده اوره در دنیا می اوره در دنیا بوده است. بعد از چین، کشورهای قطر و روسیه بزرگترین

های اخیر باتوجه به افزایش قابل توجه قیمت زغالسنگ، بهای تمام شده تولید اوره در کشور چین باال رفته و دهد در سالنشان می

 صادرات اوره چین توجیه اقتصادی نداشته و متوقف شده است.

باشد ولی باتوجه به رونق صنعت کشاورزی، این تن اوره دومین تولید کننده این محصول در دنیا می میلیون24کشور هند با تولید 

میلیون تن 10بیش از  2015باشد. میزان واردات اوره هند در سال کشور بزرگترین مصرف کننده و واردکننده اوره در دنیا نیز می

 اند.رین واردکنندگان اوره قرار گرفتهتبوده است. آمریکا، برزیل و تایلند در رتبه بعدی بزرگ

هشتمین تولید کننده اوره در دنیا بوده است. تولید فعلی ایران در حال حاضر ساالنه  2015میلیون تن اوره در سال  4ایران با تولید 

 7/1در حدود  96 شود. مصرف اوره ایران در سالباشد. که نیمی از آن در شرکت پتروشیمی پردیس تولید میمیلیون تن می 5/6

شود. نزدیک به نیمی از صادرات اوره ایران به کشور میلیون تن بوده است و مابقی اوره تولیدی ایران به کشورهای دیگر صادر می

 باشد.هند می
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 پتروشیمی خراسان مقایسه ظرفیت اسمی، عملی و واقعی

باشد، آمونیاک به عنوان محصوالت میانی تولید شده و هر هزار تن آمونیاک می 330روز کاری   330ظرفیت اسمی شرکت برای 

باشد. هزار تن اوره در سال می 560شود. ظرفیت اسمی تولید اوره شرکت در حدود واحد اوره تبدیل می 95/1واحد آمونیاک به 

کند. رای شرکت ایجاد میشود که ارزش افزوده باالیی ببخشی از اوره تولیدی شرکت در واحد دیگری به محصول مالمین تبدیل می

 شود.واحد مالمین تبدیل می 1واحد اوره به  25/3باشد و هر هزار تن مالمین می 20ظرفیت اسمی تولید مالمین شرکت ساالنه 

 

 96تولید واقعی  ظرفیت عملی ظرفیت اسمی واحد نام محصول

 353.975 335.704 330.000 تن آمونیاک

 607.561 573.000 560.000 تن اوره

 21.483 20.618 20.000 تن مالمین

 

 (09/05/97های تولید کننده اوره )مقایسه ارزش بازار شرکت

 ظرفیت/تن –ارزش/میلیون ریال 

 ظرفیت اوره ظرفیت آمونیاک ارزش بازار نام شرکت

 3،225،000 2،040،000 61،446 پتروشیمی پردیس

 660،000 396،000 13،527 پتروشیمی کرمانشاه

 570،000 330،000 15،400 پتروشیمی خراسان

 

 

 



  19 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

 96ترکیب مبلغ فروش شرکت در سال 

  

 

 96ترکیب فروش اوره شرکت در سال 

شود. آخرین نرخ مصوب برای اوره های مصوب فروخته میدرصد از اوره شرکت از طریق بازرگانی کشاورزی  و با نرخ36نزدیک به 

ها به فروش اوره با نرخ مصوب شده دیوان عدالت الزام شرکت 96سال اواخر ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است. در  6.125حمایتی 

نیمی از  این موضوع هنوز از سوی دولت اجرایی نشده است. ا نرخ مشخص شده در بورس کاال داد کهرا ابطال و رای بر فروش ب

باشد. فروش به افغانستان گر به کشورهای به عراق، امارات، ترکیه، هند و مالزی میفروش صادراتی شرکت به افغانستان و نیمی دی

 شود. های ارز بازار محاسبه میو عراق بصورت ریالی و خارج از سامانه نیما و با نرخ

 

  

 

اوره

77%

ل کریستا

مالمین

19%

آمونیاک

4%

اوره 

حمایتی

36%

اوره 

صنعتی

7%

اوره 

صادراتی

57%
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 ترکیب بهای تمام شده

شود. واحد آمونیاک تبدیل می 1طبیعی به واحد گاز  757باشد. در این شرکت هر مواد مصرفی شرکت خوراک گاز طبیعی می

بوده است که بر اساس فرمولی بر مبنای نرخ جهانی و داخلی گاز ای و براساس ارز مبادلهسنت  9در حدود  96متوسط نرخ در سال 

یمی به عرضه های پتروشمطابق مصوبه هیئت وزیران با توجه به الزام شرکت شود.به شرکت ابالغ می وزارت نفتمحاسبه و از سوی 

با تخفیف و بر اساس دالر  97های پتروشیمی در سال ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، مبنای محاسبه نرخ خوراک شرکت

 ریالی خواهد بود. 38.000

 

 

 96ترکیب مبلغ سربار در سال 

 

  

مواد

32%

دستمزد

4%

سربار

64%

دستمزد 

27%

مواد

4%

استهالک

12%
انرژی

23%

تعمیرات

18%

یبسته بند

6%

سایر

10%
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 سناریو 4در  97برآورد سود کارشناسی سال 

در نظر گرفته شد و برای سایر موارد مفروضات زیر در نظر گرفته  96شرکت همانند سال  سناریو میزان تولید و فروش 4برای هر 

 شد:

 68ریالی، نرخ مالمین  000.38ای سنت با دالر مبادله9ریال، نرخ خوراک  000.60دالر، نرخ دالر  230نرخ اوره جهانی  :1سناریو

 ریال 6.125صوب میلیون ریال، نرخ اوره داخلی م 9میلیون ریال، نرخ آمونیاک 

ریال، نرخ  000.50سنت با دالر مبادله ای میانگین  9ریال، نرخ خوراک 70،000دالر، نرخ دالر  230نرخ جهانی اوره  :2سناریو

 ریال 6.125میلیون ریال، نرخ اوره داخلی مصوب 12میلیون ریال، نرخ آمونیاک 75مالمین 

میلیون ریال، 75سنت با دالر تک نرخی، نرخ مالمین 9ریال، نرخ خوراک  000.70دالر، نرخ دالر  230نرخ جهانی اوره  :3سناریو

 میلیون ریال، نرخ اوره داخلی آزاد12نرخ امونیاک 

میلیون ریال، 100سنت با دالرتک نرخی، نرخ مالمین  12ریال، نرخ خوراک  000.70دالر، نرخ دالر  300نرخ اوره جهانی  :4سناریو

 نرخ اوره داخلی آزاد میلیون ریال،16نرخ آمونیاک 

 

 

 

کارشناسی 97 )4(کارشناسی 97 )3(کارشناسی 97 )2(کارشناسی 97 )1(سهماهه 97سال 96دوره مالی

5,593,2401,523,5567,280,5107,978,5999,259,91211,631,969فروش

4,454,574-3,898,179-3,421,269-3,135,123-733,479-2,661,390-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

2,931,850790,0774,145,3874,557,3305,361,7337,177,395سود )زیان( ناخالص

700,000-700,000-700,000-700,000-202,794-608,922-هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

43,3724,42850,00050,00050,00050,000خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

2,366,300591,7113,495,3873,907,3304,711,7336,527,395سود )زیان( عملیاتی

000000هزینه های مالی

432,852131,414550,000550,000550,000550,000خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

2,799,152723,1254,045,3874,457,3305,261,7337,077,395سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

606,850-450,703-381,525-346,098-60,383-219,462-مالیات

2,579,690662,7423,699,2904,075,8064,811,0306,470,545سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

000000سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

2,579,690662,7423,699,2904,075,8064,811,0306,470,545سود )زیان( خالص

1,4413702,0672,2772,6883,615سود هر سهم پس از کسر مالیات

1,789,9121,789,9121,789,9121,789,9121,789,9121,789,912سرمایه

پتروشیمی خراسان
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 (تحلیل تکنیکال پتروشیمی خراسان )خراسان

درجه محصور  45در شرکت پتروشیمی خراسان، روند حرکتی این سهم از زمان عرضه اولیه را در یک کانال صعودی با شیب 

فوق اعتبار چندانی نداشته و از طرف و به دلیل عدم دیتای کافی و همچنین روند رو به رشد بلند مدتی، کانال سنمودیم. البته از یک

بینی رفتار آتی نمود. بنابراین در این تحلیل بوسیله رفتارهای گذشته، اقدام به پیشتوان های جدی، نمیه دالیل نبود اصالحدیگر ب

های ن تحلیلتریتحلیل مبتنی بر پیوت پوینت یکی از رایجها استفاده نمودیم. طوح حمایتی و مقاومتی پیوت پوینتاز روش س

 سطوحیها، منظور تشخیص نقاط مناسب ورود به یک معامله و خروج از آن است. پیوت پوینت گران بهمورداستفاده توسط معامله

همانطور که در تصویر  رو شود.هتقاضا روبافزایش یا و بازار با فشار عرضه رود در آن نقاط، از نمودار قیمتی هستند که انتظار می

ترین سطوح مقاومتی تومانی نزدیک 1.190و  1.016 – 884تومانی پیوت ساالنه بوده و سطوح  690کنید، محدوده مشاهده می

(Resistanceمحسوب می )های بعدی قرار رسد بازار طی روزهای آتی با گذر از اولین سد، در مسیر مقاومتشوند. به نظر می

 باشد. از دست نرود، دارای اعتبار می Pivotق تا زمانی که سطح مرکزی بگیرد. تحلیل فو
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 ماه بورس کاالی ایرانمرداد دومگزارش معامالت هفته 

 رینگ پلیمری

 97مرداد  7 به منتهی هفته در شیمیایی و پلیمری محصوالت برای دستی پایین صنایع توسعه دفتر اعالمی پایه هایقیمت تمام

 رسدمی نظر به طور این پایه، قیمت درصد پنج به هاقیمت سقف کاهش به توجه با ترتیب این به. اندداشته توجه قابل قیمت افزایش

 هفته در بازار، بودن صعودی به توجه با و. است شده اعمال محصوالت پایه قیمت در قیمت افزایش درصد 5 عمال تغییر این با که

 .بودیم پتروشیمی رینگ در محصوالت اغلب درصدی 5 سقف در رقابت شاهد جاری

 قیمت به و داشته را درصد 74/1قیمت معادل  افزایش بیشترین 0150 استایرن بوتادین اکریلونیتریل پلیمری، محصوالت در

 . اندداشته را قیمت افزایش کمترین افزایش، درصد 02/0 اتیلن ترفتاالت بطری باگروه محصوالت پلی .رسید ریال 95.470

تن  59.843هزار ریال با حجم معامله  3.473.743.607ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در بورس کاال در هفته گذشته، 

برابر  2تن در حدود  5.702هزار ریال با حجم  329.778.564بوده، که سهم ارزش معامالت انجام شده توسط پتروشیمی امیرکبیر 

تن، پتروشیمی تبریز با ارزش معامله  3700هزار ریال با حجم  230.923.100معامله  با ارزش ، پتروشیمی شازندهفته گذشته

له درصد هفته گذشته و در نهایت پتروشیمی مارون با ارزش معام 50تن در حدود  2.565ریال با حجم  هزار 192.190.151

 بوده است. تن 4.224هزار ریال با حجم  249.480.836

بیشترین پتروشیمی پلی نار  PNR230Cهای گرید شیمیایی، محصول دوشنبه در میان پروپیلن در معامالت این هفته در روز

های گرید نساجی، محصول خود اختصاص داد. در میان پروپیلنباشد، را به برابر می 55عرضه را که در حدود  نسبت تقاضا بر

SF060 و  پتروشیمی پلی نارHP552R  برابر  16و  41پتروشیمی شازند بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه را که به ترتیب حدود

 محصوالت با سقف قیمت خریداری شدند. تمام، های تقاضا بر عرضهتباشد را به خود تخصیص دادند. با توجه به نسبمی

پتروشیمی  1220رابر پلی بوتادین  شید پارس،پتروشیمی تخت جم 1551در بازار بورس کاال در روز سه شنبه، پلی استایرن معمولی 

روی قیمت  پلی پروپیلن جم HP564امام و پلی پروپیلن نساجی  پتروشیمی بندر 1502استایرن بوتادین رابر روشن تخت جمشید، 

د پتروشیمی نوی ZR340Rپلی پروپیلن شیمیایی پتروشیمی پلی نار و  PNR230Cپایه معامله شدند. پلی پروپیلن شیمیایی 

در گریدهای را هفته گذشته داشتند.  باشدبرابر می 54برابر و  55حدود زرشیمی به ترتیب بیشترین نسبت تقاضا برعرضه را که در 

برابر عرضه بوده، که به همین دلیل  4پتروشیمی تندگویان تقاضا  821پلی اتیلن ترفتاالت بطری و 785پلی اتیلن ترفتاالت بطری

 مشتریان تمامی گریدها با سقف قیمتی تنها یک چهارم از تناژ وارد شده را دریافت کردند. 

 رینگ شیمیایی

 سایر اما اندبوده قیمت کاهش شاهد ولهگزان اتیلن دی و بنزن ،TDI شیمیایی محصوالت در صدراالشاره، مطالب به توجه با

 بیشترین درصد 66/5 با پنتاپالس که طوری به اندبوده صعودی جهانی، هایقیمت و دالر نرخ افزایش با همگام بازار این محصوالت

 . است داشته را قیمت افزایش افزایش، کمترین درصد 2/0 با منومر و استایرن قیمت افزایش
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برابر  20شیمیایی بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه، در اختیار منومر وینیل استات پتروشیمی شازند در حدود در میان محصوالت 

برابر عرضه بوده که بر این اساس خریداران مجبور  10و  16بوده و تقاضای دی اتیلن گالیکول پتروشیمی شازند و مارون به ترتیب 

زن خطی، اوره گرانول، آروماتیک سنگین و بنزن تقاضای کمتر از عرضه را داشته درصد در سقف قیمتی شدند. الکیل بن 5به رقابت 

 و معامله روی قیمت پایه انجام شده است.

 تن بوده است. 22.807هزار ریال با حجم معامالت  948.392.682ارزش کل معامالت محصوالت شیمیایی در بورس کاال  

 رینگ کشاورزی

هزار ریال  440.029.815هزار ریال و زعفران با ارزش معامله  796.233.425رزش معامله در رینگ کشاورزی محصول شکر با ا

و  316.276.000سویا به ترتیب دارای ارزش  خام اند. قابل ذکر است معامالت گندم و روغنداری بیشترین ارزش معامالت بوده

 اند. هزار ریالی بوده 146.577.960

تن بوده، در تمامی محصوالت ارزش معامله  66.898هزار ریال و حجم  1.699.117.600 ارزش کل معامالت در رینگ کشاورزی

 شود.هایی از رونق رینگ کشاورزی مشاهده مینسبت به هفته گذشته افزایش داشته و نشانه

 رینگ صنعتی

تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کاال رقم خورد که  215.422عرضه بیش از  10/05/97در هفته منتهی به چهارشنبه 

تن  616.477با استقبال حدود سه برابری تقاضا کنندگان معادل  تن کاهش داشته است و 144،000نسبت به هفته گذشته حدود 

اند مس ایران تولید شده تن از این کاالها مربوط به انواع محصوالت مس که عمدتا در شرکت ملی صنایع 23.145   .رو به رو گشت

 آلومینیوم تولیدی شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو(  بوده است.  1000p-99.8شمش تن بیلت و  2.060و 

 تن 35.217تن محصوالت فوالدی بوده، که شامل  190.217بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به   

که با استقبال  مجتمع فوالد خراسانو فوالد خوزستان شمش بلوم تن  45.000و  تولیدی شرکت فوالد مبارکه اصفهان  Cورق گرم 

 سبدتن  11.100مواجه شد. شرکت ذوب آهن اصفهان  رماهیروز معامالت هفته چهارم ت نیتقاضاکنندگان در آخربرابری  8حدود 

محصول  گری. دو با قیمت پایه معامله گردید رو به رو  یتقاضاهمین مقدار که با  است  کردهعرضه  18-16تیرآهن و  میلگرد مخلوط

 معامله شده است.  متیکه با سقف قو فوالد خوزستان بود  فوالد هرمزگان جنوبتختال تن  25.000بخش  نیعرضه شده در ا

نسبت را  نیشتریبه عرضه ب یبرابر 44 طور متوسط به یبا تقاضا مس کاشان یایدن یدیتول عیصناو راد شمال  لیمس گ مفتول

 بوده است. یبرابر 14با نسبت  (رالکوی)ا رانیا ومینیآلوم محصوالتمربوط به  یگروه داشته، رده بعد نیمحصوالت ا نیدر ب

هفته داشته  نیارزش معامله را در ا نیشتریب الیهزار ر 1.0193.215.197با ارزش معامله  ورق گرم شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

 3.779.809.347و فوالد  الیهزار ر 955.015.455، مس الیهزار ر 240.684.140 ومینیاست . در مجموع ارزش معامالت آلوم

 بوده است. که حدود سه برابر کمتر از ارزش معامالت هفته گذشته  الیهزار ر

 بوده است.  الیهزار ر4.975.508.942هفته  نیدر ا یکل بازار صنعت ارزش
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 گزارش قیمت های جهانی هفته گذشته خوراک ها و محصوالت شیمیایی و پتروشیمی مجله پالتس

یمیایی و  پلیمری در سه منطقه مختلف، شرق دور، ها، محصوالت شهای جهانی در گروه خوراکدر این بخش به تغییرات قیمت

جوالی که از عوامل تأثیرگذار بر قیمت گذاری محصوالت  20جوالی در مقایسه با 27آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی در تاریخ 

 .اندازیمدر بورس کاال طی هفته گذشته بوده نگاهی می

 قیمت خوراک ها

 شمال و جنوب شرقی آسیا کاهش داشت.   CFRزایشی بوده است و تنها اتیلن ها افدر هفته گذشته قیمت تمام خوراک

 دالر در تن معامله شد. 1.366درصد کاهش با قیمت  43/2با  ایآس یشمال شرق  CFRاتیلن 

های پتروشیمی در هفته گذشته بوتادین  فوب کره، با بیشترین درصد افزایش قیمت قیمت خوراکپالتس  هیطبق گزارش نشر

 1.632درصد افزایش، به قیمت  99/0ن این محصول با چی CFRدالر در تن معامله شد و  1.676درصد با قیمت  21/1معادل 

 . رسید

 اند. قابل ذکر استداشته درصد 37/0و  57/0افزایش برابر با   دالر در تن 4و  6چین به ترتیب  CFR و فوب کره پروپیلن محصوالت

 .دالر در تن معامله شد 1.082چین  CFR پروپیلن

 قیمت شیمیایی ها

درصدی به  39/2داخلی چین که با کاهش  CFR اند به جز متانولاشتهدر هفته گذشته همه محصوالت شیمیایی افزایش  قیمت د

دالر در تن  419و  375 کره بدون تغییر قیمت با همان قیمت CFRهند و  CFRهمچنین متانول دالر در تن رسید.  3.060قیمت 

 .معامله شد

درصد  34/2و  01/1جنوب شرقی آسیا نیز به ترتیب  CFR تایوان و CFRمتانول   ،نیچ  CFR ی متانولدرصد 02/1 به تبع افزایش

 . دالر معامله شد 398به قیمت  نیچ CFRاند و متانول افزایش داشته

را به ثبت  نیچ  CFRدالر در  1.401دالر در تمام مقاصد تحویلی خود افزایش قیمت یافت و قیمت  19استایرن منومر حدود 

 .رساند

MEG ،  CFRدرصد و  16/1 نیچCFR  درصد افزایش قیمت داشت و  29/3 نیچ یداخلCFR  909قیمت  به این محصول نیچ 

 . دالر در تن بالغ گردید

 .وتایوان رسید نیچ  CFRدر  1.031درصد افزایش به قیمت  88/2پارازایلین در هفته گذشته با 

. در مله شددالر در تن معا 6.334قیمت درصد افزایش داشت و به  23/3محصول تولوئن در هفته گذشته  نیچ یداخل CFRقیمت 

 . درصد افزایش داشت 44/2و  34/2یب و فوب کره به ترت نیچ  CFRحالی که این محصول در 
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به  844، افزایش داشت. این محصول از درصد 52/0دالر معادل  4/4 نیچ CFR، اسید ترفتالیک، ماده اولیه پلی اتیلن ترفتاالت 

 دالر افزایش یافت. 849

 34/13درصد برابر با  61/1در فوب کره و دالر معامله شد  847 متیدالر و با ق 1/8درصد رشد معادل  97/0بنزن  نیچ CFR متیق

 .است داشته افزایشدالر 

دالر در تن در فوب کره  846تایوان به قیمت  CFRدرصد افزایش در فوب کره و  87/2زایلین مخلوط در هفته گذشته با حدود 

  رسید.

 قیمت پلیمری ها

 هر سه منطقه بدون تغییر باقی ماند. گروه پلی اتیلن سنگین تزریقی در هفته مورد نظر در

HIگروه پلی استایرن معمولی و پلی استایرن مقاوم  I PS  در هر سه منطقه شرق دور، آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی به

 اند.درصد داشته 1/28و  درصد34/0ترتیب افزایش قیمت 

دالر در هر تن افزایش یافته  15تن و در شرق دور دالر در هر  5در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی  PVCقیمت سوسپانسیون 

 است.

پلی اتیلن سنگین فیلم در منطقه آسیای شرقی بدون تغییر باقی مانده، این در حالیست که در دو منطقه آسیای جنوب شرقی و 

دالر در هر تن رسیدند. در  1.311و  1.330کاهش یافتند و به ترتیب به درصد 0/76و  1/12 در حدودها به ترتیب قیمت شرق دور

طول هفته مورد نظر پلی اتیلن سنگین بادی در آسیای جنوب شرقی و شرق دور بدون تغییر باقی ماند و تنها در آسیای شرقی با 

 دالر در هر تن رسید. 1.331کاهش به درصد  0/75

ا کاهش قیمت در هر سه منطقه مشاهده شد. پلی پروپیلن گرید نساجی در شرق دور و در گروه پلی پروپیلن در تمامی گریده

کاهش یافته است. در گرید درصد  0/39و در آسیای شرقی درصد  0/8و درصد  0/41آسیای جنوب شرقی به ترتیب در حدود 

دالر در هر تن کاهش یافته  15دود باشد که قیمت این محصول در حمی تزریقی بیشترین کاهش قیمت مربوط به منطقه شرق دور

دالر در هر تن کاهش  20دالر در هر تن رسیده است. پلی پروپیلن فیلم نیز در شرق دور و در آسیای شرقی حدود  1.206و به 

دالر در هر تن رسیده و در نهایت پلی پروپیلن گرید شیمیایی در آسیای جنوب شرقی و  1.256و  1.226یافته و به ترتیب به 

دالر در هر تن  1.226به درصد  2/78دور با کاهش بیشتر در حدود  کاهش یافته و در شرقدرصد 1/55یای شرقی در حدود آس

 رسیده است.

دالر در هر تن رسید که  1.166دالر در هر تن و در آسیای جنوب شرقی به  1.146پلی اتیلن سبک خطی معمولی در شرق دور به 

 0/78در هر سه منطقه در حدود  C6اند. پلی اتیلن سبک خطی کاهش قیمت داشتهدرصد 1/27و درصد 0/44به ترتیب در حدود 

Butدرصد کاهش یافته است و در نهایت پلی اتیلن سبک خطی  ene  در هر دو منطقه شرق دور و آسیای جنوب شرقی با کاهش

 دالر در هر تن رسید. 1.131تن به دالر در هر  10دالر در هر تن مواجه شد و در آسیای شرقی با کاهش  5قیمت حدود 
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دالر در هر تن در شرق دور و  1.941و  1.926دالر در هر تن افزایش قیمت به  25و  20( با ABS)اکریلونیتریل بوتادین استایرن

 آسیای جنوب شرقی رسید.

دالر  1.294کاهش به درصد  1/51قیمت در خاورمیانه در طول هفته گذشته کاهش داشته به نحوی که پلی اتیلن سنگین با حدود 

دالر در  0/2درصد در حدود   0/02در هر تن رسیده است. پلی اتیلن سبک خطی تنها گرید در خاورمیانه است که با افزایش قیمت

کاهش  درصد  1/15و  درصد   1/48یلن نساجی و تزریقی نیز به ترتیبرسیده است. پلی پروپ دالر در هر تن 2/1.090هر تن، به 

 اند.قیمت داشته

 

 سکه فیزیکی )تایم فریم روزانه( تحلیل تکنیکال

)در گام آخر رشد(، شاهد شدت  موج الیوتی 5پس از یک حرکت قدرتمند صعودی به شکل ، فیزیکیدر تحلیل تکنیکال سکه 

ای که گذشت بودیم. با توجه به قرار گرفتن اندیکاتورها و اسیالتورها در منطقه اشباع از خرید، ها از روزهای میانی هفتهگرفتن عرضه

حمایتی  مهمترین سطوح  Retracementرسد یک دوره کاهش قیمت را داشته باشیم. در این تحلیل با ابزار فیبوناچی به نظر می

ایم. بنابراین باید منتظر ماند و دید بازار کدام یک از این سطوح را به عنوان نقطه برگشتی و برقراری تعادل انتخاب را مشخص نموده

های ارزی خود را روشن کند، احتمال اصالح سکه بیش از کند. توجه به این نکته ضروری است که اگر دولت تکلیف سیاستمی

 ود.رشد قیمت خواهد ب

 

 



  28 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 خودرو و ساخت قطعات

 را قطعات تأمین ارزی، اخیر تصمیمات: گفت خودروسازان انجمن دبیر

 همین. است کرده مواجه مشکل با خودروسازان و سازانقطعه برای

 امکان که شوند تولید قطعه نقص با خودروهایی که شده منجر موضوع

 ماه 2 مدت به نسنجیده تصمیم یک با دولت. نباشد فراهم آن عرضه

 هزار 60 تا 50 حدود. نمود مواجه مشکل با را تولیدی هایشرکت

. است موجود خودروسازان انبارهای در قطعه نقص دلیل به خودرو

 بازار قیمت با خودرو فروش اجازه خواستیم صنعت وزیر از اینامه در. شد خودرو بازار ریختن هم به باعث مردم سرگردان نقدینگی

 . کند صادر را

 ها و موسسات اعتباریبانک

 از حاکی ریالی، 75 سود تحقق و ماهه 3 مالی هایصورت: گفت ،97 سال دستاوردهای درخصوص ملت بانک مدیرعامل معاون

 با وی. است بوده ریال 12 قبل سال مشابه ماهه 3 برای عدد این که است حالی در این. است سهامداران برای خوشی خبرهایی

 درصد 45/12 به را پول ایبهره شده تمام قیمت خود، منابع بازار از سهم حفظ ضمن به اشاره

 95 سال پایان در پول ایبهره شده تمام قیمت که است حالی در این: افزود دهد، کاهش

 با: کرد خاطرنشان صمدی. بود درصد 7/13 میزان به 96 سال پایان در و درصد 15 حدود

 بانکی غیر سهام و مازاد امالک فروش بر را خود توان جاری سال در ملت بانک اینکه به توجه

 بر مثبتی اثرات که شده حاصل زمینه این در خوبی توفیقات تاکنون نموده، متمرکز

 بر عالوه نبوده، منعکس ماهه 3 عملکرد در اخیرالذکر فروش از ناشی سود: افزود وی. داشت خواهد جاری سال مالی هایصورت

 بدنبال را بانک سودآوری افزایش بالتبع و بانک دهیوام توان افزایش باعث شده، انجام هایفروش در بانک منابع آزادسازی آنکه

 . داشت خواهد
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 داروییمحصوالت 

 آن ازای در و بوده روروبه یورو تخصیص عدم با اخیر ماه یک طی کشور دارویی صنعت: گفت دارو واردکنندگان اتحادیه رییس

 دارویی هایهزینه. است مشکل بسیار یورو به ارزها این تبدیل که شده پرداخت هادارویی به ترکیه لیره و چین یوان مانند ارزهایی

 از بیش دارویی هایشرکت دلیل همین به و بوده دارو مصرف میزان از کمتر شده، گرفته نظر در دارو برای سالمت بیمه توسط که

 هایسیاست: گفت ریاحی. اندنشده پرداخت ولی گذرد،می آنها سررسید  از سال یک از بیش که دارند معوقه تومان میلیارد 3.500

 مستقیم صورت به دارند، قرار اول گروه جزو دارویی اولیه مواد و دارو اینکه به توجه با ولی کرده کُند را فرایندها همه ارزی جدید

 .ایمنداشته را ثانویه بازار و نیما سامانه و دیگر صنوف مشکالت و گیرندمی ارز نفت فروش محل و مرکزی بانک از

 محصوالت شیمیایی

 صادرات شروط آن اساس بر که شد ابالغ تجارت و معدن صنعت، وزیر سوی از پتروشیمی محصوالت بازار تنظیم العمل دستور

 کارگروه، این اعضای تصمیم با. شدند گذاری قیمت مشمول دستی پایین صنایع محصوالت و مشخص پتروشیمی محصوالت

 در عرضه مقادیر رعایت در پتروشیمی، هایشرکت عملکرد کنترل ضمن شدند مکلف دستورالعمل در مندرج نظارتی هایدستگاه

 تعیین کار سازو ابالغیه این در. کنند برخورد تخلفات ،با کاال عرضه برای مربوطه صنایع و شده کشف قیمت های رعایت بورس،

 هایمحموله نرخ یا جهانی قیمت معادل رقم این است شده مشخص کاالیی بورس در عرضه قابل پتروشیمی محصوالت پایه قیمت

 .باشد بورس در درصد 5 تا حداکثر رقابت امکان و مرکزی بانک رسمی ارز تسعیر نرخ در ضرب فارس، خلیج در صادراتی

 

 

 

 قیمت که است ایگزینه با اولویت فارس، خلیج در صادراتی هایمحموله نرخ یا جهانی قیمت معادل انتخاب در ترتیب این به 

 تامین دادن قرار اولویت. است الزامی آن رعایت و تعیین پتروشیمی هایمجتمع توسط محصوالت عرضه کف رعایت. دارد ترپایین

 .است شده لحاظ مصوبه این در نیز پتروشیمی محصوالت عرضه کف رعایت به صادرات شدن منوط و صادرات بر داخلی نیاز

 

 زیار و بانکی هایمحدودیت رفع از دارو و غذا سازمان رییس

 و پول شورای ترپیش. داد خبر دولتی دارویی هایشرکت برای

 دارویی هایشرکت که بانکی تسهیالت سقف میزان اعتبار

 نقدینگی به کمک منظور به را کنند استفاده توانستندمی

 .است داده افزایش برابر دو میزان به هاشرکت
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 این:  فتگ و داد خبر سیمان قیمت درصدی 12 افزایش با وزارتخانه این موافقت از تجارت و معدن صنعت، وزیر معاون

: شد یادآور طهراب این در سرقینی. است شده اجرایی و محاسبه درصد 6 سالیانه( 97 و 96) اخیر سال 2 برای بها افزایش

 نسبت عرضه ونیفز از ناشی امر این و بود مصوب نرخ از ترارزان درصد 30 تا 20 بازار در سیمان قیمت گذشته هایسال در

 .داشت نخواهد مشکلی چندان سیمان بازار بنابراین تقاضاست؛ به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارراه این و بوده ارز ارباز مدیریت برای مرکزی بانک کارهایراه از یکی شناور ارز :مجلس در تهران مردم نماینده سروش،

 و است تردقیق و ترکامل تر،علمی مرکزی بانک جدید ارزی بسته .است شده گنجانده مرکزی بانک جدید ارزی بسته در

 ارز و کاال مفاسد با مبارزه ستاد ماموران و نظارتی هایدستگاه .کندمی بیشتر را ارز بازار در هانرخ پایداری برای امیدواری

 .بگیرند اقتصادی نابسامانی این در را کسی چه یقه که دانندنمی هم

 رئیس اول معاون با فوالد انجمن رئیس جلسه طی

 درخواست حاوی که ماه تیر 20 مورخ جمهور،

 صادرات از حاصل ارز تخصیص برای تولیدکنندگان

. شد تقدیم ایشان به بود گروه همین به هافوالدی

 جهانگیری، همکاری قول و انجمن هایپیگیری با

 به و تصویب اعتبار و پول شورای در موضوع این

 ارز شد مقرر جلسه این در. شد ارجاع دولت هیئت

 اختیار در فوالدی هایشرکت صادرات از حاصل

 گیرد قرار نیازهایشان تامین برای واحدها این خود

 در ارز بازار مدیریت منظور به نیز ارز مابقی و

 .شود عرضه ثانویه بازارهای

 چند شدن اضافه از «پرداختبه» مدیرعامل

 حوزه در: گفت و داد خبر جدید محصول

 ایویژه فعالیت منظوره، چند خاص هایکیوسک

 راه به اشاره با ترابیان علی محمد. ایمکرده آغاز را

 های جایگاه در منظوره چند هایکیوسک اندازی

 هاکورت فود و هارستوران ها،بیمارستان سوخت،

 اندروید هایکارتخوان از نمایشگاه در: کرد اعالم

 در که هستیم امیدوار و کردیم رونمایی شرکت این

 شرکت تولیدات سبد وارد محصول این جاری سال

 .شود «ملت پرداختبه»
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