گزارش هفتگی بازار
هفته اول خرداد ماه

کارگزاری بانک رفاه کارگران
آدرس :شهرک غرب ،بلوار دادمان ،نبش بوستان دوم غربی ،ساختمان کارگزاری بانک رفاه کارگران
تلفن074 14 777 000 :

وبسایتwww.refahbroker.com :

کارگزاری

ERAGE CO.
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نمای بازار
تحوالت شاخص

نمودار بازده شاخص صنایع

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در

تغییرات شاخص بورس ،فرابورس و صنایع با اهمیت طی هفته جاری در نمودار زیر مشهود می باشد:

پایان معامالت روز چهارشنبه مورخ
 9310/83/80به عدد  222،274واحد

بازده صنایع طی هفته منتهی به 1398/03/08

رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته

۱۲%

 1،380واحد ( 2درصد) افزایش داشته

۸%

۷%

۵% ۶%

است .تعداد روزهای معامالتی  2روز ،حجم
۱%

معامالت  94،848میلیون سهم و ارزش آن
تامین آب ،برق ،گاز

بیمه و بازنشسته

رادیویی

حمل و نقل

بانکها

کانیهای غیر فلزی

سیمان

انبوهسازی

رایانه

شیمیایی

مواد دارویی

غذایی بهجز قند و شکر

قند و شکر

بیشترین رشد مربوط به صنعت دارو می باشد که در نمودار باال مشهود است.
نمودار صنایع بر اساس حجم و ارزش معامالت

بوده است .ارزش فرابورس در پایان

حجم و ارزش معامالت طی هفته گذشته به تفکیک صنایع

معامالت هفته جاری برابر 2،398،892
۶،۰۰۰

میلیارد ریال شده که در مقایسه با هفته

۵،۰۰۰

میلیون سهم

۴،۰۰۰
۳،۰۰۰
۲،۰۰۰
۱،۰۰۰

فلزات اساسی
بانکها و موسسات اعتباری
شیمیایی
خودرو و قطعات
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
فرآورده های نفتی
دارویی
سیمان آهک گچ
استخراج کانه های فلزی
سرمایه گذاریها
غذایی بجز قند وشکر
انبوه سازی امالک و مستغالت
واسطه گریهای مالی و پولی
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم
کانی غیر فلزی
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی…
محصوالت کاغذی
قند و شکر
ماشین آالت و تجهیزات

۰،۰

حجم معامالت

۸،۰۰۰
۷،۰۰۰
۶،۰۰۰
۵،۰۰۰
۴،۰۰۰
۳،۰۰۰
۲،۰۰۰
۱،۰۰۰
۰،۰

میلیارد ریال

گذشته  2درصد افزایش داشته است.

چندرشتهای صنعتی

سهم و ارزش آن  90،850میلیارد ریال

خودرو

حجم معامالت فرابورس  2،924میلیون

فلزات اساسی

درصد افزایش داشته است.

کانههای فلزی

ریال شده که در مقایسه با هفته گذشته 2

۱%

۰%

فرآوردههای نفتی

هفته جاری برابر  0،430،241میلیارد

۲%

۴%

کل فرابورس

بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت

۳%

۴% ۵% ۵%

کل بورس

 21،452میلیارد ریال بوده است .ارزش

۸%

۷%

۲% ۲%

۸%
۶%

۱۴%
۱۲%
۱۰%
۸%
۶%
۴%
۲%
۰%

ارزش معامالت

نگارش :نوشین ناصری
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تازه های کدال





معدنی امالح ایران

فوالد مبارکه اصفهان

با توجه به فعالیت شرکت بیش از ظرفیت عملی و فروش مناسب ،مقدار تولید

فوالد مبارکه اصفهان با ثبت رکود  ۷۲7هزار تن تولید و  ۷۲۵هزار تن فروش

و فروش بدون تغییر در نظر گرفته شده است .نرخ فروش شرکت در اردیبهشت

در اردیبهشت ماه سال جاری و همچنین افزایش در نرخ فروش خود توانست

( )۱۳.۱۵۵.۵۵۱نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیش از دو برابری

عملکرد چشمگیری از خود نشان دهد.

داخلی و صادراتی کاهش خواهد شد.

28،888،888،888

25،888

28،888،888،888

8،888

تن

تن/ریال

98،888،888،888

28،888
95،888

38،888،888،888

98،888
5،888

اردیبهشت 9317
خرداد 9317
تیر 9317
مرداد 9317
شهریور 9317
مهر 9317
آبان 9317
آذر 9317
دی 9317
بهمن 9317
اسفند 9317
فروردین 9310
اردیبهشت 9310

8،888

اردیبهشت 9317
خرداد 9317
تیر 9317
مرداد 9317
شهریور 9317
مهر 9317
آبان 9317
آذر 9317
دی 9317
بهمن 9317
اسفند 9317
فروردین 9310
اردیبهشت 9310



94،888،888
92،888،888
92،888،888
98،888،888
0،888،888
4،888،888
2،888،888
2،888،888
8،888

38،888

هزارتن/ریال

همچنین وضعیت مناسب صنعت شوینده ،فاصله موجود میان نرخ فروش

58،888،888،888

نرخ فروش محصوالت سرد



مقدار فروش پودر سولفات سدیم

مقدار فروش نمک تصفیه شده

نرخ فروش نمک تصفیه شده

نرخ فروش پودر سولفات سدیم

نرخ فروش محصوالت گرم

مقدار فروش

داده پردازی ایران

شرکت داده پردازی ایران در اردیبهشت ماه سال جاری با ثبت درآمد ۳۰۷
میلیارد ریال عملکرد مناسبی از خود نشان داد.

پتروشیمی زاگرس

بر اساس گزارش اردیبشهت ماه پتروشیمی زاگرس ،مبلغ فروش شرکت به
بوده است.
788،888

تن/ریال

تن

اردیبهشت 9310

اسفند 9317

فروردین 9310

بهمن 9317

دی 9317

آذر 9317

اردیبهشت 9317
خرداد 9317
تیر 9317
مرداد 9317
شهریور 9317
مهر 9317
آبان 9317
آذر 9317
دی 9317
بهمن 9317
اسفند 9317
فروردین 9310
اردیبهشت 9310

نرخ فروش متانول

مقدار فروش بخار

آبان 9317

8،888

8،888

مهر 9317

5،888،888

988،888

خدمات داده پردازی
سایر

مرداد 9317

98،888،888

288،888

شهریور 9317

95،888،888

388،888

تیر 9317

28،888،888

288،888

خرداد 9317

25،888،888

اردیبهشت 9317

38،888،888

488،888
588،888

288،888
358،888
388،888
258،888
288،888
958،888
988،888
58،888
8،888

میلیون ریال

دلیل افزایش در نرخ دالر نیمایی و به تبع آن رشد نرخ فروش با رشد همراه

35،888،888

هزارتن

داشته است .با توجه به اختالف قیمت قابل توجه در نرخ صادراتی و داخلی و

48،888،888،888

188
088
788
488
588
288
388
288
988
888

تجهیزات سخت افزاری
خدمات سیستم های کاربردی

مقدار فروش متانول
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ملی صنایع مس

فوالد خوزستان

شرکت ملی صنایع مس در گزارش اردیبهشت ماه خود درآمد خیره کننده

فوالد خوزستان با ثبت فروش  ۱۳،۳۴۲میلیارد ریال در اردیبهشت سال جاری

ای را شناسایی نمود که بخش عمده آن مربوط به رشد چشمگیر فروش ناشی

با  ۱۷درصد رشد نسبت به ماه گذشته همراه بوده است .شرکت از منظر مقدار

از فروش موجودی انبار بوده است.

و نرخ فروش با رشد مناسبی همراه بوده است.

288،888،888

28،888

288،888،888

28،888،888

28،888،888

98،888،888

98،888،888

8،888

28،888

اردیبهشت ۱۳7۷
خرداد ۱۳7۷
تیر ۱۳7۷
مرداد ۱۳7۷
شهریور ۱۳7۷
مهر ۱۳7۷
آبان ۱۳7۷
آذر ۱۳7۷
دی ۱۳7۷
بهمن ۱۳7۷
اسفند ۱۳7۷
فروردین ۱۳7۸
اردیبهشت ۱۳7۸

8،888

38،888،888

38،888،888

کنسانتره مس
نرخ فروش کاتد
نرخ فروش مفتول  ،بیلت  ،اسلب

8،888

کاتد
مفتول  ،بیلت  ،اسلب
نرخ فروش کنسانتره مس

اردیبهشت ۱۳7۷
خرداد ۱۳7۷
تیر ۱۳7۷
مرداد ۱۳7۷
شهریور ۱۳7۷
مهر ۱۳7۷
آبان ۱۳7۷
آذر ۱۳7۷
دی ۱۳7۷
بهمن ۱۳7۷
اسفند ۱۳7۷
فروردین ۱۳7۸
اردیبهشت ۱۳7۸

تن/ریال

تن

48،888

تن/ریال

488،888،888

08،888

28،888،888

28،888،888

تن

088،888،888

988،888

58،888،888

58،888،888

بلوم و بیلت داخلی
اسلب صادراتی
نرخ فروش اسلب داخلی

8،888

نرخ فروش بلوم و بیلت صادراتی
اسلب داخلی
نرخ فروش بلوم و بیلت داخلی

نگارش :نوشین ناصری/ایراهیم ساجد

نمای بورس کاال
بورس کاال

با رشد نسبتا باالیی نسبت به قیمت قبلی اعالم شد (پنجمین هفته پیاپی

طی هفته های جاری به علت کاهش قیمت دالر آزاد تا حوالی  ۱۳.۶۸۰تومان

افزایش قیمت پایه) ،شاهد رقابت خیلی کمتری نسبت به هفته های قبل در

از یک سو وعدم اطمینان از آینده سامانه مرجع جهت تعیین قیمت های پایه

اکثر محصوالت بودیم و در مجموع بازار پلی اتیلن ها و پلی پروپیلن ها بجز

محصوالت از سوی دیگر بازار وارد سردرگمی شد ،ولی بازار های بورس کاال

چند محصول شاهد برگشت آرامش نسبی به بازار بودند .در این بازار می توان

(بجز تاالر فراورده های نفتی) در مجموع شاهد رشد نسبتا کمی نسبت به

به رقابت های باالی مواد؛ پلی پروپیلن های شیمیایی و پلی پروپیلن های

هفته های گذشته بودند .در تاالر صنعتی عرضه های انواع محصوالت فلزی

فیلم و گرید های پلی اتیلن ترفتاالت بطری اشاره کرد.

هم با رقابت های نسبتا خوبی مورد معامله قرار گرفتند ولی در مجموع رقابت

بورس انرژی

نسبت به هفته های گذشته کمتر بود .در تاالر فراورده های نفتی عرضه های

بازار فیزیکی بورس انرژی در هفته جاری شاهد استقبال نسبتا خوبی از سوی

این تاالر پس از اعالم قیمت جدید برای خرداد ماه که قیمت پایه پائین تر

خریداران بود ،از مهمترین اتفاقات این هفته بازار عرضه حالل های  ۴۰۲بود

از ماه گذشته بود باز هم از سوی خریدران مورد استقبال خوبی قرارنگرفت،

که در قیمت بسیار باالتر از قیمت های قبل معامله شد ،همچنین می توان

هر چند که محصوالت( وکیوم باتوم و لوب کات) با قیمت پایه خرید شدند.

به معامله  ۱۲۰۰۰تن گازمایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین

بازار محصوالت پتروشیمی نیز بعد از اینکه در هفته جاری قیمت پایه جدید

الملل با پرمیوم  -۱۴۵اشاره کرد.
نگارش :عبداهلل زارع بخش
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معامالت بورس کاال



فوالد مبارکه اصفهان:

در هفته اول خرداد ماه فوالد مبارکه  ۳۸۰۰تن ورق قلع اندود عرضه کرد که نسبت به هفته قبل رقابت کمتری روی این محصول شکل گرفت و در مقایسه با
هفته قبل افزایش عرضه این محصول بودیم .البته دلیل عرضه این محصول در روز چهارشنبه و بتنهایی عدم تایید معامالت آن در روز یکشنبه به علت قیمت های
خیلی باال و هماهنگ شده بود چون در روز یکشنبه کل عرضه در فاصله دویست تومان خرید شد که نشان از قیمت هماهنگ شده داشت.
نام کاال

نوع قرارداد

ورق قلع اندود

سلف

قیمت پایه
عرضه
989542

قیمت پایانی

درصد تغییر

میانگین

نسبت به

موزون

قیمت پایه

952.548

%52

(تن)

(هزار ریال)

3288

3288

212.009.858

3288

3288

212.009.858

عرضه (تن)

مجموع



حجم معامله

ارزش معامالت

پاالیش نفت بندر عباس:

شرکت پاالیش نفت بندرعباس طی هفته مورد بررسی وکیوم خود را طبق روال گذشته عرضه کرد و محصول وکیوم باتوم به طور کامل خریداری شد ولی لوب کات
سنگین به علت تقاضای کم راهی مچینگ شد.
نام کاال

نوع قرارداد

قیمت پایه
عرضه

قیمت پایانی

درصد تغییر

میانگین

نسبت به

موزون

قیمت پایه

(تن)

معامله
(تن)

(هزار ریال)

وکیوم باتوم

نقدی

20998

20328

0

33888

33888

135.229.988

لوب کات سنگین

نقدی

23492

23492

8

95888

92888

523.340.888

20888

25888

9.250.501.988

مجموع



عرضه

حجم

ارزش معامالت

پتروشیمی امیر کبیر:

پتروشیمی امیر کبیر در هفته جاری  ۶۶۸۰تن از محصوالت خود را به فروش رساند که به جز محصول  ۲۰7مابقی محصوالت راهی مچینگ شدند.
نام کاال

نوع قرارداد

قیمت پایه
عرضه

قیمت پایانی

درصد تغییر

میانگین

نسبت به

موزون

قیمت پایه

عرضه
(تن)

حجم
معامله
(تن)

ارزش معامالت
(هزار ریال)

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3

نقدی

994.727

994.727

8

3888

2338

248.325.098

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3

نقدی (مچینگ)

994.727

994.727

8

8

778

01.015.918

پلی اتیلن سبک خطی AA8281

نقدی

10812

988.202

2.2

2882

2882

282.337.108

پلی اتیلن سبک فیلم 2228H

نقدی (مچینگ)

10212

10212

8

8

00

0.421.414

پلی اتیلن سبک فیلم H2228

نقدی

10212

10212

8

558

242

25.298.182

7552

7552

084.431.508

مجموع

نگارش :عبداهلل زارع بخش
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صندوق های سرمایه گذاری
آمار عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس دوره های مختلف در جدول زیر قابل مشاهده می باشد:
خالص ارزش

%میانگین

دارایی صندوق

دارایی های

(میلیارد ریال)

نقدی

در سهام

۳۲،۵۸۷

۲۲.۸

۶.۴۶

صندوق گنجینه رفاه

۲۸۷

۳.77

۱۰.۴۸

۴۷.۰۵

صندوق بانک توسعه تعاون

۲۳۵

۲.۴۳

7.۷

۴۵.۵۷

۵۴.۵۴

با در آمد ثابت

۱،۴7۴،۵۱۸

۸۲.7۳

۱.۵7

۵.۶7

۱۱.۸۱

۲۷.۶۳

صندوق نگین رفاه

۴۲،۳۲۲

۸۶.۶7

۱.۷۷

۴.۸۶

7.7۷

۲۰.۴۴

۱۳۳.۷

مختلط

۶،۵۴۴

۴۷.۴۷

۳.۸۷

۱۸.۳۳

۲۶.۸۴

۷۳.۲

۴۵۰.۵۶

تمام صندوق ها

۱،۵۴۳،۵۳۴

۴۸.۱7

۴.۳۱

۱۷.۵۲

۲۰.۸۷

۷۵.7۸

۳7۰.۶۲

نوع صندوق

میانگین بازدهی

میانگین بازدهی

میانگین بازدهی

میانگین بازدهی

میانگین بازدهی

ماه()%

 3ماهه()%

 4ماهه()%

سال()%

۲۶.۳۸

۲۶.۷۲

۱۱۳.۲۵

۵۷۷.۵7

۶۰.۵۲

۱۷۳.۲۲

7۳۶.۶۸

۱۷۳.۰۵

۷۴۶.۰۳
۱۳۰.۴۵

از آغاز
فعالیت()%

عملکرد دو صندوق در سهام تحت مدیریت شرکت ،طی هفته گذشته در راستای کل صندوق های در سهام بوده است.
میانگین بازدهی یکسال گذشته صندوق های در سهام تحت مدیریت کارگزاری بانک رفاه

973.22

973.85

918
978
958
938
998
18
78
58

993.25

صندوق سرمایهگذاری بانک توسعه تعاون

صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه

صندوق های در سهام

عملکرد مقایسه ای صندوق های سرمایه گذاری بزرگ در جدول زیر قابل

صندوق ره آورد آباد مسکن باالترین سود تقسیمی را به خود اختصاص داده

مشاهده می باشد:

است:

مقایسه ماهانه صندوق های سرمایه گذاری
خالص صدور
دوره یک ماهه
نام صندوق

منتهی به
اردیبهشت 10
(میلیون ریال)

ارزش دارایی ها
در انتهای
اردیبهشت
ماه(میلیون ریال)

سود ساالنه
اردیبهشت
ماه9310

22.88

سود ساالنه اردیبهشت ماه1398
22.72

28.89 28.88 28.82 28.21

23
23
22
22
29
29
28
28
91
91
90

28.88 91.11
91.82

گنجینه زرین شهر

-92،285،392

245،322،384

28.88

یکم کارگزاری بانک کشاورزی

-0،921،292

959،189،732

91.11

ره آورد آباد مسکن

2،322،979

920،432،504

22.72

لوتوس پارسیان

-2،294،937

983،492،299

91.82

مشترک آتیه نوین

-9،309،913

12،240،288

28.89

نگین رفاه

-9،792،029

29،427،705

28.88

کاردان

4،491،255

30،519،895

28.82

اوج ملت

-9،324،905

32،020،291

28.21

اعتماد کارگزاری بانک ملی

9،728،495

21،524،080

22.88

5

همانطوری که مشاهده میگردد دو صندوق بانک مسکن و بانک ملی که سود باالتر از  ۲۰درصد پرداخت نمودهاند منابع را جذب و سایر صندوقهای که سود ۲۰
درصد پرداخت کردهاند منابع را از دست دادهاند .در خصوص صندوق بانک تجارت (کاردان) نکته حائز اهمیت در جذب منابع بیشتر ،فعال شدن بیشتر شعب این
بانک در جذب منابع برای صندوق است.
نگارش :محمدرضا بیک زاده

سایر بازارها
سکه یکروزه رفاه

اوراق بدهی

در هفته ای که گذشت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده با فرستادن

در هفته ای که گذشت ،بیشترین تعداد نمادهای اسناد خزانه اسالمی معامله

سیگنال مثبت در صحبت های خود در خصوص امکان مذاکره با ایران منجر

شده در بازار  ۲۶نماد بود .حجم معامالت انجام شده در این هفته ۴،۰۵۷،۷۲۲

شد تا ثبات نسبی به بازار ارز و سکه نقدی باز گردد .بطوریکه قیمت هر سکه

برگه و ارزش معامالت  ۲۴،۶۸۷،۷۶۷میلیون ریال بوده است.

یکروزه رفاه در پایان روز سه شنبه به  ۴۷،۲۲۲،۲۲۰ریال رسید که با  ۳درصد

در آخرین روز معامالتی بازار ،بیشترین بازدهی مربوط به نمادهای

کاهش نسبت به هفته گذشته همراه بوده است.

اخزا )%۲۳.۵۶(۷۰۳و اخزا )%۲۳.۵۲( ۷۱۳بوده و بیشترین حجم معامالت
مربوط به نماد اخزا ۶۰۸با معامله  ۱۵۷،۴۷۵برگه می باشد.

روند قیمت سکه یکروزه رفاه

روز پایانی هفته  %۱7.۴۵بوده است.
نرخ بازده بدون ریسک با سررسید های متفاوت بر اساس قیمت

ریال

۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۸,۵۰۰,۰۰۰
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۵۰۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰

همچنین کمتر از یک ماه تا سررسید نماد اخزا ۷۱۰باقی مانده و بازده آن در

اوراق خزانه

23.35%

23.32%

23.93%

23.22%

23.32%

23.99%
23.81%

23.23%
23.83%
22.12%

23.24%
23.92%

23.92%
23.95%
22.11%

22.51%

22%

23%
23%
22%
22%
29%

۱۳7۸/۰۳/۰۸

۱۳7۸/۰۳/۰۷

۱۳7۸/۰۳/۰۵

۱۳7۸/۰۳/۰۴

سر رسید بین ۳ماه تا ۶ماه

سررسید کمتر از سه ماه

سررسید بیش از یک سال

سر رسید بین ۶ماه تا یکسال

نگارش :نوشین ناصری/مرضیه اسکندری

6

6

خبرهای مهم هفته



سنگ آهن

داشته و روند کاهش تورم فعلی را موقت میدانند و ترجیح میدهند استراتژی

سنگ آهن در بنادر چین به روند صعودی خود ادامه میدهد که ناشی از

صبوری فعلی در تغییر بهره ادامه یابد .این موضوع کف ایندکس دالر را در

تقاضای باالی فوالدسازان و بهبود مارجین شرکتها (توان پرداخت قیمت

محدوده  7۸تثبیت میکند.

باالتر) است .همزمان خبرگزاریها صحبت از محدودیت عرضه سنگ آهن



کامودیتیها

پرعیار معدن کاراجاس برزیل متعلق به شرکت وله کرده اند که در شرایط

بانک سرمایه گذاری گولدمن ساکس آمریکا طی گزارشی به مشتریان خود

فعلی ،میتواند عامل تحریک قیمت باشد.

توصیه خرید کامودیتی کرد .طبق نظر این بانک ،واکنش بازار به اثرات جنگ

روند نزولی موجودی سنگ آهن در بنادر چین ادامه دارد .سرعت کاهش ۳

تجاری و کاهش قیمتها در هفته جاری بیش از حد بوده و قیمتها را برای

میلیون تن در هفته بوده و ادامه این روند ،میزان موجودی در ماه آگوست را

ورود سرمایه گذاران جدید ،جذاب کرده است .طبق گزارش بانک ،سرمایه

به کمتر از  ۱۰۰میلیون تن خواهد رساند .این موضوع بازار روانی سنگ آهن

گذاران در صورت ورود به این حوزه ،میتوانند انتظار سودآوری  %۶طی  ۳ماه

را در سطح فعلی حفظ میکند .در هفته گذشته موسسات مالی مختلف پیش

آتی را داشته باشند .بانک اعتقاد دارد آمریکا و چین نهایتا به خودزنی خاتمه

بینی خود از قیمت سنگ آهن را بروزآوری و حداقل  $۵افزایش دادند.

داده و در نیمه دوم سال به توافق تجاری میرسند.



بانک  :UBSمتوسط  $7۰کسری  ۷۰میلیون تن سال ۲۰۱7





موسسه  RBCکپیتال :متوسط  $۸۲کسری عرضه  ۸۳میلیون

آمریکا شروع به استفاده از ابزار قوی تر از تعرفه در جنگ تجاری خود با چین

تنی

کرده است .نام این اهرم جدید ،ممنوعیت تحویل کاال و خدمات آمریکا به

گولدمن ساکس$7۱ :

شرکتهای خاص چین با هدف تعطیلی و خروج آنها از بیزینس است .فناوری



شاخص قیمت سنگ آهن برای عیار  ۶۲درصد در بنادر چین به $۱۰۸.۶۲
رسید تا شاهد رشد  %۴7.۳قیمت در سال  ۲۰۱7تا به امروز باشیم .داستان

جنگ تجاری Huawei

شرکتهای آمریکایی عموما انحصاری و دارای فناوری باال میباشد و امکان
مهندسی معکوس آن توسط شرکتهای چینی به آسانی میسر نیست .جالب

از اعالم شرکت وله برزیل در احتمال شکستن سد باطله معدن

اینکه شاهد تبعیت شرکتهای اروپایی و ژاپنی از این استراتژی آمریکا نیز

 GongoSocoشروع شد و در ادامه ،گزارشات مرتبط با کاهش موجودی

هستیم و آنها نیز از تحویل کاال و خدمات به چینیها خودداری کرده اند.

سنگ آهن در بنادر چین و رشد تقاضا (رشد  %۱۲تولید فوالد چین) از
محرکتهای بازار است.



جنگ تجاری عناصر نادر



پوند

خانم ترزا می ،نخست وزیر این کشور استعفاء داده و قرار است طی  ۲هفته
آتی ،قدرت را واگذار نماید تا با یک استراتژی دیگر و همراهی با سایر احزاب،

رییس جمهور چین دیروز از یک مجتمع معدنی تولیدکننده عناصر نادر خاکی

این کشور بتواند فرایند  Brexitرا به سالمت به پایان برساند .پوند انگلستان

بازدید کرد تا به آمریکا یادآور شود که چین نیز از پتانسیل کافی برای مقابله

ناشی از این خبر ،روندی صعودی دارد.

به مثل با امریکا برخوردار است .سهام شرکتهای تولیدکننده این عناصر در
چین از شروع جنگ تجاری با آمریکا بعضا تا  %۶۰افزایش دارد.



دالر



گزارش موسسه  Plattsاز تحوالت این هفته بازار کامودیتی دنیا

آخر ماه  Mayهستیم و بازار نفت دنیا در انتظار گزارشهای تحلیلی مرتبط با
اثر تحریم بر عملکرد صادرات نفت ایران است گزارش شده که چین در حال

دالر آمریکا در بازارهای جهانی همچنان صعودی و باالی میانگین متوسط ۲۰

تداوم خرید نفت است و کشتیهای ایران در این ماه در حال حمل نفت بوده

روزه ۱۴ ،روزه و  ۲۰۰روزه بوده در اوج  ۲۴ماه گذشته قرار دارد RSI .برابر

اند

 ۶۳.۵۷تداوم رشد دالر را در کوتاه مدت به سطح  7۸.۲۵و  7۸.۳۵در پله

بزرگترین وارد کننده آسیا (ژاپن) این هفته در خصوس پرمیوم ۳ماه سوم

های بعدی تضمین میکند.

تصمیم میگیرد و انتظار رشد  ۲۵درصدی نسبت به سه ماه دوم و رسیدن به

نگرانی از اثرات جنگ تجاری باعث تبدیل پول کشورهای در حال توسعه و

 ۱۰۵دالر وجود دارد

حرکت سرمایه ها به سمت بازار آمریکا بوده که محرک تداوم رشد ارزش

سنگ آهن و رشد قیمت فوق العاده آن ،بایستی دید رشد صادرات استرالیا

است .صورتجلسه بانک مرکزی آمریکا  FOMCدر نشست قبلی نیز دیشب

در ادامه سال میتواند قیمتها را خنک کند

منتشر شد که نشان میدهد برخی اعضاء به رشد بهره دالر همچنان اعتقاد

نگارش :نوشین ناصری

7

تازه های سیاسی و اقتصاد کالن



اگر طرحهایی که امروز بعضا از مجلس به گوش میرسد مانند افزایش چندباره

موانعی برای تورم بسیار باال (دنیای اقتصاد)

تجربه تورمهای بسیار باال در کشورهایی نظیر ترکیه و برزیل نشان میدهد

حقوق و دستمزد در طول سال یا به هوس افتادن دولت برای افزایش مجدد

که دو عامل میتواند نقش موثری در تداوم افزایش نرخ تورم داشته باشد.

حقوق کارمندانش در حالتی که مشخص است بخش اعظم درآمد نفتی کسب

عامل اول ،شاخصبندی کامل حقوق و دستمزد بر مبنای تورم است.

نمیشود ،آنگاه زنگ خطر برای تورمهایی فراتر از سطوح موجود به صدا در

پولی کردن کسری بودجه به معنی آنکه پول پرقدرت به میزان کسری ،افزایش

میآید.

یابد ،دومین عامل تجربهشده در کشورهای با تورم باال عنوان میشود.

در وضعیت کنونی باید بیش از گذشته به شعارهای پوپولیستی حساس بود؛

خوشبختانه ،به نظر میرسد بهرغم انبوه سیاستهای غلط ریز و درشت ،در

زیرا تورم در سطح فعلیاش نیز برای بسیار از عامالن اقتصادی غیرقابلتحمل

اقتصاد ایران مقاومتی در جهت ایجاد مانع برای بروز این دو عامل مهلک تداوم

شده است.
نگارش :نوشین ناصری

تورمهای بسیار باال ،وجود دارد.
ابدا منظور آن نیست که تورم در شرایط فعلی پایین است یا در آینده به میزان
قابلتوجهی پایین میآید ،بلکه ادعا آن است که بهدلیل آنکه دو امر فوق
محقق نشده ،هنوز اقتصاد ایران با پدیده ابرتورم فاصله دارد.

تحوالت بازارهای جهانی
نفت

نفت خام برنت

قیمت نفت با تشدید جنگ تجاری چین و آمریکا نزدیک به  ۶درصد سقوط

74

کرد ۳ .شاخص بورس آمریکا در حال حاضر بیش از  %۱کاهش دارد و سرمایه

72

گذاران در حال خروج به سمت داراییهای ایمن تر مثل طال  %۰.۸و اوراق قرضه

72

 %۳.۷هستند .بازار نگران کاهش رشد اقتصاد دنیا و مصرف نفت است .از جمله

78

اخبار بازار نفت دنیا می توان به موارد زیر اشاره نمود:



44

کاهش  ۵حلقه ای تعداد چاههای نفت آمریکا در هفته گذشته و رسیدن آن

42

به  ۷7۷حلقه

42
۱۳7۸/۰۳/۰۷

۱۳7۸/۰۳/۰۱

۱۳7۸/۰۲/۲۸

۱۳7۸/۰۲/۲۳

۱۳7۸/۰۲/۲۰

۱۳7۸/۰۲/۱۵

۱۳7۸/۰۲/۰7

۱۳7۸/۰۲/۰۶

۱۳7۸/۰۲/۰۱

۱۳7۸/۰۱/۲۸

۱۳7۸/۰۱/۲۵

۱۳7۸/۰۱/۲۱

۱۳7۸/۰۱/۱۸

۱۳7۸/۰۱/۰۶

۱۳7۷/۱۲/۱۵



گزارش شورای نظارت بر معامالت سلف آمریکا  :CFTCتعداد موقعیتهای

۱۳7۷/۱۲/۱۲



افزایش تنش در خاورمیانه بدلیل ارسال ۱۵۰۰نیروی نظامی آمریکا به منطقه

$

40

48

خرید با کاهش هفتگی  7۴۰۰عددی به  ۴۷۸.۴هزار قرارداد رسید.
طال

طال

طال همچنان پایین از مرز  ۱۳۰۰دالر در حال معامله می باشد.

۱۳7۸/۰۳/۰۷

۱۳7۸/۰۳/۰۱

۱۳7۸/۰۲/۲۸

۱۳7۸/۰۲/۲۳

۱۳7۸/۰۲/۲۰

۱۳7۸/۰۲/۱۵

۱۳7۸/۰۲/۰7

۱۳7۸/۰۲/۰۶

۱۳7۸/۰۲/۰۱

۱۳7۸/۰۱/۲۸

۱۳7۸/۰۱/۲۵

۱۳7۸/۰۱/۲۱

۱۳7۸/۰۱/۱۸

۱۳7۸/۰۱/۰۶

۱۳7۷/۱۲/۱۵

۱۳7۷/۱۲/۱۲

6

$

9338
9328
9398
9388
9218
9208
9278
9248
9258
9228

8

مس

مس

افزایش  ۸.۲برابری فروش شرکت ملی صنایع مس ایران در اردیبهشت 7۸
نسبت به عملکرد ماه قبل خبر بسیار خوبی برای کشور و ذینفعان این شرکت
است .بخش عمده ای از تولید مس در ماههای آتی نیز پیش فروش شده و
بیش از  ۵۰درصد محصول تولیدی صادر میشود.
در روز جمعه اظهار امیدواری کرد که به یک توافق تجاری با چین در سال
جاری دست یافته و گفت با آقای شی رییس جمهور چین در اجالس ۲۰G
۱۳7۸/۰۳/۰۷

۱۳7۸/۰۳/۰۱

۱۳7۸/۰۲/۲۸

۱۳7۸/۰۲/۲۳

۱۳7۸/۰۲/۲۰

۱۳7۸/۰۲/۱۵

۱۳7۸/۰۲/۰7

۱۳7۸/۰۲/۰۶

۱۳7۸/۰۲/۰۱

۱۳7۸/۰۱/۲۸

۱۳7۸/۰۱/۲۵

۱۳7۸/۰۱/۲۱

۱۳7۸/۰۱/۱۸

۱۳7۸/۰۱/۰۶

۱۳7۷/۱۲/۱۵

روی

۱۳7۷/۱۲/۱۲

دیدار میکند.

$

بازار از احتمال شروع دور جدید مذاکرت چین و آمریکا انرژی میگیرند .ترامپ

4488
4588
4288
4388
4288
4988
4888
5188
5088
5788
5488
5588

روی

روی طی هفته گذشته با ثبات نسبی همراه بوده است و تغییر چندانی در نرخ
های جهانی رخ نداد است.

$

۱۳7۸/۰۳/۰۷

۱۳7۸/۰۳/۰۱

۱۳7۸/۰۲/۲۸

۱۳7۸/۰۲/۲۳

۱۳7۸/۰۲/۲۰

۱۳7۸/۰۲/۱۵

۱۳7۸/۰۲/۰7

۱۳7۸/۰۲/۰۶

۱۳7۸/۰۲/۰۱

۱۳7۸/۰۱/۲۸

۱۳7۸/۰۱/۲۵

۱۳7۸/۰۱/۲۱

۱۳7۸/۰۱/۱۸

۱۳7۸/۰۱/۰۶

۱۳7۷/۱۲/۱۵

۱۳7۷/۱۲/۱۲

آلومینیم

3858
3888
2158
2188
2058
2088
2758
2788
2458
2488
2558

آلومینیوم

شاخص بورس شانگهای رشد کرده که مرتبط با خبر آتش سوزی در واحد تولید

9188

شمش آلومینیم  Shenhuoاست .گزارش شده این موضوع ۲۲۰ ،هزار تن

9058

ظرفیت تولید این شرکت را از مدار خارج کرده است.

9088

$
9758
9788

۱۳7۸/۰۳/۰۷

۱۳7۸/۰۳/۰۱

۱۳7۸/۰۲/۲۸

۱۳7۸/۰۲/۲۳

۱۳7۸/۰۲/۲۰

۱۳7۸/۰۲/۱۵

۱۳7۸/۰۲/۰7

۱۳7۸/۰۲/۰۶

۱۳7۸/۰۲/۰۱

۱۳7۸/۰۱/۲۸

۱۳7۸/۰۱/۲۵

۱۳7۸/۰۱/۲۱

۱۳7۸/۰۱/۱۸

۱۳7۸/۰۱/۰۶

۱۳7۷/۱۲/۱۵

۱۳7۷/۱۲/۱۲

9458

9

فوالد
قیمت بیلت صادراتی ایران در هفته جاری با رشد  $۵به  $۳7۰در هر تن

فوالد-بیلت CIS

افزایش یافته که نشانه تقاضای مطلوب صادرات برغم محدودیتهای اخیر آمریکا

248

است .شاخص اسلب صادراتی نیز از ثبات برخوردار بوده و در سقف  $۳7۰در

258

کاهش  ۲۵درصدی تعرفه گمرکی واردات فوالد از ترکیه توسط آمریکا باعث

238

شد تا فوالدسازان این کشور با بهبود چشم انداز صادرات ،به بازار قراضه هجوم

228

آورند و قیمتها رشد قابل مالحظه تا  %7.۸طی هفته قبل داشته باشد .رشد

298

قیمت قراضه در حال انتقال به شمش فوالد است و بیلت صادراتی  CISو

288

۱۳7۸/۰۳/۰۸

۱۳7۸/۰۲/۳۱

۱۳7۸/۰۲/۲۴

۱۳7۸/۰۲/۱۷

۱۳7۸/۰۲/۱۱

۱۳7۸/۰۲/۰۴

۱۳7۸/۰۱/۲۷

۱۳7۸/۰۱/۲۰

۱۳7۸/۰۱/۱۳

۱۳7۸/۰۱/۰۶

۱۳7۷/۱۲/۲7

۱۳7۷/۱۲/۲۱

قیمتهای قراضه وارداتی ترکیه به طرز قابل مالحظه ای از شاخص قیمت سنگ

۱۳7۷/۱۲/۱۴

ایران را نیز طی روزهای آتی تقویت میکند.

۱۳7۷/۱۲/۰۷

وارداتی ترکیه صعودی است .این موضوع قیمتهای داخلی و صادراتی فوالد

$

هر تن معامله میشود.

228

318

آهن دنیا عقب افتاده که با لغو تحریم ترکیه از سوی آمریکا (کاهش تعرفه واردات فوالد از  %۵۰به  ،)%۲۵از هفته جاری شروع به جبران و صعودی شدن کرده است.
این موضوع قیمتهای شمش فوالد ترکیه و  CISرا افزایش داده که به تبع آن ،میتواند محرک قیمتهای داخلی و صادراتی فوالد ایران شود .دقت کنیم که پایه قیمت
فوالد بورس کاال در تهران بر پایه  CISتغییر میکند.
پتروشیمی
قیمت جهانی نفت و محصوالت پتروشیمی در هفته ای که گذشت با ثبات نسبی همراه بوده اند.
نرخ جهانی محصوالت پتروشیمی
9،958

328

9،988

388

اتیلن ()$

9،888

248

8،158

228

8،188
8،058

228

8،088

288

اتیلن ( cfrشمال شرق آسیا)

متانول آسیا ( cfrچین)

اوره/متانول ()$

9،858

208

اوره (سبد فرتیالیزر)

10

بورس های جهانی
بازده هفتگی شاخص

شاخص داوجونز بورس نیویورک  %۲.۰۵کاهش دارد و سرمایه گذاران به شدت

2.33%

نگران افزایش تنش اقتصادی با چین هستند .خبرگزاری ها گفته اند که بعد از

5.88%

 Huaweiآمریکا خود را آماده تحریم  ۵غول بزرگ تکنولوژی دیگر چین شامل

2.88%

 Hikvisionمیکند تا آتش تنش سیاسی با چین را باالتر ببرد .آقای منوچین

3.88%

وزیر دارایی آمریکا هم گفته که دور جدید تعرفه بروی الباقی کاالهای چین

2.88%
8.92%

$

حداقل یکماه زمان میبرد .به نظر میرسد سرمایه گذاران حداقل تا دیدار سران

9.88%
8.88%

آمریکا چین در حاشیه  ۲۰Gامید کمی برای کاهش تنش بین  ۲قدرت

9.88%-

اقتصادی دنیا دارند.

2.88%-

8.19%- 9.73%2.94%- 2.32%-

2.85%-

3.88%-

نگارش :نوشین ناصری

11

نگاه چارتیست ها



فوالد مبارکه اصفهان

در گزارش هفتگی  ۲۰فرودین دو هدف  ۴،۵۰۰و ۵،۰۰۰
ریال برای این سهم در نظر گرفته بودیم که در کوتاه مدت
هدف اول محقق گردید و پس از کمی استراحت و ذخیره
انرژی روند سهم برای رسیدن به هدف  ۵۰۰۰ریال می باشد
با این حال در منطقه  ۴۵۰۰ریال یعنی محدوده سقف قبلی
این سهم با مقاومت مواجه خواهد شد .بنابراین در خرید های
خود کمی احتیاط بخرج دهید با رعایت حد ضرر  ۴۱۰۰ریال
برای رسیدن به هدف  ۵۰۰۰ریال و داشتن مدیریت سرمایه
میتوان وارد این سهم شد.



فوالد خوزستان

در تصویر فوق مسیر رو به رشد قیمت سهم رسیدن به سقف
کانال ترسیم شده یعنی هدف  ۱۱،۵۰۰ریال میباشد ولی
محدوده  ۱۰،۵۰۰ریال ناحیه مقاومتی پیش روی این سهم
می باشد بنابراین در خریدهای خود در این محدوده کمی
احتیاط کنید با این حال با رعایت حد ضرر  7،۰۰۰ریال و
داشتن مدیریت سرمایه میتوان برای رسیدن به هدف کوتاه
مدتی  ۱۱،۵۰۰ریال وارد این سهم شد.

نگارش :کیوان بابازاده

12

نگاهی به شرکت نفت ایرانول
پاالیشگاه روغن سازی آبادان

شرکت در یک نگاه
نماد

تابلو

شرانل

بازار دوم بورس

آخرین قیمت

9317 EPS

 99.422ریال

 9،574ریال

گروه

سرمایه

پاالیشگاه آبادان یکی از دو پاالیشگاه شرکت نفت ایرانول می باشد که در ضلع

فرآورده های

 2،888میلیون

نفتی

ریال

شرقی اروندرود و در مساحتی به وسعت  ۲۰هکتار قرار گرفته است  .شروع

ارزش بازار

سهام شناور

 29.303میلیارد
ریال

%8

عملیات نصب این پاالیشگاه در سال  ۱۳۲۵و راه اندازی نهایی در سال ۱۳۳۰و
طراحی پایه آن توسط شرکت  BADGERانجام شده است .این پاالیشگاه با
تجربه ای بیش از هفت دهه اولین تولید کننده روغنهای موتور و صنعتی در
کشور می باشد که شامل واحدهای فورفورال  ،واحد موم گیری و واحد رنگ

معرفی شرکت

بری می باشد که در طراحی اولیه ،ظرفیت ساالنه آن  ۲۵۰۰۰مترمکعب انواع

شرکت ملی نفت ایران در راستای خصوصی سازی شرکتهای دولتی و سیاست

محصوالت بود.

های کالن دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر کاهش حجم تصدی گری

واحد روغن سازی آبادان تا شهریور ماه سال  ۱۳۵7فعال بود که به دلیل آغاز

دولتی در حوزه غیر انحصاری و واگذاری امور به بخش خصوصی ،با هدف

جنگ تحمیلی فعالیت آن به مدت  ۸سال متوقف گردید.

توسعه مشارکت این بخش در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی ،بمنظور افزایش

بازسازی این پاالیشگاه در ابتدای سال  ۱۳۶۸شروع و اوایل سال  ۱۳۶7مجدداً

کارآیی  ،واحد های روغن سازی پاالیشگاههای تهران و آبادان را به سازمان

راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت و در حال حاضر این واحد با ظرفیت

تامین اجتماعی ،صندوق بازنشستگی کشوری و آستان قدس رضوی واگذار

 ۶۵هزار متر مکعب روغن پایه سبک و یا  ۴۵هزار مترمکعب انواع روغن پایه

نموده است که این واگذاری منجر به تاسیس شرکت نفت ایرانول در ۱۱

سنگین به فعالیت خود ادامه می دهد.

آذرماه سال  ۱۳۸۱گردید و در بهمن سال  ۱۳7۱سهام این شرکت در

تولیدات این پاالیشگاه جهت مصارف داخلی و صادرات:

فرابورس پذیرفته و عرضه شد .شرکت نفت ایرانول اکنون در چهار بخش

شامل انواع روغنهای پایه سبک و سنگین،اکسترکت جهت مصرف در

پاالیشگاه روغن سازی تهران  ،پاالیشگاه روغن سازی آبادان ،مجتمع ظرف

کارخانجات ساخت دوده صنعتی و اسالک واکس به عنوان خوراک اولیه

سازی و بسته بندی و شرکت روانکاران احیا سپاهان به فعالیت خود ادامه می

کارخانجات پارافین سازی و مصارف صنعتی می باشد.

دهد.

جایگاه ویژه صادراتی پاالیشگاه آبادان:

پاالیشگاه روغن سازی تهران

پاالیشگاه روغن سازی آبادان این امکان را پدید آورده که محصوالت خود را

یکی از دو پاالیشگاه شرکت نفت ایرانول و مجهزترین واحد روغن سازی

با رعایت کلیه ضوابط تعیین شده از طرف سازمانهای کشوری و بین المللی

موجود در کشور می باشد که در جاده قدیم تهران  -قم و در مجاورت شرکت

جهت صادرات تولید نماید .این پاالیشگاه می تواند کلیه سفارشات صادر

پاالیش نفت تهران قرار گرفته است و طراحی پایه آن توسط شرکت

کنندگان روغن (روغن پایه ،روغن موتور و روغنهای صنعتی ) را با رعایت

 LUMMUSانجام گرفته است .واحد روغن سازی پاالیشگاه تهران با داشتن

استانداردهای بین المللی و تعیین شده در سفارش خرید ،تولید نموده و این

واحدهای آسفالت گیری توسط پروپان و هیدروژناسیون (تصفیه با هیدروژن)

محصوالت را به صورت بالک یا مظروف در اختیار خریداران قرار دهد.

پیشرفته ترین و مجهزترین واحد روغن سازی کشور می باشد .وجود واحد

پاالیشگاه روغن سازی آبادان در آینده ای نزدیک با راه اندازی تاسیسات

تصفیه با هیدروژن این واحد را قادر می سازد تا انواع روغن های خودرویی و

پرکنی و نیز با ایجاد مخازن ذخیره مناسب  ،بهره برداری از یک ترمینال

صنعتی با کیفیت بسیار باال را که در سایر واحدهای روغن سازی کشور امکان

مجهز ذخیره سازی  ،نگهداری و اختالط مواد شیمیایی مطابق استانداردهای

تولید آنها وجود ندارد را تولید نماید .این واحد ،تنها تولید کننده برایت استاک

شناخته شده و معتبر بین المللی در مجاورت اسکله های نفتی بندر ماهشهر،

در کشور می باشد .شرکت نفت ایرانول پیشرو در تولید انواع روغنهای پایه،

تسهیالت الزم جهت صادرات محصوالت تولید شده و واردات مواد اولیه را

روغن موتور و صنعتی ،اسالک واکس ،فورفورال اکستراکت ،پتروالتوم ،برایت

تامین خواهد نمود.

استاک در ایران است .روغنهای هیدرولیک ،دنده صنعتی ،توربین ،کمپرسور،

مجتمع ظرفسازی و بسته بندی

گردشی ،روغنهای انتقال حرارت و  ...از جمله روغن های صنعتی تولیدی این

مجتمع ظرفسازی و بسته بندی ایرانول در سال  ۱۳۷۷توسط سازمان خدمات

شرکت می باشد.

و پشتیبانی صنعت نفت به منظور ساخت ظرف های پالستیکی و مظروف
سازی مواد نفتی تأسیس گردید .ماشین آالت مربوطه سال  ۱۳۷۸به ایران
حمل و در محل کارخانه واقع در بلوار پژوهشگاه صنعت نفت جنب انبارهای
13

نفتی ری نصب گردید .کلیه ماشین آالت ساخت کشور ایتالیا بوده و دارای

ریسک ها و عوامل موثر بر شرکت

سیستم کنترل اتوماتیک می باشد .این سیستم قابلیت های مختلفی را در



تغییرات نرخ ارز

بهره برداری از ماشین آالت به وجود آورده است .در سال  ۱۳۸۰بقیه دستگاه



نوسانات قیمت جهانی نفت و تأثیر آن بر نرخ خوراک و تولید و

ها نیز توسط متخصصان کارخانه و تکنسین های ایتالیایی راه اندازی گردید.

فروش شرکت

اکنون با در اختیار داشتن مدرنترین تجهیزات ساخت انواع ظروف پالستیکی



شبه انحصاری بودن عرضه خوراک مورد نیاز

یک تا چهار لیتری در شکل های مختلف با قابلیت چاپ روی بدنه ظرف



افزایش حامل های انرژی و کاهش مصرف روغنهای عمده در

)(I.L.Mو همچنین سیستم کامالً اتوماتیک پرکنی و بسته بندی ،تنها خط
کامل تولید و بسته بندی ظروف پالستیکی در ایران می باشد و می تواند

کشور در قیاس با محصوالت تولید شده در مناطق مختلف



پاسخگوی نیاز داخلی یا صادرات به خارج از کشور باشد .این مجتمع دارای
تجهیزات ساخت و مظروفسازی محصوالت ضد یخ میباشد .الزم بذکر است
این مجتمع دارای مزیت دسترسی به خط ریلی می باشد.
شرکت روانکاران احیا سپاهان
شرکت روانکاران احیاء سپاهان سهامی خاص و متعلق به شرکت نفت ایرانول
میباشد و در حال حاضر دارای سه کارخانه تولید جداگانه می باشد .این

تغییر تکنولوژی تولید خودرو در سالهای آتی (تولید خودروهای
هیبریدی و برقی)



افزایش نرخ مواد اولیه



تغییر معافیت مالیاتی بر بخشی از صادرات

ترکیب سهامداران
سهامدارن شرکت در جدول زیر قابل مشاهده هستند:
سهامداران ()9310/83/80

شرکت در سال  ۱۳۸۲با هدف تولید انواع روغن های صنعتی و موتوری با

سهامدار

سهم

درصد

شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین

7۸۵ M

۴7.۲۶۰

این شرکت سابقه تأمین دهها میلیون لیتر انواع روغنهای تخصصی را طی

شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری

۷۸۷ M

۳7.۳۴۰

سال های گذشته برای صنایع بزرگ کشور نظیر ذوب آهن ،حفاری ،صنایع

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

۳۲ M

۱.۵7۰

برند  RESCOتحت لیسانس و دانش فنی شرکت ایتالیایی لوبریتالیا
) (Lubritaliaتاسیس شد.

نفت ،صنایع سیمان ،صنایع حمل و نقل و لوکوموتیو داشته است .این شرکت
عالوه بر تولید روغنهای صنعتی متعارف در داخل کشور  ،محصوالت کامال
تخصصی و ویژه مورد مصرف در صنایع فوالد از قبیل روغنهای محافظ و ضد
آتش و  ...را در داخل کشور تولید و کشور را از واردات این محصوالت بینیاز
نموده است .کلیه ماشین آالت خطوط تولید بر اساس مدرن ترین روشهای

تولید و فروش
مقادیر محقق شده تولید و همچنین مقادیر پیش بینی برای دو سال آتی با
توجه به وضعیت تحریمی به شرح جدول ذیل است:
تولید(متر مکعب)

تولید ،مطابق با آخرین استانداردهای جهانی خریداری و نصب گردیده است

788888

و برای دستیابی به باالترین سطوح کیفیت مواد اولیه شامل روغنهای پایه

488888

نسل سوم و چهارم و انواع افزودنیها از معتبرترین تولید کنندگان تامین

588888

میگردند .شایان ذکر است کیفیت روغن پایه اهمیت زیادی در عملکرد روغن

288888
388888

دارد و کلیه روغنهای پایه مورد استفاده در این شرکت از طریق پاالیشگاه

288888

های نفت ایرانول تامین میگردند که باالترین کیفیت را در پاالیشگاه های

988888

کشور دارا است .این روغنها پس از انجام فرآیندهای متداول پاالیشگاهی با

8

استفاده از فرآیند پیشرفته هایدروفینیشینگ و با استفاده از کاتالیستهای
پیچیده و هیدروژن در فشار باالی  ۱۰۰۰PSIتثبیت شده و ناخالصیهای

۱۳77

۱۳7۵
۱۳7۶
۱۳7۷
۱۳7۸
انواع روانکار
پارافین وکس
ضد یخ
گریس

موجود در آنها به مولکولهای پایدار تبدیل میگردند .عالوه بر روغن پایه ،نوع
ادیتیو مورد استفاده نیز تاثیر زیادی در کیفیت روغن ایفا مینماید لذا در
راستای تامین شاخصهای مطلوب کیفی کلیه ادیتیوهای مصرفی این شرکت
از معتبرترین تولید کنندگان اروپایی تامین میگردند.

14

مقادیر تاریخی و کارشناسی جهت فروش به شرح جدول زیر است:

بهای تمام شده
عمده مواد اولیه شرکت لوبکات و آیزوریسایکل میباشد که عمدتا از پاالیشگاه

فروش(متر مکعب)
788888
488888
588888
288888
388888
288888
988888
8
۱۳77

۱۳7۸

۱۳7۶

۱۳7۷

۱۳7۵

ضد یخ

پارافین وکس داخلی

انواع روانکار داخلی

پارافین وکس صادراتی

انواع روانکار صادارتی

گریس

نرخ فروش

سالهای گذشته مبلغ اقالم بهای تمام شده به شرح ذیل است:
مقادیر

مقادیر

مقادیر محقق

مقادیر محقق

محقق شده

محقق شده

شده

شده

9314

9317

9310

9311

مواد مستقیم

۷،۷۸۴،۱۰۸

۱۵،۸۰7،۲۵۴

۲۵،۲7۱،۳۲۶

۳۵،۲۳۰،۳۲۰

دستمزد مستقیم

۲۴۲،۳۳۶

۳۰۰،۵۷7

۳۷۵،۷۲۳

۴۶7،۶۵۴

سربارتولید

۱،۱۵۲،۵77

۱،۳7۲،۴۸۸

۱،۸۲7،۲۸۶

۲،۳۷۷،77۰

1،872،935

94،489،892

24،225،572

34،102،839

بهای تمام شده
میلیون ریال

جمع بهای تمام
شده

نرخ فروش محصوالت به شرح ذیل است:
9314

بندرعباس ،آبادان و تبریز تامین میگردد .با توجه به ضرایب مصرف در

9310

9317

صورت سود و زیان

9311

با عنایت به توضیحات ذکر شده در قسمت فروش و بهای تمام شده اقالم

داخلی

صورت سود و زیان تاریخی و پیش بینی به شح ذیل برآورد میگردد:

انواع روانکار داخلی

۳۰،۳۳۴،7۸۰

۳۶،۸7۳،۷۱۰

۱۰۵،7۳۲،۴۶۴

۱۵۸،۸7۸،۶7۶

پارافین وکس داخلی

۱۶،7۸۷،۴۲۱

۲۷،۳7۷،۵۴۸

۶7،۸۷۲،۲۸۵

۱۰۴،۸۰۸،۴۲۸

ضد یخ

۵۵،۷7۲،۸۸۴

7۳،۳۱۳،۳۱۷

۲۰۰،۸۱7،۱۲۷

۳۰۱،۲۲۸،۶7۱

صورت سود و زیان
میلیون ریال

9314

9317

9311

9310

درآمدهای عملیاتی

92،122،787

28،181،827

22،252،830

57،150،922

بهای تمام شده

)(1،872،935

)(94،489،892

)(27،479،243

)(30،184،551

گریس

۵7،۸۱۶،۲۵۴

7۷،۰۶۴،۸۴۶

۲۰۲،۴۲۸،۱۰۰

۳۰۳،۶۴۲،۱۵۰

سود ناخالص

3،072،572

2،380،893

92،708،575

91،859،543

انواع روانکار داخلی

۳۰،۳۳۴،7۸۰

۳۶،۸7۳،۷۱۰

۱۰۵،7۳۲،۴۶۴

۱۵۸،۸7۸،۶7۶

هزینههای اداری

)(121،218

)(124،342

)(9،888،877

)(9،907،121

سایر درآمدهای عملیاتی

8

412،332

8

8

سایر هزینههای عملیاتی

)(24،175

صادراتی
انواع روانکار صادارتی

۱۵،۷۸۴،۶۷۱

۳۳،۵۸۳،۶۷7

۱۰۵،7۳۲،۴۶۴

۱۵۸،۸7۸،۶7۶

پارافین وکس صادراتی

۱۸،۰۳۲،۰۸۱

۳۱،۶۷۶،۵۲۱

۶7،۸۷۲،۲۸۵

۱۰۴،۸۰۸،۴۲۸

با توجه به مقادی ر نرخ و مقادیر فروش مبلغ فروش به شرح ذیل پیش بینی
میگردد.
مبلغ فروش

9314

9317

9310

9311

انواع روانکار

۷،۸۵۵،7۷۱

۱۶،۱۴۶،۸۰۶

۳۷،۴۸7،۰۱۸

۵۰،۶۱۰،۱۷۵

پارافین وکس

۶۱۱،۷۳۴

۱،۳۸۰،۸۸۵

۲،77۱،۷۷۱

۴،۴۸۷،۶۵۶

ضد یخ

۸۷،۸۱۸

۱7۲،۶7۲

۴۶۲،۶۸۷

۶7۴،۰۳۱

گریس

۳۳,۸۵۶

۵۶،۸۸۰

۰

۰

جمع داخلی

0،501،371

97،777،242

28،123،274

55،719،042

انواع روانکار

۳،۷۲۷،۴۸۷

۲،۶۷۰،۳۲۵

۶،۸۱۰،7۱۶

7،۱7۴،۷۳۷

محصوالت جانبی

۶۲۷،۸۴۱

۴۶۱،۴۳7

۸۶۴،۶۸۷

۱،۲7۷،۰۳۱

جمع صادراتی

2،355،320

3،939،743

7،475،482

98،219،740

جمع کل

92،122،787

28،181،827

20،491،808

44،203،438

میلیون ریال

سود عملیاتی

2،014،387

2،875،103

93،708،210

97،043،432

هزینههای مالی

)(318،242

)(355،308

)(291،455

)(439،807

سایر درآمدها غیرعملیاتی

92،705

22،493

335،351

539،253

سود قبل از مالیات

2،590،038

3،723،294

93،414،282

97،742،888

مالیات بر درآمد

)(317،547

)(518،220

)(2،991،487

)(2،733،024

سود خالص

2،929،243

3،952،147

99،574،515

95،838،972

سرمایه

2،888،888

2،888،888

2،888،888

2،888،888

سود هر سهم ریال

9،849

9،574

5،700

7،595

حاشیه سود
۴۰%

۳۰%
۲۰%
۱۰%
۰%
13۹۹
حاشیه سود خالص

13۹۸

13۹۷
حاشیه سود عملیاتی

13۹۶

13۹۵

حاشیه سود ناخالص
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مفروضات پیش بینی دو سال آتی:



نتیجه گیری:

نرخ دالر جهت تسعیر برای سال  ۱۳7۸و  ۱۳77به ترتیب برابر

سود آوری بسیاری از شرکتهای کشور تحت شرایط کنونی تاثیر باالیی از

 ۱۰۰۰۰و  ۱۵۰۰۰تومان در نظر گرفته شده است.

نرخ دالر در بازار دارند .چنانچه دیدیم در سال  ۱۳7۷با افزایش نرخ دالر



تولید و فروش به  ۱۰درصد افت پیش بینی شده است.

سودآوری شرکتها جهش باالیی داشته است .در وضعیت افزایش نرخ دالر



نفت برنت  ۷۲دالر در نظر گرفته شده است.

شرکتهای صادراتی زودتر از سایر شرکتها متاثر میشوند .افزایش نرخ دالر



نرخ لوبکات  ۱۳7۸معادل  ۴۵.۰۰۰.۰۰۰برای هر تن و ۱۳77

نرخ فروش شرکت ها را تحت تاثیر قرار میدهد زیرا از یک سو باعث افزایش

معادل  ۶۱،۳۶۳،۶۳۶در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده آنها میشود که میتواند مجوز افزایش قیمت برای آنها باشد و



نرخ خرید آیزوریسایکل متناسب به لوبکات افزایش یافته است.

تحلیل حساسیت سود  ۱۳7۸با توجه به تغییرات نرخ دالر و نرخ خرید لوبکات
به شرح جدول زیر است:
دالر

080888

0880888

0080888

0080888

0008880888

000,4

40800

80,00

000800

0808880888

00808

00080

80008

000000

0008880888

00,00

00080

004,0

000080

از سوی دیگر به علت مزیت نسبی بوجود آمده در این حالت برای فروش
صادراتی شرکتها تمایل به فروش صادارتی پیدا خواهند کرد .با توجه به
مفروضات در نظر گرفته شده میتوان انتظار تحقق سود  ۵۷۸۸ریالی برای
شرکت در سال پیش رو داشت .شرکت در مجمع پیش رو احتماال ۱۲۰۰
ریال سود تقسیم مینماید .که ارزش برآوردی سهم در جدول ذیل محاسبه
شده است.
ارزش گذاری

نرخ خرید

0,08880888

00000

,0400

00000

080088

درصد تقسیم سود

%۷۵

لوبکات

0408880888

00000

,0,00

00840

080,00

تعداد ماه تا دریافت سود

۲

0808880888

00,08

,0000

40088

0800,0

نرخ بازده مورد انتظار

%۲۳

,008880888

00004

00840

40,00

80800

P/E

۴

,008880888

0080,

00488

400,0

80400

سود تقسیمی سال 17

۱،۱۸۲

سود تقسیمی تنزیل شده 17

۱،۱۴۲

تعداد ماه تا مجمع

۱

قیمت تنزیل شده 10

۲۲،۷۵۷

ارزش ذاتی

23،011

قیمت فعلی

۱۲،۰۰۰

بازدهی مورد انتظار

%11

نگارش :ابراهیم ساجد
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نگاهی به مجمع سالیانه مداران
بندهای مهم حسابرس و بازرس قانونی

مداران به تمنوس مشروط به پرداخت پست بانک به مداران بوده است .ادامه

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ،برای اظهارنظر

قرارداد با رفتن تمنوس از ایران عمال غیر ممکن بوده است .متعاقبا ضمانت

مشروط نسبت به صورتهای مالی ،کافی و مناسب است.

نامههای شرکت داده پردازی توسط پست بانک ضبط گردید .در زمان فسخ
قرارداد و خروج شرکت تمنوس میزان مطالبات آن شرکت مبلغ ۱.۲۲۴.۴۰7

مبانی اظهار نظر مشروط

دالر بوده که مبلغ  ۷۶۰.۰۰۰دالر آن مربوط به لیسانس اولیه نرم افزار و

 .۴به شرح یادداشت توضیحی  ،۱-۱۱مانده بدهی ارزی به شرکت تمنوس

مابقی آن مربوط به بخش پیاده سازی بوده است .با توجه به اینکه پرداخت

مربوط به هم ارز ریالی صورتحسابهای ارزی دریافتی از آن شرکت است که

مداران به تمنوس مشروط بر پرداخت پست بانک به مداران است بنابراین

طی سنوات گذشته مورد تسعیر قرار گرفته و به دلیل عدم انجام تعهدات

مبلغ جریمه ناشی از فسخ قرارداد که مداران به پست بانک پرداخت نموده از

قرارداد منعقده در سنوات قبل و ادعای شرکت داده پردازی نسبت به مبلغ

مطالبات شرکت تمنوس قابل کسر است .در نهایت شرکت داده پردازی ۱۱۰۰

ارزی فوق (به علت جرایم تعلق گرفته به شرکت داده پردازی ناشی از عدم

دالر طلبکار شده که در دست پیگیریست.

ایفای تعهدات شرکت تمنوس در پی شکواییه شرکت پست بانک) و نهایتا به
دلیل اختالف حساب فیمابین به شرح فوق بخشی از مانده بدهی ارزی مزبور

خالصه موارد مطرح شده در مجمع

در تاریخ ترازنامه تسعیر نشده که در صورت اصالح حسابها از این بابت سود

شرکت مداران از شرکتهای باسابقه در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات

سال جاری و سرفصل پرداختنیها حداقل معادل  ۳۴میلیارد ریال به ترتیب

است و با تیم مدیریتی و پرسنل کارآزموده در صنعت پر رقابت فناوری

کاهش و افزایش خواهد یافت .مضافا با توجه به عدم دسترسی به مستندات

اطالعات به فعالیت خود ادامه میدهد .این شرکت در سال مالی مورد گزارش

مورد لزوم از جمله دعاوی احتمالی مطروحه توسط شرکت تمنوس و عدم

با برخی بانک ها و شرکت ها از جمله بانک رفاه کارگران قرارداد داشته که

وصول پاسخ تاییدیه ارسالی برای آن شرکت ،تعیین هر گونه آثار ناشی از

این امر وضعیت درآمدی و سودآوری شرکت را بهبود بخشیده است ،بطوریکه

موارد فوق (شامل زمان و نحوه تسویه وجوه ارزی) امکان پذیر نیست.

سود عملیاتی شرکت در مقایسه با سال  7۳در حدود  ۶۰۰درصد رشد داشته

توضیحات :قراردادی بین پست بانک ایران و داده پردازی ایران از یک سو و

است .شرکت مقرر داشته تا بتواند در زمینه اینترنت اشیا و همچنین رایانش

داده پردازی ایران و تمنوس از سوی دیگر با موضوع حق لیسانس نرم افزار

ابری از پیشروان صنعت باشد و سهم قابل مالحظه ای را در صنایع کشور در

بانکی و خدمات پیاده سازی و عملیاتی نمودن سیستم به همراه پشتیبانی و

این حوزه به خود اختصاص دهد .با توجه به افزایش نرخ ارز یکی از چالشهای

گارانتی در سال  ۸۱بسته شده است .بخش اعظم این قرارداد مربوط به حق

جدی پیش روی شرکت افزایش قیمت تمام شده محصوالت و خدمات است

لیسانس بوده است که مقرر بوده به مدت  ۲۵سال ارائه گردد اما پس از ۳

و شرکت برای قراردادهای جدید به نقدینگی بیشتری نیاز خواهد داشت که

سال تمنوس با توجه به تحریمها ایران را ترک کرد .بنابر قرارداد پرداخت

باید برای تامین این نقدینگی راهکارهای مناسبی بیابد.

خالصه تصمیمات مجمع
گزارش بازرس قانونی ارائه و قرائت شد.

گزارش هیأت مدیره ارائه و قرائت شد.
حسابها با اکثریت آراء تصویب شد.
سرمایه
سود قابل تقسیم
سود تقسیمی مصوب

458،888

میلیون ریال

318.732

میلیون ریال

درآمد هر سهم

288

ریال

915.888

میلیون ریال

سود نقدی هر سهم

388

ریال

بازرس اصلی :آزمون پرداز ایران مشهود

بازرس علی البدل :رهبین

حق الزحمه بازرس :در اختیار هیئت مدیره

روزنامه کثیراالنتشار :دنیای اقتصاد
حق حضور در جلسه91.588.888 :

ریال

پاداش هیأت مدیره:

3.188

میلیون ریال
نگارش :محمد مسعودی
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