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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻮرس در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ۱۴۰۱

۴

روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس

۸

ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد

۱۰

ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار

۷

ورود و ﺧﺮوج ﺣﻘﯿﻘ�
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ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ

۱۱

ﺑﺎزدﻫ� ﺻﻨﺎﯾﻊ

۱۳

ﺣﻖ ﺗﻘﺪم

۱۲

ورود و ﺧﺮوج و ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ

۱۴

ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑ�

۱۷

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﺎﯾﭙﺎ

۲۰

ﺑﺎزده ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ

۱۶

ﮔﺰﯾﺪه اﺧﺒﺎر ﮐﺪال

۱۸

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺻﻔﻬﺎن

۲۱

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻧﻤﺎد وﺳﺪﯾﺪ

۲۴

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻧﻤﺎد ﻓﺮاﺑﻮرس

۲۳

ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠ� ﻧﻤﺎد ﺷﻐﺪﯾﺮ

۲۵
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۳

ﺳﺨﻦ ﻫﻔﺘﻪ

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

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺒﺮی زاد
ﻣﺪﯾﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ

 .۱ﻣﻬﻤﺘﺮﯾــﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑــﺮای ﺑــﺎزار ﻣﻄﻤﺌﻨــﺎ ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺑﺮﺟــﺎم ﺑﺎزﮔﺸــﺖ دوﺑــﺎره ﻃﺮﻓﯿــﻦ اﯾﺮاﻧــ�
و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾــﯽ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻗــﺮار داد و ﺑﺮداﺷــﺘﻪ ﺷــﺪن ﺗﺤﺮﯾــﻢ ﻫــﺎی ﺑــﻪ اﺻﻄــﻼح 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
ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺜﺒﺘــ� ﺑــﺮ روی اﻗﺘﺼــﺎد ﻣــﺎ و ﺑــﻪ ﺗﺒــﻊ آن ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣــﺎ ﺧﻮاﻫــﺪ داﺷــﺖ و ﺑﺎﻋــﺚ روﻧــﻖ
روز اﻓﺰون ﺑﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ.
 .۲دوﻣﯿــﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ روﻧــﺪ ﻧــﺮخ دﻻر در ﺳــﺎل  ۱۴۰۱ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺑﻮدﺟــﻪ
دوﻟــﺖ ﺑــﺮای ﺳــﺎل ﺟــﺎری ،دوﻟــﺖ ﻗﺼــﺪی ﺑــﺮای ﺳــﺮﮐﻮب ﻧــﺮخ دﻻر در ﺳــﺎل  ۱۴۰۱ﻧــﺪارد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺮخ
دﻻر ﻧﯿﻤــــــــﺎ ﺑــﺎ ﻓــﺮض ﺑــﻪ ﺳﺮاﻧﺠــــــــﺎم رﺳـــــــﯿﺪن ﺑﺮﺟـــــــﺎم ،در ﺑــﺎزه  ۲۴ﺗــﺎ  ۲۶ﻫـــــــــﺰار ﺗﻮﻣــﺎن در ﻧﻮﺳــﺎن
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ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﻣﺴـــﺌﻠﻪ ﻧﯿــﺰ ﺑــﺮای ﺑــﺎزار ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣــﺎ ﻧﮑﺘــﻪ ﻣﺜﺒﺘــ� ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد.
 .۳ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ﻫــﺎی ﺟﻬﺎﻧــ� ﻣﻮﺿــﻮع
دﯾﮕــﺮی اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺮ ﺑــﺎزار ﻣــﺎ ﺗﺎﺛﯿــﺮ ﮔــﺬار ﺧﻮاﻫــﺪ
ﺑــﻮد .ﻗﯿﻤــﺖ ﻫــﺎی ﺟﻬﺎﻧــ� ﺑــﺮ اﺛــﺮ ﺗــﻮرم در اﻗﺘﺼــﺎد
اروﭘــﺎ و آﻣﺮﯾــﮑﺎ ﺗــﺎ ﻗﺒــﻞ از ﺟﻨــﮓ اوﮐﺮاﯾــﻦ روﻧــﺪ
ﺻﻌــﻮدی داﺷــﺖ ﮐــﻪ اﯾــﻦ روﻧــﺪ ﺑﻌــﺪ از آﻏــﺎز ﺟﻨــﮓ
ﻧﯿــﺰ ﺷــﺪت ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﮔﺮﻓــﺖ .ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﺣﺘــ� ﺳــﻄﻮح
ﻗﯿﻤﺘــ�  ۱۰ﺗــﺎ  ۲۰درﺻــﺪ ﭘﺎﯾﯿــﻦ ﺗــﺮ از ﺳــﻄﻮح ﻓﻌﻠــ�
ﺟﻬﺎﻧــ� ﺑــﻪ ﺷﺮﮐـــﺖ ﻫــﺎی ﻓﻌــﺎل در ﺑــﺎزار ﺳـــــــﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮐﻤــﮏ ﻓــــــﺮاواﻧ� ﺑــﺮای ﺳﻮدﺳــﺎزی ﺧﻮاﻫــــــﺪ ﮐــﺮد.
 .۴ﻧﮑﺘــﻪ ﻣﻬــﻢ ﺑﻌــﺪی ﺑــﺮای ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣــﺎ در
ﺳــﺎل  ۱۴۰۱ﻣﺒﺤــﺚ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺣــﺬف ﻣﻌﺎﻓﯿــﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗــ� ﺳــﻮد ﺳــﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑــ� ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی
ﺣﻘﻮﻗــ� ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ اﺣﺘﻤــﺎل زﯾــﺎد در
ﯾـــــــــﮏ روﻧــﺪ  ۲ﺳــﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋـــــــﺚ ورود ﭘـــــﻮل ﺑــﻪ
ﺻﻨــــــﺪوق ﻫــﺎی درآﻣــﺪ ﺛﺎﺑــﺖ ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐــﺮد
ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺗﺒــﻊ آن ﺑﺨﺸــ� از اﯾــﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕــ�
وارد ﺑــــــﺎزار ﺳـــــــــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧــــــﻮاﻫــــــــﺪ ﺷــــــــﺪ.
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧــﮑﺎت ﻓــﻮق ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــ� رﺳــﺪ
ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳــﺎل  ۱۴۰۱وﺿﻌﯿــﺖ ﺑــﻪ
ﻣﺮاﺗــﺐ ﺑﻬﺘــﺮی ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻧﯿﻤــﻪ دوم
ﺳــﺎل  ۱۳۹۹و ﮐﻞ ﺳــﺎل  ۱۴۰۰ﺧﻮاﻫــﺪ
داﺷــﺖ و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاران ﻣــ� ﺗﻮاﻧﻨــﺪ
ﺑــﺎ اﺗﺨـــــــﺎذ ﺗﺼﻤـــــــﯿﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﻪ
ﺑﺎزدﻫــ� ﻣﻨﺎﺳــــﺒﯽ دﺳــﺖ ﭘﯿــﺪا ﮐﻨﻨــﺪ.
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ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ی ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۱۷ﻓﺮودﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻧﻔﺖ ،رﺷﺪ ﮐﺮک اﺳﭙﺮد و اﻣﯿﺪواری
ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺜﺒﺖ ورود ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﻤﺮاه
ﺷﺪ .ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان در ﺣﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺮس ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤ�ﺷﻮد
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﯿﺎدی ،ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﯽﮔﺪار ﺑﻪ
آب ﻧﻤ�زﻧﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻮﺿﻊ اﺣﺘﯿﺎط ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻬﺎم ﺧﻮدروﯾﯽ روزﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺳﭙﺮی
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﺻﺮار ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﻌﻠ� ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﺛﺎر ﻣﻄﻠﻮب ورود ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و از
ﺳﻮی ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدروی ﺷﺎﻫﯿﻦ ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ
اﺳﺖ ﻣﻮﺟ� از اﻣﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎدﺷﺪه وارد ﮐﺮد ﺗﺎ از
اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺮ ،اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺧﻮدروﯾﯽﻫﺎ در ﺳﺎلﭘﯿﺶ
رو ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻻی ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮدرو در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺑﺎزار آزاد ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘـــــﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷــــﺎﻫﯿﻦ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﭘﺎی ﺳﺎﯾﺮ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺎ دور زدن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﻮری ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﻨﻮات آﺗ� ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﺸ� ﻧﯿﺰ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی
ﻧﻈﯿﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺻﻌﻮدی ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧ� ﻧﻔﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ رﺷﺪ
ﮐﺮک اﺳﭙﺮد ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻘﺎﺿﺎ روﺑﻪرو ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ�رﺳﺪ ﺑﺎزار در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧ� ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﻻﯾﺸ�ﻫﺎ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ی
ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺗﻘـــﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﻣﺠﺎﻣﻊ دارﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﮐﻢرﯾﺴــﮑ� ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔــــﺬاری ﺗﻠﻘــﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺟــــﻬﺎﻧ� ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻠ�

۷

ﻫﻤﭽﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻی ﺗﺪاوم ﺗﻨﺶ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ و ﮐﺴﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ
از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮرم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺴ� اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻔﺖ
زﯾﺮ  ۱۰۰دﻻر 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 ﭘﺎﻻﯾﺸ�
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد را دارد ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در روزﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﺎزار را در ﻣﻌﺮض ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺮد ﻗﺮار
دﻫﺪ .در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻻﯾﺸ�ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ورود ﻧﻘﺪﯾﻨﮕ� ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ از ﺳﻮی
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﻫﻔﺘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺳﻮد در ﺳﻬﺎم ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﺎزار از ﺳﻮی ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﯿﻘ� و ﺣﻘﻮﻗ�
در آﺧﺮﯾﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ ،ﺗﻮﻗﻒ روﻧﺪ ﺷﺎرپ ﺻﻌﻮدی و ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت در ﮐﻠﯿﺖ ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ� ﺑﻮد .در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮدش ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕ� در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و ﺑﺎزار
ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﺜﺒﺘ� را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﯾﻢ .ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ روز ﮐﺎری ﻫﻔﺘﻪ
ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ� ﺑﻮد.
ﺑﺎزار در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﺎﺻ� ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻧﺪارد
و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺳﻬﺎم ارزﻧﺪه ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ روزﻫﺎ ،اﻧﺘﻈﺎر
وﯾﮋه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮای ﮔﺰارشﻫﺎی ﻓﺼﻠ� و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣ�ﺗﻮان ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﮔﺰارشﻫﺎی ﻓﺼﻠ� و ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر
اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺗﻌﺎدﻟ� را از ﺑﺎزار داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ دور از اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮﻗﺖ
ﺷﺎﺧﺺ ،ﺑﺎزار در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ و
اﻧﺘﻈﺎر اﺻﻼح ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮای روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
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روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس

۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۱,۴۷۴,۰۰۰.۰۰

۱ ,۴۷۱ ,۴۳۸

۱,۴۷۲,۰۰۰.۰۰

۱ ,۴۶۸,۸۲۰

۱,۴۷۰,۰۰۰.۰۰
۱,۴۶۸,۰۰۰.۰۰

۱ ,۴۶۳,۷۵۹

۱ ,۴۶۲,۰۰۲

۱,۴۶۶,۰۰۰.۰۰
۱,۴۶۴,۰۰۰.۰۰
۱,۴۶۲,۰۰۰.۰۰
۱,۴۶۰,۰۰۰.۰۰
۱,۴۵۸,۰۰۰.۰۰

۱۴۰۱/۰۱/۱۷

۱۴۰۱/۰۱/۱۶

۱۴۰۱/۰۱/۱۵

۱۴۰۱/۰۱/۱۴

۱,۴۵۶,۰۰۰.۰۰

ﺷــﺎﺧﺺ ﺑــﻮرس در اﯾــﻦ ﻫﻔﺘــﻪ ﮐﺎر ﺧــﻮد را ﺑــﺎ  ۱,۴۶۲,۰۰۲واﺣــﺪ ﺷــﺮوع و در ﭘﺎﯾــﺎن ﻫﻔﺘــﻪ ﺑــﺎ  ۰٫۱۲درﺻــﺪ رﺷــﺪ در  ۱,۴۶۳,۷۵۹واﺣــﺪ ﮐﺎر ﺧــﻮد را ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن ﺑــﺮد .در ﺟﺮﯾــﺎن داد و ﺳــﺘﺪ ﻫــﺎی
ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ  ۱۷ﻓﺮوردﯾــﻦ ﻣــﺎه در اﺧﺮﯾــﻦ روز ﮐﺎری ﻫﻔﺘــﻪ ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺷــﺎﺧﺺ ﺑــﻮرس ﺑــﺎ اﻓــﺖ  ۷,۶۷۵واﺣــﺪی ﻫﻤــﺮاه ﺑــﻮد .ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ اﺛــﺮ ﻣﻨﻔــ� ﺑــﺮ دﻣﺎﺳــﻨﺞ ﺑــﺎزار ﺳــﻬﺎم در روز ﺟــﺎری ﺑــﻪ ﻧــﺎم
ﻧﻤﺎدﻫــﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗــ� ﻓــﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐــﻪ اﺻﻔﻬــﺎن ،ﻣﻠــ� ﺻﻨﺎﯾــﻊ ﻣــﺲ اﯾــﺮان و ﭘﺎﻻﯾــﺶ ﻧﻔــﺖ ﺗﻬــﺮان ﺷــﺪ و در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧــﮏ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن ،ﮔــﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻣﯿــﺪ و ﮔــﺮوه
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤ� ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ رﺷــﺪ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ اﻓﺖ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻧﻤﺎﮔﺮ ﺑﺎزار ﺳــﻬﺎم ﺷــﺪﻧﺪ.
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۵۴۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ورﻗﻪ ﺑﻪارزش ۲ﻫﺰار و ۲۷۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ۲۷۱ﻫﺰار ﻧﻮﺑﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاﺑﻮرس  ۶۹واﺣﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد و در ارﺗﻔﺎع ۱۹ﻫﺰار
و  ۸۵۰واﺣــﺪ 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 ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯿــﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕــ� ﺷــﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﺒﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺳــﺎﻣﺎن و ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤ� ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔ� را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

۸
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ورود و ﺧﺮوج ﺣﻘﯿﻘﯽ
۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۵۳۲

۶۰۰
۵۰۰
۴۰۰
۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰
۰
۱۰۰

۵۴

۲۰۰
۳۰۰

۲۶۵
۳۴۷

۱۴۰۱/۰۱/۱۷

۱۴۰۱/۰۱/۱۶

۱۴۰۱/۰۱/۱۵

۴۰۰

۱۴۰۱/۰۱/۱۴

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

۹
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ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد
- ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۹,۰۰۰

۸,۱۸۵
۶,۷۷۲

۵,۸۶۹

۸,۰۰۰
۵,۸۳۲

۷,۰۰۰
۶,۰۰۰
۵,۰۰۰
۴,۰۰۰
۳,۰۰۰
۲,۰۰۰
۱,۰۰۰

۱۴۰۱/۰۱/۱۷

۱۴۰۱/۰۱/۱۶

۱۴۰۱/۰۱/۱۵

۱۴۰۱/۰۱/۱۴

۰

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

۱۰
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ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ
ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ )واﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد(
۵,۷۷۷

۱۴

۶,۰۰۰

۵,۴۴۹

۱۷

۱۶

۱۵

۷,۰۰۰

۵,۰۰۰

۳,۲۷۱

۳,۶۹۱

۴,۰۰۰

۱ ,۱۸۹
۱ ,۰۹۸
۱۰۰
۸۲
۶۶
۶۶

۴۲۹
۳۷۹
۳۵۵
۲۵۸

۲۷

۱۱۳
۱۲۶
۱۱۰
۱۲۵

۹۶
۱۰۱
۵۹
۷۹

۱۱۵
۱۲۹
۱۶۱
۸۴

۱۰۸
۱۰۸
۹۵
۷۷

۴۵۲
۴۷۳
۳۲۶
۶۹۶

۴۵۹

۸۱۹
۷۵۸

۹۶۶

۱ ,۳۰۷

۲,۰۰۰
۸۲۰
۸۳۷
۵۴۱
۴۲۱

۱ ,۳۱۴
۱ ,۸۶۲
۱ ,۸۶۰

۲,۱۸۰

۳,۰۰۰

۱,۰۰۰
۰

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺻﻠ� ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ  ۵درﺻﺪی ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت 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 ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﮔﺮوه  ۴,۵۴۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ  ۸درﺻﺪی را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘ� ﺑﺎ  ۶۶درﺻﺪ رﺷﺪ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ� دﻫﺪ .ﺑﺮرﺳ� ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﺳﺎل
ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو و ﭘﺎﻻﯾﺶ را ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ.

۱۱
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ﺣــﻖ ﺗﻘــﺪم

۱۷ -

(

) - ۱۴۰۱

۵۰۰۰۰
۴۵۰۰۰

۱۴.۱

۲۲.۱

۱۹.۲

۱۱.۴

۳۶.۵

۱۱.۸

۱۱.۰

۵۰.۰

۴۰۰۰۰

۰.۰

۲۰,۰۰۰.۰

۳۵۰۰۰
۳۰۰۰۰

۴۰,۰۰۰.۰

۱۲ ,۹۷۰
۹۶۲۰

۱۲۱۰۰

۲۲۵۳

۳,۷۱۲

۶۵۳۰

۸,۳۹۰
۴۷۷۵

۲۸۷

۱۲

۱ ,۴۳۹

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

۵۹۷

۰

۸۰,۰۰۰.۰
۲,۳۹۵

۵۰۰۰

۶۰,۰۰۰.۰

۷,۸۸۰

۱۰۰۰۰

۱۵ ,۶۱۰

۱۵۰۰۰

۱۹۲۵۰

۲۰۰۰۰

۲۲,۴۷۰

۲۵۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰.۰
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ﺑﺎزدﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۵.۷

۰.۱

۱.۸

۱.۷

۱.۴

۰.۹

۰.۸

۰.۸

۰.۵

۰.۴

۰.۴

۰.۱

۰.۱

۰.۲

۰.۳

۰.۵

۰.۷

۰.۷

۰.۹

۱.۲

۱.۳

۱.۴

۱.۴

۱.۵

۲.۶ ۲.۶

۳.۰

۳.۶ ۳.۴ ۳.۳
۳.۰

۴.۴ ۴.۴

۷.۰
۶.۰

۵.۰
۴.۰

۳.۰
۲.۰
۱.۰

۰.۰
۱.۰

۲.۰

۳.۰

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

۱۳
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ورود و ﺧﺮوج و ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ
ورود و ﺧﺮوج و ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ از  ١۴ﺗﺎ  ١٧ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  - ١۴٠١ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
۹۵
۱

۵۴

۴۵

۴۳

۴۱

۲۵

۲۳

۱۴

۱۳

۱۱

۱۰

۸

۷

۴

۳

۲

۰

۱

۱

۲

۲

۳

۷

۱۲

۱۲.۲

۱۶

۱۹

۲۲

۹۶

۱۳۸

۴۳

۰

۱۲۰

۵۰۷

در روﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت 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  ۵۰۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﺎ  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮوج ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� را داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮدرو ،ﻫﺘﻞ
و رﺳﺘﻮران و ﻓﺮاوره ﻫﺎی ﻧﻔﺘ� ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ورود ﭘﻮل را داﺷﺘﻨﺪ.
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۱۵

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

ﺑﺎزده ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ

۲۴.۰

۲۳.۳
۲۲.۹
۲۲.۵

۲۲.۵

۲۲.۴

۲۲.۲

۲۲.۴

۲۳.۰
۲۲.۱

۲۲.۴

۲۳.۴

۲۳.۲

۲۳.۳

۲۳.۱

۲۲.۹

۲۳.۵

۲۲.۸

۲۲.۷

۲۳.۰

۲۲.۴

۲۲.۱

۲۲.۵
۲۲.۰

۲۱.۵

۲۱.۵
۲۱.۰
۲۰.۵

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

۱۶

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

ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ

۲۰.۴۵

۲۰.۴۸

۲۰.۴۵

۲۰.۳۹

۲۰.۳۶
۲۰.۲۸

۲۰.۳

۲۰.۳۳

۲۰.۴
۲۰.۳۵

۲۰.۳۱

۲۰.۳

۲۰.۲۶

۲۰.۲۵

۲۰.۵

۲۰.۲۵
۲۰.۲
۲۰.۱۵
۲۰.۱

۱۴۰۱/۰۱/۱۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۶

۱۴۰۰/۱۲/۱۹

۱۴۰۰/۱۲/۱۲

۱۴۰۰/۱۲/۰۵

۱۴۰۰/۱۱/۲۸

۱۴۰۰/۱۱/۲۱

۱۴۰۰/۱۱/۱۴

۱۴۰۰/۱۱/۰۷

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻼﻣ� ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑ� در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۱۱ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ۲۰٫۳۶ ،۱۴۰۱درﺻﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
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ﮔﻳﺰﺪه اﺧﺒﺎر ﮐﺪال
 #ﻓﺎراك
ﺑــﺮ اﺳــﺎس اﺑﻼﻏﯿــﻪ اداره ﻛﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳــﺎزی اﺳــﺘﺎن
ﺧﻮزﺳــﺘﺎن ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﺳــﺎزی اراك ﺑﺮﻧــﺪه اﺣــﺪاث
ﺗﻘﺎﻃــﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴــﻄﺢ ﻧﻈــﺎم ﻣﺎﻓــ� ﺷــﻮش ﮔﺮدﯾــﺪه
اﺳــﺖ .ﻣﺒﻠــﻎ ﭘــﺮوژه  ۱,۶۲۰,۳۹۷ﻣﯿﻠﯿــﻮن رﯾﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ.
ﻣﺤــﻞ اﺟــﺮای ﭘــﺮوژه ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺷــﻮش ﺑــﻮده و ﻣــﺪت
اﺟــﺮای آن  ۱۸ﻣــﺎه ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ.
 #وﺛﻨﻮ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻮﯾــﻦ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ
ﻓــﺮوش  ۰٫۱۷درﺻــﺪ از ﺳــﻬﺎم ﺧــﻮد در ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﺄﻣﯿــﻦ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮﯾــﻦ اﻗــﺪام ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ و ﺳــﻮد ﭘــﺲ از
ﻛﺴﺮ ﻣﺨﺎرج اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ واﮔﺬاری ﻣﻌﺎدل  ۱۴۷,۸۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
رﯾــﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ.
 #وﺳﺮﻣﺪ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﯿﻤــﻪ ﺳــﺮﻣﺪ در ﺧﺼــــــﻮص ﭘﺮوﻧــﺪه دﻋــﻮی
ﺧﺴــﺎرت آﺗــﺶ ﺳــﻮزی ﺷــﺮﻛﺖ ﮔﺮﻣــﺎ آﻓﺮﯾــﻦ اﯾﺴــﺎﺗﯿﺲ
ﺑﯿــــــﺎن داﺷــﺖ ﭘﯿــﺮو رای ﺻــﺎدره ﻣﺒﻨــ� ﺑــﺮ ﭘﺮداﺧــﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﯿــــــــﺰان  ۷۴۵ﻣﯿﻠـــــﯿﺎرد رﯾﺎل ،ﻣـــــﺒﻠﻎ
 ۶۳۲ﻣﯿﻠـــــــﯿﺎرد رﯾــﺎل از ﺣﺴــﺎب ﻫــﺎی ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺮداﺷــﺘﻪ
ﺷــﺪ .ﺳـــــــﻬﻢ ﺑﯿﻤــﻪ ﺳــــــﺮﻣﺪ از ﻛﻞ ﻣﺒﻠــﻎ ﻗﺎﺑــﻞ ﭘﺮداﺧــﺖ
 ۱۴۶ﻣﯿــــــﻠﯿﺎرد رﯾــﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷـــــــﺪ )ﺑــﺎ ﻟﺤـــــــﺎظ ﻧﻤــﻮدن
ﻗــــــﺮاردادﻫﺎی اﺗﻜﺎﯾــﯽ و ﺳــــﻬﻢ ﺳــﺎﯾﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫــﺎی ﺑﯿﻤــﻪ ﮔــﺮ(
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و ﻫﻤﺰﻣــﺎن ﺑــﺎ ﺻــﺪور اﺟﺮاﺋﯿــﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒــﺎت ﻻزم ﺑــﺎ ﻛﻠﯿــﻪ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻫــﺎی ﺑﯿﻤــﻪ ﮔــﺮ ﺳــﻬﯿﻢ در ﺧﺴـــــﺎرت اﯾــﻦ ﺑﯿﻤــﻪ
ﻧﺎﻣــﻪ اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
 #زﻣﺎﻫﺎن
ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮔﻮﺷــﺖ ﻣــﺮغ ﻣﺎﻫــﺎن در ﮔــﺰارش
ﺷــﻔﺎف ﺳــﺎزی ﺧــﻮد اﻋــﻼم ﻧﻤــﻮد ﻛــﻪ ﺳــﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗــ� ۴۴۰۲
درﺻــﺪ اﻓﺰاﯾــﺶ را ﺷــﺎﻫﺪ ﺑــﻮده ﻛــﻪ ﻧﺎﺷــ� از اﻓﺰاﯾــﺶ ۱۶۴
درﺻــﺪی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﻧــﺮخ ﻓــﺮوش ﻫﺮﻗﻄﻌــﻪ ﺟﻮﺟــﻪ ﯾــﻚ
روزه ﮔﻮﺷــﺘ� و ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﺗﺨــﻢ ﻣــﺮغ ﻫــﺎی ﻧﻄﻔــﻪ دار ﺑــﻪ
ﺟﻮﺟــﻪ و ﻓــﺮوش ﺟﻮﺟــﻪ ﯾــﻚ روزه ﮔﻮﺷــﺘ� ﺑــﻮده اﺳــﺖ.
 #ﺷﻔﺎرا
ﭘــﺲ از ﺗﺼﻮﯾــﺐ ﻫﯿﺌــﺖ ﻣﺪﯾــﺮه ﺷــﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤ�
ﻓﺎراﺑــﯽ و اﺧــﺬ ﻣﺠــﻮز از ﺳــﻬﺎﻣﺪار ﻋﻤــﺪه اﺟــﺮای ﻃــﺮح
ﺗﺴــﻮﯾﻪ ﭘﺴــﺎب ﺻﻨﻌﺘــ� واﺣــﺪ اﻧﯿﺪرﯾــﺪ ﻓﺘﺎﻟﯿــﮏ و
اﺳــﺘﺤﺼﺎل اﺳــﯿﺪ ﻓﯿﻮﻣﺎرﯾــﮏ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤ� ﻓﺎراﺑــﯽ ﺑــﺎ
ﻫــﺪف رﻋــــــﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣــﺎت زﯾﺴــﺖ ﻣﺤﯿـــــﻄ� ،ﺣــﺬف
ﺟﺮﯾﻤــﻪ ﻫــﺎی آﻻﯾﻨﺪﮔــ� از ﺷــﻤﻮل ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎی ﺷــﺮﮐﺖ،
ﺗﻨــﻮع ﺑﺨﺸــ� ﺑــﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت و ﮐﺴــﺐ درآﻣــﺪ ﭘﺎﯾــﺪار و
ﮐﺎﻫــﺶ رﯾﺴــﮏ ﺗﺠــﺎری ﺷــﺮﮐﺖ ،ﭘــﺲ از ﺗﺎﯾﯿــﺪ و اﺧــﺬ
ﻣﻮاﻓﻘــﺖ ﻫﯿﺌــﺖ ﻣﺪﯾــﺮه ﻣﺤﺘــﺮم ﺷــﺮﮐﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری
ﻧﻔــﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤ� ﺗﺎﻣﯿــﻦ ) ﺗﺎﭘﯿﮑــﻮ ( در دﺳــﺖ
اﻗــﺪام و اﺟــﺮاء ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
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 #ﺳﺨﻮاف
ﺷـــــــــــﺮﻛﺖ ﺳــﯿﻤﺎن ﻣﺠــﺪ ﺧــﻮاف ،ﻗــﺮاردادی ﺑــﺎ ﺷــﺮﻛﺖ
ﺻﻨﻌﺘــ� و ﻣﻌﺪﻧــ� ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﺮاﮔﯿــﺮ ﺳــﻨﺎﺑﺎد ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ
 ۳۹ﻣﯿﻠﯿــﺎرد رﯾــﺎل ﺟﻬــﺖ ﺳــﺎﯾﺶ  ۳۰ﻫــﺰار ﺗــﻦ ﺿﺎﯾﻌــﺎت
ﮔﻨﺪﻟــﻪ ﻣﻨﻌﻘــﺪ ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ.
 #وﺑﺮق
ﭘﯿــﺮو ﺷــﺎﯾﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸــﺮه ﺷــﺪه در ﻓﻀــﺎی ﻣﺠــﺎزی ﻣﺒﻨــ� ﺑــﺮ
اﻓﺰاﯾــﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــــــــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﻛﺎرﻛﻨــﺎن
ﺻﻨﻌــﺖ ﺑــﺮق اﻋــﻼم 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 اﻋــﻼم ﻧﻤــﻮد ﭘــﺮوژه ﺧﺮﯾــﺪ
ﻣﺎﺷــﯿﻦ آﻻت ﺗﺼﻔﯿــﻪ روﻏــﻦ ﺟﻬــﺖ راه اﻧــﺪازی ﺧﻄــﻮط
ﺟﺪﯾﺪ رﯾﻔﺎﯾﻨﺮی از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۴۰۱ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ.
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﯾﻨﻜــﻪ ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺎﻟﻜﯿﺘــ� ﺷــﺮﻛﺖ ﻗﺒــﻞ
از ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮداری از اﯾــﻦ ﭘــﺮوژه ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۲۵ﻫﺰار ﺗــﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ
روﻏــﻦ ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ و ﺑــﺎ راه اﻧــﺪازی اﯾــﻦ ﭘــﺮوژه اﯾــﻦ ﻇﺮﻓﯿــﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۳۷ﻫﺰار ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع
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اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻦ )ﺳﺎﻻﻧﻪ
۱۴۴ﻫــﺰار ﺗــﻦ( روﻏــﻦ ﺧﻮاﻫــﺪ ﮔﺮدﯾــﺪ ﻛــﻪ اﯾــﻦ اﻣــﺮ ﺑــﺎ
ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓــﺮوش ﺑــﺎزار و ﺗﺄﻣﯿــﻦ ﻣــﻮاد اوﻟﯿــﻪ ﻗﺎﺑــﻞ
دﺳــﺘﺮس ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑﻮد.
ﻟــﺬا راه اﻧــــﺪازی اﯾــﻦ ﭘـــــــﺮوژه ﺻـــــــﺮﻓﺎ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﺣــﺬف
ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻛﺎرﻣــﺰدی در ﺳــﺎﯾﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫــﺎ ﺷــﺪه و ﺗﺤﻘــﻖ اﯾــﻦ
اﻣــﺮ ﻣﻮﺟــﺐ ﻛﺎﻫــﺶ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪ از ﺟﻤﻠــﻪ ﺣﻤــﻞ و
ﺣــﺬف ﻛﺎرﻣــﺰد ﺗﻮﻟﯿــﺪ روﻏــﻦ در ﺳــﺎﯾﺖ ﻫــﺎی ﻛﺎرﻣــﺰدی
ﻣــ� ﮔــﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮداری از اﯾــﻦ ﭘــﺮوژه ﻣﺬﻛــﻮر
ﺗﺄﺛﯿــﺮ ﺑــﺎ اﻫﻤﯿﺘــ� در ﺟﺮﯾــﺎن ﻓــﺮوش و ﻛﺴــﺐ درآﻣــﺪ
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  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾــﺎل اﻗــﺪام ﻧﻤﻮده اﺳــﺖ.
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ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﺎﯾﭙﺎ

ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺴﺎﭘﺎ
اﺑﺘﺪای ﻓﺮوردﯾﻦ  - ۱۳۹۹ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

۱۴۰۰

۹۹

۵۲,۳۷۲,۲۳۱

۳۲,۰۰۳ ,۳۱۲

۳۲,۳۶۱ ,۲۹۴

۳۱ ,۴۹۹,۵۱۴
۲۵,۱۷۸ ,۹۱۳

۲۲,۸۸۶,۷۱۸

۱۹ ,۵۶۸,۹۳۳

۳۶,۳۱۸,۲۰۴

۱۷ ,۵۶۶,۵۲۸

۱۵ ,۷۴۹,۲۷۵

۱۵ ,۴۴۹,۰۷۸
۱۳ ,۶۸۹,۰۰۰

۲۳,۷۹۴,۰۱۸

۲۰ ,۴۲۶,۳۲۱
۱۰ ,۷۷۸,۴۸۷

۳۱ ,۸۰۷,۴۹۱

۹,۸۸۵,۳۸۲

۶,۹۰۵ ,۹۳۳

۱۹ ,۲۸۸,۶۰۹
۱۰ ,۷۴۹,۹۳۸

۱۰ ,۴۴۹,۶۳۱

۲۱ ,۹۷۷,۹۲۲

۹,۲۰۷ ,۵۶۶

ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ | ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(:
 ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ:
 ۲۷٫۳۴درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮوش اﻣﺴﺎل:
 ۱۷٫۶۱درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ

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

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

ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ ﻓﺮوش اﻣﺴﺎل:
 ۶/۸۷درﺻﺪ

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

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ:
 ۱۰۴٫۰۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

۲۰

۶,۸۱۹ ,۹۳۹
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ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد
اﺑﺘﺪای ﻓﺮوردﯾﻦ  - ۱۳۹۹ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

۱۲۳ ,۹۴۰ ,۸۸۶

۱۲۷ ,۴۷۰,۶۶۷

۱۳۲ ,۹۱۹ ,۰۸۰

۱۴۰۰
۱۳۵,۲۹۲,۲۹۷

۱۲۷ ,۰۶۶ ,۹۵۲

۱۲۶ ,۴۸۴,۷۲۵

۱۱۱ ,۱۰۶ ,۴۱۹

۸۳,۶۵۳,۵۶۹

۸۴,۷۲۴,۲۰۸

۷۸,۳۷۰,۴۳۶

۱۲۰ ,۵۷۸,۷۶۸

۱۱۴ ,۲۱۲ ,۰۳۶

۱۲۱ ,۲۹۸,۸۸۰

۹۹

۱۲۴ ,۵۰۰ ,۹۸۰

۹۰ ,۸۵۴,۰۶۶

۸۹,۴۰۲ ,۶۱۹
۷۵,۲۱۶ ,۱۰۱

۶۷,۳۴۸,۰۸۹
۵۵,۱۷۴ ,۸۱۴
۴۲,۹۱۳ ,۶۲۱

۴۸,۸۴۴,۲۰۴

۴۹,۱۶۹ ,۲۵۶

۵۱ ,۶۸۹,۷۵۵
۲۵,۸۲۶,۲۷۳

ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺻﻔﻬﺎن | ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(:
 ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ:
 ۲٫۷۷درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮوش اﻣﺴﺎل:
 ۳٫۷۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

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

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

ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ ﻓﺮوش اﻣﺴﺎل:
 ۸/۶۴درﺻﺪ

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

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ:
 ۸۵٫۲۷درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

۲۱
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۲۲
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻧﻤﺎد ﻓﺮاﺑﻮرس

#ﻓﺮاﺑﻮرس
ﺑﺮرﺳــ� روﻧــﺪ ﻗﯿﻤﺘــ� ﺳــﻬﻢ ﻧﺸــﺎن ﻣ�دﻫــﺪ ﺑــﺎ ﻧﺰدﯾــﮏ ﺷــﺪن ﺑــﻪ ﺣﻤﺎﯾــﺖ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬــﻢ  ۱۰۵۰۰رﯾــﺎل ﺑــﺎ اﻓﺰاﯾــﺶ ﺗﻘﺎﺿــﺎی ﺧﻮﺑــﯽ ﻫﻤــﺮاه ﺷــﺪه و ﺑــﺎ ﺷﮑﺴــﺖ ﺗﺮﻧــﺪ ﻧﺰوﻟــ� ﺑــﻪ
ﺳــﻤﺖ اﻫﺪاف  ۱۵۸۰۰و  ۱۹۳۰۰رﯾﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻣ� ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﮔــﺮان ﮐﻮﺗــﺎه ﻣــﺪت ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺣــﺪ زﯾﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮاز  ۱۳۰۰۰رﯾﺎل ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

۲۳
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻧﻤﺎد وﺳﺪﯾﺪ

#وﺳﺪﯾﺪ
ﺑﺮرﺳ� روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺘ� ﺳﻬﻢ ﻧﺸﺎن ﻣ�دﻫﺪ ﭘﺲ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺘ� در ﻣﺤﺪوده  ۶۵۵۰رﯾﺎل ﺳﻬﻢ وارد ﻓﺎز اﺻﻼﺣ� ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده  ۷۴۰رﯾﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ آن رﯾﺰش ﺣﺪود  ۸۸درﺻﺪی
ﻗﯿﻤــﺖ ﺑــﻮده و ﺑــﺎ ﻧﺰدﯾــﮏ ﺷــﺪن ﺑــﻪ ﺣﻤﺎﯾــﺖ ﻗــﻮی  ۷۴۰رﯾــﺎل و رﺳــﯿﺪن اﻧﺪﯾﮑﺎﺗــﻮر ﺑــﻪ ﻣﺤــﺪوده اﺷــﺒﺎع ﺑــﺎ اﻓﺰاﯾــﺶ ﺗﻘﺎﺿــﺎی ﺧﻮﺑــﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷــﺪ ﮐﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ آن رﺷــﺪ  ۳۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ اﺳــﺖ؛ ﻋﻠ� اﯾﺤﺎل ﻗﯿﻤﺖ
در ﻣﺤﺪوده ﺗﺮاز ﻣﻘﺎوﻣﺘ� ﻣﻬﻢ  ۹۷۰رﯾﺎل و ﺳــﻘﻒ ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺰوﻟ� ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴــﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ اﻫﺪاف  ۱۱۲۰و  ۱۳۴۰رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ.
ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﮔــﺮان ﮐﻮﺗــﺎه ﻣــﺪت ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺣــﺪ زﯾﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮاز  ۸۴۰رﯾﺎل ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

۲۹

۲۴
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ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻤﺎد ﺷﻐﺪﯾﺮ

۲۵

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

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ:
ﺷــﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤ� ﻏﺪﯾــﺮ در ﺳــﺎل  ۱۳۸۹ﺑــﺎ
ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺣــﺪود  ٪۵۰ﻇﺮﻓﯿــﺖ اﺳــﻤ� ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧــﻮد را آﻏــﺎز ﻧﻤــﻮده و در ﮐﻨــﺎر ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤ�
اروﻧــﺪ ،ﺑﻨﺪراﻣــﺎم و آﺑــﺎدان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه PVC
داﺧــﻞ ﮐﺸــﻮر ﺑــﻮده اﺳــﺖ ،اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل  PVCﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳــﺎﻻﻧﻪ  ۱۲۰ﻫــﺰار ﺗــﻦ و  VCMﺑــﺎ ﻇﺮﻓﯿــﺖ
ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺳــــــﺎﻻﻧﻪ  ۱۵۰ﻫــﺰار ﺗــﻦ ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ
در ﺳــﺎﺧﺖ اﻧـــــﻮاع ﻟﻮﻟﻪ ﻫــﺎ ،ﺷــــــــﯿﻠﻨﮓ ﻫﺎ،
ﻋﺎﯾـــــــﻖ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــ� ،ﭼﺎرﭼــﻮب درب و
ﭘﻨﺠــﺮه ،ﮐﺎﺑﯿﻨــﺖ و ﺻــــــــﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدروﺳــﺎزی
و ...ﮐﺎرﺑــﺮد دارد .ﻇﺮﻓﯿــﺖ اﺳــﻤ� ﺗﻮﻟﯿــﺪ
 PVCﺷــﺮﮐﺖ ﺣــﺪود  ٪۱۶ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﮐﺸــﻮر ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤ�
ﻏﺪﯾﺮ ﺣﺪود  ٪۳۳ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮐﺸــــــــــﻮرﻫﺎی ﻋــﺮاق ،اﻓﻐــــﺎﻧﺴــــــﺘﺎن،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺣﻮزه  CISو ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺻﺎدر
ﻣ� ﻧﻤﺎﯾــﺪ .در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﺷــﺮﮐﺖ
ﭘــــــﺘﺮوﺷــــــــــﯿﻤ� ﻏــــــــﺪﯾﺮ ﺟـــــــــــــﺰء
ﺷــــــــــــﺮﮐــــــــﺖ ﻫـــــــــﺎی ﻓــــﺮﻋـــــﯽ
ﺷـــــــــﺮﮐﺖ ﺳــــﺮﻣﺎﯾــــﻪ ﮔـــــــﺬاری
ﻧﻔــﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘـــــــﺮوﺷــــــــﯿﻤ�
ﺗﺄﻣﯿــﻦ اﺳــﺖ و واﺣــﺪ ﺗﺠﺎری
ﻧﻬـــــــﺎﯾﯽ ﮔـــــــﺮوه ﺷـــــــﺮﮐﺖ
ﺳـــــــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺄﻣﯿــﻦ
اﺟﺘﻤـــــــﺎﻋ� ﻣ� ﺑﺎﺷــــــﺪ.
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ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران:

۱

۲۷

۴۸۰.۶۳۱

۳۶/۹۷۰

۴۰۰

۳۰/۷۶۰

۹۴.۴۵۲

۷/۲۶۰

۴۰.۵۷۷

۳/۱۲۰

۳۴.۰۳۷

۲/۶۱۰
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ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش:

ﻣﺤﺼــﻮل ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺷــﺮﮐﺖ ﭘــﯽ وی ﺳــ�)ﭘﻠ� وﯾﻨﯿــﻞ ﮐﻠﺮاﯾــﺪ( ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ .در ﺳــﺎل  ۹۹ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ اورﻫــﺎل و ﮐﺎﻫــﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑــﺰرگ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨــﺪه ی ﭘــﯽ وی ﺳــ� از ﺟﻤﻠــﻪ
ﻓﻮرﻣﻮﺳــﺎی ﺗﺎﯾﻮان و ﭘﺘﮑﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧ� ﭘﯽ وی ﺳــ� از ﺣﻮاﻟ�  ۴۰۰دﻻر ﺗﺎ  ۱۳۰۰دﻻر 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  ۱۴۰۰ﺗــﺎ ﻣﺤــﺪوده  ۲۰۰۰دﻻر ﻗﯿﻤــﺖ اﯾــﻦ ﻣﺤﺼــﻮل در اداﻣــﻪ ﺳــﺎل در ﺣﻮاﻟــ�
 ۱۵۰۰دﻻر آرام ﮔﺮﻓــﺖ و ﻫﻤﯿــﻦ اﻣــﺮ ﻣﻮﺟــﺐ ﺑــﻪ ﺗﻌــﺎدل رﺳــﯿﺪن ﺣﺎﺷــﯿﻪ ﺳــﻮد ﺧﺎﻟــﺺ و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ رﺷــﺪ ﺳــﻮد آوری ﺷــﺮﮐﺖ در ﺳــﺎل  ۱۴۰۰ﮔﺮدﯾــﺪ .ﻇﺮﻓﯿــﺖ اﺳــﻤ� ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷــﺮﮐﺖ
 ۱۲۰ﻫــﺰار ﺗــﻦ ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷــﺮﮐﺖ در ﺳــﺎل  ۱۲۰ ،۹۹ﻫــﺰار ﺗــﻦ و در ﺳــﺎل  ۱۰۷ ،۱۴۰۰ﻫــﺰار ﺗــﻦ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ  ۳۰درﺻــﺪ ﻓــﺮوش ﻣﻘــﺪاری ﺷــﺮﮐﺖ ﺻﺎدراﺗــ�
ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ و ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗ� ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ  ۳۰درﺻﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻓﺮوش داﺧﻠ� ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ .در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار ﻓﺮوش ﻓﺼﻠ� ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤ�
ﻏﺪﯾﺮ در ﺳــﺎل  ۱۴۰۰ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ.
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 -ﺗﻤﺎﻣ� ارﻗﺎم ﺑﺮ ﺣﺴــﺐ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳــﺖ.
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ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه:

ﺣﺪود  ۷۵درﺻﺪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷــﺪه ی ﺷــﺮﮐﺖ را ﻣﻮاد ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ۲۲،درﺻﺪ ﺳــﺮﺑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﺪود  ۳درﺻﺪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷــﺪه ی ﺷــﺮﮐﺖ را دﺳــﺘﻤﺰد ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ
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  EDCﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﺷــﺮﮐﺖ دارﻧﺪ.
در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷــﺪه ی ﺷــﺮﮐﺖ از اﺑﺘﺪای ﺳــﺎل  ۹۹ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ.

۶۰۰۰
۴۰۰۰
۲۰۰۰
۰

۱۴۰۰

۱۳۹۹

 -ﺗﻤﺎﻣ� ارﻗﺎم ﺑﺮ ﺣﺴــﺐ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳــﺖ.
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ﻓﺮوش ﻣﻘﺪاری ﺷــﺮﮐﺖ در ﺳــﺎل  ۱۱۰ ،۱۴۰۱ﻫﺰار ﺗﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. -ﺳــﻮد ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳــﻬﻢ )رﯾﺎل( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
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