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 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 

شوند که بازار سرمایه با محوریت صنایع صادرات محور از بازارهای های گرم تابستانی در حالی یکی پس از دیگری سپری میهفته

ای های جدید در ساختمان شیشهبه مسائل ارزی و حضور رئیس جدید بانک مرکزی با سیاستموازی پیشی گرفته است. توجه 

ومین هفته مرداد ماه در حالی های بازار را بر ریل صعود قرار داده است. پرونده سمیرداماد یکی از مهمترین دالیلی است که پایه

های خود ادامه از سوی ایاالت متحده کماکان به رکوردشکنیهای اقتصادی بدون توجه به آغاز تحریم شد که بورس تهران بسته

ای به بازار سرمایه هستیم. البته در بازار روز چهارشنبه فضا متفاوت بود و برخی از دهد و شاهد تزریق نقدینگی قابل مالحظهمی

 ابهامات در مسایل ارزی و بورس کاال موجب شد تا بازار در مسیر اصالح موقت قرار بگیرد. 

واحدی بسته شد که این رقم در پایان  123.951طی دومین هفته مرداد ماه در حالی با ارتفاع  «شاخص کل بورس تهران»پرونده 

 7.570واحد رسید. بنابراین باید گفت که بازدهی تابلوی بورس در سومین هفته مرداد ماه برابر با  131.521ای که گذشت به هفته

هزار  116های قبلی هم اشاره شد، دماسنج بازار سرمایه با گذر از سد است. همانطور که در گزارش درصد( بوده 6.11واحد )معادل 

هزار واحدی را دنبال کند. لذا روند صعودی شکل گرفته، ادامه خواهد داشت با این تفاوت که  140واحدی می تواند اهدف بیش از 

 سازی و اصالح موقت را داشته باشیم. شده و حتی کف رود مقداری از شتاب و سرعت رشد بازار کاستهانتظار می

رشد محقق شده طی هفته گذشته صرفا مشمول  دهدنشان میکه را داریم « وزنهم»، شاخص سرمایه در متغیر با اهمیت دیگر بازار

 در ارتفاعومین هفته مرداد را وزن ستر تحول خاصی رخ نداده است. شاخص همهای کوچکچند صنعت بزرگ بوده و عمال در گروه

( 23وزن در این هفته )واحد رسید! بنابراین باید گفت که بازدهی شاخص هم 18.913واحدی آغاز نمود و تا پایان هفته به  18.936

 واحد منفی بوده است.

 "ن بوده و رفتار نسبتاتر شدوسیعرسیم. بازار کوچکی که بواسطه ورود نمادهای جدید، به مرور در حال اما به فرابورس می

 1.500گران، شاخص فرابورس تهران در سومین هفته مرداد ماه تا ارتفاع در نتیجه رفتار معاملهمشابهی با با تابلوی بورس دارد. 

واحد بوده و این بررسی نشان از آن  1.429در پایان دومین هفته مرداد ماه  Ifexواحدی پیشروی نمود. گفتنی است، ارتفاع 

 درصد را به ثبت رسانده است.  4.97واحدی برابر با  71که فرابورس تهران بازدهی دارد 
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که ای در هفتهباشد. بانک مرکزی میهای جدید ستان تحت تاثیر تحوالت بازار ارز و سیاستتابلوهای بازار سرمایه در چله فصل تاب

های نفتی وردهآهای پتروشیمی، فوالدی، فرکاالهای شرکتارز صادراتی همه گذشت، رئیس بانک مرکزی اعالم کرد که از این پس 

رفت. عبدالناصر همتی قصد عمق دادن به بازار دوم ارزی کشور را دارد. با این سیاست، عمال بسته قبلی خواهد ثانویه بازار  بهو ... 

ادراتی خود را با نرخ آزاد تبدیل به توانند ارزهای صی بزرگ بورسی میهاها و بنگاهز رده خارج خواهد شد و حاال شرکتدولت ا

 ریال کنند و این یعنی سود آنها اثرات مثبتی را تجربه خواهد کرد. 

های صادرات محور رکورهای جدیدی را در تابلوی معامالت به شرکت لذا فعاالن بازار به این سیاست واکنش نشان داده و در نتیجه

ها در بورس کاال روشن نشده و بسیاری رد و هنوز تکلیف وضعیت فروش شرکتود داثبت رساندند. البته ابهاماتی در این حوزه وج

هایی که طی سهام شرکترسد به نظر میاز فعاالن و سرمایه گذاران در انتظار مصوبات دولت و بانک مرکزی در این زمینه هستند. 

نیاز به برچیده شدن سایر ابهامات ارزی به ویژه در اند، برای هموار شدن این مسیر کردهمدت اخیر بر اساس تحوالت ارزی رشد 

 حوزه بورس کاال دارند.

پتروشیمی باید مابه التفاوت ارز رسمی و ارز فروش های فوالدی و گوید: شرکتمی دیجد یبسته ارز 3تبصره بند به عنوان مثال 

، به همان نرخ انداند اما تحویل ندادهها وارد کردهشرکت این یعنی دالرهای که رفته در بازار ثانویه از زمان تعهد را پرداخت نمایند.

ها هنوز وارد سامانه نیما نشده است. اما به نظر این از فروش صادراتی شرکت درصد 30در حدود بسته قدیم قابل تبدیل است. گویا 

مانده از های باقیجدید را صرفا برای ماه، نرخ ارز های خودن بازار در تحلیلموضوع چندان با اهمیت نخواهد بود چراکه اکثر فعاال

 ها داشته باشد.بر وضعیت سود و زیان شرکت اهمیتی تواند اثر منفیه بودند. بنابراین این تبصره نمیسال لحاظ کرد

های اقتصادی ریکا درخصوص از سرگیری تحریماما اتفاق مهم دیگر که البته بازار آمادگی آن را داشت، صدور فرمان اجرایی آم

را کاهش ندهند، خود را در  رانیکه کار با ا یینهادها ایافراد : گفت ایدر بیانیهرئیس جمهور آمریکا بود. بر اساس این گزارش، 

هستند که  ییهامیتحر نیترسخت نهایا خود نوشت: ترییدر صفحه تو« دونالد ترامپ» قرار خواهند داد. نیسنگ یمعرض عواقب

 .دیخواهند رس یاند و در ماه نوامبر به سطح باالترتا به حال اعمال شده

بند  ذیلهایی که و باید منتظر ماند و دید شرکتها از روز سه شنبه گذشته آغاز شده تحریم با این وضعیت باید گفت که فاز اول

بنابراین با آغاز شهریور،  !ولید و فروش مواجه خواهند شدش تبخ گیرند، با چه تغییراتی درهای ظالمانه آمریکا قرار میتحریم

کنیم، بحث مختصر به آن اشاره میای برای بازار خواهد داشت. اما نکته دیگری که بطور اهمیت ویژه هاشرکت های ماهانهگزارش

دامه محور، به سایر صنایع نیز سرایت کند. ارسد روند صعودی شکل گرفته در صنایع کاالت تورمی از بازار است. به نظر میانتظارا

و « شاخص کل»ماه اخیر، شکاف بزرگی بین  2ن در بازار خواهد شد. طی ازای سبب برقراری توورود نقدینگی به تاالر شیشه

 های آتی شاهد کاهش این شکاف باشیم. از هفتهشود بینی میایجاد شده و پیش« وزنشاخص هم»
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 پیش بینی بازار 

های به همراه شرکت« های نفتیفرآورده»و « شیمیایی» ، «های فلزیکانی»، «فلزات اساسی»صنعت  4ی که گذشت، ادر هفته

ها بودیم. نقدینگی به این دست گروهتداوم ورود ند و شاهد را به خود جلب کردبیشترین توجه بازار سرمایه گذاری  ای وچند رشته

، «بانکداری»های بزرگ فاصله گرفت و در مسیر صنایع متوسط نظیر ها از گروهروز پایانی هفته بخشی از نقدینگی حقیقی 2البته در 

 قرار گرفت. « انبوه سازی»و « خودروسازی»و « سیمانی»

دهد که از بازار سرمایه نشان میمردان و رئیس جمهور حمایت جدی دولترسیم. میماه مرداد پایانی بینی بازار هفته اما به پیش

رشد دماسنج این بازار ادامه خواهد داشت. اما تداوم حرکت کوتاه مدتی بازار مشروط به مصوبات ارزی بانک مرکزی و تعیین تکلیف 

، رغم اثرپذیری از تحوالت ارزی تحول خاصی نداشتهها در بورس کاال خواهد بود. یکی از صنایعی که علیوضعیت فروش شرکت

 تری در صنعت خاکستری بازار سرمایه باشیم. های آتی شاهد تحرکات قویرسد در هفتهصنعت سیمان است. به نظر می
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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(

اوراق بلوک و 

 )م.ت(

13/5/1397  1.105 519 86 605 500 

14/5/1397  1.381 860 164 1.024 357 

15/5/1397  1.720 1.092 134 1.226 494 

16/5/1397  1.258 822 152 974 284 

17/5/1397  1.102 472 124 596 506 

 2.141 4.425 660 3.765 6.566 جمع کل

 1.605 2.539 373 2.166 4.144 جمع هفته گذشته

58٪ اختالف )درصد(  ٪74  ٪77  ٪74  ٪33  

 

 

 بازدهیدرصد  یزان بازدهیم 17/5/97تا تاریخ  10/5/97از تاریخ  هاشاخص

11/6٪ 7.570 131.521 123.951 شاخص کل بورس  

-23 18.913 18.936 وزن(شاخص کل )هم  ٪12/0-  

97/4٪ 71 1500 1.429 شاخص فرابورس  
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  الیر ونیلیم – معامالت ارزش گراف

 

دهد که حجم و ارزش معامالت کماکان در سطوح مطلوبی قرار دارد. طی هفته اخیر، بیشترین ارزش معامالت نشان میجداول فوق 

روز پایانی هفته با کاهش هیجان در  2البته در . کلید زدها را مین عامل رشد قیمتهخرد در کل تاریخ بورس تهران رقم خورد و 

تری را داشته باشیم. به ویژه رسد در هفته جاری نیز معامالت کم حجمبازار، تا حدودی از ارزش معامالت کاسته شد و به نظر می

بازار برای ادامه حرکت نیاز به ها در بازار عرضه شد و بدیهی است که اینکه طی روزهای اخیر حجم باالیی از سهام توسط حقوقی

 هضم سهام عرضه شده داشته باشد.

میانگین )میلیارد تومان  4.425ومین هفته مرداد ماه سدر ( بازار بورس و فرابورس 2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در 

هفته دومین  (میلیارد تومان 508میانگین روزانه )میلیارد تومانی  2.539بوده که در قیاس با معامالت  (میلیارد تومان 885روزانه 

با باشد. تحقق انتظارات و کاهش التهاب بازار طال و ارز میدهد. این افزایش ناشی از می درصدی را نشان 74ماه، رشد حدود  مرداد

توان به تداوم ، میقی بماندمیلیارد تومانی با 500توجه به موارد مطروحه، تا مادامی که ارزش معامالت روزانه در سطوح بیش از 

 روند صعودی شکل گرفته و ثبت رکوردهای جدید امیدوار بود.
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 مجله خبری

 اخبار سیاسی 

 یاهیانیب در و کرد امضا را رانیا هیعل هامیتحر اول مرحله یاجرا ترامپ دونالد

 یعواقب معرض در را خود ندهند، کاهش را رانیا با کار که یینهادها ای افراد: گفت

 از قبل ،یالمللنیب یهاشرکت از یاریبس که خرسندم. داد خواهند قرار نیسنگ

 هم یمتعدد یکشورها. اندداده خبر رانیا بازار ترک یبرا خود میتصم از ن،یا

 یدیتهد امروز رانیا. کنندیم قطع ای ترکم را رانیا خام نفت واردات که اندگفته

 از و فیتضع را یالمللنیب یمال نظام آنها ما؛ متحدان و کایآمر یبرا است

  .کنندیم تیحما جهان، سراسر در انینظامشبه و هاستیترور

 

 بزرگ هایبانک و ملیتی چند هایشرکت اینکه بیان با انگلستان در ایران سفیر

 تدوین حال در هااروپایی که گفت پذیرند،نمی را ایران با فعالیت ریسک

 طرف از. هستند ایران با کوچک و متوسط هایشرکت فعالیت برای هاییبرنامه

 از هند نفت واردات آمریکا، هایتحریم بازگشت آستانه در: نوشت رویترز دیگر

 همچنین. است رسیده روز در بشکه هزار 768 رکورد به درصدی 30 رشد با ایران

 مقام دو. کرد رد را ایران نفت واردات توقف برای آمریکا درخواست چین دولت

 .کند ترغیب ایران از نفت واردات قطع برای را آنها چین، با مذاکرات در نتوانست واشنگتن که گفتند آمریکایی

 

 سنگاپور خارجه امور وزیر و جمهور رئیس با: نوشت توئیتی در خارجه امور وزیر

 جهانی اجماع. کردم دیدار اندونزی و استرالیا نیوزیلند، چین، خارجه وزرای و

 اتحادیه اقدامات جزئیات موگرینی خانم با. دارد وجود برجام حفظ برای روشنی

 بررسی را برجام از ایران مردم اقتصادی مندیبهره از اطمینان برای دیگران و اروپا

 ارتباطات گذشته هفته: شد مدعی عربی رسانه یه دیگر، طرف از. کردیم

 .است گرفته صورت آمریکا و ایران مسئوالن بین زیادی غیرمستقیم
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 انگلستان، و فرانسه آلمان، خارجه وزرای با مشترک ایبیانیه در موگرینی فدریکا

 نسخه کرد اعالم ایران، علیه آمریکا یکجانبه هایتحریم احیای از تأسف ابراز ضمن

 با مقابله برای فردا از اروپا اتحادیه تحریمی مسدودساز قوانین شده روز به

 هستیم مصمم ما: گفت همچنین. شوندمی اجرایی ایران، علیه آمریکا هایتحریم

 هستند ایران با قانونی تجارت انجام حال در که اروپایی اقتصادی فعاالن از که

 مالی هایکانال جمله از که اندشده متعهد برجام، ماندهباقی اعضای. کنیم حفاظت

  .بخشند تداوم و کرده حفظ را ایران گاز و نفت صادرات ادامه و ایران با موثر

 

 هاییکمپانی از حمایت به کرد اعالم ایبیانیه در آلمان دولت رویترز، گزارش به

 خواهد ادامه هستند، مواجه آمریکا هایتحریم با و دارند کار و کسب ایران با که

 که داد هشدار برلین، در وکارهاکسب جمله از اروپایی هایشرکت به و داد

. کنند شکایت هاتحریم دلیل به وارده هایخسارت برای آمریکا دولت از توانندمی

 ضامن برلین»: نوشت آلمان اقتصاد وزارت بیانیه به اشاره با «رویترز»

 در« .کنندمی کار و کسب ایران با که است هاییکمپانی صادرات و گذاریسرمایه

 سوی از گذاریسرمایه ضمانت و صادرات ضمانت»: است آمده آلمان وزارت بیانیه

  «.است باقی خود قوت به همچنان هاکمپانی برای آلمان اقتصاد وزارت

 

 اجرای برای کشور این دولت تعهد بر تأکید ضمن آمریکا خارجه وزارت سخنگوی

 هیثر». گفت «ایران با جدید توافق» لزوم از دیگر بار ایران علیه هاتحریم کامل

 :گفت ایران علیه آمریکا هایتحریم بسته اولین شدن اجرایی به اشاره با  ،«ناوئرت

 تصریح ادامه در وی« .است متعهد هاتحریم آن اجرای به کامالً متحده ایاالت»

 طور به که است ایران با جدیدی توافق به رسیدن دنبال به متحده ایاالت»: کرد

 تنها[ توافقی چنین. ]دهدمی قرار مدنظر را ایران کنندهثباتبی رفتارهای جامع،

 تروریسم از آنها حمایت موشکی، برنامه بلکه شود،نمی آنها ایهسته برنامه شامل

  «.گیردمی بر در هم را منطقه در مخربشان رفتارهای و
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 اخبار اقتصادی 

 تصفیه هایواحد و هاپاالیشگاه به تحویلی غنی گاز و گازی میعانات خام، نفت

 ارزش عوارض مالیات صرفا و شدند مستثنی افزوده ارزش بر مالیات شمول از

 عنوان به مشمول خدمات و کاالها سایر فروش به مربوط شده پرداخت افزوده

 سال از است موظف مالیاتی امور سازمان. بود خواهد پذیرش قابل مالیاتی اعتبار

 خود هایحساب در ایران نفت ملی شرکت از هاپاالیشگاه که مواردی در 87

 را آن اند،کرده منظور مالیاتی اعتبار عنوان به را افزوده ارزش عوارض و مالیات

 .نماید واریز مالیاتی امروز سازمان هایحساب به را مبلغ نیز نفت ملی شرکت و کند مطالبه ایران نفت ملی شرکت از

 

: گفت هیثانو بازار و دولت یارز دیجد بسته درخصوص یمرکز بانک سیرئ

 کاالها نیا ارز نرخ 98 نیفرورد انیپا تا) یدولت ارز با دارو و یاساس یکاالها

 یهمت. داشت خواهد یادیز عمق دوم بازار اما شد خواهد نیتام( تومان 4.200

 هر. یاساس ریغ ای است یاساس کاال ای. داشت مینخواه 3 و 2 گروه گرید: گفت

 فروش و دیخر: گفت یهمت. کند ارز نیتام بازار قیطر از دیبا یاساس ریغ یکاال

 یهمت. شد خواهد کنترل هایصراف فروش البته و شد مجاز هایصراف توسط

  .شود یاتیعمل یارز سود پرداخت و یارز دیجد ماتیتصم که داد نانیاطم

 

 ایران علیه تحریم طراحان از یکی گذشته هفته: گفت دارایی و اقتصادی امور وزیر

 زیرا کند، پیاده را ایران علیه خود تحریمی اهداف تواندنمی ترامپ که کرده عنوان

 یابدمی افزایش استراتژیک محصول این جهانی قیمت شود، تحریم ایران نفت اگر

 هایتحریم هدف. شودمی جبران ایران درآمد کمبود کم، نفت صادرات همان با و

 در را FATF به ایران پیوستن کرده سعی دولت و است کشور بانکی نظام آمریکا

 است، شدن اجرایی مرحله در الیحه 4 که کرده عنوان و دارد نگه تعلیق حالت

 بانکی فعالیت و گیردمی قرار سیاه لیست در ایران نشود، تصویب لوایح این اگر اما

  .دهد انجام تواندنمی نیز را سوئیفت از خارج
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 های جهانیبازار

 

 نام مواد 13/05/1397 20/05/1397 تغییر هفتگی

 نفت 73 72 1/37%-

 طال 1213 1211 0/16%-

 بیلت 501 492 1/8%-

 مس 6175 6153 0/36%-

 روی 2606 2540 2/53%-

 آلومینیوم 2028 2092 3/16%

 سنگ آهن 67 68 1/49%

 سرب 2112 2099 0/62%-

 متانول 393 395 0/51%

 اوره 267 281 5/24%

 رشد جوالی ماه در چین خارجی تجارت هایتواند در نوسانات بازار موثر باشد. دادهمهم داریم که می دو خبردر بازارهای جهانی، 

 1/14دهد و این در شرایطی است که واردات ماه گذشته درصدی را نشان می 2/16 بینیپیش مقابل در واردات درصدی 3/27

واهمه دارد بحث جنگ تجاری آمریکا با چین است. بر اساس این ترس و درصد بوده است. اما خبر منفی که بازار به شدت از آن 

میلیارد دالر محصوالت مشمول تعرفه وارداتی از چین  16ای فهرستی از در بیانیه« نمایندگی تجاری ایاالت متحده دفتر»گزارش، 

اداره گمرک و حفاظت »خواهند شد و تعرفه بیشتر % 25شده مشمول مطابق این بیانیه، محصوالت اعالم  .منتشر کرده استرا 

واشنگتن، این اقدام  .های گمرگی جدید را روی آنها اجرا خواهد کردتعرفه اوت )اول شهریور ماه( 23از روز « مرزی ایاالت متحده

های فناورییکایی و انتقال غیرقانونی های غیرمنصفانه چین در زمینه سرقت مالکیت معنوی آثار آمرپاسخ آمریکا به روش»را 

 شود. های آمریکا میست که مشمول تعرفهاین دومین بسته از کاالهای چینی ا .تعبیر کرده است« آمریکایی به شرکت های چینی

 نفت

 بازارهای تجاری، تشدید تنش ناشی ازبه رغم احتمال کاهش رشد اقتصاد جهانی ها محدود بود. نوسان قیمت، در بازارهای نفتی

ما اعتقاد نداریم »کرد: موسسه بی ام آی ریسرچ اعالم کند. افت نمیهای نفتی آمریکا علیه ایران نفت به دلیل در پیش بودن تحریم

ها ل، احتمال افزایش قابل توجه قیمتو از این رو تا پایان سا اندقیمت نفت برنت بر جای گذاشتهها تاثیر کامل خود را بر که تحریم

میلیون بشکه در روز  3/1هزار تا  500ها مابین صادرات نفت ایران به دلیل تحریم تحلیلگران انتظار دارند، کاهش «.وجود دارد

اند. هنوز مشخص نیست ت از ایران کردهباشد، زیرا از هم اکنون کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و هند اقدام به کاهش خرید نف

 .ان تسلیم فشارهای آمریکا خواهد شد یا خیرکه آیا چین، در مورد خرید نفت از ایر
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 سنگ آهن  –فوالد 

 در تا وضعیتی نسبتا مشابه با سنگ آهن داشت نیز شانگهای میلگرد شاخص در هفته اخیر روند صعودی را طی نمود. آهن سنگ

های شرکتیکی از  آهن سنگ معدن ریلی حمل مسیر دهدمی نشان گزارشات .گیرد قرار ایندکس تعریف تاریخ از سطح باالترین

 9 حمل منظور به کافی بار عمال Dampier بندر و بوده متوقف روزه 7 حداقل دوره یک برای تعمیرات بدلیل استرالیا در بزرگ

 سازدمی مواجه تاخیر با را چین بنادر به سپتامبر ماه هایمحموله تحویل موضوع این! ندارد سایز کپ تنی هزار 100 کشتی 10 الی

در سطح  تقاضا-عرضه فعال و نداریم بازار رویه ب بلندمدت اثرات انتظار البتهه است. بود آهن سنگ قیمت رشد عوامل از یکی و

 تعادل قرار دارند.

 فلزات رنگین

طبق آخرین خبرهای منتظر شده، کاهش موجودی انبارها ادامه دارد اما بحث جنگ تجاری میان آمریکا و چین مانعی برای رشد 

 رشد امید به اخیر هفته 2 طی و دهدمی ادامه خود نزولی روند به LME انبارهای موجودیباشد. در فلز آلومینیوم، ها میقیمت

 در و کندمی طی نزولی روند نیز چین انبارهای کارشناسان معتقدند که !است شده لغو مالکان سوی از فروش مجوز %19 ها،قیمت

 اول نیمه در درصدی 8 کاهش با را کشور این آلومینیم تولید ،کانادا کارگران اعتصاب. داشت خواهد بیشتری کاهش سال دوم نیمه

 هامجتمعیکی از  فعالیت توقف و سیل از ناشی برزیل Albras تولید درصدی 50 افت شاهد همزمان و ساخته مواجه 2018

 .هستیم

 پتروشیمی

 از MTO واحدهای از بسیاری خروج همچنین و گرما فصل آغاز دلیل به متانول تقاضای سطح کاهش از پسدر حوزه پتروشیمی، 

 جوالی ماه از ،واحدها این نگهداری و تعمیرات فصل همچنین و (متانول بهای افزایش) سود حاشیه شدید کاهش دلیل به تولید مدار

 فعالیت ضریب .است گردیده چین بازارهای در متانول بهای تقویت موجب امر این و شده تقویت چین وارداتی تقاضای سطح

 سطح ICIS گزارش به .است یافته افزایش %73 سطح به رقم این که داشته قرار %69 سطح در جوالی ماه در چین MTO واحدهای

 2018 سال اول ماهه 3 انتهای در رقم این. رسید خواهد ماه در تن هزار 750 از بیش به اکتبر ماه انتهای تا چین متانول واردات

 .بود یافته کاهش تن هزار 610 سطح تا ماهه 3 انتهای در و تن هزار 730 سطح در
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 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 سیمان غرب

ماهه، انتظار بازار را نسبت به  3بواسطه گزارش مناسب « سیمان غرب»رویم. جایی که شرکت میگروه سیمانی به غرب کشور در 

افزایش داده است. این شرکت سال گذشته از محل تولید و فروش  96ریال در سال  437تحقق سود در سطوحی باالتر از سود 

میلیارد ریال مربوط به فروش فصل اول  205از این رقم،  میلیارد ریال درآمد محقق نمود که 800سیمان و کلینکر، رقمی بالغ بر 

ماه ابتدایی سال جاری  4میلیارد ریال( بوده است. گفتنی است، سغرب در  272 "میلیارد ریال مربوط به فروش تیر ماه )جمعا 66و 

مد شناسایی نموده که در مقایسه ( درآ120، تیر = 111، خرداد = 98، اردیبهشت = 61میلیارد ریال )فروردین =  390رقمی بالغ بر 

دهد. درخصوص ترکیب فروش سغرب به این نکته باید اشاره داشت درصدی را نشان می 43با عملکرد دوره مشابه سال گذشته رشد 

 باشد.صادراتی می %20فروش بصورت داخلی و  %80که حدود 

هزار ریال قرار داشته که نرخ فروش  110میلیون و  ماه ابتدای امسال در محدوده یک 4نرخ فروش سیمان داخلی در حالی طی 

هزار ریال و در تیر ماه یک  950هزار ریال، در خرداد ماه  856هزار ریال، در اردیبهشت ماه  815سیمان صادراتی در فروردین ماه 

وبی قرار گرفته و دهد که شرکت در بخش فروش صادراتی در مسیر خهزار ریال بوده است. این بررسی نشان می 21میلیون و 

های فروش داخلی هم افزایش یابد، سود شرکت به شکل با اهمیتی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. الزم به ذکر است، چنانچه نرخ

ریال سود، سیگنال مثبتی را به بازار صادر نموده است. مقایسه عملکرد سغرب با دوره مشابه  228ماهه با تحقق  3سغرب در دوره 

انتظار درصدی سود خالص دارد.  92درصدی سود عملیاتی و  91درصدی مبلغ فروش،  31شان از رشد به ترتیب سال گذشته ن

تواند چراغ های آتی میریالی دست یابد. بررسی عملکرد فروش ماه 800به سود بیش از  97رود سغرب برای سال می

 راه سود شرکت در سال جاری باشد.

 

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰

۱۴۰۰۰۰

منتهی به  1ماه

01-1396

منتهی به  2ماه

02-1396

منتهی به  3ماه

03-1396

منتهی به  4ماه

04-1396

منتهی به  1ماه

01-1397

منتهی به  2ماه

02-1397

منتهی به  3ماه

03-1397

منتهی به  4ماه

04-1397

میلیون ریال-فروش ماهیانه شرکت سیمان غرب 
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  توسعه معدنی و صنعتی صبانور

کند و این در شرایطی است که تومانی نوسان می 450 – 400سهمی است که در محدوده قیمتی ، کنور سنگ آهنیدر گروه 

میلیارد ریالی  2.791به درآمد  96شرکت اهرم به شدت باالیی بواسطه نوسانات نرخ ارز و بازارهای جهانی دارد. صبانور در سال 

=  "ماه )جمعامیلیارد ریال متعلق به فروش تیر  132ارد ریال متعلق به فروش کوارتر اول و میلی 561، یافت که از این مبلغدست 

، 373، اردیبهشت = 366تا بدین جای کار )فروردین =  ، کنور در سال جاری موفق شدهگفتنی است( بوده است. میلیارد ریال 693

، رشد خیره با عملکرد دوره مشابه سال گذشته د که در قیاسمیلیارد ریال فروش را محقق کن 1.284( 274و تیر =  279خرداد = 

 دهد. دی را نشان میدرص 85کننده 

هزار تن آن را به فروش رسانده است.  65و  346هزار تن گندله تولید نموده و  92هزار تن کنسانتره و  406، کنور تا بدین جای کار

ماه ابتدای سال عمل کرده اما شرکت موجودی  2ماه کمی ضعیف تر از  بنابراین باید گفت که اگرچه شرکت در فروش خرداد و تیر

 3.413.200، در خرداد ماه ریال 4.576.723و  2.807.086رتیب انبار نسبتا خوبی دارد. نرخ فروش کنسانتره و گندله در تیر ماه به ت

به ترتیب  96و میانگین نرخ فروش کل سال ریال  4.576.783و  2.843.059ماه ابتدای سال  4، میانگین نرخ ریال 4.765.897و 

استخراج  تیظرف یطیمح ستیز یبا اخذ مجوزها، نکته مهم درخصوص کنور اینکهریال بوده است.  4.262.922و  2.508.544

  .دیتن خواهد رس ونیلیم 2هزار تن به  750از  97وابسته به صبانور در سال  جاریسنگ آهن در معدن ب

 5/1به  شیگندله و قابل افزا ونیلیم کی تیدر صبانور به ظرف دیصبانور گفت: طرح احداث کارخانه جد عاملریمد یمحمد کالنتر

هزار تن  500به  یهزار تن فعل 120از  97گندله صبانور در اسد آباد همدان در سال  دیتول. شودیآغاز م 97تن از سال  ونیلیم

به نظر کنور از نظر بنیادی وضعیت . دیتن خواهد رس ونیلیم 4/1به حدود  97کنسانتره سنگ آهن در سال  دیتول .رسدیم

 مناسبی داشته و گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری میان مدتی خواهد بود.

 

 

 

 

 

 ۰

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

منتهی به  1ماه
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میلیون ریال-فروش ماهیانه شرکت تامین مواد اولیه فوالد صبا نور
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 پتروشیمی آبادان 

های تواند وضعیت بهتری داشته باشد، پتروشیمی آبادان است. شرکتی که طی سالمی 97هایی که برای سال اما یکی از شرکت

رسد طی سال جاری بتواند با تحقق سود، بر روی بخشی از مشکالت ت و پنجه نرم کرده اما به نظر میاخیر با مشکالت زیادی دس

 376میلیارد ریال درآمد محقق کرد که  1.728رقمی بالغ بر  96های گذشته سرپوش بگذارد. پتروشیمی آبادان طی سال سال

( میلیارد ریال 494ماهه  4وع فروش مجم)ماه  تیرمیلیارد ریال مربوط به فروش  118و  ولفصل امیلیارد ریال آن متعلق به فروش 

میلیارد  803( 133و تیر  172، خرداد 263، اردیبهشت 205فروردین ماه ابتدای سال جاری ) 4در  شپتروبوده است. گفتنی است، 

 دهد. درصدی را نشان می 62گذشته، رشد  آمد داشته که در مقایسه با فروش دوره مشابه سالدرریال 

تواند در قیمت این محصول در بورس کاال می است؛ بنابراین افزایش PVCمهمترین بخش درآمدی شرکت از محل تولید و فروش 

 36.979.217ماه ابتدای امسال در سطوح  4در حالی طی  PVCبهبود وضعیت شرکت نیز موثر باشد. متوسط نرخ فروش هر تن 

بنابراین با توجه به ریال بوده است.  34.751.789ماهه سال گذشته  12لی بوده که متوسط نرخ فروش این محصول در دوره ریا

وضعیت بهتری را تجربه  97رود شپترو در سال و فروش، انتظار میرشد نرخ های فروش و همچنین بهبود مقدار تولید 

 ه شرکت شاهد باشیم.ماه 6کند و احتماال اولین تغییرات را در گزارش 

دهد احتماال نرخ فروش محصوالت این شرکت در مرداد ماه افزایش یافته خبری جالبی منتشر شد که نشان می طی روزهای اخیر

 تومان میلیون 70 حدودا کاال بورس از سی وی پی تن 22 خرید که رسید کیلو هر در هزار تومان 9 به PVC قیمت حالی است. در

 سقف کاهش و تعمیرات دلیل به غدیر پتروشیمی عرضه عدم وجود با PVC خرید برای فشار رو این از. داشت سود دالالن برای

 252تومانی به  میلیارد 63قصد دارد سرمایه خود را از سطوح  این شرکت .یافت افزایش بورسی خریداران سوی از درصد 5 تا خرید

برون رفت  و مالی اصالح ساختاربه منظور  مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیاز محل ( درصد 300میلیارد تومانی )معادل 

 افزایش دهد.  اصالح ساختار نیروی انسانی کوچک و اجرای پروژه های قانون تجارت و 141از شمول ماده 
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 یتحلیل بنیاد

 
 معرفی

محصـوالت اصـلی شـرکت شـامل شـمش  .جاده اهواز ، بندر امام خمینی )ره( قرار دارد 10کیلومتر  –محل اصلی شرکت در اهواز 

فوالدهای ساختمانی بکار  های گرم و سرد وفوالدی، ورق که برای تولید انواع مقاطع باشـدختال ) بیلت ، بلوم ، اسـلب ( میو ت

 رود.می

 

 آخرین سرمایه و ترکیب سهامداران

به ثبت رسیده است. سهامداران اصلی شرکت، گروه توسعه  94باشد که در سال میلیون ریال می 1.447.200ایه شرکت آخرین سرم

 باشند.اقتصادی پایندگان و سهام عدالت می
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 محصوالت تولیدی

 برای که شوندمی محسوب( فوالد نورد میانی هایفرآورده) ساخته نیمه فوالدی کاالهای محصول، 4 اسلب این و بلوم ، بیلت شمش،

 مقطع سطح شکل و ابعاد در محصوالت این تفاوت. شوند فرآوری دیگر یمرحله چند یا یک بایستی نهایی محصول به شدن تبدیل

 .آنهاست

 

 

 

 بازار فروش

 فوالد مجتمع کویر، فرآب سپید فوالد ایران، فوالد صنعتی ملی گروه هایشرکتهای نورد کار همچون عمدتا شرکت داخلیبازار 

 فوالد کرمان، فوالد صنایع آریا، فوالد پرشین زاگرس، فوالد صبا فوالد، آریان نورد غرب، فوالد جهان مجتمع فوالد، صدر ذوب، آریا

 باشد.و.. می آذربایجان

 مصر، تایوان، برزیل، اردن، عمان، امارات، تایلند، نظیر کشورهایی به توانمی خوزستان فوالد شرکت صادراتی مقاصد مهمتریناز 

 .است شده صادر فوق مقاصد به فوالدی شمش انواع که نمود اشاره کانادا و برزیل مراکش، هند، کانادا، ترکیه، اندونزی، بنگالدش،
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 روند تولید

ماده  شوند.به عنوان محصوالت میانی شرکت محسوب مینیز باشد، گندله و آهن اسفنجی محصول نهایی شرکت شمش فوالدی می

 باشد.اولیه اصلی شرکت نیز سنگ آهن می

 

 

واحد آهن اسفنجی تبدیل شده و  1واحد به  46/1شود. گندله نیز با ضریب واحد گندله تبدیل می 1به 54/1سنگ آهن با ضریب 

یزان مورد نیاز ظرفیت آهن اسفنجی شرکت کمتر از م واحد شمش تبدیل خواهد شد. 1به  1/1در نهایت آهن اسفنجی با ضریب 

رساند و بخشی از آهن اسفنجی خود را از باشد به همین دلیل شرکت بخشی از گندله تولیدی خود را در بازار به فروش میخود می

بینی شده برای سال دهد تولید شمش و گندله پیشماهه شرکت نشان میکند. روند تولید سهبازار تهیه کرده و به شمش تبدیل می

 باشد ولی همچنان شرکت نیاز به خرید آهن اسفنجی خواهد داشت.ق میقابل تحق 97

 

 فصل اخیر شرکت 5روند تولید 
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 فروش

های صادراتی در سال تقریبا نیمی از فروش شرکت داخلی و نیمی دیگر صادراتی بوده است. باتوجه به افزایش قیمت 95در سال 

ماهه نشان درصد از فروش شرکت صادراتی بوده است. عملکرد سه 70یک به این نسبت به نفع صادرات تغییر کرده است و نزد 96

 دهد این روند کماکان ادامه داشته است.می

 فصل اخیر 5روند فروش 

 

های مختلف های جهانی فروش در فصلدهد، باتوجه به شرایط بازار داخلی و خارجی قیمتروند فروش فصلی شرکت نشان می

ماهه مختلف میزان استفاده از گندله یا آهن اسفنجی خریداری شده متفاوت های سههمچنین در دورهباشد. دارای نوسان می

 باشد.باشد. این دو موضوع بر حاشیه سود ناخالص فصلی شرکت تاثیرگذار میمی

 روند حاشیه سود ناخالص فصلی
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 97ترکیب بهای تمام شده در سهماهه اول 

باشد. نرخ درصد از آن سنگ آهن می 60باشد کهمواد اولیه مصرفی شرکت می شده مربوط بهدرصد از بهای تمام 62نزدیک به 

باشد. یعنی با تغییر نرخ محصوالت، نرخ سنگ آهن خرید سنگ آهن نسبتی از نرخ فروش محصوالت خود شرکت در بورس کاال می

در مورد بقیه مواد اولیه نیز با کمی تلرانس صدق  خریداری شده شرکت نیز دقیقا به همان میزان تغییر خواهد کرد. این موضوع

 کند.می

 

 

 97ماهه اول ترکیب مواد اولیه مصرفی در سه

 باشد.های مختلف متفاوت میفصل میزان مصرف آهن اسفنجی در

 

 

هزینه مواد مستقیم

62%
مهزینه دستمزد مستقی

3%

هزینه سربار

35%

هزینه مواد مستقیم هزینه دستمزد مستقیم هزینه سربار

سنگ آهن

60%
فروآلیاژها

10%

مواد افزودنی

2%

اسفنجی خریداری شده

21%

آهن قراضه و چدن

7%

سنگ آهن فروآلیاژها مواد افزودنی اسفنجی خریداری شده آهن قراضه و چدن
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 97ماهه اول ترکیب سربار در سه

افزایش  شود با توجه به افزایش قیمت جهانی وبینی میی در ترکیب سربار شرکت دارد. پیشدرصد19در حال حاضر الکترود سهم 

 های آتی افزایش چشمگیری داشته باشد.نرخ دالر وزن آن در دوره

 

 

 

 نکات حائز اهمیت

هزار میلیارد ریال خریداری شده است. 12درصد از سهام شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی به مبلغ  67در اواخر سال گذشته، 

 های آتی خواهد شد.ریسک تامین مواد اولیه، باعث افزایش درآمدهای شرکت در سالاین موضوع عالوه بر کاهش 

 

 

 

 

 

 

حقوق و مزایا

25%

هزینه انرژی

24%

مواد

11%

استهالک

6%

سایر هزینه ها

15%

الکترود

19%

حقوق و مزایا هزینه انرژی مواد استهالک سایر هزینه ها

تعمیر نگهداری حمل و نقل لوازم یدکی الکترود
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 97پیش بینی کارشناسی سود سال 

 (1مفروضات سناریو اول )

 درصد ظرفیت 90ریال، مقدار فروش  70.000دالر، میانگین دالر  450میانگین قیمت جهانی بیلت 

 (2مفروضات سناریو دوم )

 درصد ظرفیت95ریال، مقدار فروش  75.000دالر، میانگین نرخ دالر  475میانگین قیمت جهانی بیلت 

 (3مفروضات سناریو سوم )

 درصد ظرفیت100ریال، مقدار فروش  80.000دالر، میانگین نرخ دالر  500میانگین قیمت جهانی بیلت 

 

 

 

 

 

کارشناسی 97 )3(کارشناسی 97 )2(کارشناسی 97 )1(سهماهه 97سال 96شرح

71,792,06021,828,142101,361,324118,545,133138,022,659فروش

98,038,293-87,159,278-77,430,130-14,849,365-50,078,936-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

21,713,1246,978,77723,931,19431,385,85539,984,366سود )زیان( ناخالص

5,486,052-5,486,052-5,486,052-1,175,018-4,571,710-هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

1,111,55872,1221,111,5581,111,5581,111,558خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

18,252,9725,875,88127,510,72534,965,38643,563,897سود )زیان( عملیاتی

1,892,356-1,892,356-1,892,356-401,680-1,892,356-هزینه های مالی

745,368145,486745,368745,368745,368خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

17,105,9845,619,68726,363,73733,818,39842,416,909سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

2,799,516-2,232,014-1,740,007-239,713-830,795-مالیات

16,275,1895,379,97424,623,73031,586,38439,617,393سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم 

00000سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

16,275,1895,379,97424,623,73031,586,38439,617,393سود )زیان( خالص

1,1253721,7012,1832,738سود هر سهم پس از کسر مالیات

14,472,00014,472,00014,472,00014,472,00014,472,000سرمایه



  21 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

 تایم فریم هفتگی –تحلیل تکنیکال فوالد خوزستان )فخوز( 

کانال فرضی به درجه محصور نمودیم.  45با شیب ساله اخیر را در یک کانال فرضی  10 ، روند حرکتیفوالد خوزستاندر شرکت 

 2کنید، در نمودار فخوز، مرتبه باشد. همانطور که در تصویر مشاهده می 4شود که تعداد برخوردهای آن کمتر از کانالی گفته می

کانال و یک برخورد در سقف کانال داریم. بنابراین فرض بر این موضوع نهاده شده که فوالد خوزستان در بازه زمانی  برخورد در کف

 25.000پیشروی داشته باشد. هدف این الگو  AB=CDای بلند مدت تا محدوده سقف کانال فوق در راستای تشکیل الگوی پایه

باشد. البته در سال دیگر( می 2میالدی )حدود  2020مارس سال  20برابر با  1399 ریال و بازه زمانی مورد انتظار، فروردین سال

 – 14.000ریالی و  9.200 – 9.100های هایی برای فخوز داریم که در تصویر مشخص شده است. محدودههای راه چالشمیانه

ه گذشته به اولین سد مقاومتی خود رسیده باشند. گفتنی است، فخوز طی هفتریالی ، مهمترین سطوح مقاومتی فخوز می 14.500

و در این نقاط با فشار عرضه روبرو شده است. لذا تا مادامی که سطح فوق شکسته نشود، روند سهم نوسانی توام با اصالح قیمت 

 خواهد بود. 
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 ماه بورس کاالی ایرانمرداد دومگزارش معامالت هفته 

 رینگ پلیمری
ریال  210درصد معادل  48/0افزایش نرخ ارز به میزان  14/05/97های اعالمی از سوی دفتر صنایع تکمیلی مورخه در قیمت

های جهانی، افزایش قیمت در اکثر محصوالت تنها ناشی از افزایش قیمت دالر مشاهده شد، در حالیکه با توجه به کاهش قیمت

 باشد.می

تن  53.586هزار ریال با حجم معامله  3.084.618.698ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در بورس کاال در هفته گذشته، 

تن که نسبت  5.900هزار ریال با حجم معامالت  345.226.700باشد، که ارزش معامالت انجام شده توسط پتروشیمی امیرکبیر می

تن، پتروشیمی  3.900هزار ریال با حجم معامالت  237.790.300با ارزش معامله  ، پتروشیمی شازندداشته به هفته گذشته افزایش

تن و در نهایت پتروشیمی مارون با ارزش معامله  1.846هزار ریال با حجم معامله  130.026.764تبریز با ارزش معامله 

 به هفته گذشته تغییر نکرده است.  تن بوده است که نسبت 4.114هزار ریال با حجم معامله  239.982.138

بیشترین نسبت تقاضا بر پتروشیمی نویدزرشیمی  ZR230Cهای گرید شیمیایی، محصول در معامالت این هفته در میان پروپیلن

 XL1102و  S1101 های گرید نساجی، محصولباشد، را به خود اختصاص داد. در میان پروپیلنبرابر می 24عرضه را که در حدود 

باشد را به خود تخصیص دادند. با توجه برابر می 33و  42بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه را که به ترتیب حدود  رجالپتروشیمی 

 محصوالت با سقف قیمت خریداری شدند. تمامهای تقاضا بر عرضه، به نسبت

روی قیمت پایه معامله  پتروشیمی پروپیلن جم HP564Sدر بازار بورس کاال در هفته گذشته، تنها محصول پلی پروپیلن نساجی 

پتروشیمی رجال به ترتیب بیشترین نسبت  S1101پلی پروپیلن نساجی پتروشیمی بندرامام و  0035شد. پلی اتیلن سنگین بادی 

پلی اتیلن  و 781در گریدهای پلی اتیلن ترفتاالت بطریباشد را داشتند. برابر می 42برابر و  55تقاضا بر عرضه را که در حدود 

برابر عرضه بوده، که به همین دلیل مشتریان تمامی گریدها با سقف قیمتی تنها  3پتروشیمی تندگویان تقاضا  821ترفتاالت بطری

 یک سوم از تناژ وارد شده را دریافت کردند. 

 

 رینگ شیمیایی

 دی و متانول، بنزن ، TDI شیمیایی محصوالت در 14/05/97با توجه به قیمت های اعالمی از سوی دفتر صنایع تکمیلی مورخه 

 صعودی ، جهانی های قیمت و دالر نرخ افزایش با توجه به بازار این محصوالت سایر اما اند بوده قیمت کاهش شاهد هگزانول اتیلن

 ،کمترین افزایش درصد 48/0 با و کریستال مالمین قیمت افزایش بیشترین درصد 68/8 با استایرن منومر که طوری به اند بوده

 ت.اس داشته را قیمت افزایش
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برابر  32نسبت تقاضا بر عرضه، در اختیار منومر وینیل استات پتروشیمی شازند در حدود در میان محصوالت شیمیایی بیشترین 

درصد در سقف  5برابر عرضه بوده است که خریداران مجبور به رقابت  28بوده و تقاضای منو اتیلن گالیکول پتروشیمی شازند 

 معامله روی قیمت پایه انجام شده است. قیمتی شدند. آروماتیک سنگین و بنزن  تقاضای کمتر از عرضه را داشته و

 تن بوده است. 35.982هزار ریال با حجم معامالت  1.142.208.811ارزش کل معامالت محصوالت شیمیایی در بورس کاال  

 

 رینگ کشاورزی

هزار  476.071.300هزار ریال و گندم با ارزش معامله معادل  1.166.260.410در رینگ کشاورزی محصول شکر با ارزش معامله 

 هزار ریالی بوده است. 162.596.060اند. قابل ذکر است معامالت زعفران دارای ارزش ریال داری بیشترین ارزش معامالت بوده

باشد که نسبت به هفته گذشته تن می 145/94507هزار ریال و حجم  804.927.770ارزش کل معامالت در رینگ کشاورزی

 افزایش یافته است.

 

 رینگ صنعتی

تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کاال رقم خورد که  167.185عرضه بیش از  17/05/97در هفته منتهی به چهارشنبه 

 277.900با استقبال حدود یک و نیم برابری تقاضا کنندگان  معادل  تن کاهش داشته است و 48.237نسبت به هفته گذشته حدود 

باشد که عمدتا در شرکت ملی صنایع مس ایران و مربوط به انواع محصوالت مس می تن از این کاالها 23.585 .تن رو به رو گشت

آلومینیوم از محصوالتی است که معموال هر هفته عرضه می شود اما این هفته در  تولید شده اند. مس کاشان یایدن یدیتول عیصنا

 رینگ فلزات این فلز عرضه نشده است.  

 تن 123.600تن محصوالت فوالدی که شامل  143.600 عتی در هفته گذشته مربوط بوده بهضه در رینگ صنبیشترین حجم عر 

درصدی  5که با سقف  ذوب آهن پاسارگاد یمجتمع صنعتشمش بلوم تن  10.000و  تولیدی شرکت فوالد مبارکه اصفهانانواع ورق 

و با قیمت سقف  رو به رو ی دو برابریتقاضا که با کردهضه عرمیلگرد تن  10.000شد. شرکت ذوب آهن اصفهان  قیمت معامله 

 . معامله گردید

 41طور متوسط  به یبا تقاضا مس کاشان یایدن یدیتول عیصناو راد شمال  لیگ ،افق البرز یکابلساز عیمس گروه صنا مفتول

برابری  82که البته در میان تقاضا کنندگان این کاال، تقاضای  گروه داشته نیمحصوالت ا نینسبت را در ب نیشتریب ،به عرضه یبرابر

محصول ورق گالوانیزه شرکت فوالد مربوط به نسبت تقاضا به عرضه  یرده بعد دار بود. رکورد افق البرز یکابلساز عیگروه صنابرای 

 بوده است. یبرابر 3با نسبت  مبارکه اصفهان 
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هفته داشته  نیارزش معامله را در ا نیشتریب الیهزار ر 1.634.106.210رزش معامله با ا ورق گرم شرکت فوالد مبارکه اصفهان

هزار ریال آن مربوط به کاتد و مفتول  905.358.000 بوده که الیهزار ر 1.091.917.440مس  است. در مجموع ارزش معامالت

بوده که تقریبا برابر ارزش معامالت هفته گذشته  الیهزار ر 3.976.165.500فوالد  باشد .مس، شرکت ملی صنایع مس ایران می

 . است

 و همانند هفته گذشته، در ادامه روند صعودی، معامالت فلزیبوده  الیهزار ر 5.068.082.940هفته نیدر ا یکل بازار صنعت ارزش

 درصدی، در حداکثر قیمت مجاز انجام شدند.  5با سقف 

 

 آتی سکه

متاثر از اخبار مربوط به راه اندازی بازار ثانویه ارز و لغو ممنوعیت موقعیت تعهدی  15/05/97تا   10/05/97بازار آتی سکه از تاریخ 

ریال سقوط  36.490.000تا  45.100.000بازه مذکور از سقف فروش فزاینده روند کاهشی داشته، به نحویکه سررسید دیماه در 

به  5مبنی بر کاهش حد نوسان روزانه قیمت از  97 /16/05ت. پیرو تصمیم مدیریت بازار مشتقه در تاریخ قیمتی را تجربه کرده اس

درصد و لغو ممنوعیت اخذ موقیت تعهدی خرید فزاینده، همچنین داد و ستد ارز با حجم و ارزش قابل توجه در بازار ثانویه و  2

، روند معامالت در روزهای پایانی هفته گذشته تغییر و عمدتا در سقف ایهای مربوط به طرح پیش فروش ودیعهاعالم نرخ سکه

میلیون  2مجاز قیمتی معامله شدند. قابل ذکر است میزان آخرین وجه تضمین اولیه به همراه وجه تضمین اضافی اعالمی با کاهش 

 ریال رسیده است. 94.500.000ریالی به مبلغ 

 قیمت میانگین و ریال میلیارد 408 بر بالغ ارزش به قرارداد 1.145 حجم با ،1397 هما شهریور تحویل طال گذشته سکه هفته طی

 میانگین و ریال میلیارد 274 بر بالغ ارزش به قرارداد 768 حجم با ،1397 ماه آبان تحویل طال ریال، سکه 36.384.263 تسویه

 و ریال میلیارد 1.637 بر بالغ ارزش به قرارداد 4.335 حجم با ،1397 ماه دی تحویل طال ریال و سکه 36.386.158 تسویه قیمت

عامالت کاهش محسوسی نسبت به شود حجم مهمانطور که مالحظه می .شد معامله ریال 38.555.158 تسویه قیمت میانگین

 امالت باشیم.ها، اقبال به بازار آتی سکه برگشته و شاهد رونق مجدد در معهای پیشین داشته، امید است با رفع محدودیتهفته
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 تایم فریم روزانه –تحلیل تکنیکال سکه فیزیکی 

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

ابزار خط روند، تبدیل سطوح و ترازهای فیبوناچی،  3استفاده از  2بازار و قرار گرفتن سکه در مسیر اصالحی هستیم. در این تحلیل 

گیری یک سطح ریالی بواسطه شکل 31.358.000و  30.380.000ایم. بنابراین تراکم قیمتی محدوده حمایتی را مشخص نموده

دار بودن روند صعودی برخوردار است و تا حمایتی استاتیکی و یک سطح حمایتی داینامیکی از اهمیت بسیار باالیی برای ادامه

سمت سقف قبلی دور از ذهن مادامی که سکه باالی این سطح دوام بیاورد، احتمال آغاز یک دوره هیجان افزایشی دیگر و حرکت به 

ریالی برابر با آخرین  26.500.000نیست اما در صورتی که حمایت فوق از دست برود، باید در انتظار ادامه اصالح قیمت تا محدوده 

 کف ماژور باشیم. 
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 گزارش قیمت های جهانی هفته گذشته خوراک ها و محصوالت شیمیایی و پتروشیمی مجله پالتس

ها، محصوالت شیمیایی و  پلیمری در سه منطقه مختلف، آسیای شرقی، های جهانی در گروه خوراکدر این بخش به تغییرات قیمت

جوالی که از عوامل تأثیرگذار بر قیمت گذاری محصوالت  27گوست در مقایسه با آ 3آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی در تاریخ 

 اندازیم:در بورس کاال طی هفته گذشته بوده نگاهی می

 

 هاقیمت خوراک

 شمال و جنوب شرقی آسیا کاهش داشت.   CFRها افزایشی بوده است و تنها اتیلن در هفته گذشته قیمت تمام خوراک

 دالر در تن معامله شد. 1.235درصد کاهش با قیمت  2/1با  ایآس یشمال شرق  CFRاتیلن 

دالر در تن معامله شد و فوب کره این  1.093درصد با قیمت  02/1، با بیشترین درصد افزایش قیمت معادل نیچ CFRپروپیلن 

 دالر رسید.  1.070درصد افزایش، به قیمت 94/0محصول با 

اند. قابل ذکر داشته درصد 12/0و  25/0دالر در تن افزایش برابر با   2و  4با   به ترتیبفوب کره و چین  CFR بوتادین محصوالت

 دالر در تن معامله شد. 1.651چین  CFR نیبوتاداست  

 

 هاقیمت شیمیایی

دالر در  392قیمت درصدی به  1.5اند به جز متانول که با کاهش در هفته گذشته همه محصوالت شیمیایی افزایش قیمت داشته

 تن رسید. 

 1.093بیشترین درصد افزایش قیمت را داشت و به قیمت  وانیتا و نیچ CFRدر  شیدرصد افزا 18/6در هفته گذشته با  نیلیپارازا

 رسید.  نیچ  CFRدر 

 را به ثبت رساند. نیچ  CFRدالر در  1439دالر در تمام مقاصد تحویلی خود افزایش قیمت یافت و قیمت  38استایرن منومر حدود 

MEG ، CFR درصد و  97/3 نیچCFR  درصد افزایش قیمت داشت و  06/4 نیچ یداخلCFR  936به قیمت  این محصول نیچ 

 دالر در تن بالغ گردید. 

یوان  در تن معامله شد  6.515درصد افزایش داشت و به قیمت  87/2محصول تولوئن در هفته گذشته  نیچ یداخل  CFRقیمت 

 درصد افزایش داشت.  04/3نیز با درصد افزایش مشابه داشت، در حالی که این محصول در  فوب کره  نیچ CFR و در 
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 869به  849درصد، افزایش داشت. این محصول از  48/2دالر معادل  21نیچ CFRاسید ترفتالیک، ماده اولیه پلی اتیلن ترفتاالت،  

 دالر افزایش یافت.

 34/29درصد برابر با  48/3در فوب کره و دالر معامله شد  875 متیدالر و با ق 9/27درصد رشد معادل  3/3بنزن  نیچ CFR متیق

 .است داشته افزایشدالر 

  دالر در تن در فوب کره رسید. 872درصد افزایش در فوب کره به قیمت  09/3حدود  زایلین مخلوط در هفته گذشته با

 

 هاقیمت پلیمری

HI، پلی استایرن مقاوم GPPSگروه پلی استایرن معمولی  PS سوسپانسیون ،PVC  در هفته مورد نظر در هر سه منطقه بدون تغییر

 باقی ماند.

 اند.گروه پلی اتیلن سنگین تزریقی در هر سه منطقه آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی کاهش قیمت داشته

درصدکاهش یافته  48/1جنوبی  درصد و در آسیای 38/0پلی اتیلن سنگین فیلم در منطقه آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی 

دالر در هر تن کاهش  10است. در طول هفته مورد نظر پلی اتیلن سنگین بادی در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی در حدود 

 دالر در هر تن رسید. 1.326کاهش به  درصد 38/0یافته و در آسیای جنوبی با 

یلن شیمیایی کاهش قیمت در هر سه منطقه مشاهده شد. پلی پروپیلن در گروه پلی پروپیلن در تمامی گریدها به جز پلی پروپ

درصد  23/1و در آسیای شرقی درصد 78/0و درصد 4/0گرید فیلم در آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی به ترتیب در حدود 

ین محصول در حدود باشد که قیمت امی کاهش یافته است. در گرید نساجی بیشترین کاهش قیمت مربوط به منطقه آسیای شرقی

دالر در هر تن رسیده است. پلی پروپیلن تزریقی نیز در آسیای جنوب شرقی و در  1.201دالر در هر تن کاهش یافته و به  15

دالر در هر تن رسیده و در نهایت پلی پروپیلن  1.261و  1.226دالر در هر تن کاهش یافته و به ترتیب به  10آسیای جنوبی حدود 

 23/1افزایش یافته و در آسیای شرقی با افزایش بیشتر در حدود درصد 39/0در آسیای جنوب شرقی در حدود  گرید شیمیایی

 دالر در هر تن رسیده است. 1.241به درصد 

دالر در هر تن رسید  1.161دالر در هر تن و در آسیای جنوب شرقی به  1.141پلی اتیلن سبک خطی معمولی در آسیای شرقی به 

در آسیای جنوبی در حدود  C6باشد. پلی اتیلن سبک خطی کاهش قیمت میدرصد 43/0و درصد 44/0در حدود  که به ترتیب

Butدرصد کاهش یافته است و در نهایت پلی اتیلن سبک خطی  78/0 ene  10در منطقه آسیای شرقی با کاهش قیمت حدود 

 دالر در هر تن رسید. 1.121هر تن به دالر در  5دالر در هر تن مواجه شد و در آسیای جنوب شرقی با کاهش 

دالر در هر تن در آسیای شرقی و آسیای  1.946و  1.931دالر در هر تن افزایش قیمت به  5( با ABS)اکریلونیتریل بوتادین استایرن

 جنوب شرقی رسید.
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دالر  1.287کاهش به درصد  56/0قیمت در خاورمیانه در طول هفته گذشته کاهش داشته به نحوی که پلی اتیلن سنگین با حدود 

رسیده است. پلی پروپیلن  دالر در هر تن 1.081درصد به  85/0 در هر تن رسیده است. پلی اتیلن سبک خطی کاهش قیمت

 اند.کاهش قیمت داشته درصد 52/0و درصد  35/0نساجی و تزریقی نیز به ترتیب 
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 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 

 سازیتایر و قطعه 

 قطعه اینکه بیان با اسالمی شورای مجلس معادن و صنایع کمیسیون سخنگوی

 شاید که اندکرده متوقف دارند هاقیمت افزایش از که نارضایتی به توجه با سازان

 17  افزایش پیشنهاد ابتدا از سازانقطعه: گفت باشد، نیز منطقی آنها اقدام این

 حدودا اختالف تولیدکنندگان این اند،داشته را محصوالت قیمت درصدی 18 تا

 از تا شده باعث موضوع همین و کنندنمی قبول را قیمت درصدی 11 تا 10

 .کنند جلوگیری خودروسازان به قطعه تحویل

 

 موضوع این. است رسانده هشدار مرحله به را تایر تولید اولیه، مواد کمبود

 مجبور اولیه مواد کمبود و وضع این ادامه صورت در که کرده نگران را تایرسازان

 درخصوص تایر کویر شرکت مالی مدیر رزمجویی علی. شوند تولید کاهش به

 به تبدیل هم یورویی سفارشات ثبت اینکه به توجه با: گفت سازان تایر وضعیت

 مواد تهیه برای: افزود وی. شودمی تهیه اولیه مواد سختی به شده یوآن و ین

 وارد ایلطمه تولید به ایمکرده تالش هم باز البته است، نیاز زمان روز 20 اولیه

 خوبی به سی ال گشایش. است ارزی انتقاالت و نقل با رابطه در ما مشکل بزرگترین: گفت رزمجویی. باشیم نداشته کاهشی و نشود

 .رودمی پیش کندی به یا و شودنمی انجام

 مواد شیمیایی

 محصوالت هیپا متیق محاسبه ارز نرخ رییتغ یبرا یاجلسه یبرگزار از یمیپتروش یهاشرکت به کینزد یخبر منابع گرچه

 ارز، هیثانو بازار دنیرس ثبات به تا که است گفته یمیپتروش عیصنا یمل شرکت اما هند،دیم خبر کاال بورس در یمیپتروش

  .کندینم رییتغ کاال بورس در یمیپتروش محصوالت یهانرخ
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 و فلزی معدنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت با سنگ زغال دکنندهیتول یهاشرکت نیمابیف که یقرارداد طبق هایسنگ زغال: گفت رانیا سنگزغال انجمن ریدب

. است شده اعمال 97 سال ماه ریت یابتدا از که شدند یدرصد 20 نرخ شیافزا اخذ به موفق شد، منعقد اصفهان آهنذوب

 نرخ بخش در بازار ثبات انتظار در و نکرده مطرح سنگزغال نرخ شیافزا یبرا یرسم درخواست رانیا سنگزغال انجمن هنوز

 ادیز احتمال به یول شده موکول ندهیآ یهاهفته به متیق شیافزا یتقاضا اما میانشسته ازین مورد زاتیتجه واردات یبرا ارز

 .بود خواهد یدرصد 40 نرخ شیافزا انجمن، شنهادیپ

 

 مس صنایع ملی شرکت اقتصادی و مالی معاونت 

 صنایع سهم خرید جهت مذاکراتی چند هر: گفت

 از اما گرفته؛ صورت تامین صدر از باهنر شهید مس

 را سهم این فروش «فباهنر» سهم فروشنده که آنجا

 ملی شرکت و کرده «فملی» سهم خرید به منوط

 ازای در که ندارد اختیار در سهمی هم مس صنایع

 منتفی معامله این احتماال کند، عرضه «فباهنر» خرید

 صدر که بوده محتمل نیز امکان این البته. شد خواهد

 فباهنر فروشنده و فعلی سهامدار عنوان به تامین

 مذاکره «فملی» درصدی سهامداران برخی با بتواند

 گیرد، صورت معامله این اگر: گفت بازارنوی. کند

 با و شده گرفته نظر در شرکت آن برای هاییبرنامه

 از بخشی «فباهنر» خالی هایظرفیت از استفاده

 ورق به تبدیل شرکت آن در را «فملی» کاتدهای

 .کرد خواهیم

 

: گفت صمت وزارت معدنی صنایع و معادن امور معاون

 قیمت افزایش برای دلیلی هیچ کارشناسی لحاظ به

 ظرفیت با اکنونهم زیرا ندارد، وجود ایران در فوالد

 از نگرانی خام فوالد تن میلیون 34 حدود تولید

 کرد تامین توانمی را داخل بازار تنها نه. ندارد هاتحریم

 پایان تا نیز فوالد تن میلیون 10 حداقل توانمی بلکه

 بیفتد، جهانی تجارت در اتفاقی هر. کرد صادر 97 سال

 دیگری کشور هر در. شودنمی متوقف ایران فوالد تولید

 التفاوتمابه یا همزمان قطعا شدمی اتخاذ تصمیم این

 اعتقاد به. شدمی اخذ فوالد صادرات از عوارض یا

 موردبی داخل در فوالد قیمت افزایش انتظار، سرقینی

 در اخیر تصمیم با هافوالدی صادراتی درآمد. است

 این و شده برابر 2 حدود صادراتی ارز نرخ مورد

 فوالدسازان به تاریخ طول در که است کمکی بیشترین

 .است شده
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 دارو

 سازیمتناسب منظور به شرکت مدیریت. داد محصوالت فروش نرخ تغییر مجوز دریافت از خبر داروپخش اولیه مواد تولید شرکت

 بوده تومان 53.407 قبلی نرخ. است کرده نارکوتیک غیر محصول فروش نرخ تغییر به اقدام شد، تمام بهای افزایش با فروش نرخ

 اعمال با و ماهه 4 عملکرد از ناشی شده انجام برآوردهای آخرین براساس. یافت افزایش تومان 66.925 به افزایش درصد 25 با که

 231 حدود به ریال میلیون 202 حدود مبلغ از سال فروش شودمی بینیپیش سال، باقیمانده برای محصوالت فروش نرخ افزایش

 طرف از. یابد افزایش 97 خرداد 31 مورخ تفسیری گزارش در مندرج شرح به اولیه برآورد به نسبت درصد 5/14 معادل ریال میلیون

 حدود مبلغ از شرکت شده تمام بهای که شده موجب ارز نرخ تغییرات همچنین و اولیه مواد خرید نرخ در توجه قابل افزایش دیگر

 نسبت رشد رغم به مجموع در که یابد افزایش 5/22 معادل تومان میلیارد 149 حدود مبلغ به تومان میلیون 677 و میلیارد 121

 .داشت نخواهد 97 سال برای قبلی شده اعالمی سود در اهمیتی با تاثیر داشته، 5/64 به درصد 60 از فروش به شده تمام بهای
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