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تحليل بازار سهام
ارزش معامالت خرد با وجود اینکه زیر سطح  4هزار ميليارد تومانی ایستاده است اما روند افزایشی را در هفته قبل داشته و انتظار می رود در هفته های
پيش رو تا پایان اسفند ماه بهبود بيشتری را حاصل کند که در نتيجه باعث افزایش تقاضای خرید می شود و وضعيت کلی بازار را می تواند بهتر گرداند.
مشتریان مارجين کال در شرکتهای کارگزاری بر سر بازار هنوز سنگينی می کند که سایه این امر نيز در دو هفته پایانی از سر بازار برداشته خواهد شد
و موجبات کاهش فروش و افزایش خرید را برای کليت بازار فراهم می کند اما باور به رشد توسط ذهن معامله گران مقوله ایی است که باید اتفاق
بيوفتد و این اطمينان حاصل شود تا پول های پارک شده ،پول های موجود در صندوق های با درآمد ثابت و نقدینگی خارج از بازار وارد بازار بورس
شود تا رشد مناسب سهام را رقم بزند که البته در هفته های اخير در اکثر روزها شاهد خروج پول حقيقی از بازار بودیم و تنها در هفته گذشته در دو
روز به ميزان اندکی خالص ورود پول اشخاص حقيقی مثبت بود .انتظار می رود در روزهای هفته پيش رو و هفته های آینده ميزان ورود پول توسط
اشخاص حقيقی بيشتر شود همچنين با به نتيجه رسيدن قطعی مذاک رات وین و عدم افت دالر سياليت نقدینگی در بازارها بيشتر شود که منجر به
بهبودی کلی اقتصاد نيز خواهد شد.
در هفته گذشته نمادهای برجامی از جمله شرکتهای خودرویی و بانکی بيشتر از سایرین مورد توجه بودند همچنين افزایش قيمت نفت نيز نمادهای
پاالیشگاهی را با اقبال موا جه نموده است .در برجام قبلی عمال می توان گفت که بر گروه بانکی تاثيری نداشت و حتی باز شدن سوئيفت نيز بعد از
امضای برجام زیر سوال رفت و در برجام  2نيز انتظار نمی رود تغيير خاصی در وضعيت عملياتی بانکها اتفاق بيافتد .در گروه خودرویی نيز به نظر می
رسيد استراتژی خودروسازان در راستای سياستهای کلی کشور تغيير کرده است و نگاه به شرق و خودروسازان چينی بيشتر در دستور کار می باشد
ضمن اینکه خودروسازان غربی از جمله فرانسوی ها اگر دوباره همکاری خود را با خودروسازان داخلی استارت بزنند به مانند دوره قبلی در سایت های
داخلی سر مایه گذاری نخواهند کرد و روش کار جدیدی را تعریف می کنند ضمن اینکه مشکالت حقوقی و ضرر و زیانی نيز با توجه به خروج یکباره
این شرکتها از کشور در دوره قبلی برجام وجود دارد و بستن قراردادهای دوباره نيازمند مذاکرات بسيار خواهد بود به طور مثال گفته می شود که
شرکت ایران خودرو به جای ضرر و زیان فسخ قرارداد توسط شرکت پژو در دوره قبلی برجام اقدام به طراحی تارا بر روی پلتفرم پژو  308نموده است
که این موضوع می تواند چالشهای بسياری را برای شروع همکاری بين دو طرف به وجود آورد و در کوتاه مدت انتظار معجزه با امضای برجام را نباید
داشته باشيم.
همچنين در هفته گذشته خبر از ارزشگذاری باشگاه سرخابی ها و درج آنها در بازار فرابورس آمد و از نکات این ارزش گذاری برآورد برند حدود  2هزار
ميليارد تومانی برای هر کدام از باشگاه ها بود .البته در گذشته شرکتهای ایران خودرو و سایپا برند خود را ارزشگذاری نموده بودند اما سابقه نداشته
است که بخش مهمی از ارزش یک بنگاه در کشور و یا در بازار بورس مربوط به ارزش برند آن بنگاه بوده باشد که با قيمت گذاری و عرضه سهام این
شرکتها این مهم در بازار فرابورس دارد اتفاق می افتد .اگر این ارزش گذاری برند درست و منص فانه باشد باید انتظار داشت که این باشگاه ها بعد از
خصوصی سازی طی سالهای آینده حداقل به  2هزار ميليارد تومان درآمد برسند که چند برابر درآمد فعلی آنها می باشد و البته با توجه به تعداد
هواداران و طرفداران رسيدن به این سطح از درآمد دور از دسترس نيست اما مدیریت قوی و واقعا خصوصی و به دور از سياسی کاری را طلب می کند
که باید دید ترکيب هيات مدیره در این شرکتها که احتماال از سمت شرکتهای مخابراتی نيز منصوب می شود چه مقدار در این امر موفق است .عرضه
سهام این باشگاه احتماال در طی دو هفته آتی به روش صرف سهام می باشد بدی ن ترتيب که خریداران سهام این شرکتها در حقيقت دارند در افزایش
سرمایه آنها شرکت نموده و سهام جدید منتشره را خریداری می کنند .عرضه سهام این دو باشگاه شاید بتواند توجه ها را در سطح جامعه به بازار بورس
بيشتر جلب کند و روند نقدینگی را در بازار بهبود بخشد.
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بررسی مقایسه ای صندوق های سرمایه گذاری در سهام
بررسی مقایسه ای صندوق های سرمایه گذاری در سهام
صندوق
واسطه گری
مالی یکم

ماه
22.44

سپرده بانکی  .%1.05پنج سهم با بيشترین

بانکها و موسسات اعتباری  .%95.21بيمه و صندوق بازنشستگی به جز تامين

وزن%98.82

اجتماعی  .%3.61سایر دارایی ها%1.18
خودرو و ساخت قطعات .%23.97فلزات اساسی .%17.06محصوالت شيميایی

آوای معيار

9.64

سهام  .%62.12سایر دارایی ها%2.34

پاالیشی یکم

7.64

سپرده بانکی  .%2.44سایر دارایی ها%0.69

فراورده های نفتی .کک و سوخت هسته ای .%96.78سایر دارایی ها%3.13

ترکيب دارايی صندوق

سهم صنايع در سبد دارايی ها

سپرده بانکی  .%1.05پنج سهم با بيشترین

بانکها و موسسات اعتباری  .%95.21بيمه و صندوق بازنشستگی به جز تامين

وزن%98.82

اجتماعی  .%3.61سایر دارایی ها%1.18

سهام  .%68.88سایر دارایی ها .%8.19سپرده

فلزات اساسی .%23.78بانکها و موسسات اعتباری  .%15.35خودرو و ساخت

بانکی %1.61

قطعات  .%12.05فراورده های نفتی .کک و سوخت هسته ای .%11.14سایر

سهام  .%55.37اوراق مشارکت  .%11.83سایر

محصوالت شيميایی  .%31.26فلزات اساسی .%26.02استخراج کانه های

دارایی ها .%1.19سپرده بانکی %0.41

فلزی .%11.46فراورده های نفتی .کک و سوخت هسته ای  .%5.86سایر

صندوق
واسطه گری
مالی یکم
راهبرد ممتاز
ابن سينا
انار نماد
ارزش

بهترین
عملکرد

 %بازدهی

ترکيب دارايی صندوق

سهم صنايع در سبد دارايی ها

 %بازدهی
فصل
22.44

-1
-1

 .%16.23بانکها و موسسات اعتباری  .%11.30سایر

 %بازدهی
صندوق

شش

ترکيب دارايی صندوق

سهم صنايع در سبد دارايی ها

ماهه
راهبرد ممتاز
ابن سينا

-1

سهام  .%68.88سایر دارایی ها .%8.19سپرده

فلزات اساسی .%23.78بانکها و موسسات اعتباری  .%15.35خودرو و ساخت

بانکی %1.61

قطعات  .%12.05فراورده های نفتی .کک و سوخت هسته ای .%11.14سایر
زراعت و خدمات وابسته .%14.35استخراج کانه های فلزی .%12.45فراورده

اوج دماوند

-1

سهام  .%41.61سپرده بانکی %18.98

های نفتی .کک و سوخت هسته ای .%8.67خودرو و ساخت قطعات .%7.71
سایر

ثروت افزون
ثمين

صندوق

-1

 %بازدهی
سال

زرین کوروش

18.42

پاالیشی یکم

15.21

شاخصی بازار
آشنا

14.47

سهام  .%43.38اوراق مشارکت  .%9.1سایر دارایی

محصوالت شيميایی  .%11.63مواد و محصوالت دارویی  .%10.83واسطه گری

ها .%0.77سپرده بانکی %11.05

های مالی و پولی  .%8.92استخراج کانه های فلزی .%8.31سایر

ترکيب دارايی صندوق

سهم صنايع در سبد دارايی ها

سهام  .%63.07سایر دارایی ها .%2.66سپرده بانکی

محصوالت شيميایی  .%33.57فلزات اساسی .%13.63فراورده های نفتی .کک

%0.76

و سوخت هسته ای  .%10.74بانکها و موسسات اعتباری  .%9.07سایر

سپرده بانکی  .%2.44سایر دارایی ها%0.69

فراورده های نفتی .کک و سوخت هسته ای .%96.78سایر دارایی ها%3.13

سهام  .%67.32اوراق مشارکت  .%10.51سایر
دارایی ها%2.51

محصوالت شيميایی  .%25.64بانکها و موسسات اعتباری  .%13.58فراورده
های نفتی .کک و سوخت هسته ای  .%10.86استخراج کانه های
فلزی .%10.25سایر
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...بررسی مقایسه ای صندوق های سرمایه گذاری در سهام
بررسی مقایسه ای صندوق های سرمایه گذاری در سهام
صندوق

 %بازدهی ماه

ترکيب دارايی صندوق

سهم صنايع در سبد دارايی ها

راهبرد ممتاز
ابن سينا

-1.92

سهام  .%68.88سایر دارایی هاا .%8.19ساپرده
بانکی %1.61

فلزات اساسی .%23.78بانکها و موسسات اعتباری  .%15.35خودرو و سااخت
قطعات  .%12.05فراورده های نفتی .کک و سوخت هسته ای .%11.14سایر

مشترک
نواندیشان

-10.12

سهام  .%30.37سایر دارایی هاا .%8.86ساپرده
بانکی %0.56

قند و شکر  .%30.23بيمه و صندوق بازنشستگی به جز تامين اجتماعی
 .%16.47محصوالت شيميایی  .%10.08عرضه برق .گاز .بخار و آب
گرم .%9.60سایر

مشترک
نيکوکاری
ندای اميد

-%3.3

سهام  .%46.46سایر دارایی هاا .%1.19ساپرده
بانکی %0.38

شرکتهای چندرشته ای صنعتی .%27.09فراورده های نفتی .کاک و ساوخت
هسته ای .%18.41سيمان .آهک و گا  .%11.13خادمات فنای و مهندسای
 .%9.22سایر

ترکيب دارايی صندوق

سهم صنايع در سبد دارايی ها

پاداش
سرمایه پارس

-13.31

سهام  .%58.9سایر دارایی ها%1.91

محصوالت غذایی و آشاميدنی به جز قند و شکر  .%18.47فلزات
اساسی .%15.71محصوالت شيميایی  .%14.73بانکها و موسسات اعتباری
 .%8.16سایر

زرین کوروش

-12.07

سهام  .%63.07سایر دارایی هاا .%2.66ساپرده
بانکی %0.76

محصوالت شيميایی  .%33.57فلزات اساسی .%13.63فراورده های نفتی .کک
و سوخت هسته ای  .%10.74بانکها و موسسات اعتباری  .%9.07سایر

مشترک
نواندیشان

-22.71

سهام  .%30.37سایر دارایی هاا .%8.86ساپرده
بانکی %0.56

قند و شکر  .%30.23بيمه و صندوق بازنشستگی به جز تامين اجتماعی
 .%16.47محصوالت شيميایی  .%10.08عرضه برق .گاز .بخار و آب
گرم .%9.60سایر

ترکيب دارايی صندوق

سهم صنايع در سبد دارايی ها

پاداش
سرمایه پارس

-25.69

سهام  .%58.9سایر دارایی ها%1.91

محصوالت غذایی و آشاميدنی به جز قند و شکر  .%18.47فلزات
اساسی .%15.71محصوالت شيميایی  .%14.73بانکها و موسسات اعتباری
 .%8.16سایر

واسطه گری
مالی یکم

-25.52

سپرده بانکی  .%1.05پانج ساهم باا بيشاترین
وزن%98.82

بانکها و موسسات اعتباری  .%95.21بيمه و صندوق بازنشستگی به جز تامين
اجتماعی  .%3.61سایر دارایی ها%1.18

مشترک افق

-30.89

سهام  .%57.97ساایر دارایای هاا .%5.42وجاه
نقد%1.01

فلزات اساسی .%17.10حمل و نقل .انبارداری و ارتباطات  .%13.55فراورده
های نفتی .کک و سوخت هسته ای .%8.77محصوالت شيميایی .%7.80
سایر

صندوق

 %بازدهی سال

ترکيب دارايی صندوق

سهم صنايع در سبد دارايی ها

واسطه گری
مالی یکم

-15.26

سپرده بانکی  .%1.05پانج ساهم باا بيشاترین
وزن%98.82

بانکها و موسسات اعتباری  .%95.21بيمه و صندوق بازنشستگی به جز تامين
اجتماعی  .%3.61سایر دارایی ها%1.18

آرمان آتيه
درخشان مس

-6.85

سااهام  .%55.45اوراق مشااارکت  .%7.27سااایر
دارایی ها .%3.38سپرده بانکی %2.14

استخراج کانه های فلزی .%16.21فلزات اساسی .%14.76محصوالت شيميایی
 .%11.40خودرو و ساخت قطعات  .%5.64سایر

ارزش آفرین
بيدار

-6.73

سهام  .%74.62سایر دارایی ها%3.41

خودرو و ساخت قطعات  .%10.44شرکتهای چندرشته ای صنعتی .%10.29
بانکها و موسسات اعتباری  .%9.95فراورده های نفتی .کک و سوخت هسته
ای .%8.70سایر

صندوق

ضعیف
ترین

صندوق

عملکرد

 %بازدهی
فصل

 %بازدهی
شش ماهه

ميانگين بازده صندوق هاي سرمايه گذاري شده در سهام
%بازدهی
هفته

%بازدهی
ماه

%بازدهی سه
ماه

%بازدهی شش ماه

%بازدهی سال

1.33

-3.24

-3.64

5.47

31.43

0.05

-0.32

-6.27

ميانگين بازده صندوق هاي مختلط

4

-6.95
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12.30

تحليل تکنيکال شاخص کل
بازار در روز چهارشنبه هم شرایطی متعادل و کم نوسان

حرکت شاخص در باالی سطح  1290هزار واحد باقی

را تجربه کرد و به نوعی با توجه به کمی ارزش معامالت

بماند و در آنصورت روند مثبت با احتمال زیاد وارد فاز

در طول هفته به جز روز دوشنبه ،نوسان زیادی هم در

مثبت جدیدی خواهد شد و بر حجم و قدرت معامالت

شاخص رخ نداد و موفق نشد تا تایيدی قوی برای روند

هم افزوده خواهد شد.

مثبت نشان دهد.

مسلما چنين سناریوی مثبتی باید با خبری مثبت در

با این حال سناریوی مثبت شاخص همچنان از اعتبار

بازار همراه باشد تا بتواند پایدار بماند و رشدی چند ماهه

باالیی برخوردار است و این درجا زدن ها حتی در هفته

را در ميان مدت رقم بزند وگرنه بدون افزایش حجم

ی بعد هم می تواند ادامه یابد ولی در صورتی تایيدی

معامالت و ورود پول دوام زیادی نخواهد داشت و شرایط

قوی برای رشد بازار می تواند صادر شود که هم ارزش

نزولی در ميان مدت همچنان غالب باقی می ماند.

معامالت به شکل قابل توجهی افزایش یابد و هم اینکه
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شنيده ها
"اين بخش تنها شنيده هاي مطرح شده ميباشد و آريا سهم هيچ مسئوليتی در ارتباط با صحت و سقم آن نخواهد داشت و
توصيه ميشود صرف شنيده ها تصميم گيري انجام نگيرد".

از آنجایيکه بولتن سرمایه
گذاری آریاسهم هدف خود
را ارائه تصویری شفاف از
فرصتهای سرمایه گذاری
در بازار بورس و سایر
بازارها برای مدیران
سرمایه گذار قرار داده
است؛ دليل ارائه سرفصل
شنيده ها در بولتن سرمایه
گذاری آریاسهم ،آگاهی
مدیران محترم از برخی
نظرات فعاالن بازار بورس
در رابطه با شرکتهای
مختلف می باشد .سرویس
دیده بان بورس آریاسهم
این سرفصل را جامع تر
ارائه می نماید.
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بتا

ارزش بازار

درصد از صنعت

0.42

T6.39

3.07%

ميانگين ارزش 30روزه

بازده يک ماهه

بازده سه ماهه

B14.32

13.21%

-14.43%

( P/Eشرکت)

( ROEشرکت)

( ROAشرکت)

7/31

0.50

0.30

( P/Eصنعت)

( ROEصنعت)

( ROAصنعت)

22/84

0.25

0.14

بتا

ارزش بازار

درصد از صنعت

-

T4.77

2.79%

ميانگين ارزش 30روزه

بازده يک ماهه

بازده سه ماهه

-

-

-

( P/Eشرکت)

( ROEشرکت)

( ROAشرکت)

-

-

-

( P/Eصنعت)

( ROEصنعت)

( ROAصنعت)

9/87

-

-

بتا

ارزش بازار

درصد از صنعت

-

T82.95

1.42%

ميانگين ارزش 30روزه

بازده يک ماهه

بازده سه ماهه

T1.57

-

-

( P/Eشرکت)

( ROEشرکت)

( ROAشرکت)

24/96

0.54

0.38

( P/Eصنعت)

( ROEصنعت)

( ROAصنعت)

9/16

0.99

0.64

غمينو
شنيده ها از راه اندازی طرح توسعه محصول
بيسکویت و افزایش ظرفيت  30درصدی حکایت دارد.

کفپارس
شنيده ها از پيشرفت طرح گازسوز کردن کوره شماره
 2و راه اندازی در بهار  1401حکایت دارد.

فزر
شنيده شد این شرکت  1500کيلو شمش طال در
اختيار دارد.
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...شنيده ها
بتا

ارزش بازار

درصد از صنعت

0.82

T732.72

20.42%

ميانگين ارزش 30روزه

بازده يک ماهه

بازده سه ماهه

B522.22

28.32%

13.20%

( P/Eشرکت)

( ROEشرکت)

( ROAشرکت)

وبملت
شنيده شد با کسر ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و اقالم
غير قابل تسعير خالص وضعيت باز ارزی  4.8ميليارد دالر
در اختيار دارد.

8/50

0.17

0.01

( P/Eصنعت)

( ROEصنعت)

( ROAصنعت)

6/96

0.30

0.02

بتا

ارزش بازار

درصد از صنعت

0.29

T4.06

2.38%

شنيده شد این شرکت برنامه جایجایی کارخانه و فروش

ميانگين ارزش 30روزه

بازده يک ماهه

بازده سه ماهه

B7.47

-6.62%

-35.94%

زمين فعلی به ارزش بيش از  1000ميليارد تومان در

( P/Eشرکت)

( ROEشرکت)

( ROAشرکت)

8/45

0.64

0.23

( P/Eصنعت)

( ROEصنعت)

( ROAصنعت)

9/87

0.55

0.24

بتا

ارزش بازار

درصد از صنعت

0.84

412.20 T

49.72%

ميانگين ارزش 30روزه

بازده يک ماهه

بازده سه ماهه

B62.40

4.47%

-14.07%

( P/Eشرکت)

( ROEشرکت)

( ROAشرکت)

29/37

0.17

0.05

( P/Eصنعت)

( ROEصنعت)

( ROAصنعت)

11/07

0.41

0.10

کپشير

دستور کار دارد.

اخابر
شنيده ها از افزایش نرخ خدمات مخابرات حکایت دارد.
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اخبار کوتاه از شرکتها و صنایع
 طبق الیحه بودجه سال آینده دولت و مصوبه مجلس ،مشوقهای مالياتی برای شرکتهای بورسی و فرابورسی ،واگذاریسهام شرکتها و ...در نظر گرفته شد .طبق بندالحاقی  8به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و فرابورسی و
ترغيب به عدم تقسيم بخش بيشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتيجه توسعه بخش
های توليدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال  1401ماليات درآمد آن بخش از سود تقسيم نشده شرکتها که به
حساب سرمایه انتقال مییابد ( موضوع ماده  105قانون مالياتهای مستقيم) مشمول نرخ صفر مالياتی است.
همچنين طبق بند الحاقی 9به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنين تسهيل معامالت ابزارهای مبتنی بر کاال،
ماليات بر ارزش افزوده کليه کاالهایی که در قالب گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال پذیرش میشوند ،مادامی که در هر یک
از بورس های کاالیی مورد مبادله قرار می گيرند مشمول نرخ صفر مالياتی هستند.
در صورتی که کاالی پشتوانه گواهی سپرده ماهيتاً مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد این ماليات ،تنها یک مرتبه و در زمان
تحویل فيزیکی کاال پس از کسر اعتبار مالياتی وصول خواهد شد .وظيفه پرداخت ماليات هم بر عهده تحویل گيرنده نهایی
کاالی پشتوانه گواهی سپرده کاالیی است.
دولت طبق بند الف ،مجاز شد معادل سهام بنگاه های فروش نرفته را واگذار کند و در اهليت سنجی افراد برای واگذاری سهام
بانک های دولتی ،بدهی و طلب همزمان مدنظر قرار گيرد .طبق بند ب هم شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال
 1401مشمول حکم ماده  4قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت دو است.
طبق بند ط ،دولت از طریق خزانهداری مکلف است ماهانه معادل دو درصد از یک دوازدهم هزینههای جاری شرکت های
دولتی ،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره  3این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق
آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینههای استهالک و هزینه عملياتی بانک و بيمه را از حسابهای آنها
برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری جدول شماره  5این قانون واریز کند.
منابع حاصل از اجرای این حکم در شرکت های وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح به تشخيص و تأیيد
مشترک وزرای دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و اقتصاد خواهد بود.
همچنين براساس اصالح بند و شرکتها و سازمان های دولتی تابعه وزارت راه در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق
دولتی (شامل  50درصد سود ویژه و ماليات) مکلفند سود قابل تقسيم ساليانه ناشی از فعاليتها را تا سقف هزار ميليارد تومان
به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانهداری واریز کنند.
 رئيس کل بانک مرکزی با اشاره به مصوبه ایی برای فروش اموال مازاد بانک ها ،اعالم کرد :بانک ها  170هزار ميلياردتومان به بانک مرکزی بدهکار هستند.
در سال جاری  55هزار ميليارد تومان دولت از بانک مرکزی استقراض کرده و ميزان پایه پولی تاکنون  560هزار ميليارد تومان
بوده که  530هزار ميليارد آن به خالص دارایی های بانک مرکزی مربوط است .دولت و بانک مرکزی روابط ارزی و ریالی دارد
که روی پایه پولی و رشد نقدینگی اثرگذار است که باید اصالح شود.
 طبق گزارش مرکز آمار ،نرخ تورم ساالنه در بهمن ماه برای خانوارها به  41.4درصد رسيد که نسبت به ماه قبل ،یک واحددرصد کاهش نشان میدهد.
 عضو کميسيون تلفيق بودجه  1401از مخالفت با حذف ارز  4200تومانی برای دومين بار خبر داد که کميسيون همانگزارش قبلی را به صحن ارجاع میدهد .محمدرضا ميرتاج الدینی درخصوص نشست کميسيون تلفيق برای بررسی موارد ارجاعی
از صحن علنی درباره بودجه به ایسنا گفت :موضوع جدیدی درباره ارز ترجيحی تصویب نشد .لذا کميسيون همان گزارش قبلی
را به صحن ارجاع می دهد مبنی بر اینکه دولت از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصيص ،فروش ،تهاتر یا مبادله منابع ارزی
حاصل از صادرات نفت ،گاز ،ميعانات گازی ،فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غير از نرخ سامانه معامالت الکترونيکی
نيستند که اگر بخش هزینهای این بند هم تصویب شود معادل ریالی  9ميليارد دالر مربوط به تبصره  14برای تامين کاالهای
اساسی ،دارو و تجهيزات مصرفی پزشکی بر اساس نرخ ارز ترجيحی اختصاص پيدا میکند .در تبصره  14هم مقرر شد 248
هزار ميليارد تومان در اختيار دولت برای پشتيبانی و اختصاص یارانه کاالی اساسی دارو و خرید گندم داده شود.
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...اخبار کوتاه از شرکتها و صنایع
وی درباره موضوع تهاتر نفت مربوط به تبصره یک الیحه بودجه توضيح داد :دولت برای تهاتر نفت  4.5ميليارد یورو در نظر
گرفته بود که کميسيون تلفيق  5.5ميليارد به آن اضافه کرده بود .اما این ميزان به سه ميليارد یورو کاهش پيدا کرد .لذا مبلغ
تهاتر نفت  7.5ميليارد یورو تصویب شد .پيش از این هم در صحن علنی مصوب شده بود دولت روزانه  1.4ميليون بشکه نفت
به نرخ  70دالر به فروش برساند.
 دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از اقدام دستگاهها برای امهال بدهیمعوق وام بانکی شرکت های توليدی صادراتی به مدت یک سال خبر داد .عمده موارد مشکالت شرکت های صادراتی مربوط به
بدهیهای مرتبط به بانکها ،تامين اجتماعی ،سازمان مالياتی و سرمایه در گردش است.
 در نشست مشترک همکاریهای کشاورزی ایران و برزیل ،سند تهاتر کود اوره با نهادههای دامی بين موسسه جهاداستقالل و انجمن های برزیل با حضور جواد ساداتینژاد و ترزا کرستينا به امضا رسيد.
بر اساس این گزارش ،طبق این سند 400 ،هزار تن کود اوره ایران با نهادههای دامی برزیل تهاتر میشود .در این نشست
همچنين بيانيه مشترک بين وزرای کشاورزی برزیل در زمينه توسعه همکاریهای دو جانبه منعقد شد.
 بررسی عملکرد شرکت های بزرگ معدنی نشان می دهد از ابتدای سال تا پایان دی ماه بيش از  29.7ميليون تن شمشفوالد و محصوالت فوالدی توليد شده که از ميزان 18 ،ميليون تن به شمش فوالد و  11.7ميليون تن به محصوالت فوالدی
تعلق داشت و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افت چهار و سه درصدی روبرو شد.
همچنين در این مدت  42.8ميليون تن کنسانتره آهن 42.9 ،ميليون تن گندله 44 ،ميليون تن آهن اسفنجی 453.4 ،هزار تن
شمش آلومينيوم توليد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب ،رشد سه و  ، 11افت  6و رشد  23درصدی را ثبت
کرد.
در بخش مس نيز بيش از یک ميليون تن کنسانتره مس با رشد  2درصدی 239 ،هزار تن کاتد مس با رشد سه درصدی و
 293.5هزار تن آند مس بدون تغيير نسبت به مدت مشابه سال  1400توليد شد.
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تحليل شرکت پارس خودرو
سرمايه (ميليون ريال)

آخرين قيمت

صنعت مربوط

 P/Eسهم

13.568.281

1116

خودرو و ساخت قطعات

0

دامنه تغيير  12ماه اخير1186----1116 :

آخرين  EPSپيش بينی شده-55 :

ارزش بازاري شرکت (ميليون ريال)127.196.475 :

بازدهی 12ماه اخير-5/90 :

آخرين  DPSپيش بينی شده0 :

آخرين تاريخ معامله1400/12/04 :

بازدهی ماه اخير16/12 :

معرفی اجمالی :این شرکت در سال  1352با نام شرکت سهامی موتور جک در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی تهران به
ثبت رسيد و در سال  1352شروع به بهره برداری نمود و در سال  1359به شرکت پارس خودرو تغيير نام پيدا کرد .هم اکنون
این شرکت را می توان سومين خودرو ساز بزرگ کشور دانست که بعد از ایران خودرو و سایپا قرار دارد.
ترکيب سهامداران
آخرین سرمایه ثبت شده شرکت  113568281ميليون ریال می باشد که ترکيب سهامداران آن به قرار زیر است:
سایپا

 41/5درصد

سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نيوان ابتکار

 31/6درصد

سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

 5/4درصد

بيمه رازی

 1/1درصد

سایر

 20/4درصد

ظرفيت توليد
هم اکنون شرکت پارس خودرو جزو واحدهای فرعی شرکت سایپا و از زیر مجموعه های گروه خودورسازی سایپا به شمار می
رود که بخشی از محصوالت این شرکت را به صورت کارمزدی در سایت خود توليد می کند .شرکت پارس خودرو در سال 99
توانسته بود که  11درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دهد که بعد از ایران خودرو و سایپا قرار گرفت.
این شرکت در حوزه تکنولوژی یکی از برترین خودروسازان کشور محصوب می شود چرا که با توان کارشناسی باال و سالن های
مجهز توليد و انعطاف پذیر قادر است با ظرفيت  300هزار دستگاه انواع محصوالت در  3شيفت کاری در سال توليد نماید اما
مقدار توليد شرکت در سالهای گذشته و  11ماهه سال جای به قرار زیر بوده است:

همان طور که مشخص است مقدار توليد با ظرفيت های توليدی شرکت فاصله زیاد دارد و در صورت استفاده از پتانسيل های
توليد ،فروش و سودآوری شرکت نيز می تواند افزایش داشته باشد.
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...تحليل شرکت پارس خودرو
روند سود و زيانی
با شدت گرفتن تحریم ها از سال  97وضعيت سودآوری شرکت نيز دچار تغييرات فراوان شد و همان طور که دیده می شود در سال  99با
زیان سنگينی مواجه گردید و سودآوری سال  98نيز عمدتا مربوط به فروش سرمایه گذاری ها بوده است و در  11ماهه سال جاری نيز
شرکت با  6275ميليارد ریال زیان مواجه شده است.
10000
0
98

99

-10000
-20000
-30000
-40000

-50000

حقوق صاحبان سهام
زیان محقق شده در سالهای گذشته باعث شده است که حقوق صاحبان سهام شرکت از سرمایه ثبت شده پایين تر رود به طوری که شرکت
با سرمایه  113هزار ميليارد ریالی دارای حقوق صاحبان سهام  37هزار ميليارد ریالی است که به ازاء هر سهم  332ریال می گردد و
همانطور که در نمودار باال مشخص است شرکت در  9ماهه سال جاری با  55ریال زیان مواجه شده است که در صورت بيشتر شدن زیان تا
پایان سال جاری از مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت و یا ارزش هر سهم کسر می گردد.
پيش بينی سال مالی آتی
شرکت برای سال مالی آتی خود پيش بينی  140هزار دستگاه توليد و فروش محصول نموده است که جزئيات درآمدها و هزینه های آن به
قرار زیر می باشد و در نهایت منجر به زیان خالص به ازاء هر سهم می شود:
پيش بينی شرکت

پيش بينی تحليلی

فروش

134،068،948

169.660.000

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

113،845،428

145.152.921

سود ناخالص

20،223،520

24.507.079

هزینه های فروش و اداری

7،158،133

7.158.133

سایر هزینه ها

8،515،799

8.515.799

سود عملياتی

4،549،588

8.833.147

هزینه مالی

7،573،370

7.573.370

سایر درآمدها

1،294،063

1.294.063

سود خالص

1،729،719-

2.553.840

سرمایه

113.568.281

113.568.281

سود هر سهم ( ریال)

-15

22

شرکت برای سال مالی آتی فرض نموده است که  60هزار دستگاه خودروی کارمزدی و  80هزار دستگاه خودروی غير کارمزدی توليد و به فروش
برساند که اگر نرخ فروش و بهای تمام شده را نسبت به پيش بينی شرکت  2درصد افزایش دهيم با  70هزار دستگاه خودروی کارمزدی و توليد
 100هزار دستگاه خودروی خانواده کوئيک شرکت می تواند به سودآوری مطابق عدد باال برسد اما همان طور که در حقوق صاحبان سهام
شرکت گفته شد شرکت  667ریال زیان انباشته به ازاء هر سهم دارد که حداقل به اندازه زیان انباشته خود در سالهای آتی باید سود بسازد تا
ارزش سهام شرکت به اندازه ارزش اسمی و یا باالتر از آن باشد که این مهم در بهترین حالت در دو یا سه سال آتی می تواند اتفاق بيافتد.

گزارش سرمايه گذاري|شرکت مطالعات اقتصادي آريا سهم

11

تحليل تکنيکال شرکت پارس خودرو
این تحليل بعد از حذف سود تقسيمی و افزایش سارمایه

در نتيجه اولين گواه مثبت قدرتمندی که برای این سهم می

های این شرکت ارائه شده است.

تواند رخ دهد ،عبور از این محدوده می باشد و بعد از

خپارس مانند کل گروه خودرو در طی یک سال گذشته

شکستن آن می توان انتظار داشت که حرکت مثبتش در

روندی نزولی اما با شيب بسيار کم را تجربه کرده است و

کوتاه مدت و ميان مدت ادامه یابد و اهداف مهمی مانند 144

نهایتا بعد از اینکه تا  91تومان هم افت داشت ،واکنش

و  185تومان را محقق کند .به نظر می رسد که این سناریو

مثبتی را نشان داده که در این هفته ها به آرامی رشد

تا حد زیادی بدبينانه باشد و این صنعت و سهم با توجه به

این سهم را موجب شده است .با این حال در این ماه ها

اصالح بزرگی که داشته ،ممکن است که روند مثبتی را برای

مهمترین منطقه ی مقاومتی سهم که بين دو سطح 110

بلندمدت آغاز کند که معنای آن اینست که سقف 500

تا  120تومان قرار داشته ،مانع از رشد آن شده و هنوز

تومان را هم می تواند بشکند و شاید در دو سال پيش رو

هم موفق به شکستن و تثبيت باالی این منطقه نشده

حتی روندی پر شتاب داشته باشد .که بعدا الزم است گواه

است.

هایی قوی برای این سناریو مشاهده شود.
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تحليل شرکت سرمایه گذاری البرز
سرمايه (ميليون ريال)

آخرين قيمت

صنعت مربوط

 P/Eسهم

8.400.100

5490

مواد و محصوالت دارويی

6/39

دامنه تغيير  12ماه اخير9234----5490 :

آخرين  EPSپيش بينی شده140 :

ارزش بازاري شرکت (ميليون ريال)45.444.541 :

بازدهی 12ماه اخير-31/34 :

آخرين  DPSپيش بينی شده850 :

آخرين تاريخ معامله1400/12/04 :

بازدهی ماه اخير-4/08 :

معرفی
سرمایه گذاری البرز با سرمایه  8400ميليارد ریال از زیر مجموعه های شرکت دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
خمينی (ره) ميباشد .سرمایه گذاری البرز به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های دارویی کشور محسوب ميشود که در سال
 1355تاسيس شد این مجموعه بالغ بر  15درصد از سهم دارویی کشور را در اختيار دارد.
ترکيب سهامداران
سهامدار

درصد مالکيت

شرکت دارويی برکت

49.92

سرمايه گذاري ملی ايران

13.48

بيمه مرکزي

4.36
3.15
2.38
26.71

گروه مالی پارسيان
توسعه مالی مهر آيندگان
ساير

صورت وضعيت پرتفوي
قيمت

ارزش بازار

مازاد ارزش

نماد

سرمايه

مالکيت

ریال

ميليون ریال

ميليون ریال

دسبحا

3.241.000

66.00%

4.713.589

2.158.615.032

16.700

36.048.871

31.335.282

پخش

1.400.000

58.00%

3.125.707

822.616.186

26.850

22.087.245

18.961.538

اعتال

2.050.000

59.00%

1.713.120

1.213.714.113

3.635

4.411.851

2.698.731

درازک

2.100.000

13.00%

723.689

278.154.432

13.060

3.632.697

2.909.008

دسبحان

2.430.000

17.00%

1.281.627

419.771.310

7.620

3.198.657

1.917.030

دتوليد

850.000

53.00%

1.050.489

456.988.259

5.820

2.659.672

1.609.183

دسانکو

1.311.000

13.00%

242.336

173.006.782

12.560

2.172.965

1.930.629

دالبر

4.580.000

3.00%

962.257

170.126.423

7.560

1.286.156

323.899

دبالک

520.000

35.00%

447.575

186.310.643

5.960

1.110.411

662.836

دفارا

1.600.000

6.00%

214.725

103.990.624

10.620

1.104.380

889.655

برکت

7.340.000

0

374.326

14.568.652

14.460

210.663

-163.663

کی بی سی

490.000

1.00%

76.800

6.939.633

9.010

62.526

-14.274

کيان

16.340.254

0

52.574

1.660.000

33.323

55.316

2.742

ديران

880.000

0

394

29.280

14.200

416

22

جمع

-

-

14.979.208

78.041.826

63.062.618

ميليون ریال

بهاي تمام شده

تعداد سهام

ميليون ریال
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...تحليل شرکت سرمایه گذاری البرز
46درصد از ارزش پرتفوي سرمايه گذاري البرز ،گروه دارويی سبحان تشکيل داده است که بخش عمده پرتفوي
دسبحا نمادهاي البرزدارو ،سبحان دارو ،سبحان انکلوژي ،ايران دارو و کی بی سی تشکيل داده است.

نکات شرکت هاي زير مجموعه

14
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...تحليل شرکت سرمایه گذاری البرز
ارزش خالص دارايی
ارزش خالص دارايی سرمايه گذاري البرز
شرح

بورسی

غير بورسی

جمع

ارزش بازار

78.041.826

634.533

78.676.359

بهاي تمام شده

14.979.208

634.533

15.613.741

ارزش افزوده

63.062.618

0

63.062.618

حقوق صاحبان سهام

17.773.792

افزايش سرمايه در جريان

0

سود پرداختنی به سهامداران

0

سود فروش و سرمايه گذاري

319.413

ذخيره کاهش ارزش

0

ارزش خالص دارايی ها

81.155.823

سرمايه

8.400.100

) NAVريال(

9.661

قيمت پايانی (ريال)

5.410

P/NAV

56%

جمع بندي :سرمایه گذاری البرز با توجه به چشم انداز مثبت سودآوری صنعت در سال  1400با سرمایه  8400ميليارد ریال انتظار
تحقق  1000ریال و تقسيم سود  70درصدی و برای سال  1401بدون در نظر گرفتن اثرات حذف ارز ترجيحی  1170سود سود قابل
تحقق والبر می باشد.
از منظر نسبت  P/Eبا در نظر گرفتن سود سال جاری  5.4و با لحاظ سود سال آینده و تقسيم سود مجمع سال مالی P/E 1400
آینده نگر در محدوده  4واحد ميباشد.
مارکت روز سهم نيز  56درصد خالص ارزش دارایی معامله ميشود از این منظر قيمت به محدوده مناسبی برای ثبات رسيده است.
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تحليل تکنيکال شرکت سرمایه گذاری البرز
این تحليل بعد از حذف سود تقسيمی و افازایش سارمایه

ها به این منطقه نزدیک شده است اما هنوز هم نشانه ی

های این شرکت ارائه شده است.

مثبتی در معامالت و ساختارش مشاهده نمی شود و طبيعتا با

والبر در سال گذشته اصالح قيمتيش را از محدوده ی

اینکه این منطقه حمایت مهمی محسوب می شود ولی ممکن

 1860تومان شروع کرد و در طی این دو سال ،و با اینکه

است که این کف را هم از دست بدهد که در آنصورت منطقه

شيب ریزشيش در این یک سال کم بوده است ،قيمتش

ی حمایتی بعدی در اطراف  460تومان قرار دارد و در صورت

تا  530تومان هم افت داشته و به نظر می رسد که هنوز

شکسته شدن  500تومان امکان افت تا این سطح زیاد است.

کار این اصالح تمام نشده است.

در هر صورت برای خرید هنوز نشانه ای دیده نمی شود و

این سهم در یک سال اخير در داخل کانالی نزولی با

همچنان باید صبر کرد ،خصوصا که در گروه دارو هنوز هم

شيب کم حرکت کرده است که کف این کانال نزولی در

تایيدی برای برگشت دیده نمی شود.

محدوده ی  500تومان قرار دارد و با اینکه در این هفته

1300
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x10500
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بازارهای بين الملل
پيش بينی قيمت طال
قيمت طال در حرکت مثبتی که در این دو سه هفته تجربه کرده بود موفق شد تا به مقاومت بهار امسال برسد و بعد از معامله در
باالی سطح  1900دالر واکنش منفی نشان داد و بعيد نيست در کوتاه مدت هم به این شرایط اصالحی ادامه دهد ولی روند
مثبت برای ميان مدت همچنان برقرار می ماند و شاید دوباره از منطقه ی 1850دالر شرایط مثبت جدیدی را شروع کند.
1900

1850

1800

1750

1700

February March

2022

September

November

August

July

June

در جدول زیر به ارزهای مهم دنيا مانند دالر و یورو و ین و  ...پرداخته شده است .شاخص دالر ارزش این ارز را نسبت باه  15ارز
عمده دنيا نشان می دهد .بقيه نسبتها هم متعلق به نسبت سایر ارزهای عمده در مقابل دالر است که عالوه بار وضاعيت موجاود
پيش بينی روندهای زمانی کوتاه مدت و بلند مدت آنها هم ارائه شده است.
Feb 23, 2022

شاخص دالر

ارزش روز

روند بلندمدت

95.93

مثبت

1.134

1.36

115.1

0.726

BTCUSD

مثبت

مثبت

منفی

38800

مثبت
توضيحات

96.4

1.127

1.119

1.148

1.153

احتمال رشد کوتاه مدتی زیاد است
خنثی

1.349

1.335

1.365

1.374

هنوز تایيد ادامه ی روند مثبت مشاهده نشده است
اصالح

115

114.1

116.3

117

در ميان مدت احتمال افت وجود دارد
مثبت

0.705

0.696

0.731

0.736

مقاومت نزدیک  0.731دالر می باشد

توضيحات

AUDUSD
بيت کوين

منفی

95.1

94.6

96.9

همچنان احتمال اصالح دالر وجود دارد

توضيحات

USDJPY
دالر استراليا

منفی

توضيحات

GBPUSD
ين ژاپن

اصالح

توضيحات

EURUSD
پوند انگلستان

مدت

توضيحات

USDX
يورو

روند کوتاه

سطوح حمايتی

سطوح مقاومتی

مثبت

36330

33000

40700

45300

احتمال رشد در روزهای بعد هم زیاد است

گزارش سرمايه گذاري|شرکت مطالعات اقتصادي آريا سهم

17

...بازارهای بين الملل
در این جدول به قيمت سه کاالی عمده در بورس های کاالیی به همراه روندهای قيمتی زمانی پرداخته شده است.
Feb 23, 2022

نفت خام

قيمت

روند

روند کوتاه

روز

بلندمدت

مدت

90.9

مثبت

اصالح

CRUDE
OIL
طال

1891

نقره

1850

اصالح

24

اصالح

23.3

خنثی

1830

1958

1914

22.4

25.35

24.66

هنوز تایيد روند مثبت را نشان نداده است

توضيحات

SILVER

94.1

اصالح کوتاه مدتی محتمل است

توضيحات

GOLD

84.3

98.5

احتمال اصالح بزرگتر زیاد است

توضيحات
خنثی

سطوح حمايتی
87.5

سطوح مقاومتی

پيش بينی روند قيمت کاالهای پایه فلزی در جدول زیر ارائه شده است
Feb 23, 2022

مس

قيمت

روند

روند کوتاه

روز

بلندمدت

مدت

10012

خنثی

خنثی

روي

3656

LEAD

18

خنثی

2334

مثبت
توضيحات

3570

3480

3695

3750

نمی توان به طور قطع انتظار سقف جدید داشت

توضيحات

ZINC
سرب

مثبت

9840

10260

10300

هنوز شرایطی خنثی دارد

توضيحات

COPPER

سطوح حمايتی
9710

سطوح مقاومتی

اصالح

2275

2185

2350

در کوتاه مدت احتمال اصالح باالست
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نکات تحليلی بازار
مشترکين گرامی .از اين پس می توانيد هر هفته در اين بخش نکات کليدي از ديد تحليل تکنيکی و بنيادي را در مورد مهمترين صنايع و
سهام بورس مطالعه فرماييد.

بررسی عملکرد ماهانه منتهی به بهمن ماه
نماد

رشد درآمد بهمن

پوشش  2ماهه منتهی به

ماه به دي

بهمن نسبت به پاييز

عملکرد
رشد توليد و فروش در ماه های اخير مشهود

توضيح
نرخ افزایش

خاور

-%14

170%

خديزل

%8

98%

نرخ افزایش

کرماشا

-%77

95%

نرخ اوره صادراتی  615دالر

غديس

%7

95%

افزایش مقداری توليد و فروش

قاسم

%13

%85

رکورد فروش

جم

- %1

84%

نرخ افزایش

کزغال

-%22

83%

هنوز توليد به روال برنگشته

تايرا

%103

%82

رکورد فروش

فملی

%10

%80

باالترین فروش بعد از شهریور

ارفع

%122

77%

افت 50درصدی توليد به دليل گاز /افزایش 113
درصدی مقداری فروش از موجودی

کفپارس

-%25

69%

غمينو

- %1

%68

کساوه

%5

68%

شگويا

%28

%67

فوالد

- %4

67%

کهمدا

-%11

65%

آريا

%35

%64

فنورد

%48

61%

نرخ فروش کاهش یافته

فسپا

- %5

60%

کاهش نرخ

فايرا

-%58

59%

هجرت

%11

59%

فجر

-%47

57%

سفانو

%32

%56

سکرما

%6

55%

سبهان

%94

47%

سکرد

%145

47%

جم پيلن

%19

46%

توليد به روال برگشت 2/ماهه فروش مقدار فروش
کاهش داشته

سشرق

- %8

46%

شپديس

%13

41%

کاهش توليد به دليل افت فشار گاز

نرخ اوره صادراتی  470دالر

خراسان

-%23

%34

بهمن قطع گاز توقف توليد فروش از موجودی

نرخ اوره صادراتی  600دالر

رکورد فروش

رکورد فروش

مقدار فروش 44درصد کاهش اما توليد 5درصد افزایش

نرخ کاتد رشد

نرخ افزایش

نرخ اتيلن رشد /پلی اتيلن بدون
تغيير

نرخ افزایش
نرخ فروش کاهش یافته
نرخ افزایش

نرخ سيمان صارداتی $26
نرخ افزایش
نرخ افزایش
افت توليد فروش به خاطر گاز

غگل

- %5

34%

ماه اول در سه ماهه دوم

زاگرس

%35

32%

نرخ متانول صادراتی /344کاهش
توليد و فروش به واسطه توقف یکی
از واحدها

سهگمت

-%45

20%

اولين ماه از سال مالی
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...نکات تحليلی بازار
 توليد کننده های خودرو سنگين نظير خدیزل ،خاور ،خکاوه در ماه های اخير عملکرد مطلوبی از منظر توليد و فروش داشته اند ،ازمنظر سودآوری خدیزل در موقعيت بسيار مطلوبی برای جهش سود در سه ماهه پایانی سال برخوردار می باشد و سودآوری تا خودروساز
دیگر وابسته به کنترل هزینه ها خواهد بود.
 در اوره ساز ها متاسفانه قعطی یا افت فشار گاز عامل عدم دریافت خوراک مورد نياز و کاهش توليد شده است که این رویه در عملکردبهمن ماه گروه مشهود می باشد.
 در گروه پخش تا به اینجای گزارش های منتشر شده وضعيت قاسم مطلوب می باشد این شرکت در سه ماه پایانی سال گزارش بسيارمثبتی را ارائه خواهد کرد از منظر نسبت مارکت به فروش  26درصد معامله ميشود که از کمترین نسبت های بازار و صنعت تلقی
ميشود.
 در گروه فلزات اساسی فملی با رشد  10درصدی درآمد و پوشش  80درصدی درآمد فروش طی دوره  2ماهه به پایيز و افزایش نرخ درموقعيت مناسبی برای رشد سودآوری قرار دارد.
در این گروه فوالد ارفع پس از پایان دوره تعميرات اساسی و توسعه طرح زیر سقفی که به افزایش توليد آهن اسفنجی به 1.2م تن منتج
شده در مدار توليدقرار گرفته و در حال جبران افت فروش ماه های گذشته می باشد.
نکات تکنيکی گروه پتروشيمی ،شيميايی و پااليشگاهی
بعد از رفت و برگشتی که فارس در زیر  1140تومان داشت ،نهایتا هفته ای خنثی را تجربه کرد و هنوز هم ممکن است که در هفته
های بعد زیر این منطقه باقی بماند.
تاپيکو در این هفته هم با معامالت کم حجم و ضعيفی که داشت ،نهایتا موفق نشد تا نشانه ی مثبتی بر جا بگذارد و شرایطی منفی و
کم شتاب را تجربه کرد .همچنان باید صبر کرد تا نشانه ای از تغيير شرایط در این سهم در هفته های بعد رخ دهد.
شپدیس در این هفته هم مورد توجه نبود و معامالت کم حجمی داشت و در باالی سطح حمایتی  12600تومان در جا زد و نهایتا در
این هفته هم تغيير رفتاری مشاهده نشد.
در یک ماه گذشته پتروشيمی پارس شرایطی خنثی داشته است و از معامالت ضعيفی هم برخوردار بوده است و تایيدی برای برگشت به
روند مثبت را هنوز نشان نداده است.
شغدیر با واکنش مثبت در انتهای هفته و صف خرید شدن گواهی مثبت بر جا گذاشته است که ممکن است که در هفته های بعد هم
روند مثبتش ادامه یابد .بعيد نيست تا باالی  9هزار تومان هم ادامه دهد.
پترول که در این هفته واکنش مثبتی به کف  176تومان نشان داد ،هنوز تایيد قوی برای برگشت ندارد و معامالت قویتری نياز است تا
شرایط این سهم تغيير کند اما به هر حال این تغيير جهت نزدیک به نظر می رسد.
با اینکه پتروشيمی نوری در منطقه ی حمایتی در اطراف  8500تومان قرار دارد ولی تایيدی برای برگشت تا این زمان نشان نداده است
و همچنان روند منفی غالب است.
با اینکه پتروشيمی زاگرس بعد از نفوذ اندک به کف قبلی ش واکنش مثبت نشان داد ولی هنوز هم از معامالت قدرتمندی برخوردار
نيست و تغيير جهت این سهم تایيد نشده است.
پارسان به کف کانال ماه های اخير ش رسيده است و به  2340تومان هم واکنش مثبت ضعيفی نشان داده است اما تایيدی برای رشد
هنوز هم ندارد.
با اینکه شبندر در این هفته واکنش مثبتی نشان داد اما نهایتا تایيدی برای برگشت به روند مثبت رخ نداد و همچنان زیر سطح مقاومتی
 690تومان باقی مانده است.
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...نکات تحليلی بازار
شپنا هم هفته ی مثبتی را پشت سر گذاشت و اگر موفق به ادامه ی این شرایط تا باالی سطح  611تومان شود می تواند روند مثبتی
را هم شروع کند.
بعيد نيست واکنش مثبت شتران هم به معنای برگشت این سهم به روند مثبت باشد و ممکن است که هفته ی بعد مقاومت 458
تومان را هم بشکند.
شپاس در این هفته هم شرایطی مثبت داشت و اگر موفق به عبور از  1600تومان بشود می تواند روند مثبت ش را در ميان مدت هم
ادامه یابد.
نکات تکنيکی گروه فلزات و معدنی
در طی این هفته نهایتا فوالد مبارکه نوسان زیادی را تجربه نکرد و در باالی  1000تومان هم باقی ماند و حجم معامالت ش هم به
شدت کاهش داشت که با توجه به شرایط کلی بازار کامال طبيعی بود .هنوز هم تایيدی برای برگشت به روند مثبت نشان نداده است.
فملی هم در این هفته بدون تغيير باقی ماند و مورد توجه بازار قرار نگرفت و فعال ممکن است که در جا زدن ش ادامه یابد.
فخوز با افت اندک در انتهای هفته نهایتا با تغييری کم نسبت به هفته ی قبل همچنان بدون نشانه ی مثبت در منطقه ی حمایتی
باقی ماند و نشانه ای برای خرید و ورود هم نداشت.
با اینکه ذوب آهن در این هفته موفق شد تا مقداری رشد را تجربه کند و اثری مثبت بر جا بگذارد ولی هنوز تایيد قوی برای برگشت
به روند مثبت ندارد و شاید در هفته های بعد با افزایش حجم معامالت نشانه های قویتری صادر کند.
فوالد کاوه با رشد در روز سه شنبه واکنش مثبتی به منطقه ی حمایتی نشان داده است اما هنوز هم معامالت ش خيلی قوی نشده و
حجم باالیی هم به این سهم وارد نشده است و شاید برای تایيد برگشت زود باشد.
فوالد ارفع هم بدون تغيير نسبت به هفته ی قبل نهایتا به کار خودش پایان داد و هنوز روند مثبت در این سهم نشانه ی قوی ندارد.
هرمز هم موفق نشد تا از شرایط تراکمی و اصالحی که در این هفته ها داشته است خارج شود و هنوز منتظریم تا تایيدی برای آغاز
موج مثبت جدید در این سهم رخ دهد.
فجر با رشد در چند روز اخير نهایتا هفته ای خنثی را تجربه کرد و تغيير قيمتی زیادی در این سهم رخ نداد و هنوز هم مشخص
نيست که روند مثبتی در این سهم شروع شده است یا نه.
فسبزوار در انتهای هفته با بازگشایی مثبتی روبرو شد و دوباره به نزدیکی مقاومت اخير ش یعنی سطح  3530تومان رسيده است و
طبيعتا برای برگشت شرایط مثبت باید از این سطح با حجم مناسب عبور کند و در آنصورت شرایط مثبت جدیدی در ميان مدت
شروع خواهد شد.
کاما بر خ الف هفته های قبل در این هفته شرایطی اصالحی داشت و نهایتا به نظر می رسد که در کوتاه مدت به این اصالح هم ادامه
دهد اما بعيد است که کف جدیدی را شکل دهد.
نکات تکنيکی از گروه بانک
با رشد قابل توجهی که بانک ملت در این هفته تجربه کرد موفق شد تا باالی سطح  335تومان تثبيت شود و روند مثبت ش را وارد
فاز جدیدی کرده است که می تواند در ميان مدت هم ادامه یابد و احتماال تا باالی  450تومان هم ادامه خواهد داد.
بانک صادرات هم در این هفته و بعد از اینکه به مقاومت  205تومان نفوذ کرد در اطراف این سطح باقی ماند ولی احتمال ادامه ی
روند مثبت و عبور از این سطح زیاد است.
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...نکات تحليلی بازار
بانک تجارت از خط روند نزولی و کوتاه مدتی ش عبور کرده است و بعيد نيست در هفته های بعد هم روند مثبت ش را حفظ کند اما
تداوم شرایط مثبت به ورود پول بيشتر به بازار بستگی دارد.
بانک گردشگری که در هفته های قبل هم معامال ت ضعيفی داشت با افتی که در انتهای این هفته انجام داد باز هم موفق نشد تا
تایيدی برای روند مثبت نشان دهد و این سهم هنوز از ورودی کمی برخوردار است.
بانک پارسيان در کل این هفته در جا زد و حجم معامالتی کمی داشت .احتمال اصالح در هفته ی بعد هم با این شرایط وجود دارد.
بانک خاورميانه با اینکه باالی  510تومان هم معامله شد ولی موفق نشد تا باالی این سطح تثبيت شود و نهایتا شرایط مثبت در این
بانک وزنی نگرفت.
بانک اقتصاد نوین هم موفق شد تا باالی مقاومت  365تومان تثبيت شود و حرکت مثبت جدیدی در این سهم شروع شده است.
بانک ایران زمين هم مانند هفته های قبل معامالتی ضعيف و کم حجم داشت و نهایتا موفق نشد تا تایيدی مثبت برای برگشت بر جا
بگذارد.
بانک سرمایه علی رغم واکنش مثبت در انتهای هفته در نهایت هفته ای منفی را پشت سر گذاشت و باز هم تایيدی برای برگشت
نشان نداد و تا باالی سطح  407تومان تثبيت نشود ،تغيير شرایطی رخ نخواهد داد.
بانک سامان هم هفته ی مثبت خوبی داشت و خصوصا در انتهای هفته واکنش مثبتی نشان داد و روند مثبت ش می تواند در هفته
های بعد هم ادامه یابد.
اخابر که در این هفته واکنش مثبت خوبی به کف  638تومان نشان داد ولی باز هم زیر خط روند کوتاه مدت و نزوليش همچنان قرار
دارد و اگر موفق به شکستن سطح  720تومان بشود می تواند روند مثبت جدید ش را شروع کند.
رانفور هم مقاومت مهمی در منطقه ی  409تومان دارد و اگر در هفته های بعد موفق به تثبيت باالی این سطح شود روند مثبتی را
در بلندمد ت آغاز خواهد کرد و ارزش ورود را هم خواهد داشت.
های وب با اینکه روی سطح حمایتی  616تومان باقی مانده است ولی تا باالی سطح  744تومان تثبيت نشود نمی تواند وارد روند
مثبت جدیدی شود.

همه حقوق ماادي و معناوي ايان گازارش باه شارکت

آدرس دفترمرکزي :تهران .خيابان شريعتی ،باالتر از

مطالعات اقتصادي آريا سهم تعلق دارد و هر گونه کپای

خيابان خواجه عبداله انصاري ،روبروي پمپ بنزين،

برداري از آن بدون مجوز کتبی شرکت آرياسهم ممنوع
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و قابل پيگرد قانونی است.
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