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سخن هفته

محمد خبری زاد
مدیر صندوق های سرمایه گذاری

کارگزاری بانک کارآفرین

بــرای پیــش بینــ� بــورس در نیمــه نخســت ســال ۱۴۰۱ چندیــن مولفــه را م� تــوان در نظــر گرفــت کــه 
هــر کــدام بــر روی وضعیــت بــازار ســرمایه مطمئنــا تاثیرگــذار خواهند بود.

ــاره طرفیــن ایرانــ�  ــازار مطمئنــا مباحــث مربــوط بــه برجــام بازگشــت دوب ۱. مهمتریــن مســئله بــرای ب
و آمریکایــی بــه ایــن قــرار داد و برداشــته شــدن تحریــم هــای بــه اصطــالح برجامــ� از پیــش روی 
اقتصــاد کشــور مــ� باشــد. پیــش بینــ� هــا و اظهــار نظرهــا در روزهــای اخیــر همگــ� بــه ســمت� اســت 
کــه بــه نظــر ایــن مســئله در روزهــای آینــده رخ خواهــد داد. برداشــته شــدن تحریــم هــا بــه نظــر اثــرات 
ــازار ســرمایه مــا خواهــد داشــت و باعــث رونــق  مســتقیم و مثبتــ� بــر روی اقتصــاد مــا و بــه تبــع آن ب

روز افزون بازار ســرمایه ما خواهد شــد.

۲. دومیــن مســئله مربــوط بــه رونــد نــرخ دالر در ســال ۱۴۰۱ مــ� باشــد. بــه نظــر بــا توجــه بــه بودجــه 
دولــت بــرای ســال جــاری، دولــت قصــدی بــرای ســرکوب نــرخ دالر در ســال ۱۴۰۱ نــدارد و احتماال نرخ 
دالر نیمــــــــا بــا فــرض بــه سرانجــــــــام رســـــــیدن برجـــــــام، در بــازه ۲۴ تــا ۲۶ هـــــــــزار تومــان در نوســان 

 بـــو  رس

در نیمه نخست سال ۱۴۰۱

خواهــد بــود کــه ایــن مســـئله نیــز بــرای بــازار ســـرمایه 
مــا نکتــه مثبتــ� خواهــد بــود.

۳. مباحــث مربــوط بــه قیمــت هــای جهانــ� موضــوع 
دیگــری اســت کــه بــر بــازار مــا تاثیــر گــذار خواهــد 
بــود. قیمــت هــای جهانــ� بــر اثــر تــورم در اقتصــاد 
رونــد  اوکرایــن  جنــگ  از  قبــل  تــا  آمریــکا  و  اروپــا 
صعــودی داشــت کــه ایــن رونــد بعــد از آغــاز جنــگ 
نیــز شــدت بیشــتری گرفــت. بــه نظــر حتــ� ســطوح 
قیمتــ� ۱۰ تــا ۲۰ درصــد پاییــن تــر از ســطوح فعلــ� 
جهانــ� بــه شرکـــت هــای فعــال در بــازار ســـــــرمایه 
کمــک فــــــراوان� بــرای سودســازی خواهــــــد کــرد.

۴. نکتــه مهــم بعــدی بــرای بــازار ســرمایه مــا در 
ســال ۱۴۰۱ مبحــث مربــوط بــه حــذف معافیــت 
بانکــ� شــرکت هــای  مالیاتــ� ســود ســپرده 
حقوقــ� مــ� باشــد کــه بــه احتمــال زیــاد در 
یـــــــــک رونــد ۲ ســاله باعـــــــث ورود پـــــول بــه 
صنــــــدوق هــای درآمــد ثابــت خواهــد کــرد 
نقدینگــ�  ایــن  از  آن بخشــ�  تبــع  بــه  کــه 
ــد. ــد شــــــ ــرمایه خــــــواهــــــ ــازار ســـــــ وارد بــــ

بــا توجــه بــه نــکات فــوق بــه نظــر مــ� رســد 
بــازار ســرمایه در ســال ۱۴۰۱ وضعیــت بــه 
دوم  نیمــه  بــه  نســبت  بهتــری  مراتــب 
۱۴۰۰ خواهــد  و کل ســال  ســال ۱۳۹۹ 
ــد  داشــت و ســرمایه گــذاران مــ� توانن
بــه  اتخـــــــاذ تصمـــــــیمات مناســب  بــا 
بازدهــ� مناســــبی دســت پیــدا کننــد.  
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بــرای پیــش بینــ� بــورس در نیمــه نخســت ســال ۱۴۰۱ چندیــن مولفــه را م� تــوان در نظــر گرفــت کــه 
هــر کــدام بــر روی وضعیــت بــازار ســرمایه مطمئنــا تاثیرگــذار خواهند بود.

ــاره طرفیــن ایرانــ�  ــازار مطمئنــا مباحــث مربــوط بــه برجــام بازگشــت دوب ۱. مهمتریــن مســئله بــرای ب
و آمریکایــی بــه ایــن قــرار داد و برداشــته شــدن تحریــم هــای بــه اصطــالح برجامــ� از پیــش روی 
اقتصــاد کشــور مــ� باشــد. پیــش بینــ� هــا و اظهــار نظرهــا در روزهــای اخیــر همگــ� بــه ســمت� اســت 
کــه بــه نظــر ایــن مســئله در روزهــای آینــده رخ خواهــد داد. برداشــته شــدن تحریــم هــا بــه نظــر اثــرات 
ــازار ســرمایه مــا خواهــد داشــت و باعــث رونــق  مســتقیم و مثبتــ� بــر روی اقتصــاد مــا و بــه تبــع آن ب

روز افزون بازار ســرمایه ما خواهد شــد.

۲. دومیــن مســئله مربــوط بــه رونــد نــرخ دالر در ســال ۱۴۰۱ مــ� باشــد. بــه نظــر بــا توجــه بــه بودجــه 
دولــت بــرای ســال جــاری، دولــت قصــدی بــرای ســرکوب نــرخ دالر در ســال ۱۴۰۱ نــدارد و احتماال نرخ 
دالر نیمــــــــا بــا فــرض بــه سرانجــــــــام رســـــــیدن برجـــــــام، در بــازه ۲۴ تــا ۲۶ هـــــــــزار تومــان در نوســان 

خواهــد بــود کــه ایــن مســـئله نیــز بــرای بــازار ســـرمایه 
مــا نکتــه مثبتــ� خواهــد بــود.

۳. مباحــث مربــوط بــه قیمــت هــای جهانــ� موضــوع 
دیگــری اســت کــه بــر بــازار مــا تاثیــر گــذار خواهــد 
بــود. قیمــت هــای جهانــ� بــر اثــر تــورم در اقتصــاد 
رونــد  اوکرایــن  جنــگ  از  قبــل  تــا  آمریــکا  و  اروپــا 
صعــودی داشــت کــه ایــن رونــد بعــد از آغــاز جنــگ 
نیــز شــدت بیشــتری گرفــت. بــه نظــر حتــ� ســطوح 
قیمتــ� ۱۰ تــا ۲۰ درصــد پاییــن تــر از ســطوح فعلــ� 
جهانــ� بــه شرکـــت هــای فعــال در بــازار ســـــــرمایه 
کمــک فــــــراوان� بــرای سودســازی خواهــــــد کــرد.

۴. نکتــه مهــم بعــدی بــرای بــازار ســرمایه مــا در 
ســال ۱۴۰۱ مبحــث مربــوط بــه حــذف معافیــت 
بانکــ� شــرکت هــای  مالیاتــ� ســود ســپرده 
حقوقــ� مــ� باشــد کــه بــه احتمــال زیــاد در 
یـــــــــک رونــد ۲ ســاله باعـــــــث ورود پـــــول بــه 
صنــــــدوق هــای درآمــد ثابــت خواهــد کــرد 
نقدینگــ�  ایــن  از  آن بخشــ�  تبــع  بــه  کــه 
ــد. ــد شــــــ ــرمایه خــــــواهــــــ ــازار ســـــــ وارد بــــ

بــا توجــه بــه نــکات فــوق بــه نظــر مــ� رســد 
بــازار ســرمایه در ســال ۱۴۰۱ وضعیــت بــه 
دوم  نیمــه  بــه  نســبت  بهتــری  مراتــب 
۱۴۰۰ خواهــد  و کل ســال  ســال ۱۳۹۹ 
ــد  داشــت و ســرمایه گــذاران مــ� توانن
بــه  اتخـــــــاذ تصمـــــــیمات مناســب  بــا 
بازدهــ� مناســــبی دســت پیــدا کننــد.  
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بازار سهام در پایان هفته ی منته� به ۱۷ فرودین ماه تحت  تاثیر 
وضعیت مناسب چشم  انداز نفت، رشد کرک  اسپرد و امیدواری 
به تبعات مثبت ورود خودرو به بورس  کاال با افزایش تقاضا همراه 
تصمیم  گیری  برای  شرایط  ارزیابی  حال  در  معامله       گران  شد. 
درست هستند و هر چند ترس گذشته در بازار مشاهده نم� شود 
اما با وجود پشتوانه       های مناسب بنیادی، سهامداران بی       گدار به 

آب نم�       زنند و همچنان در موضع احتیاط قرار دارند.
روزهای خوبی سپری   که گذشت سهام خودرویی  ای  در هفته 

کردند. این نمادها که در  ماه  های اخیر مصائب بسیاری را به 
دلیل اصرار بر قیمت  گذاری دستوری شاهد بوده اند، در وضعیت 
فعل� تحت  تاثیر آثار مطلوب ورود خودرو به بورس قرارگرفته و از 
سوی بازار با تقاضایی مناسب مواجه شده اند. در روزهای اخیر 
عرضه خودروی شاهین که از تولیدات شرکت خودروسازی سایپا 
است موج� از امید را به معامالت صنعت یادشده وارد کرد تا از 
این معبر، احتمال کاهش زیان انباشته خودرویی ها در سال پیش

 رو بیش از پیش تقویت شود. با توجه به اختالف باالی قیمت 
خودرو در کارخانه با قیمت آن در بازار آزاد، این احتمال وجود 
سایر  پای  کاال  بورس   در  شــــاهین  عرضه  موفقـــــیت  که  دارد 
اتومبیل های تولید داخل را نیز به این بازار باز کند و از این طریق 
با دور زدن سیاست های دستوری شاهد کاهش زیان شرکت های 

تولیدکننده این محصول در سنوات آت� باشیم.
نمادهای پاالیش� نیز در روزهای اخیر تحت تاثیر عوامل متعددی 
نظیر چشم انداز صعودی قیمت جهان� نفت و این باور که رشد 
افزایش  با  داشت  خواهد  تداوم  شده  یاد  صنعت  کرک  اسپرد 
تقاضا روبه رو شده اند. اینطور که به  نظر م� رسد بازار در شرایط 
کنون� تصمیم گرفته تا بر اساس عملکرد پاالیش� ها و سابقه ی 
خوبی که در تقـــسیم سود مجامع دارند آنها را گزینه  های مناسب 
حاضر  حال  در  کند.  تلقــی  سرمایه گــــذاری  برای  کم ریســک�  و 
دالیل�  به  نفت  جــــهان�  بازار  که  دارد  آن  از  شنیده ها حکایت 

همچون احتمال باالی تداوم تنش با روسیه و کسری عرضه نفت 
از این بابت در کنار تورم حاکم بر اقتصاد ایاالت  متحده آمریکا و 
بسیاری از کشورهای دیگر موجب شده تا دیگر کس� انتظار نفت 
زیر ۱۰۰ دالر در بازار جهان� را نداشته باشد. تحلیلگران بر این باور 
هستند که تداوم وضعیت موجود در کنار نیاز روزافزون به انرژی 
در سراسر دنیا سبب خواهد شد تا حاشیه سود صنعت پاالیش� 
در موقعیت خوبی قرار بگیرد. از آنجا که صنعت یاد شده عموما 
نسبت باالی تقسیم سود را دارد چنین امری توانسته در روزهای 
قرار  خرد  و سرمایه گذاران  مردم  توجه  معرض  در  را  بازار  اخیر 
از سرمایه گذاران  بخش  این  تقاضای  گذشته  روزهای  در  دهد. 
سبب شد تا پاالیش� ها شاهد ورود نقدینگ� تازه  نفس از سوی 

سهامداران باشند.
با توجه به رشد قابل مالحظه بازار سرمایه در روز های ابتدایی 
هفته و افزایش ریسک سرمایه گذاری و به دنبال آن شناسایی 
سود در سهام پیشروی بازار از سوی سهامداران حقیق� و حقوق� 
کاهش  و  صعودی  شارپ  روند  توقف  هفته،  روز  آخرین  در 
هیجانات در کلیت بازار قابل پیش بین� بود. در روز های گذشته 
بازار  و  بوده  مختلف  صنایع  در  نقدینگ�  جریان  گردش  شاهد 
متعادل مثبت� را به همراه داشته ایم. برای آخرین روز کاری هفته 
نیز انتظار ادامه همین روند متعادل برای بازار قابل پیش بین� بود.

بازار در این روز ها هیجان خاص� برای خرید و فروش سهام ندارد 
و بهترین فرصت برای اصالح سبد سرمایه گذاری و جابجایی با 
سهام ارزنده م� باشد. مسئله بسیار با اهمیت این روزها، انتظار 
ویژه سرمایه گذاران برای گزارش های فصل� و ساالنه شرکت ها 
کامل  را  گزارش ها سبد سهام خود  این  به  توجه  با  تا  م� باشد 
نمایند. پس م� توان تا رسیدن گزارش های فصل� و ساالنه انتظار 
ادامه روند تعادل� را از بازار داشت. اما به دور از اصالحات موقت 
و  ارزشمند م� باشد  از صنایع بسیار  بازار در بسیاری  شاخص، 

انتظار اصالح شدید برای روز های پیش رو قابل تصور نیست.

گزارش وضعیت بازار

۷
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۸

شــاخص بــورس در ایــن هفتــه کار خــود را بــا ۱,۴۶۲,۰۰۲ واحــد شــروع و در پایــان هفتــه بــا ۰٫۱۲ درصــد رشــد در ۱,۴۶۳,۷۵۹ واحــد کار خــود را بــه پایــان بــرد. در جریــان داد و ســتد هــای 
چهارشــنبه ۱۷ فروردیــن مــاه در اخریــن روز کاری هفتــه بــازار ســرمایه، شــاخص بــورس بــا افــت ۷,۶۷۵ واحــدی همــراه بــود. بیشــترین اثــر منفــ� بــر دماســنج بــازار ســهام در روز جــاری بــه نــام 
نمادهــای معامالتــ� فــوالد مبارکــه اصفهــان، ملــ� صنایــع مــس ایــران و پاالیــش نفــت تهــران شــد و در مقابــل شــرکت های بانــک پارســیان، گــروه مدیریــت ســرمایه گذاری امیــد و گــروه 

ســرمایه گذاری و توســعه صنعت پتروشــیم� خلیج فارس با رشــد خود مانع افت بیشــتر نماگر بازار ســهام شــدند.
در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۴ میلیارد و ۵۴۴میلیون ورقه به ارزش ۲هزار و ۲۷۶میلیارد تومان در ۲۷۱هزار نوبت، شاخص فرابورس ۶۹ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۹هزار 

و ۸۵۰ واحــد قرار گرفت.
در ایــن بــازار هــم امــروز بیشــترین اثــر مثبــت بــر شــاخص فرابــورس بــه نــام نمادهــای گــروه توســعه مالــ� مهــر آینــدگان، صنعتــ� مینــو و گــروه ســرمایه گذاری میــراث فرهنگــ� شــد و در 

مقابل شــرکت های ســرمایه گذاری صبا تامین، بیمه ســامان و پتروشــیم� تندگویان بیشــترین اثر منف� را بر این شــاخص به نام خود ثبت کردند.

۱۴۰۱/۰۱/۱۷
روند شاخص کل بورس
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۹

ورود و خروج حقیقی

بعــد از ورود پــول از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ در بــازار ایــن هفتــه شــاهد خــروج ۱۰۴ میلیــارد تومــان پــول حقیقــ� در بــازار بودیــم. در روز پایانــ� کاری هفتــه جریــان تغییــر مالکیــت حقوقــ� بــه حقیق� 
کار خود را با خروج ۲۶۵ میلیارد تومان پول حقیق� به پایان رساند.
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۱۰

  -  ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

ارزش معامالت خرد

در نمودار فوق روند ارزش معامالت خرد (سهام + حق تقدم) در هفته جاری قابل مشاهده هست، همانطور که م� بینیم بیشترین ارزش معامالت خرد در روز دوشنبه ۱۵ فروردین 
ماه به ارزش ۸۱۸۵ میلیارد تومان انجام گردیده است. میانگین ارزش معامالت خرد در این هفته ۶۱۷۰ میلیارد تومان م� باشد.
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۱۱

حجم معامالت به تفکیک صنعت

در مقایسه حجم معامالت این هفته در صنایع اصل� بازار نسبت به هفته گذشته شاهد کاهش ۵ درصدی حجم معامالت بوده ایم. گروه خودرویی با توجه به شنیده شدن اخبار 
مربوط به واگذاری بلوک ها؛ توجه بازار را به دو نماد خگستر و ورنا جلب و میانگین حجم معامالت این گروه ۴,۵۴۷ میلیون نسبت به هفته گذشته رشد ۸ درصدی را شاهد بوده 
است. فرآورده های نفت� با ۶۶ درصد رشد در میانگین حجم معامالت نسبت به هفته گذشته نشان م� دهد. بررس� حجم معامالت نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران در سال 

جدید صنعت خودرو و پاالیش را جهت سرمایه گذاری انتخاب کرده اند.

حجم معامالت به تفکیک صنعت (واحد به میلیون عدد)
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۱۲

حــق تقــدم

نمودار فوق مقایسه قیمت سهام های دارای حق تقدم در اخرین روز هفته ۱۷ فروردین ماه م� باشد.
توجه کنید که مبلغ ۱۰۰۰ ریال حق تقدم در فاصله درصدی میان قیمت سهم با حق تقدم محاسبه شده است.
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۱۳

بازدهی صنایع

در نمودار باال بازده� به تفکیک صنایع را  در هفته جاری شاهد هستیم. صنعت مخابرات با بازده� ۵٫۷ درصد بیشترین بازده� را به سرمایه گذاران خود در این صنعت را داده است. 
صنعت استخراج زغال سنگ نیز با ۱٫۸ درصد کمترین بازده� را در این هفته داشته است.  
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۱۴

ورود و خروج و پول حقیق� به تفکیک صنعت از ١۴ تا ١٧ فروردین ماه ١۴٠١ - میلیارد تومان

در روند معامالت این هفته با توجه به بهتر شدن شرایط بازار سهام و همچنین افزایش ورود پول حقیق� و مثبت شدن نماد ها بیشترین خروج پول حقیق� در گروه صندوق های با 
درآمد ثابت با ۵۰۷ میلیارد تومان اتفاق افتاد. در جایگاه دوم نیز گروه استخراج کانه های فلزی با ۱۲۰ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیق� را داشت. این هفته گروه خودرو، هتل 

و رستوران  و فراوره های نفت� بیشترین حجم ورود پول را داشتند.

ورود و خروج و پول حقیقی به تفکیک صنعت
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۱۶

بازده تا سررسید اسناد خزانه

در پایان روز چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ ، میانگین نرخ اسناد خزانه معامله شده در بازار سرمایه به ۲۱٫۵ درصد رسید. در نمودار فوق روند ۲۰ روز گذشته میانگین YTM اسناد 
خزانه اسالم� را مشاهده م� کنید.
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نرخ بازار بین بانکی

طبق آخرین اطالعات اعالم� بانک مرکزی نرخ بازار بین بانک� در هفته منته� به ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۲۰٫۳۶ درصد م� باشد.

۱۷
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# فاراك
اســتان  شهرســازی  و  راه  كل  اداره  ابالغیــه  اســاس  بــر 
برنــده احــداث  اراك  خوزســتان شــركت ماشــین ســازی 
گردیــده  شــوش  مافــ�  نظــام  غیرهمســطح  تقاطــع 
اســت. مبلــغ پــروژه  ۱,۶۲۰,۳۹۷ میلیــون ریال م� باشــد. 
مــدت  و  بــوده  شــوش  شهرســتان  پــروژه  اجــرای  محــل 

اجــرای آن ۱۸ مــاه م� باشــد.

وثنو  #
بــه  نســبت  نویــن  ســاختمان  گــذاری  ســرمایه  شــركت 
۰٫۱۷ درصــد از ســهام خــود در شــركت تأمیــن  فــروش 
از  پــس  ســود  و  اســت  نمــوده  اقــدام  نویــن  ســرمایه 
كسر مخارج انتقال این واگذاری معادل ۱۴۷,۸۶۰ میلیون 

ریــال م� باشــد.

# وسرمد
دعــوی  پرونــده  خصــــــوص  در  ســرمد  بیمــه  شــركت 
ایســاتیس  آفریــن  گرمــا  شــركت  ســوزی  آتــش  خســارت 
پرداخــت  بــر  مبنــ�  صــادره  رای  پیــرو  داشــت  بیــــــان 
شركت بیمه سرمد به میــــــــزان ۷۴۵ میلـــــیارد ریال، مـــــبلغ 
۶۳۲ میلـــــــیارد ریــال از حســاب هــای شــركت برداشــته 
شــد. ســـــــهم بیمــه ســــــرمد از كل مبلــغ قابــل پرداخــت 
نمــودن  لحـــــــاظ  (بــا  م� باشـــــــد  ریــال  میــــــلیارد   ۱۴۶
قــــــراردادهای اتكایــی و ســــهم ســایر شــركت هــای بیمــه گــر) 

كلیــه  بــا  الزم  مكاتبــات  اجرائیــه  صــدور  بــا  همزمــان  و 
بیمــه  ایــن  در خســـــارت  بیمــه گــر ســهیم  هــای  شــركت 

نامــه انجام شــده اســت.

زماهان  #
شــركت مجتمــع تولیــد گوشــت مــرغ ماهــان در گــزارش 
شــفاف ســازی خــود اعــالم نمــود كــه ســود عملیاتــ� ۴۴۰۲ 
درصــد افزایــش را شــاهد بــوده كــه ناشــ� از افزایــش ۱۶۴ 
یــك  جوجــه  هرقطعــه  فــروش  نــرخ  میانگیــن  درصــدی 
بــه  دار  نطفــه  هــای  مــرغ  تخــم  تبدیــل  و  روزه گوشــت�  

جوجــه و فــروش جوجــه یــك روزه گوشــت�  بــوده اســت.

# شفارا
پتروشــیم�  شــرکت  مدیــره  هیئــت  تصویــب  از  پــس 
طــرح  اجــرای  عمــده  ســهامدار  از  مجــوز  اخــذ  و  فارابــی 
و  فتالیــک  انیدریــد  واحــد  صنعتــ�  پســاب  تســویه 
بــا  فارابــی  پتروشــیم�  فیوماریــک  اســید  اســتحصال 
حــذف  محیـــــط�،  زیســت  الزامــات  رعــــــایت  هــدف 
جریمــه هــای آالیندگــ� از شــمول هزینــه هــای شــرکت، 
و  پایــدار  درآمــد  کســب  و  بــه محصــوالت  بخشــ�  تنــوع 
اخــذ  و  تاییــد  از  پــس  شــرکت،  تجــاری  ریســک  کاهــش 
موافقــت هیئــت مدیــره محتــرم شــرکت ســرمایه گــذاری 
دســت  در   ( تاپیکــو   ) تامیــن  پتروشــیم�  و  گاز  و  نفــت 

اقــدام و اجــراء قــرار گرفت.

ل گ�ده  اخبار کدا

۱۸
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# سخواف
شــركت  بــا  قــراردادی  خــواف،  مجــد  ســیمان  شـــــــــــركت 
مبلــغ  بــه  ســناباد  فراگیــر  توســعه  معدنــ�  و  صنعتــ� 
۳۹ میلیــارد ریــال جهــت ســایش ۳۰ هــزار تــن ضایعــات 

گندلــه منعقــد نمــوده اســت.

# وبرق
پیــرو شــایعه منتشــره شــده در فضــای مجــازی مبنــ� بــر 
كاركنــان  گــذاری  ســــــــرمایه  شــركت  ســرمایه،  افزایــش 
صنعــت بــرق اعــالم داشــت افزایــش ســرمایه ایــن شــركت 
از محـــــــل دارایــی هــا و ســــــــرمایه گـــــــــذاری هــای بلنــد 
مــدت در دستــــــور كار هیئــت مدیــره قــرار داشــته و در 

حــال بررســ� م� باشـــــد.

# غكورش
شــركت صنعــت غذایــی كــورش اعــالم نمــود پــروژه خریــد 
انــدازی خطــوط  راه  روغــن جهــت  ماشــین آالت تصفیــه 
جدید ریفاینری از ابتدای سال ۱۴۰۱ به مرحله بهره برداری 

نهایی رســیده اســت.

بــا توجــه بــه اینكــه ظرفیــت تولیــد مالكیتــ� شــركت قبــل 
از بهــره بــرداری از ایــن پــروژه ماهیانه ۲۵ هزار تــن تصفیه 
روغــن م� باشــد و بــا راه انــدازی ایــن پــروژه ایــن ظرفیــت 
به ماهیانه ۳۷ هزار تن افزایش خواهد یافت و در مجموع 

این امر موجب افزایش تولید ماهانه ۱۲ هزار تن (ساالنه 
بــا  امــر  ایــن  كــه  گردیــد  خواهــد  روغــن  تــن)  ۱۴۴هــزار 
توجــه بــه شــرایط فــروش بــازار و تأمیــن مــواد اولیــه قابــل 

دســترس خواهــد بود.

حــذف  بــه  منجــر  صـــــــرفا  پـــــــروژه  ایــن  راه انــــدازی  لــذا 
تولیــد كارمــزدی در ســایر شــركت هــا شــده و تحقــق ایــن 
امــر موجــب كاهــش هزینــه هــای تولیــد از جملــه حمــل و 
كارمــزدی  هــای  ســایت  در  روغــن  تولیــد  كارمــزد  حــذف 
مذكــور  پــروژه  ایــن  از  بهــره بــرداری  بنابرایــن  مــ� گــردد 
درآمــد  كســب  و  فــروش  جریــان  در  اهمیتــ�  بــا  تأثیــر 

شــركت نخواهد داشــت.

# ك� بی ســ�
شــركت كــ� بــی ســ� نســبت بــه انعـــــــقاد قــرارداد واردات 
انــواع مــواد اولیــه دارویــی بــا شــركت كیمــــــیاگران امــروز 
حداكثر ظرف سه ماه آت� به میزان تقریبی ۲۰۰ میلیارد 

ریــال اقــدام نموده اســت.



۱۹

# فاراك
اســتان  شهرســازی  و  راه  كل  اداره  ابالغیــه  اســاس  بــر 
برنــده احــداث  اراك  خوزســتان شــركت ماشــین ســازی 
گردیــده  شــوش  مافــ�  نظــام  غیرهمســطح  تقاطــع 
اســت. مبلــغ پــروژه  ۱,۶۲۰,۳۹۷ میلیــون ریال م� باشــد. 
مــدت  و  بــوده  شــوش  شهرســتان  پــروژه  اجــرای  محــل 

اجــرای آن ۱۸ مــاه م� باشــد.

وثنو  #
بــه  نســبت  نویــن  ســاختمان  گــذاری  ســرمایه  شــركت 
۰٫۱۷ درصــد از ســهام خــود در شــركت تأمیــن  فــروش 
از  پــس  ســود  و  اســت  نمــوده  اقــدام  نویــن  ســرمایه 
كسر مخارج انتقال این واگذاری معادل ۱۴۷,۸۶۰ میلیون 

ریــال م� باشــد.

# وسرمد
دعــوی  پرونــده  خصــــــوص  در  ســرمد  بیمــه  شــركت 
ایســاتیس  آفریــن  گرمــا  شــركت  ســوزی  آتــش  خســارت 
پرداخــت  بــر  مبنــ�  صــادره  رای  پیــرو  داشــت  بیــــــان 
شركت بیمه سرمد به میــــــــزان ۷۴۵ میلـــــیارد ریال، مـــــبلغ 
۶۳۲ میلـــــــیارد ریــال از حســاب هــای شــركت برداشــته 
شــد. ســـــــهم بیمــه ســــــرمد از كل مبلــغ قابــل پرداخــت 
نمــودن  لحـــــــاظ  (بــا  م� باشـــــــد  ریــال  میــــــلیارد   ۱۴۶
قــــــراردادهای اتكایــی و ســــهم ســایر شــركت هــای بیمــه گــر) 

كلیــه  بــا  الزم  مكاتبــات  اجرائیــه  صــدور  بــا  همزمــان  و 
بیمــه  ایــن  در خســـــارت  بیمــه گــر ســهیم  هــای  شــركت 

نامــه انجام شــده اســت.

زماهان  #
شــركت مجتمــع تولیــد گوشــت مــرغ ماهــان در گــزارش 
شــفاف ســازی خــود اعــالم نمــود كــه ســود عملیاتــ� ۴۴۰۲ 
درصــد افزایــش را شــاهد بــوده كــه ناشــ� از افزایــش ۱۶۴ 
یــك  جوجــه  هرقطعــه  فــروش  نــرخ  میانگیــن  درصــدی 
بــه  دار  نطفــه  هــای  مــرغ  تخــم  تبدیــل  و  روزه گوشــت�  

جوجــه و فــروش جوجــه یــك روزه گوشــت�  بــوده اســت.

# شفارا
پتروشــیم�  شــرکت  مدیــره  هیئــت  تصویــب  از  پــس 
طــرح  اجــرای  عمــده  ســهامدار  از  مجــوز  اخــذ  و  فارابــی 
و  فتالیــک  انیدریــد  واحــد  صنعتــ�  پســاب  تســویه 
بــا  فارابــی  پتروشــیم�  فیوماریــک  اســید  اســتحصال 
حــذف  محیـــــط�،  زیســت  الزامــات  رعــــــایت  هــدف 
جریمــه هــای آالیندگــ� از شــمول هزینــه هــای شــرکت، 
و  پایــدار  درآمــد  کســب  و  بــه محصــوالت  بخشــ�  تنــوع 
اخــذ  و  تاییــد  از  پــس  شــرکت،  تجــاری  ریســک  کاهــش 
موافقــت هیئــت مدیــره محتــرم شــرکت ســرمایه گــذاری 
دســت  در   ( تاپیکــو   ) تامیــن  پتروشــیم�  و  گاز  و  نفــت 

اقــدام و اجــراء قــرار گرفت.
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# سخواف
شــركت  بــا  قــراردادی  خــواف،  مجــد  ســیمان  شـــــــــــركت 
مبلــغ  بــه  ســناباد  فراگیــر  توســعه  معدنــ�  و  صنعتــ� 
۳۹ میلیــارد ریــال جهــت ســایش ۳۰ هــزار تــن ضایعــات 

گندلــه منعقــد نمــوده اســت.

# وبرق
پیــرو شــایعه منتشــره شــده در فضــای مجــازی مبنــ� بــر 
كاركنــان  گــذاری  ســــــــرمایه  شــركت  ســرمایه،  افزایــش 
صنعــت بــرق اعــالم داشــت افزایــش ســرمایه ایــن شــركت 
از محـــــــل دارایــی هــا و ســــــــرمایه گـــــــــذاری هــای بلنــد 
مــدت در دستــــــور كار هیئــت مدیــره قــرار داشــته و در 

حــال بررســ� م� باشـــــد.

# غكورش
شــركت صنعــت غذایــی كــورش اعــالم نمــود پــروژه خریــد 
انــدازی خطــوط  راه  روغــن جهــت  ماشــین آالت تصفیــه 
جدید ریفاینری از ابتدای سال ۱۴۰۱ به مرحله بهره برداری 

نهایی رســیده اســت.

بــا توجــه بــه اینكــه ظرفیــت تولیــد مالكیتــ� شــركت قبــل 
از بهــره بــرداری از ایــن پــروژه ماهیانه ۲۵ هزار تــن تصفیه 
روغــن م� باشــد و بــا راه انــدازی ایــن پــروژه ایــن ظرفیــت 
به ماهیانه ۳۷ هزار تن افزایش خواهد یافت و در مجموع 

این امر موجب افزایش تولید ماهانه ۱۲ هزار تن (ساالنه 
بــا  امــر  ایــن  كــه  گردیــد  خواهــد  روغــن  تــن)  ۱۴۴هــزار 
توجــه بــه شــرایط فــروش بــازار و تأمیــن مــواد اولیــه قابــل 

دســترس خواهــد بود.

حــذف  بــه  منجــر  صـــــــرفا  پـــــــروژه  ایــن  راه انــــدازی  لــذا 
تولیــد كارمــزدی در ســایر شــركت هــا شــده و تحقــق ایــن 
امــر موجــب كاهــش هزینــه هــای تولیــد از جملــه حمــل و 
كارمــزدی  هــای  ســایت  در  روغــن  تولیــد  كارمــزد  حــذف 
مذكــور  پــروژه  ایــن  از  بهــره بــرداری  بنابرایــن  مــ� گــردد 
درآمــد  كســب  و  فــروش  جریــان  در  اهمیتــ�  بــا  تأثیــر 

شــركت نخواهد داشــت.

# ك� بی ســ�
شــركت كــ� بــی ســ� نســبت بــه انعـــــــقاد قــرارداد واردات 
انــواع مــواد اولیــه دارویــی بــا شــركت كیمــــــیاگران امــروز 
حداكثر ظرف سه ماه آت� به میزان تقریبی ۲۰۰ میلیارد 

ریــال اقــدام نموده اســت.



۲۰

گزارش ماهانه سایپا

سرمایه (میلیون ریال):
۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ پذیرفته شده در بورس 

مجموع فروش اسفند ۱۴۰۰:
 ۲۲,۸۸۶,۷۱۸ (میلیون ریال)

نسبت به ماه قبل:
۲۷٫۳۴ درصد کاهش

سهم از کل فروش امسال:
۶/۸۷ درصد 

نسبت به میانگین فروش امسال:
۱۷٫۶۱ درصد کاهش 

نسبت به ماه مشابه سال قبل:
۲۸٫۴۹ درصد کاهش  

مجموع فروش تا پایان اسفند ۱۴۰۰:
۳۳۳,۳۶۰,۳۱۳ (میلیون ریال)

نسبت  به دوره مشابه سال قبل:
۱۰۴٫۰۵ درصد افزایش 
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گزارش ماهانه شرکت سایپا | سال مال� ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

فروش ماهانه خساپا
ابتدای فروردین ۱۳۹۹ - میلیون ریال

۹۹ ۱۴۰۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۶,۸۱۹ ,۹۳۹ 
۹,۲۰۷,۵۶۶ ۱۰ ,۴۴۹,۶۳۱  ۱۰ ,۷۴۹,۹۳۸ 

۶,۹۰۵ ,۹۳۳ 
۹,۸۸۵,۳۸۲ ۱۰ ,۷۷۸,۴۸۷ 

۱۳ ,۶۸۹,۰۰۰  ۱۵ ,۷۴۹,۲۷۵ ۱۷ ,۵۶۶,۵۲۸ ۱۹ ,۵۶۸,۹۳۳ 

۳۲,۰۰۳ ,۳۱۲  

۲۱ ,۹۷۷,۹۲۲ 
۱۹ ,۲۸۸,۶۰۹  

۳۱ ,۸۰۷,۴۹۱  
۳۶,۳۱۸,۲۰۴  

۲۳,۷۹۴,۰۱۸  

۳۲,۳۶۱ ,۲۹۴ 

۲۰ ,۴۲۶,۳۲۱  ۱۵ ,۴۴۹,۰۷۸ 

۲۵,۱۷۸,۹۱۳  

۵۲,۳۷۲,۲۳۱  

۳۱ ,۴۹۹,۵۱۴  

۲۲,۸۸۶,۷۱۸  

            



گزارش ماهانه فوالد مبارکه اصفهان

سرمایه (میلیون ریال):
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ پذیرفته شده در بورس

مجموع فروش اسفند ۱۴۰۰:
۱۲۳,۹۴۰,۸۸۶ (میلیون ریال)

نسبت به ماه قبل:
۲٫۷۷ درصد کاهش  

سهم از کل فروش امسال:
۸/۶۴ درصد

نسبت به میانگین فروش امسال:
۳٫۷۱ درصد افزایش 

نسبت به ماه مشابه سال قبل:
۱۱٫۵۵ درصد افزایش

مجموع فروش تا پایان اسفند ۱۴۰۰:
۱,۴۳۴,۰۲۱,۹۵۶ (میلیون ریال)

نسبت به دوره مشابه سال قبل:
۸۵٫۲۷ درصد افزایش  
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فروش ماهانه فوالد
ابتدای فروردین ۱۳۹۹ - میلیون ریال

۹۹ ۱۴۰۰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۵,۸۲۶,۲۷۳ 

۵۱ ,۶۸۹,۷۵۵ ۴۹,۱۶۹ ,۲۵۶ ۴۸,۸۴۴,۲۰۴  
۴۲,۹۱۳ ,۶۲۱  

۵۵,۱۷۴ ,۸۱۴  

۶۷,۳۴۸,۰۸۹  
۷۵,۲۱۶ ,۱۰۱  ۷۸,۳۷۰,۴۳۶ 

۸۴,۷۲۴,۲۰۸  ۸۳,۶۵۳,۵۶۹ 

۱۱۱ ,۱۰۶ ,۴۱۹  

۹۰ ,۸۵۴,۰۶۶  

۱۲۴ ,۵۰۰ ,۹۸۰  ۱۲۱ ,۲۹۸,۸۸۰ 
۱۱۴ ,۲۱۲ ,۰۳۶  

۸۹,۴۰۲ ,۶۱۹  

۱۲۰ ,۵۷۸,۷۶۸ 
۱۲۶ ,۴۸۴,۷۲۵ ۱۲۷ ,۰۶۶ ,۹۵۲ 

۱۳۵,۲۹۲,۲۹۷ ۱۳۲ ,۹۱۹ ,۰۸۰  
۱۲۷ ,۴۷۰,۶۶۷ ۱۲۳ ,۹۴۰ ,۸۸۶ 
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#فرابورس
بررســ� رونــد قیمتــ� ســهم  نشــان م� دهــد بــا نزدیــک شــدن بــه حمایــت بســیار مهــم  ۱۰۵۰۰ ریــال بــا افزایــش تقاضــای خوبــی همــراه  شــده و بــا شکســت ترنــد نزولــ� بــه 

ســمت اهداف ۱۵۸۰۰ و ۱۹۳۰۰ ریال حرکت م� کند. 
معاملــه گــران کوتــاه مــدت م� تواننــد حــد زیان خود را تراز  ۱۳۰۰۰ ریال قرار دهند.

تحلیل تکنیکال نماد فرابورس
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۲۴

#وسدید
بررس� روند قیمت� سهم نشان م� دهد پس از شکل گیری سقف قیمت� در محدوده ۶۵۵۰ ریال سهم وارد فاز اصالح� پیچیده ای تا محدوده ۷۴۰ ریال شده که برآیند آن ریزش حدود ۸۸ درصدی 
قیمــت بــوده و بــا نزدیــک شــدن بــه حمایــت قــوی ۷۴۰ ریــال و رســیدن اندیکاتــور بــه محــدوده اشــباع  بــا افزایــش تقاضــای خوبــی همراه شــد که برآیند آن رشــد ۳۰ درصدی قیمت اســت؛ عل� ایحال قیمت 

در محدوده تراز مقاومت� مهم ۹۷۰ ریال و ســقف کانال نزول� قرار دارد که در صورت شکســت و تثبیت باالی این محدوده آماده حرکت به ســمت اهداف ۱۱۲۰ و ۱۳۴۰ ریال خواهد شــد.
معاملــه گــران کوتــاه مــدت م� تواننــد حــد زیان خود را تراز ۸۴۰ ریال قرار دهند.

تحلیل تکنیکال نماد  وسدید
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گزارش تحلیلی نماد   شغدیر
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معرفی شرکت و محیط فعالیت:
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شــرکت پتروشــیم� غدیــر در ســال ۱۳۸۹ بــا 
ظرفیــت حــدود ۵۰٪ ظرفیــت اســم� فعالیت 
خــود را آغــاز نمــوده و در کنــار پتروشــیم� 
 PVC ارونــد، بندرامــام و آبــادان تأمین کننده
شــرکت  ایــن  اســت،  بــوده  کشــور  داخــل 
تولیدکننده  محصول PVC با ظرفیت تولید 
ســاالنه ۱۲۰ هــزار تــن و VCM بــا ظرفیــت 
ــاالنه ۱۵۰ هــزار تــن م� باشــد کــه  تولیــد ســــ
شــــــــیلنگ ها،  لوله هــا،  انـــــواع  ســاخت  در 
و  درب  چارچــوب  الکتریکــ�،  عایـــــــق های 
کابینــت و صــــــــنایع خودروســازی  پنجــره، 
و... کاربــرد دارد. ظرفیــت اســم� تولیــد 
PVC شــرکت حــدود ۱۶٪ ظرفیــت تولیــد 
کشــور م� باشــد. همچنیــن پتروشــیم� 
غدیر حدود ۳۳٪ محصوالت خود را به 
کشــــــــــورهای عــراق، افغــــانســــــتان، 
پاکستان، حوزه CIS و ترکیه صادر 
م� نمایــد. در حــال حاضــر شــرکت 
پــــــتروشــــــــــیم� غــــــــدیر جـــــــــــــزء 
فــــرعـــــی  شــــــــــــرکــــــــت هـــــــــای 
ــذاری  ــرکت ســــرمایــــه گـــــ شـــــــ
نفــت، گاز و پتـــــــروشــــــــیم� 
تأمیــن اســت و واحــد تجاری 
نهـــــــایی گـــــــروه شـــــــرکت 
تأمیــن  ســـــــرمایه گذاری 

اجتمـــــــاع� م� باشــــــد.
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ترکیب سهامداران:
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 ۱۳۶.۰۸۴  ۹۷۰/۳۶ 

۱ ۴۰۰ ۷۶۰/۳۰ 

 ۹۴.۴۵۲ ۲۶۰/۷ 

  ۴۰.۵۷۷ ۱۲۰/۳ 

  ۳۴.۰۳۷ ۶۱۰/۲ 

 ۸۹۵.۵۱  ۱۹۰/۱ 

 ۱۳.۸۳۶ ۰۶۰ /۱ 



۲۸

محصــول تولیــدی شــرکت پــی وی ســ�(پل� وینیــل کلرایــد) مــ� باشــد. در ســال ۹۹ بــه دلیــل اورهــال و کاهــش تولیــد شــرکت های بــزرگ تولیــد کنــده ی پــی وی ســ� از جملــه تولید و فروش:
فورموســای تایوان و پتکیم ترکیه قیمت جهان� پی وی ســ� از حوال� ۴۰۰ دالر تا ۱۳۰۰ دالر افزایش داشــت و همین امر باعث رشــد چشــمگیر ســودآوری پتروشــیم� غدیر 
در ســال گذشــته شــد. در ســال جــاری هــم بــا وجــود رشــد کوتــاه مــدت پــی وی ســ� در اوایــل ســال ۱۴۰۰ تــا محــدوده ۲۰۰۰ دالر قیمــت ایــن محصــول در ادامــه ســال در حوالــ� 
۱۵۰۰ دالر آرام گرفــت و همیــن امــر موجــب بــه تعــادل رســیدن حاشــیه ســود خالــص و در نتیجــه رشــد ســود آوری شــرکت در ســال ۱۴۰۰ گردیــد. ظرفیــت اســم� تولیــد شــرکت 
۱۲۰ هــزار تــن مــ� باشــد و تولیــد شــرکت در ســال ۹۹، ۱۲۰ هــزار تــن و در ســال ۱۴۰۰، ۱۰۷ هــزار تــن بــوده اســت. بــه طــور میانگیــن ۳۰ درصــد فــروش مقــداری شــرکت صادراتــ� 
م� باشــد و نرخ فروش صادرات� شــرکت به طور میانگین در ســال گذشــته ۳۰ درصد بیشــتر از نرخ فروش داخل� م� باشــد. در جدول زیر نمودار فروش فصل� پتروشــیم� 

غدیر در ســال ۱۴۰۰ قابل مشــاهده م� باشــد.

- تمام� ارقام بر حســب میلیارد ریال اســت.
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۰

۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۵۰۰۰

    

 

۱۳۹۹ ۱۴۰۰



حدود ۷۵ درصد از ترکیب بهای تمام شــده ی شــرکت را مواد مســتقیم،۲۲ درصد ســربار تولید و حدود ۳ درصد از ترکیب بهای تمام شــده ی شــرکت را دســتمزد مســتقیم بهای تمام شده:
تشــکیل مــ� دهــد. نکتــه مثبــت در بهــای تمــام شــده ی شــغدیر پاییــن بــودن ســهم ســربار ســاخت در ترکیــب بهــای تمــام شــده و در نتیجــه تأثیــر انــدک هزینــه ی حامــل هــای 

انرژی بر صورت ســود و زیان پتروشــیم� غدیر م� باشــد. در بین مواد اولیه شــغدیر، اتیلن و EDC بیشــترین تأثیر را در هزینه مواد مســتقیم شــرکت دارند.
در نمودار زیر تغییرات بهای تمام شــده ی شــرکت از ابتدای ســال ۹۹ قابل مشــاهده م� باشــد.

- تمام� ارقام بر حســب میلیارد ریال اســت.

۲۹

هفته نامه تحلیل� | هفته منته� به ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

۰

۲۰۰۰

۴۰۰۰

۶۰۰۰

    

 

۱۳۹۹ ۱۴۰۰



تحلیل حساسیت سود سال مالی                                                  :

- فروش مقداری شــرکت در ســال ۱۴۰۱، ۱۱۰ هزار تن در نظر گرفته شــده اســت.
- ســود به ازای هر ســهم (ریال) در نظر گرفته شــده اســت.

 

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

هفته نامه تحلیل� | هفته منته� به ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

۳۰

۱۱۰۰ ۱۳۰۰ ۰۰۵۱  ۱۷۰۰ ۱۹۰۰ 

 
) 

۲۳۰.۰۰۰ ۱۰۷۰۳ ۱۲۶۵۰ ۱۴۵۹۶ ۱۶۵۴۲ ۸۸۴۸۱  

۰۰۰.۰۵۲  ۱۱۶۳۴ ۱۳۷۵۱ ۵۶۸۵۱  ۱۷۹۸۰ ۲۰۰۹۶

۲۷۰.۰۰۰ ۱۲۵۶۵ ۱۴۸۵۵ ۱۷۱۳۴ ۱۹۴۱۹ ۲۱۷۰۳ 

۲۹۰.۰۰۰ ۱۳۴۹۶ ۱۵۹۵۱  ۳۰۴۸۱  ۲۰۸۵۷ ۲۳۳۱۱ 




