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 تحليل بازار سهام                                   
بازار سرمایه در هفته گذشته 

رکوردهای متفاوتی را به ثبت رساند 

که با در نظر گرفتن این وضعيت 

فعلی می توان گفت بازار در یک 

روند صعودی قرار دارد. اولين نکته 

مهم افزایش قابل توجه ارزش 

معامالت  معامالت بوده است. ارزش

که در سال گذشته در یک رکود 

 3000فرسایشی و در محدوده 

ميليارد تومان قرار داشت، با بهبود 

قابل توجهی از ابتدای سال به طور 

ميليارد تومان  5500ميانگين باالی 

افزایش یافت و حتی در اواسط هفته 

 8000گذشته نيز تا محدوده 

ميليارد تومان نيز افزایش یافت. 

ش معامالت به ارزش بازار نسبت ارز

نيز که در یک رکود زمستاتی در 

زمستان سال گذشته در محدوده 

درصد بود با افزایش ارزش  0.04

معامالت به طور ميانگين به عدد 

درصد رسيد که نشان ميدهد  0.08

درصد بيشتری از بازار در حال 

معامله شده است و برعکس دوره 

های گذشته که با افزایش قيمت 

نده ها به طور قابل توجهی فروش

افزایش پيدا ميکردند اما در این 

مقطع شاهد رفتار هيجانی تشکيل صف های فروش نبودیم و همين نيز می 

تواند موید این مطلب باشد که بازار از وضعيت رکودی خود خارج شده 

یکی از عوامل مهم افزایش ارزش معامالت، کاهش قابل توجه  است.

قيب اوراق بدهی بوده است که انتظار می رود با افزایش معامالت در بازار ر

 قيمت و درآمدهای نفتی دولت، از معامالت اوراق در بازار نيز کاسته شود.

سهم ارزش معامالت اوراق  نيانگيماه به طور م نیدر هفته دوم فرورد

سال  یانیدرصد بود که نسبت به هفته پا 4درآمد ثابت در بازار سهام 

داشته است. در هفته آخر اسفند سهم اوراق از  یريشمگگذشته کاهش چ

   درصد بوده است. 30 هیمعامالت بازار ثانو
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 تحليل بازار سهام...

 

حقيقی بوده است که از پایيز سال گذشته به جریان غالب بازار  تبدیل شده بود. در دو فصل پایيز و  دومين نکته مهم جریان خروج پول

هزار ميليارد  63ر ميليارد تومان خروج پول حقيقی در بازار داشته ایم. اگر از ابتدای سال در نظر بگيریم این عدد به هزا 35زمستان تقریبا 

خر شاهد جریان ورود پول حقيقی به بازار بودیم. به طوری که از د شاهد توقف خروج پول و از هفته آتومان می رسد. تقربيا از اواخر اسفن

ميليارد پول حقيقی وارد بازار شده است که نشان ميدهد چشم انداز حقيقی ها به بازار سرمایه  400عا نزدیک ، مجمو1401ابتدای سال 

 در حال تغيير است.  
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 تحليل بازار سهام...              

 

درصد رشد کرده اند. اما  4قریبا مشابهی داشتند و هریک در جهت افزایشی تقریبا شاخص کل و هم وزن در یک هفته گذشته شرایط ت

وقتی بازده یکسال گذشته را مقایسه ميکنيم، عقب ماندگی شاخص هم وزن از شاخص کل به خوبی مشاهده می شود. در یکسال گذشته 

افت را به ثبت رسانده است. از این جهت در  درصد 14درصد بازده داشته باشد اما شاخص هم وزن نزدیک  16شاخص کل توانست 

ميليون واحد نزدیک شده است و همچنين در شرکتهای  1.460روزهای آینده با توجه به اینکه شاخص کل به محدوده مقاومتی مهم 

با نزدیک شدن بزرگ نيز به محدوده های مهم مقاومتی رسيده ایم؛ احتمال می رود شرایط در شرکتهای کوچک و متوسط متفاوت باشد. 

به فصل مجامع و شرایط بنيادی مشابه از جمله نسبت قيمت به درآمد و درصد سود تقسيمی باال، شرکتهای متوسط و کوچک از پتانسيل 

 تحریک قيمتی باالتری برخودار خواهند بود. 

 درصد بازده ساالنه درصد بازده هفتگی شرح

 16.53 4 شاخص کل

 14.39- 3.55 شاخص هم وزن

 

 
 

نزدیک شدن به فصل مجامع در کنار چشم انداز قيمتهای جهانی و اخبار و تحوالت بنيادی شرایط  متفاوتی را رقم زده است و انتظار می رود 

تن وضعيت تکنيکی یکی از جذابترین فصول مجامع را شاهد باشيم. از این جهت تشدید عرضه ها در روزهای انتهایی هفته با در نظر گرف

شاخص کل و قرار گرفتن در سطوح مهم مقاومتی امری طبيعی است؛ اگر در روزهای آینده ارزش معامالت در همين سطوح حفظ شود می 

 توان گفت بازار می تواند بعد از بستن کف حمایتی قوی به روند فعلی خود را در پيش بگيرد. 

قيمتی در با سقف  زين یکياز منظر تکن نيبه درآمد را دارند و همچن متينسبت ق نیتر نیياپمی توان گفت تقریبا   هایشیوه پاالدر گر 

 میبود متهاينفت افت داشته است اما در بازار فرآورده ها شاهد ثبات ق متياگرچه ق ینجها یدر بازارها له دارند.شهریور سال گذشته خود فاص

در سال  یخوب یگروه بتواند از سودآور نیرود ا یداز کرک اسپرد شده است و انتظار مچشم ان شیعامل موجب افزا نيهم زين یو به طور سنت

 برخودار شود. یجار

اتفاقات  ريها در بازار فلزات تحت تاث متي. چشم انداز قبا افزایش اقبال سرمایه گذاران مواجه شدند یگروه فلزات اساس ینمادها یتمام

  شیبه واسطه افزا ی)با در نظر گرفتن مجمع( گروه فوالد 5 ریز ییبر ا یاست. از نظر پ یچنان صعودهم ی از جمله بازار انرژیجهان یبازارها
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 تحليل بازار سهام...

 

 متيق نیهزار تومان معامله شد. آخر 10رسما  یآهن اسفنج زيدر بورس کاال ن .باشند وداربرخ یخوب یتوانند از رشد سودآور یم متهايق

 160داشت و در مرز  یدرصد 5.5در هفته گذشته رشد  یجهان یبوده است.  سنگ آهن در بازارها 16100 زين شمش فخوز در هفته گذشته

 یشیاز جمله زغال سنگ افزا یانرژ یبها شیو افزا ییکربن زدا یها استيو س ضهکاهش عر ريتحت تاث یمتيدالر قرار گرفت. چشم انداز ق

 نظر گرفته شود. ریبورس کاال به شدت ز یها متيشود ق یم شنهاديجهت پ نیبوده است.از ا

. غييرات وضعيت این صنعت تغيير کنددر گروه خودرویی نيز اخبار واگذاری در کنار اخبار احيای برجام موجب شده است تا چشم انداز به ت

 یهافته قبل هم شرکته راستا نیشود. در ا واگذاری خودروساز یهاشرکت صمت اعالم کرده است که قرار است سهام متعلق به ریوز

ها بوده و پس از آنکه سهم یکارشناس ندیفرا کردن یخودرو هستند اعالم کردند درحال ط رانیو ا پایکه سهامدار سا هاییخودرو رمجموعهیز

و  پایهام سادرصد س 40راستا  نیدر ا. شود یواگذار م . درواقع سهام از خود شرکت هاشوديبلوک منتشر م یواگذاری شود و آگه یارزشگذار

 .خودرو واگذار خواهد شد رانیدرصد سهام ا ۲5

 یمحصوالت کشاورز ینيتضم دیخر ی. نرخ هامیبود یقند یدر گروهها دیخر یصف ها ليچغندر شاهد تشک دیجد یبا انتشار خبر نرخ ها

در  .شده است شنهاديپ الیر 115000 لويهر ک زيگندم ن دینرخ خر نيهمچن الیر ۲500 زهیيو چغندر پا الیر ۲600از جمله چغندر بهاره 

 ميارز خواه یگروه حذف چند مرحله ا نیدر ا ویسنار نیو محتمل تر میبود یتومان 4۲00شاهد ابهامات در خصوص حذف ارز  ییگروه دارو

 بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه وضعيت هفتگی معامالت خالصه وضعيت هفتگی شاخص ها

 متيق کل شاخص فعال شرکت 50 شاخص صنعت متيق شاخص (الير درايليم) معامالت ارزش

8/0 %- 23/2 %+ 5/2 %+ 2/2 %+ 

45.698 1.352.427 3.749.884 1.463.743 
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 بررسی مقایسه ای صندوق های سرمایه گذاری در سهام            

 بررسی مقایسه ای صندوق های سرمایه گذاری در سهام

بهترین 

 عملکرد

 صندوق
بازدهی  %

 ماه
 سهم صنايع در سبد دارايی ها ترکيب دارايی صندوق

 %۲.39. سایر دارایی ها%97.61ی نفتی. کک و سوخت هسته ای فراورده ها %97.61. سایر دارایی ها%۲.36سپرده بانکی 16.75 پاالیشی یکم

سهامی 

اهرمی 

 کاریزما

16.5۲ 
. سایر دارایی %۲.54. سپرده بانکی %69.06سهام 

 %0.58ها

. فراورده های نفتی. %9.87. بانکها و موسسات اعتباری %15.40فلزات اساسی

 . سایر%7.08. شرکتهای چندرشته ای صنعتی %8.45کک و سوخت هسته ای

 16.۲6 بانک دی
. سایر دارایی %0.77. سپرده بانکی %58.67سهام 

 %3.5۲ها

. فلزات %16.30. بانکها و موسسات اعتباری %۲0.4۲محصوالت شيميایی

 . سایر%13.78. خودرو و ساخت قطعات %14.50اساسی

 صندوق
بازدهی  %

 فصل
 سهم صنايع در سبد دارايی ها ترکيب دارايی صندوق

 %۲.39. سایر دارایی ها%97.61فراورده های نفتی. کک و سوخت هسته ای  %97.61. سایر دارایی ها%۲.36سپرده بانکی ۲7.65 ی یکمپاالیش

واسطه گری 

 مالی یکم
 %98.93. سایر دارایی ها%1.06سپرده بانکی  ۲3.7

. بيمه و صندوق بازنشستگی به جز تامين %95.4۲بانکها و موسسات اعتباری 

 %1.07. سایر دارایی ها%3.51اجتماعی

سهامی 

اهرمی 

 کاریزما

18.86 
. سایر دارایی %۲.54. سپرده بانکی %69.06سهام 

 %0.58ها

. فراورده های نفتی. %9.87. بانکها و موسسات اعتباری %15.40فلزات اساسی

 . سایر%7.08. شرکتهای چندرشته ای صنعتی %8.45کک و سوخت هسته ای

 صندوق
بازدهی  %

 اههشش م
 سهم صنايع در سبد دارايی ها ترکيب دارايی صندوق

مشترک 

گنجينه 

 ارمغان الماس

7.7۲ 
. سپرده %8.89. اوراق مشارکت %46.16سهام 

 %0.7. سایر دارایی ها%16.18بانکی 

. %10. قندو شکر %14.57. محصوالت شيميایی %۲4.68سيمان. آهک و گچ

 . سایر%8.9۲فلزات اساسی

 %۲.39. سایر دارایی ها%97.61فراورده های نفتی. کک و سوخت هسته ای  %97.61. سایر دارایی ها%۲.36سپرده بانکی 4.5 پاالیشی یکم

 3.۲9 فراز داریک
. سایر %6.49. اوراق مشارکت%51.۲1سهام 

 %0.47دارایی ها

. فراورده های نفتی. کک و سوخت هسته %16.47بانکها و موسسات اعتباری 

. %11.84. محصوالت شيميایی %13.5۲و ساخت قطعات . خودرو %15.03ای 

 سایر

 صندوق
بازدهی  %

 سال
 سهم صنايع در سبد دارايی ها ترکيب دارايی صندوق

مشترک 

 پيشتاز
40.34 

. سپرده %15.7. اوراق مشارکت %53.66سهما 

 %1.63. سایر دارایی ها%1.84بانکی 

کتهای چندرشته ای . شر%14.۲1. فلزات اساسی %38.84محصوالت شيميایی 

 . سایر%11.46. استخراج کانه های فلزی%1۲.۲8صنعتی 

مشترک 

گنجينه 

 ارمغان الماس

38.1 
. سپرده %8.89. اوراق مشارکت %46.16سهام 

 %0.7. سایر دارایی ها%16.18بانکی 

. %10. قندو شکر %14.57. محصوالت شيميایی %۲4.68سيمان. آهک و گچ

 . سایر%8.9۲فلزات اساسی

 35.78 فراز داریک
. سایر %6.49. اوراق مشارکت%51.۲1سهام 

 %0.47دارایی ها

. فراورده های نفتی. کک و سوخت هسته %16.47بانکها و موسسات اعتباری 

. %11.84. محصوالت شيميایی %13.5۲. خودرو و ساخت قطعات %15.03ای 

 سایر
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 ه ای صندوق های سرمایه گذاری در سهام...بررسی مقایس             
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی مقایسه ای صندوق های سرمایه گذاری در سهام

 ضعیف

ترین 

 عملکرد

 سهم صنايع در سبد دارايی ها ترکيب دارايی صندوق بازدهی ماه % صندوق
راهبرد ممتاز 

 ابن سينا
6.۲5 

. سایر دارایی %1.06. سپرده بانکی %37.8۲سهام 
 39.49ها

. انبوه سازی امالک و مستغالت %5.04خودرو و ساخت قطعات 
 یر. سا%0.61. قند و شکر %0.85. فلزات اساسی4.6۲%

مشترک امين 
 آوید

6.34 
. سایر %4.81. سپرده بانکی %44.71سهام 

 %4.05دارایی ها

. فلزات %۲0.4فعاليتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

. اطالعات و %14.41. مواد و محصوالت دارویی %19.63اساسی
 . سایر%9.1۲ارتباطات 

آوای تاراز 
 زاگرس

6.6 
سایر . %31.64. سپرده بانکی %4۲.94سهام 

 %1.43دارایی ها
 اطالعات در دسترس نمی باشد

 صندوق
بازدهی  %

 فصل
 سهم صنايع در سبد دارايی ها ترکيب دارايی صندوق

امين 
تدبيرگران 

 فردا

 %۲.96. سایر دارایی ها%74.88سهام  5.8۲
. خودرو و %6.48. زراعت و خدمات وابسته%8.۲4فلزات اساسی 

 . سایر%6.0۲يایی . محصوالت شيم%6.13ساخت قطعات 

مشترک 

 نواندیشان
 %8.59. سایر دارایی ها%۲6.75سهام  -7.53

. بيمه و %19.39. عرضه برق. گاز. بخار و آب گرم%30.79قندو شکر 
. انبوه سازی %14.37صندوق بازنشستگی به جز تامين اجتماعی 

 . سایر%6.59امالکت و مستغالت 

 -1.85 ثروت هامرز
. سپرده %1۲.53مشارکت . اوراق %37.۲4سهام 

 %۲.۲4. سایر دارایی ها%3.77بانکی 
 اطالعات در دسترس نمی باشد

 صندوق
بازدهی  %

 شش ماهه
 سهم صنايع در سبد دارايی ها ترکيب دارايی صندوق

امين 

تدبيرگران 
 فردا

 %۲.96. سایر دارایی ها%74.88سهام  -14.68
. خودرو و %6.48. زراعت و خدمات وابسته%8.۲4فلزات اساسی 

 . سایر%6.0۲. محصوالت شيميایی %6.13ساخت قطعات 

مشترک 
 نواندیشان

 %8.59. سایر دارایی ها%۲6.75سهام  -۲0.45
. بيمه و %19.39. عرضه برق. گاز. بخار و آب گرم%30.79قندو شکر 

. انبوه سازی %14.37صندوق بازنشستگی به جز تامين اجتماعی 

 یر. سا%6.59امالکت و مستغالت 

 -11.96 مشترک افق
. سایر دارایی %0.41. وجه نقد %61.07سهام 

 %3.74ها

. %1۲.46. حمل و نقل. انبارداری و ارتباطات %17.16فلزات اساسی
. محصوالت %9.8۲فراورده های نفتی. کک و سوخت هسته ای 

 . سایر%9.71شيميایی 

 دارايی ها سهم صنايع در سبد ترکيب دارايی صندوق بازدهی سال % صندوق
امين 

تدبيرگران 
 فردا

 %۲.96. سایر دارایی ها%74.88سهام  -7.66
. خودرو و %6.48. زراعت و خدمات وابسته%8.۲4فلزات اساسی 

 . سایر%6.0۲. محصوالت شيميایی %6.13ساخت قطعات 

مشترک 
 نواندیشان

 %8.59. سایر دارایی ها%۲6.75سهام  -19.38
. بيمه و %19.39گاز. بخار و آب گرم . عرضه برق.%30.79قندو شکر 

. انبوه سازی %14.37صندوق بازنشستگی به جز تامين اجتماعی 

 . سایر%6.59امالکت و مستغالت 

 -1۲.1۲ بانک دی
. سایر دارایی %0.77. سپرده بانکی %58.67سهام 

 %3.5۲ها
. %16.30. بانکها و موسسات اعتباری %۲0.4۲محصوالت شيميایی

 . سایر%13.78. خودرو و ساخت قطعات %14.50فلزات اساسی

 ميانگين بازده صندوق هاي سرمايه گذاري شده در سهام

بازدهی %

 هفته

بازدهی %

 ماه
 بازدهی سال% بازدهی شش ماه% بازدهی سه ماه%

4.۲8 11.44 7.8۲ ۲.89- 11.06 

 ميانگين بازده صندوق هاي مختلط

2.72 7.39 6.48 ۲.08 13.93 
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 تحليل تکنيکال شاخص کل  
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 1590 1480 سطوح بازدارنده از رشد )مقاومت(

 1400 1420 سطوح بازدارنده از افت )حمايت(

 

ن هفته هم شرایطی مثبت داشت اما اصل بازار در ای

رشدش را در ابتدای هفته انجام داد و بعد از آن در سه روز 

انتهایی شرایطی خنثی داشت و نهایتا با واکنش منفی در 

هزار واحد  1490روز چهارشنبه  موفق نشد تا از مقاومت 

عبور کند و به نظر می رسد که برای اصالحی کوتاه مدتی 

 . آماده شده است

نکته ی مهم در مورد شاخص اینست که خيلی از سهم ها 

و صنایع بزرگ و مورد توجه که در این دو ماه روندی مثبت 

داشته اند با واکنش های منفی در مناطق مقاومتی مهم 

روبرو شده اند و در عين حال به نظر می رسد که موج 

مثبتی را کامل کرده اند و برای همين این اصالح حتی 

ست که در این صنایع برای چندین هفته ادامه یابد و ممکن ا

با توجه به اینکه صنایعی مانند پاالیش، پتروشيمی و یا 

فلزات و خودرو در بين این گروه ها قرار دارند احتمال افت 

 شاخص و توقف ش برای هفته های بعد زیاد است. 

مهمترین نکته برای هفته های بعد اینست که اصالحی که 

د با حجم کم معامالت همراه باشد. که اگر اینطور رخ می ده

باشد ادامه ی روند مثبت در بلندمدت همچنان به عنوان 

 سناریو غالب باقی خواهد ماند. 
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  ا  شنيده ه   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 شبريز

شنيده ها از جهش سود نماد شبریز تحت تاثير رشد 

کرک اسپرد و افزایش سود پتروشيمی تبریز حکایت 

 .دارد

 

 

 

 وپست

شنيده شد بانک در سه ماهه پایان سال با جهش 

 .سود مواجه شده است

 

 

 

 

 

 کفپارس

سال  15شنيده شد کوره مازوت سوز شرکت بعد از 

 .سوز شد و به رشد توليد منجر ميشود گاز

 

 

 

 

 

 غمينو

شنيده ها از افزایش نرخ محصوالت تحت تاثير رشد 

 .نرخ آرد و راه اندازی طرح توسعه حکایت دارد

 

 

 
 

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 
ظرات فعاالن بازار بورس ن

در رابطه با شرکتهای 
مختلف می باشد. سرویس 

دیده بان بورس آریاسهم 

این سرفصل را جامع تر 
 ارائه می نماید.

 

 درصد از صنعت ارزش بازار بتا

1.21 404.30 T 9.19٪  

 بازده سه ماهه بازده يک ماهه روزه30ميانگين ارزش 

109.22 B 6.05٪  18.07٪  

P/E  )شرکت( ROE )شرکت( ROA )شرکت( 

53/5 1.25 0.60 

P/E )صنعت( ROE )صنعت( ROA )صنعت( 

62/5 0.95 0.52 

 

 

 درصد از صنعت ارزش بازار بتا

0.47 60.14 T 1.55% 

 بازده سه ماهه بازده يک ماهه روزه30ميانگين ارزش 

53.02 B - 4.19٪  10.41٪  

P/E  )شرکت( ROE )شرکت( ROA رکت()ش 

40/6 4.45 0.03 

P/E )صنعت( ROE )صنعت( ROA )صنعت( 

51/7 0.30 0.02 

 

 

 درصد از صنعت ارزش بازار بتا

0.62 5.82 T 2.92٪  

 بازده سه ماهه بازده يک ماهه روزه30ميانگين ارزش 

30.98 B 15.13٪  24.11٪  

P/E  )شرکت( ROE )شرکت( ROA )شرکت( 

54/8 0.36 0.21 

P/E )صنعت( ROE )صنعت( ROA )صنعت( 

66/10 0.55 0.24 

 

 

 درصد از صنعت ارزش بازار بتا

0.42 7.06 T 3.40٪  

 بازده سه ماهه بازده يک ماهه روزه30ميانگين ارزش 

28.87 B 3.71٪  21.37٪  

P/E  )شرکت( ROE )شرکت( ROA )شرکت( 

08/8 0.50 0.30 

P/E )صنعت( ROE )صنعت( ROA )صنعت( 

50/20 0.25 0.14 

 

مسئوليتی در ارتباط با صحت و سقم آن نخواهد داشت و  هيچ سهم آريااين بخش تنها شنيده هاي مطرح شده ميباشد و "

 ".تصميم گيري انجام نگيرد صرف شنيده ها توصيه ميشود
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 ...شنيده ها             
 فخوز  

 750هزار تنی به قيمت  40ده ها از صادرات محموله شني

 .دالر حکایت دارد

 

 

 

 

 آريا

هزار تنی محصول  300شنيده شد طرح توسعه افزایش 

اتيلن در پایان سال جاری به بهره برداری خواهد پلی 

 .رسيد

 

 

 

 

 شيران

 نیيپا عیدفتر توسعه صنا ميبر اساس تصمشنيده شد 

با فرمول  یبنزن خط ليالک متيق یاز هفته جار یدست

فارس محاسبه خواهد  جيدرصد فوب خل 95سابق بر اساس 

نسبت به  نیا یدستور یگذار متيق ليبه دل شتريشد. پ

 کرده بود.  دايد کاهش پدرص 85

 

 

 قلرست 

درصد افزایش  50شنيده شد به نرخ شکر دو مرحله ای 

 .خواهد یافت

 درصد از صنعت ارزش بازار بتا

0.90 770.40 T 8.44٪  

 بازده سه ماهه بازده يک ماهه روزه30ميانگين ارزش 

101.14 B 24.06٪  - 2.48٪  

P/E  )شرکت( ROE )شرکت( ROA )شرکت( 

21/5 0.78 0.50 

P/E )صنعت( ROE )صنعت( ROA )صنعت( 

47/7 0.85 0.49 

 

 

 درصد از صنعت ارزش بازار بتا

- 1,226.64 T 14.41٪  

 بازده سه ماهه بازده يک ماهه روزه30ميانگين ارزش 

155.29 B 24.21٪  21.83٪  

P/E  )شرکت( ROE )شرکت( ROA )شرکت( 

04/9 1.33 0.85 

P/E )صنعت( ROE صنعت() ROA )صنعت( 

38/7 1.14 0.57 

 
 

 درصد از صنعت ارزش بازار بتا

0.86 191.16 T 2.25٪  

 بازده سه ماهه بازده يک ماهه روزه30ميانگين ارزش 

42.42 B 22.83٪  7.76٪  

P/E  )شرکت( ROE )شرکت( ROA )شرکت( 

78/7 0.65 0.43 

P/E )صنعت( ROE )صنعت( ROA )صنعت( 

38/7 1.14 0.57 

 
 

 درصد از صنعت ارزش بازار بتا

0.41 7.04 T 4.58٪  

 بازده سه ماهه بازده يک ماهه روزه30ميانگين ارزش 

17.40 B - 1.49٪  12.49٪  

P/E  )شرکت( ROE )شرکت( ROA )شرکت( 

84/8 0.52 0.32 

P/E )صنعت( ROE )صنعت( ROA )صنعت( 

39/15 0.36 0.19 
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 اخبار کوتاه از شرکتها و صنایع    
هزار 161، حاکی از عدم تخصيص ارز جهت واردات کاالهای اساسی و دارو و لحاظ 1401قانون بودجه  14جزئيات جدول تبصره  -

 به مردم است.تفاوت ميليارد تومان منابع ریالی جهت پرداخت مابه

جمهور جهت اجرا ابالغ شد.  سيمجلس به رئ سيرئ ینگهبان، قانون بودجه از سو یدر شورا 1401بودجه  دیيو تأ یینها بیعد از تصوب

در سنوات  دیبودجه است. شا یهاهمراه با تبصره 14در خصوص قانون بودجه عدم انتشار جدول تبصره  یاهياز نکات مهم حاش یکی

 .نکرده بود دايپ تياهم یسال جار اندازهبه 14تبصره  لیگذشته جدول ذ

 نیرا در ا یحيحذف ارز ترج یبود که دولت منابع جبران نیاست ا هاارانهی یکه مربوط هدفمندساز 14تبصره  تياهم شیافزا علت

جبران  یکه برا یو منابع را حذف کرده یحيبه مردم پرداخت شود. در واقع دولت ارز ترج ميتبصره در نظر گرفت تا بصورت مستق

 .قرار داده است 14به مردم در تبصره  ميکرده بود را به منظور پرداخت مستق نييتع یاساس یکاالها متيق شیافزا

 تيمردم از اهم شتيبر مع ادیز اريبس ريتاث لياست که به دل 1401موضوع در بودجه سال  نیترمهم یتومان 4۲00حذف ارز  بحث

 نیدر ا هاینگران یاصل ليموضوع دل نیخواهد شد و ا یاساس یکاالها متيارز سبب رشد ق نیحذف ا عتايست. طببرخوردار ا یاژهیو

 .خصوص است

بحث نهاده  یبه عنوان متول یوزارت جهاد کشاورز .شود یانجام م یدام یبه نهاده ها یظاهرا هنوز پرداخت ارز دولت نیفرورد مهين در

شورا عالوه بر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و  نیاست که در ا یاقتصاد یخصوص شورا نیدر ا یینها ريگ ميها معتقد است، تصم

 یتومان 4۲00اساسا ارز  دولت به مجلس ارائه شد، یبودجه که از سو حهیال هياست. در نسخه اول یگران اصلیاز باز یکی زيبودجه ن

تومان  ارديليهزار م 106دارو و گندم سر جمع  ،یواردات یدام یه نهاده هامربوط ب یپوشش آثار حذف ارز واردات یحذف شده بود و برا

 .لحاظ شده بود 14در تبصره 

 یتومان برا ارديليهزار م 100بود که دولت تنها  نیمورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت ا یحيکه در مورد حذف ارز ترج یجمله موارد از

است که رقم مذکور در  یدرحال نیگندم در نظر گرفته بود.  ا ینيتضم دینان و خر انهاریدارو،  ،یاساس یجبران اصالح نرخ کاالها

به نظر  ینیيپا اريعدد بس رند،يدولت قرار گ تیمورد حما دیکه با ییهاو دهک هامتيق شیانجام شده  از افزا یهاینيبشيبا پ سهیمقا

 .ديرسیم

 71تفاوت واردات و خرید تضمينی گندم و یارانه نان در یک ردیف جداگانه ابهطبق تغييراتی که در مجلس اعمال شد، برای پرداخت م

هزار  161التفاوت نرخ ارز کاالهای اساسی، دارو و تجهيزات مصرفی پزشکی نيز بينی شد. همچنين مابههزار ميليارد تومان منابع پيش

هزار ميليارد تومان افزایش داده است. البته یک  130ی را ميليارد تومان تعيين شد. در نتيجه مجلس منابع جبرانی حذف ارز ترجيح

تبصره هم برای این موضوع لحاظ شده و باید در صورت حذف ارز ترجيحی برنامه مشخص دولت برای تثبيت قيمت ها در دهک های 

 .مشمول حمایت شفاف شده باشد

تومانی ارائه  4۲00ن برنامه مشخصی برای حذف ارز با وجود افزایش قابل توجه منابع حذف ارز ترجيحی در مجلس، دولت همچنا

 دارد. ادامه قبل سال ترتيب به ترجيحی ارز تخصيص رسدمی نظر به سال از هفته چند نکرده و با وجود گذشت

 وزیر اخيرا که دارو ترجيحی نظرها مثل بحث حذف ارز اظهار برخی اما  هرچند زمان مشخصی برای حذف ارز ترجيحی تعيين نشده

 حذف به تصميم زمانی چه نهایت در دولت دید باید حال هر به. است کرده ایجاد را حواشی نشد، تایيد بعد کمی و کرد اعالم هداشتب

بتدای سال و ... است یا اختالف ا تقاضا پر فضای از قيمتی تنش کم عبور برای تنها فعلی سکوت آیا و گرفت خواهد تومانی 4۲00 ارز

  .اد شده استنظری در این حوزه ایج

ها پس از حذف ارز ترجيحی مطرح شد، یکی پرداخت یارانه نقدی و دیگری پرداخت بطور کلی دو راهکار برای جبران افزایش قيمت

 .یارانه در قالب کارت هوشمند برای خرید کاالهای اساسی

خانه های اقتصادی برای شناسایی یکی از مهمترین مشکالت در خصوص حذف ارز ترجيحی بحث عدم وجود زیر ساخت ها در وزارت

دقيق دهک های درآمدی است. نمونه بارز چالش ها و کاستی های مربوط به این موضوع از فاجعه تخصيص سهام عدالت به ثروتمندان 

 .ختم شده است 98سال  بنزینی یارانه و جاماندن اقشار محروم شروع و به توزیع پر انتقاد

درصدی  50تومانی در بکارگيری ظرفيت توليد دارویی در صادرات از امکان کاهش  4۲00ر حذف ارز معاون وزیر صنعت با اشاره به اث -

 خبر داد. گذاری ها و سرمایهواردات دارو تا پایان سال با همکاری پتروشيمی
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 اخبار کوتاه از شرکتها و صنایع  ...  
 

های در حوزه داروهای  گذاری ها و سرمایههمکاری برخی پتروشيمیوی افزود: ارزش واردات ساالنه دارو دو ميليارد دالر است. با 

بيوتکنولوژی و همکاری سه جانبه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دفتر صنایع غذایی و دارویی وزارت صنعت، واردات دارو 

 .درصد، معادل یک ميليارد دالر کاهش یابد 50تواند تا می

ای و مناسبی در سطح جهان برای داروهای با کيفيت ایرانی وجود دارد. با توجه به اینکه ازارهای منطقهاین مقام مسئول ادامه داد: ب

یافت ترجيح بود این ارزبری برای مصرف داخلی باشد. اما با توجه به حذف ارز ترجيحی تومانی به دارو اختصاص می 4۲00تاکنون ارز 

 .ت توليد دارویی در بازاریابی صادراتی نيز استفاده کردتوان از ظرفيهای دیگر میو اعمال آن به روش

های تحقيق و توسعه تا هفت درصد در بين وزارت صنعت و سازمان غذا و دارو، مقرر شده هزینه برادران عنوان کرد: طبق تفاهم نامه

های دانش بنيان کنند. نيرو بجذ را بيشتری هزینه صنعتی های شرکت کندمی کمک مهم این. شود اعمال  گذاری محصوالتقيمت

 .های صنعتی استفاده شودهمچنين مقرر شده از ظرفيت شهرک

هزار هزار  4.5به  1400آذر سال  انیدر پا یپس از کسر سپرده قانون یبانک یهارقم سپرده ،یبانک مرکز یآمارها نیدتریطبق جد -

 .دارد یدرصد 44از رشد  تیحکا تومان، ارديليهزار مهزار  3.1که نسبت به مدت مشابه سال قبل با  دهيتومان رس ارديليم

 یهاتومان به رقم سپرده ارديليهزار م 1۲0 نيانگي، ماهانه بطور م1400آذر سال  انیتا پا نیاز اول فرورد دهدینشان م محاسبات

 افزوده شده است. یبانک

و  پایخودرو و سا رانیدرصد سهام ا 17و  5عرضه  یبر آغاز مقدمات بررس یمبن رصنعتیمجلس از اعالم وز عیصنا ونيسيکم سيرئ -

 خبر داد. یتیریاصالح ساختار مد

انبار سيمان مازندران از نوع تيپ دو در بازار گواهی سپرده کاالیی بورس کاال به عنوان نخستين انبار سيمانی در سال جاری پذیرش  -

 شد و نماد آن از دوشنبه هفته آینده گشایش می یابد.

هزار تن بهره  144ایی کورش از پروژه افزایش ظرفيت ریفاینری جهت افزایش ساالنه تصفيه روغن های خوراکی به شرکت صنعت غذ -

پروژه ماهانه  نیاز ا یشرکت قبل از بهره بردار یتيمالک ديتول تيظرف نکهیاعالم کرد: با توجه به ا "غکورش"اساس،  نیبرا برداری کرد.

 .افتیخواهد  شیهزار تن افزا 37به ماهانه  تيظرف نیپروژه ا یاه اندازروغن است و با ر هيهزار تن تصف ۲5

فروش بازار  طیامر با توجه به شرا نیروغن خواهد شد که ا یهزار تن 144و  1۲ماهانه و ساالنه  ديتول شیامر موجب افزا نیمجموع ا در

شرکت ها شده و  ریدر سا یدکارمزديفا منجر به حذف تولپروژه صر نیا یقابل دسترس خواهد بود. لذا راه انداز هيمواد اول نيو تام

 نیشود. بنابرا یم یکارمزد یها تیروغن در سا دياز جمله حمل و حذف کارمزد تول ديتول یها نهیکاهش هز بامر موج نیتحقق ا

 .فروش و کسب درآمد شرکت نخواهد داشت انیدر جر یتيبااهم رياز پروژه مذکور تاث یبهره بردار

تومان  ارديليم 130تمام شده بالغ بر  یماه و بها ۲0طرح  یآغاز شده و مدت اجرا 99سال  ريت ۲7از  ینریفایر تيظرف شیزااف پروژه

 است. یانواع روغن خوراک ،یاست . محصوالت حاصل از بهره بردار

حور از جمله صادرات بنزین م 5مجلس با تحقيق و تفحص از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ، موافقت کرد که شامل  -

 ميليون خودرو 1.5تومانی و دوگانه سوز کردن حدود  500

 :است ریشرکت شامل موارد ز نیو تفحص از ا قيتحق یمجلس ، محورها یانرژ ونيسيطبق گزارش کم

 نینتشر شد( که ام یتومان 500 نیدر خصوص صادرات بنز یگزارش راي)اخ ینفت یابهامات موجود در خصوص صادرات فرآورده ها -1

 .است میدر دوران تحر ژهیموارد عمدتا مربوط به دولت گذشته به و

ها صورت گرفته بود که  یواگذار یرابطه برخ نیدر ا نگ؛یو پخش در طرح موسوم به برند شیپاال یعملکرد شرکت مل یبررس -۲

 .بودند تيمسئول فاقد هرگونه صالح یاز شرکت ها یبرخ

گزارش وزارت نفت، کامل  زين نهيزم نیدر ا ؛یخودرو عموم ونيليم 1.5در طرح دوگانه سوز کردن حدود عملکرد شرکت  یبررس -3

 .رديصورت گ نهيزم نیدر ا یو تفحص به منظور شفاف ساز قينبود و مقرر شد تحق

رابطه  نیکه جا دارد در امنعقد شده  ییقراردادها زيو تفحص ن قيمحور تحق نیدر ا ؛یپژوهش یعملکرد شرکت در قراردادها یبررس -4

 .رديصورت گ یشفاف ساز زين
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 اخبار کوتاه از شرکتها و صنایع  ...  
 

 قیاز طر ینفت یاز فرآورده ها یاريصادرات بس ؛ییایبخش حمل و نقل بخصوص در بخش در یعملکرد شرکت در قراردادها یبررس -5

 . است یبه شفاف ساز ازين زين نهيزم نیکه در ا رديگ یصورت م شیپخش و پاال یوزارت نفت و شرکت مل

 یمدع یداخل یشرکت ها یبرخ نکهیبا توجه به ا زين نهيزم نیها؛ در ا ستيکاتال نيعملکرد شرکت در خصوص نحوه تام یبررس -6

 شود. یوارد م ادیبا صرف ارز ز یخارج یها از شرکت ها ستيهستند اما کاتال تيفيبا ک یها ستيکاتال ديتول

توليدکننده برتر جهان کسب کرد. طبق گزارش انجمن  10بيشترین ميزان رشد در توليد فوالد را بين  ۲0۲۲اه ابتدای ایران طی دو م -

 .درصدی را تجربه کرد11.8جهانی فوالد در این مدت توليد فوالد ایران رشد 

تن رسيد. همچنين طبق تخمين این  ميليون 5.3در ماه های ژانویه و فوریه سال جاری ميالدی مجموع توليد فوالد خام ایران به 

درصد بيش از عملکرد مدت مشابه سال گذشته 3.7ميليون تن رسيد که  ۲.5انجمن، توليد فوالد کشورمان طی ماه فوریه نيز به 

 .ميالدی بوده است

د مدت مشابه سال درصد کمتر از عملکر5.5ميليون تن رسيد که  ۲99.4عضو انجمن جهانی فوالد به  64از سوی دیگر مجموع توليد 

درصد، کره جنوبی با منفی 5.7درصد، ترکيه با منفی 5.8درصد، برزیل با منفی 10بوده است. در مدت مورد اشاره چين با منفی  ۲0۲1

درصدی بيشترین رشد را 6.6درصد در توليد فوالد مواجه شدند از سوی دیگر هند پس از ایران با افزایش ۲.4درصد و ژاپن با منفی ۲.6

 .دهم درصد در جایگاه های بعدی قرار گرفتند6درصد، روسيه با یک درصد و امریکا با 1.1کرد و آلمان با کسب 

ميليون تن رسيد. توليد فوالد  158به  ۲0۲۲ميزان توليد چين به عنوان بزرگ ترین توليدکننده فوالد در جهان در دو ماه نخست 

 6.1ميليون، ترکيه  6.5ميليون، آلمان به  11.۲ميليون، کره جنوبی به  ۲0.9د به ميليون، هن 15.1ميليون، ژاپن به  13.4امریکا به 

 .ميليون تن رسيد 1۲.4ميليون و روسيه به  5.6ميليون، برزیل به 

ماه، تا پایان بهمن 1400محصول منتخب بخش معدن و صنایع معدنی از ابتدای سال  1۲بررسی آمارهای رسمی وزارت صمت در  -

 .محصول دیگر است 7محصول و افت توليد  5وليد حاکی از رشد ت

هزار تن،  5۲0.1درصدی به  ۲5.8هزار تن، شمش آلومينيوم با رشد  ۲7۲.8درصدی به  ۲.8در این مدت توليد کاتد مس با رشد 

و ظروف ميليون تن،  1.۲4درصدی به  16.4ميليون متر مربع، شيشه جام با رشد  418.7درصدی به  1.7کاشی و سراميک با رشد 

 .هزار تن رسيد 56.4درصدی به  9چينی با رشد 

 

 کاهش توليد فوالد و سيمان **
ميليون تن، محصوالت فوالدی با کاهش  ۲5.5درصدی به  ۲.6ماه توليد فوالد خام با کاهش بر اساس این گزارش، تا پایان بهمن

 1.34سنگ با کاهش درصدی به هزار تن، کنسانتره زغال ۲11.1ميليون تن، آلومينا با افت یک دهم درصدی به  ۲3.1درصدی به 4.4

هزار تن و ظروف شيشه  88.1درصدی به  18.7ميليون تن، چينی بهداشتی با افت  57.4درصدی به  9.1ميليون تن، سيمان با کاهش 

 .هزار تن رسيد 668.8ای با کاهش چهار دهم درصدی به 

زدید خود از مجتمع مس سونگون و حضور در اولين جلسه توليد این مجتمع مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در نخستين با -

های شرکت مس دانست و تصریح کرد: باید های توسعه مجتمع مس سونگون را یکی از اولویت، تاکيد کرد: اجرای طرح1401در سال 

 .در عرض سه سال، تمرکز کنيم ميليون تن کنسانتره 1هزار تن کاتد و  400بر روی تحقق اهداف تعيين شده یعنی توليد 
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 معدنی و صنعتی چادرملو تحليل شرکت    
 )ميليون ريال(سرمايه 

119.000.000 

 خرين قيمتآ

15850 

 صنعت مربوط

 استخراج کانه هاي فلزي

P/E سهم 

29/7 
 

 1.899.240 :ارزش بازاري شرکت )ميليون ريال( 1532 پيش بينی شده: EPSآخرين  10151----15850ماه اخير:  12دامنه تغيير 

 17/01/1401آخرين تاريخ معامله:  2130: پيش بينی شده DPSآخرين  12/77 ماه اخير: 12یبازده

   22/16: بازدهی ماه اخير

 

 اطالعات کلی شرکت

 معدنی و صنعتی چادرملو نام شرکت

 کچاد نماد

 1371 سال تاسيس

   15,960 (16/01/1401قيمت سهم )ریال( )

EPS TTM )2,174 )ریال 

P/E 7.34 گذشته نگر سهم 

 2,176 1400آوردی هر سهم )ریال( سال سود بر

P/E  7.15 (1400آینده نگر سهم )بر اساس سود سال 

 119 تعداد سهم )ميليارد(

 17 درصد شناوری

  1,899,240 ارزش بازار )ميليارد ریال(

 29/12/1400 سال مالی منتهی به

 

 معرفی شرکت

کارخانه  ديسه خط تول یاندازبا راه شرکت نیا به ثبت رسيد. زدیتان شهرس در 1371چادرملو در خرداد ماه  یو صنعت یشرکت معدن

 یس ازکارخان ه گندله د،ي ارزش افزوده تول رهيزنج ليتوسعه و تکم یسپس در راستا کنسانتره مورد بهره برداری قرار گرفت. یفرآور

را ب ه  یو کارخان ه ف والد و آه ن اس فنج گ اهرويواح د بخ ار ن روگ اه،ين یواحد گ از ،کنسانترهاردکان، خط چهارم و پنجم کارخانه 

 رساند. یبرداربهره

ف والد و  ،یگندل ه، آه ن اس فنج ،یبن دآهن دانهکنسانتره، سنگ دياستخراج، تول اتيعمل نهيچادرملو در زم یو صنعت یمعدن شرکت

 . کندیم تي)برق( فعال یانرژ

 

 معادن چادرملو

 معدن اصلی چادرملو

ميليون تن آن استخراج شده است که  ۲70ميليون تن می باشد که  3۲0ميليون تن و قابل استخراج  040ذخایر زمين شناسی معدن

رسد ک ه ای ن سال آینده به اتمام می 4الی  3درصد می باشد و ظرفيت باقی مانده معدن جهت استخراج طی  68متوسط عيار معدن 

 موضوع مهمترین ریسک شرکت می باشد.

 

 19Dمعدن 

معدن  این د.قرار دار یمرکز ریو کو زدیاستخراج سنگ آهن است که در استان  یشده برا ییشناسا یهااز محدوده یکی 19Dیآنومال

درص د  48با عيار متوسط ميليون تن 50ن دارای ظرفيت قطعی با هدف تامين سنگ آهن چادرملو با مشارکت سنگ آهن مرکزی ایرا

 ميليون تن می باشد. 8الی  6استخراج  140۲می باشد که برنامه شرکت از سال 
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 معدنی و صنعتی چادرملو تحليل شرکت...

 

 سرمايه گذاري در معدن کشور استراليا

 ن هيزم نی است. در ا یاز فوالد مبارکه در حال بررس یندگیگهر و فوالد هرمزگان به نماسه شرکت چادرملو، گل یطرح با همکار نیا

 شود. ديمحل تول نیتره در سال از اتن کنسان ونيليم1۲.5 شودیم ینيبشيشده و پ ییشناسا ايدر استرال یسه پهنه معدن

 

 طرح هاي توسعه
ارزش سرمایه  نام محصول واحد حجم عنوان پروژه

گذاری)ميليارد 

 ریال(

مدت زمان مورد 

نياز برای تکميل 

 پروژه )ماه(

بهره برداري از معدن 

D19 

 60 143،640 سنگ آهن تن 7،000،000

 40 65،436 گندله سنگ آهن تن 5،000،000 2گندله سازي شماره 

 40 51،07۲ کنسانتره سنگ آهن تن 4،000،000 کنسانتره سنگ آهن

کارخانه فروسيليکو 

 منگنز

 ۲4 7،661 فروسيليکو منگنز تن ۲0،000

فرومنگنز با کربن بيش 

 درصد وزنی 2از 

 ۲4 5،746 فرومنگنز تن 15،000

فروسيلس با سيليکون 

 درصد وزنی 55بيش از 

 ۲4 5،746 فروسيلس تن 15،000

کارخانه ذوب سرمد 

 ابرکوه

 31 19،15۲ شمش تن 600،000

احداث نيروگاه سيکل 

 ترکيبی

 3۲ 8۲،99۲ برق مگاوات 546

احداث نيروگاه سيکل 

 ترکيبی

 3۲ 8۲،99۲ برق مگاوات 546

 5 1،۲00 کنسانتره آهن تن ۲،500،000 باطله چهار بوق

  465،636    جمع کل

 

ب راین  با توجه به روبه اتمام بودن ذخایر معدن اصلی تامين زنجيره توليد می باشد،  چادرملو صنعتیمعدنی و شرکت  یاصل تیاولو

 یبخ ش جن وب رهي اس ت ک ه ذخ D19 یدر پهنه معدن یاکتشاف اتيشرکت عمل نیا یدر دست اجرامهم  یهااز طرح یکاساس ی

 در اختيار دارد.درصد  48( متوسط Fe) اريع آهن باسنگ یماده معدن ظرفيت قطعی تن ونيليم 50حدود  D19 یآنومال

، طرح احداث کارخان ه ۲شماره  ميمستق اءي، طرح احداث کارخانه مگامدول احی و کنستانترهسازاحداث کارخانه گندله ليتکم طرح

طرح احداث  د،یو استخراج در معادن جد یاکتشاف یهاطرح یاجرا ،یبيترک کليس روگاهيطرح احداث ن ،یو صنعت یمعدن زاتيتجه

 شرکت هستند.  نیا یدر دست اجرا همم یهاپروژه گردی از …کارخانه نورد و

 

 جايگاه شرکت در صنعت
زی ر نش ان داده ش ده در ج داول  1399آمارتوليدات سنگ آهن به تفکيک کنسانتره، دانه بن دی وگندله شرکتهای عم ده درس ال 

  است.
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 معدنی و صنعتی چادرملو تحليل شرکت...     

 
 1399عمده در سال  آمار مقايسه توليدات سنگ آهن معادن بزرگ و

 جمع تن -سنگ آهن دانه بندی تن-کنسانتره عنوان رديف

 11،807،000 339،000 11،468،000 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 1

 16،۲76،000 0 16،۲76،000 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 2

 4،390،000 170،000 4،۲۲0،000 شرکت سنگ آهن مرکزی ایران 3

 4،490،000 0 4،490،000 زمين شرکت سنگ آهن گهر 4

 383،000 383،000 0 معدن سنگ آهن چاه گز 5

 ۲،378،000 0 ۲،378،000 شرکت اپال پارسيان سنگان 6

 6،۲65،000 0 6،۲65،000 شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورميانه 7

 ۲،517،000 0 ۲،517،000 شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگير 8

 1،436،000 0 1،436،000 رکت توسعه معدنی و صنعتی صبانورش 9

 398،000 0 398،000 مجتمع جالل آباد 10

 ۲66،000 0 ۲66،000 شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان 11

 50,617,000 903,000 49,714,000 جمع کل

 
 1399آمار توليد گندله شرکت هاي  بزرگ در سال 

 از کل توليد درصد سهم تن -مقدار عنوان رديف

 16 7،364،000 شرکت فوالد مبارکه 1

 1۲ 5،564،000 شرکت فوالد خوزستان 2

 8 3،731،000 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 3

 ۲7 1۲،۲43،000 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 4

 14 6،۲79،000 شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورميانه 5

 3 1،597،000 شرکت فوالد خراسان 6

 7 3،304،000 شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان 7

 7 3،40۲،000 شرکت اپال پارسيان سنگان 8

 1 500،000 شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور 9

 3 1،۲68،000 شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگير 10

 ۲ 748،000 شرکت سنگ آهن مرکزی ایران 11

 100 46,000,000 جمع کل

 

 ترکيب سهامداران 
 در حال حاضر مدیریت شرکت در اختيار هلدینگ اميد بوده و ترکيب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد.
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 سرمايه گذاري هاي بلند مدت شرکت
 ميليون ریال در شرکت سرمایه پذیر، سرمایه گذاری کرده است. 94،503،187مبلغ  1400شرکت تا پایان آذر ماه سال 

 شرکت نام

  

 30/09/1400ماهه منتهی به  9دوره 

بهاي تمام شده  درصد مالکيت فعاليت

 )ميليون ريال(

 19،456،01۲ ۲۲  تامين انتقال آب از خليج فارس تامين و انتقال آب خليج فارس

هزار تن در سال 450توليد و فروش ميلگرد ظرفيت  صنايع آهن و فوالد سرمد ابر کوه  51 16،039،0۲3 

کت بين المللی معدنی و صنعتی سی پی جی شر

 پارس

 15،401،439 90 ارائه خدمات فنی مهندسی

  10،540،000  17 سرمایه گذاری در حوزه معدن  تجلی توسعه معادن و فلزات 

 6،686،8۲3 44 توليد و فروش آهن  اسفنجی و شمش فوالدی  آهن و فوالد ارفع

 5،800،000 ۲9 پيمانکار طرح و ساخت کاوند نهان زمين

 3،981،853 36 توليد و فروش الکترود گرافيتی نوين الکترود اردکان

نگ استخراج و بهره برداری از انواع کانی ها به ویژه س صنايع معدنی عصر نوين بهاباد

 آهن

6۲ ۲،480،000 

 ۲،311،۲47 ۲9 توليد و فروش آهن اسفنجی آهن و فوالد غدير ايرانيان

 1،940،394 16 سرمایه تامين تامين سرمايه اميد

اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ  معدنی اکتشافی دشت يوز دره انجير
 آهن

49 1،6۲۲،۲00 

 935،431 34 توليد و فروش ميلگرد فوالد شاهرود

 7،308،765     ساير

  جمع
 

94,503,187 

 

 ۲0،000بالغ بر  1401ميليارد ریال و برای سال مالی  14،500برابر  1400طبق بررسی کارشناسی درآمد سود سهام در سال مالی 

 ميليارد ریال برآورد شده است.
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 معدنی و صنعتی چادرملو تحليل شرکت...      

 

 ميزان توليد و فروش
و ش مش ف والد  یگندله، آهن اسفنج ،یبندآهن دانهسنگ ت،يآهن، کنسانتره آپاتشرکت شامل کنسانتره سنگ یمحصوالت اصل

ف والد  یهاواحد بخار( اس ت. ش رکت 1و  یواحد گاز ۲)مشتمل بر  یبيترک کليس یگاواتم 500 روگاهين یشرکت دارا نیاست. ا

خرید محص والت  یعمده داخل انیاز مشتر عو آهن و فوالد ارف انيرانیا ریمبارکه، فوالد خوزستان، فوالد خراسان، آهن و فوالد غد

 کنسانتره و گندله شرکت هستند.

 1401و س ال   1400نوات قبل نشان داده است و برای پيش بينی سه ماهه آخر س ال در جدول زیر ميزان توليد شرکت طبق س

 از ظرفيت اسمی شرکت و پيش بينی خود شرکت استفاده شده است.

نه ماهه  1399سال  1398سال مقدار توليد )تن(

1400 

سه ماهه 

 1400چهارم 

کارشناسی 

 1400سال

کارشناسی سال 

1401 

  1۲،000،000  11،500،000  ۲،605،874  8،894،1۲6  11،467،855  6،04۲،763 کنسانتره آهن )خشک(

  0  0  0  0  ۲30،147  353،0۲0 سنگ آهن دانه بندي شده

  3،791،000  3،791،000  1،01۲،475  ۲،778،5۲5  3،730،637  1،481،354 گندله

  1،000،000  1،000،000  ۲40،569  759،431  1،0۲5،500  1،030،193 فوالد

  1،550،000  1،550،000  415،751  1،134،۲49  1،60۲،843  381،750 آهن اسفنجی

  58،801  58،801  14،700  44،101  61،679  5۲،154 آپاتيت

  18,399,801  17,899,801  4,289,369  13,610,432  18,118,661  9,341,234 جمع

 

و  1400است و منظور برآورد مقدار ف روش در س ه ماه ه پای انی س ال در جدول زیر مقدار فروش سنوات قبل نمایش داده شده 

 از ترکيب فروش  در سنوات قبل و ميزان توليد استفاده شده است. 1401سال 
 1401سال  1400سال  1400سه ماهه چهارم  1400نه ماهه  1399سال  1398سال تن-مقدار فروش

 8،۲09،000 7،608،661 1،593،399 6,015،۲6۲ 7،00۲،۲17 5،183،598 کنسانتره آهن )خشک( داخلی

 1،6۲1،000 1،610،775 430،4۲4 1،180،351 1،418،711 1،477،756 گندله داخلی

 600،000 57۲،764 144،341 4۲8،4۲3 430،447 633،977 فوالد داخلی

 350،000 ۲95،15۲ 1۲7،068 168،084 340،974 365،8۲5 آهن اسفنجی داخلی

 1،910،789 1،910،789 477،697 1،433،09۲ 3،101،04۲ ۲،910،345 روگاه(عرضه برق توليدي )ني

 400،000 359،147 96،۲۲8 ۲6۲،919 603،014 365،104 فوالد صادراتی

 190،۲79 ۲06،۲43 47،570 158،673 ۲49،138 596،581 ساير

 13،۲81،068 1۲،563،531 ۲،916،7۲7 9،646،804 13،145،543 11،533،186 جمع

 

ت اس  یماهه فص لفروش شمش فوالد خوزستان در ادوار سه متيق نيانگياز م یروش محصوالت کنسانتره و گندله تابعنرخ ف

 .درصد شمش فوالد خوزستان برآورد شده است ۲8.5درصد و نرخ فروش گندله  ۲1که در مفروضات نرخ فروش کنستانتره 

 ای ب ورس ک اال  ی)داخل  ازارب  یعرض ه و تقاض ا طیاز ش را تابع قيمت جهانی و نرخ ارز ونرخ فروش شمش فوالد  نيهمچن 

ف روش محص والت  یهامتيشمش شرکت  فوالد خوزستان، ق متيدر ق ريي. هرگونه تغکندیم تي( تبعیالمللنيب یهادهیمزا

 ذکر شده را متأثر خواهد کرد.
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سه ماهه  1400نه ماهه  1399سال  1398سال ريال-نرخ فروش

 1400چهارم 

 1401سال  1400سال 

کنسانتره آهن 

 )خشک( داخلی

6،۲4۲،376 16،705،845 ۲9،7۲0،3۲7 30،۲40،000 ۲9،8۲9،157 33،000،000 

سنگ آهن دانه 

 بندي شده داخلی

۲،۲55،۲49 11،736،409 18،409،910 14،400،000 18،409،910 15،000،000 

 43،500،000 41,893،807 41،040،000 4۲،۲05،153 ۲4،189،1۲3 9،590،043 گندله داخلی

 135،000،000 1۲5،38۲،530 1۲9،600،000 1۲3،961،609 85،057،366 38،647،708 فوالد داخلی

آهن اسفنجی 

 داخلی

19،399،746 43،5۲۲،579 83،584،904 83،5۲0،000 83،556،96۲ 87،000،000 

عرضه برق توليدي 

 )نيروگاه(

506،3۲6 617،713 1،۲۲6،877 1،۲۲6،877 1،۲۲6،877 1،47۲،۲5۲ 

 150،000،000 134،436،755 144،000،000 130،936،635 88،616،۲83 41،498،365 فوالد صادراتی

 

 مبلغ فروش

-مبلغ فروش

 ميليون ريال

سه ماهه چهارم  1400نه ماهه  1399 1398

1400 

 1401سال  1400سال 

کنسانتره آهن 

 )خشک( داخلی

3۲،357،968 116،977،955 178،775،554 48,184،386 ۲۲6،959،940 ۲70،897،000 

 70،513،500 67،481،479 17،664،585 49،816،895 34،317،375 14،171،743 گندله داخلی

 81،000،000 71،814،650 18،706،645 53،108،004 36،61۲،688 ۲4،501،758 فوالد داخلی

آهن اسفنجی 

 داخلی

7،096،91۲ 14،840،068 14،049،۲85 10،61۲،736 ۲4،66۲،0۲1 30،450،000 

عرضه برق توليدي 

 )نيروگاه(

1،473،58۲ 1،915،555 1،758،۲۲7 586،076 ۲،344،303 ۲،813،163 

 60،000،000 48،۲8۲،503 13،856،774 34،4۲5،7۲9 53،436،859 15،151،۲19 فوالد صادراتی

 3،468،965 3،193،5۲6 7۲۲،701 ۲،470،8۲5 3،00۲،060 3،۲01،197 ساير

 519،14۲،6۲8 444،738،4۲3 110،333،903 334،404،5۲0 ۲61،10۲،560 97،954،379 جمع

 

 ترکيب بهاي تمام شده
مه م  یژگ یگ ردد. وباشد که از معادن شرکت تامين میهن خام و کنسانتره مصرفی گندله میآمواد اوليه مصرفی شرکت عمدتا سنگ 

ن رخ  شی( است. البته افزاهيخصوص مواد اول هها )بتمام شده محصوالت آن ینرخ ارز بر بها شینداشتن افزا ريتاث یآهنسنگ یهاشرکت

 تی که بر سربار و در نها افتهی شیافزا زاتيآالت و تجه نيها اثر گذار است و در بلند مدت رقم استهالک ماشتوسعه آن یهاارز بر طرح

 باشد. یم یمانکاريپ نهیهن مربوط به هزاستخراج سنگ ا نهیهز یخواهد بود. اما بخش اصل رگذاريتمام شده تاث یبها
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ميلياون -ترکيب بهاي تماام شاده

 ريال

سه ماهه چهارم  1400نه ماهه  1399سال  1398سال

1400 

کارشناسی 

 1400سال

کارشناسی سال 

1401 

 38،0۲3،334 34،67۲،779 8،۲66،617 ۲6،406،16۲ ۲0،98۲،۲69 1۲،157،4۲7 مواد مستقيم

 30،۲۲3،68۲ ۲1،588،344 5،397،086 16،191،۲58 1۲،086،945 7،351،136 دستمزد

 98،056،591 75،131،399 15،9۲4،004 59،۲07،395 ۲8،113،436 ۲1،076،747 سربار

هزيناه حاان انتفاااا پروانااه بهااره 

 برداري از معادن

8،8۲4،1۲1 33،44۲،935 40،783،137 1۲،۲14،۲53 5۲،997،390 61،380،000 

بهااااي تماااام شاااده بااارق 

 وليدي)نيروگاه(ت

1،000،896 1،144،476 1،086،155 36۲،05۲ 1،448،۲06 1،737،847 

137،665،10 95،1۲6،47۲ 50،510،079 جمع
0 

41،801،959 184،389،911 ۲۲7،683،606 

 

ترکيب بهاي تمام شده

مواد مستقيم مصرفی دستمزد مستقيم توليد سربار توليد

 
 

 حاشيه سود
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 مفروضات برآورد سود 

 1401 1400سه ماهه چهارم  مفروضات

 ۲50،000 ۲40،000 رنرخ دال

 600 600 دالر-نرخ شمش صادراتی

 %۲۲ %۲1 ضريب نرخ کنسانتره به شمش

 %۲9 %۲8.5 ضريب نرخ گندله به شمش

 %8.5 %8.5 ضريب نرخ سنگ آهن به شمش

 

 پيش بينی صورت سود وزيان 

 

 نتيجه گيري 

به ازای ه ر س هم  ۲9/1۲/1400باتوجه به مطالب بيان شده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو می تواند در سال مالی منتهی به 

س ود ه ر س هم  ۲9/1۲/1401ریال سود محقق کند و با در نظر گرفتن مفروضات اعالمی برای س ال م الی منته ی ب ه  ۲،176

 گردد.ریال برآورد می ۲،403شرکت 

واحد برخوردار م ی  5.8تحليلی   P/Eدرصد از  70چادرملو با توجه به تحليل انجام شده و در نظر گرفتن سياست تقسيم سود 

مدت گزینه مطلوب و کم ریسکی برای سرمایه گذاری می باشد. در عين حال ذکر این نکته ني ز ض روری م ی  باشد با دید بلند

 باشد که مهمترین دغدغه شرکت طی سال های آتی کاهش ذخایر سنگ آهن در دسترس و اکتشافات معادن جدید می باشد.

 

 

ميليون ريال-شرح  

 

 
 

سه ماهه چهارم  1400نه ماهه  1399سال  1398سال

1400 

 1401ال س 1400سال 

 519،14۲،6۲8 445،458،574 110،333،903 335،1۲4،671 ۲61،10۲،560 97،954،379 فروش

 (۲۲7،683،606) (179،467،059) (41،801،959) (137،665،100) (95،1۲6،47۲) (50،715،531) بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

 ۲91،459،0۲۲ ۲65،991،515 68،531،944 197،459،571 165،976،088 47،۲38،848 سود ناخالص

 (1،9۲8،561) (1،396،485) (349،1۲1) (1،047،364) (936،437) (437،۲00) هزينه فروش, اداري و عمومی

 ۲89،530،460 ۲64،595،030 68،18۲،8۲3 196،41۲،۲07 165،039،651 46،801،648 سود)زيان( عملياتی

 0 0 0 0 (59،830) (۲65،530) هزينه هاي مالی

آمدها و هزينه هاي ساير در

درآمد سرمايه گذاري  -غيرعملياتی

 ها

6،957،313 19،886،370 8،305،7۲9 15،938،117 ۲4،۲43،846 31،۲17،794 

ساير درآمدها و هزينه هاي 

 اقالم متفرقه -غيرعملياتی 

185،40۲ 5۲5،۲68 447،917 0 447،917 0 

سود )زيان( عمليات در حال تداوم 

 قبل از ماليات

53،678,833 185،391،459 ۲05،165،853 84،1۲0،940 ۲89،۲86،793 3۲0،748،۲54 

 (34،743،655) (30،307،35۲) (7،500،110) (۲۲،807،۲4۲) (14،458،679) (7،767،694) هزينه ماليات بر درآمد سال جاري

 ۲86،004،599 ۲58،979،440 76،6۲0،8۲9 18۲،358،611 170،93۲،780 45،911،139 سود)زيان( خالص

ريال-سود هر سهم  1،043 3،080 3،۲86 644 ۲،176 ۲،403 

 119،000،000 119،000،000 119،000،000 55،500،000 55،500،000 44،000،000 سرمايه
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 تحليل حساسيت 

 

  

 نرخ دالر

 

2,403  220,000  230,000  240,000  250,000  260,000  270,000  280,000  

 نرخ شمش

 دالر-

500 1،588  1،690  1،79۲  1،894  1،996  ۲،098  ۲،۲00  

520 1،678  1،784  1،890  1،996  ۲،10۲  ۲،۲08  ۲،314  

540 1،767  1،877  1،987  ۲،098  ۲،۲08  ۲،318  ۲،4۲8  

560 1،857  1،971  ۲،085  ۲،۲00  ۲،314  ۲،4۲8  ۲،54۲  

580 1،947  ۲،065  ۲،183  ۲،301  ۲،4۲0  ۲،538  ۲،656  

600 ۲،036  ۲،159  ۲،۲81  ۲،403  ۲،5۲6  ۲،648  ۲،770  

620 ۲،1۲6  ۲،۲53  ۲،379  ۲،505  ۲،63۲  ۲،758  ۲،885  

640 ۲،۲16  ۲،346  ۲،477  ۲،607  ۲،738  ۲،868  ۲،999  
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 2100 1700 سطوح بازدارنده از رشد )مقاومت(

 1475 1550 سطوح بازدارنده از افت )حمايت(

و افزایش سرمایه این تحليل بعد از حذف سود تقسيمی 

 های این شرکت ارائه شده است. 

ش را ادامه داد و مانند سال قبل روند مثبت کچاد در

بقيه ی بازار شرایطی منفی و قوی نداشت و حتی سقف 

این سطح )تومان ساخت  1475جدیدی را در منطقه ی 

تومان  3150قبل از افزایش سرمایه اخير محدوده ی 

تومان رسيد به دفعات با این  1475بود(. بعد از اینکه به 

سطح برخورد داشت ولی موفق به شکستن آن نشده بود 

و الگویی ادامه دهنده ساخته بود که نهایتا در انتهای 

سال قبل موفق به عبور از این سطح شد و در باالی آن 

 تثبيت شده است و از ساختاری صعودی برخوردار است. 

فاز اصالحی قرار دارد این ساختار صعودی در این روزها در 

که اصالحی بين راهی محسوب می شود و به نظر نمی رسد 

که افت زیادی داشته باشد و در همين روزها حتی برای 

خرید کم ریسک محسوب می شود و بعيد است حتی به 

تومان هم دوباره برگردد. از این سهم انتظار می  1475سطح 

تومان هم  ۲000رود که در ادامه ی روند مثبت به باالی 

 برسد و از این رو ارزش خرید دارد. 
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 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تحليل شرکت   
 )ميليون ريال(سرمايه 

27.250.000 

 آخرين قيمت

8610 

 صنعت مربوط

 شرکتهاي چندرشته اي صنعتی

P/E سهم 

61/5 
 

 238.710.000 :ارزش بازاري شرکت )ميليون ريال( 127 پيش بينی شده: EPSآخرين  7606----8610ماه اخير:  12دامنه تغيير 

 17/01/1401آخرين تاريخ معامله:  1000: پيش بينی شده DPSآخرين  34/26 ماه اخير: 12بازدهی

   91/17: اخيربازدهی ماه 

 

 معرفی
درصدی می باشد و در  64از شرکت های تحت مالکيت بانک ملی با مالکيت  "وبانک"سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با نماد 

ميليارد ریال در دسته شرکت های سرمایه  ۲38.710بازار سهام نيز در گروه چند رشته ای است صنعتی با ارزش بازاری برابر  

 رح بورس اوراق بهادر می باشد.گذاری بزرگ و مط

با ثبات بوده و سياست این مجموعه سودآور نمودن نمادهای زیر مجموعه و دریافت سود حداکثری  "وبانک "ترکيب سهامداران 

  .در راستای سياست های کالن مجموعه بانک ملی ميباشد

اه داری ميتوان انتظار داشت که شرکت های زیر مجموعه البته با توجه به الزامات بانک مرکزی به بانک ها مبنی بر خروج از بانگ

بانک ملی که در سبد پرتفوی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی است با فروش در سال های آتی مواجه شود که خود ميتواند 

 .ملی توسط بانک ملی نيز مطرح است نقدینگی مناسبی را روانه این شرکت کند. در عين بحث واگذاری گروه توسعه

 

 روند سودآوري

 
 

عمده سود محقق شده از محل سود سهام شرکت های زیر مجموعه می باشد و سياست تقسيم سود شرکت اصلی نيز با توجه به 

 .سياست سهامدار عمده حداکثری می باشد
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 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تحليل شرکت...
 

 بررسی صورت وضعيت پرتفوي

 مازاد ارزش ارزش بازار بهاي تمام شده مالکيت نماد

 ميليون ریال يون ریالميل ميليون ریال    

 176،۲۲۲،378 186،874،714 10،65۲،336 %51.00 شاراک

 38،061،58۲ 46،183،000 8،1۲1،418 %45.00 وبشهر

 30،۲50،957 34،۲74،530 4،0۲3،573 %87.00 سيدکو

 ۲4،۲14،594 ۲6،538،737 ۲،3۲4،143 %33.00 بترانس

 16،338،89۲ 19،348،876 3،009،984 %58.00 وتوسم

 11،705،198 1۲،617،866 91۲،668 %31.00 پکرمان

 11،114،081 11،906،177 79۲،096 %34.00 زپارس

 3،558،560 4،6۲5،8۲۲ 1،067،۲6۲ %14.00 شفا

 3،113،534 3،630،73۲ 517،198 %14.00 وسنا

 3،576،53۲ 3،60۲،305 ۲5،773 %1۲.00 سيمرغ

 ۲،611،403 ۲،634،9۲7 ۲3،5۲4 %۲.00 کاال

 44،806 1،۲0۲،188 1،157،38۲ 0 دفوال

 1۲9،10۲ 1،1۲5،0۲3 995،9۲1 0 فملی

 1،980،3۲۲ 7،138،351 5،158،0۲9   ساير

 322,921,941 361,703,248 38,781,307  جمع

 

  .ميليارد ریال ميباشد 361.703ميليارد ریال و ارزش بازار پرتفوی بورسی  38.781پرتفوی بهاي تمام شده  -

 ریال به ازای هر سهم می باشد. 11.837ميليارد ریال می باشد که معادل  3۲۲.9۲1رتفوی بورسی پارزش افزوده  -

بهاي تمام  مالکيت نام شرکت

 شده

ارزش 

 کارشناسی

مازاد 

 ارزش

 ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال    

 8،434،159 8،500،000 65،841 %97.00 توسعه کشت و صنعت ملی

 0 6،000،943 6،000،943 %100.00 ن وصنعت ملیبين المللی ساختما

 0 5،500،000 5،500،000 0 سپرده هاي بانکی

 0 1،434،048 1،434،048 0 سرمايه گذاري در امالک

 0 4،184،375 4،184،375 %58.00 اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

 0 3،781،180 3،781،180 %3.00 اعتماد کارگزاري بانک ملی ايران

 0 1،061،910 1،061،910 %۲9.00 پتروشيمی بين الملل قشم )حن تقدم(صنايع 

 0 783،۲45 783،۲45 %4۲.00 ايران پوپلين )حن تقدم(

 0 635،774 635،774 %14.00 صنايع پتروشيمی بين الملل قشم

 0 3،583،915 3،583،915   ساير

 8،434،159 35،465،390 ۲7،031،۲31   جمع
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 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تحليل شرکت...    
 

ارایی های خارج از بورس سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سرمایه گذاری در امالک به بهای تمام شده از جمله مهمترین د

ميليارد ریال می باشد. که در ارزش گذاری لحاظ  9،000ميليارد ریال می باشد که ارزش روز این دارایی ها بالغ بر  1430

 نشده است.

 متراژ شرح ملک

 ۲5،943 خريداري شده از گروه صنايع بهشهرملک بخارست 

 71،350 جاده مخصوص 11زمين و ساختمان خريداري شده از شرکت مدار واقع در کيلومتر 

 5،000 زمين و ساختمان خريداري از شرکت ارج

 757 زمين و ساختمان خريداري از شرکت ارج وافع در نازي آباد

 3،895 المللی ساختمان و صنعت ملی ساختمان همايون خريداري شده از شرکت بين

 15۲،500 سه قطعه زمين خريداري شده از ايران پولين واقع در رشت

 1،145 ساختمان ظفر

 ۲3،000 درصد متعلن به وبانک است 40اراضی پارس اباد توسط شرکت دامپروري پارس منتقل شده که 

 314 يک دستگاه آپارتمان کيش برج صدف

 55 ظر رشتيک باب مغازه در من

 درصدی قند نقش جهان و قند پيرانشهر می باشد که ارزش روز پرتفوی  ۲۲و  ۲7توسعه کشت و صنعت ملی سهامداری  

ميليارد ریال می باشد که با ا حتساب حقوق صاحبان سهام ارزش خالص دارایی  7910ميليارد ریال و ارزش افزوده  8593

 ردد که در ارزش گذاری لحاظ شده است.ميليارد ریال برآورد می گ 8437این شرکت 

با  جبين المللی ساختمان وصنعت ملی پروژه های ساختمانی نظير پروژه بازار قطعات خودرو در جاده مخصوص کرشرکت 

متر مربع، پروژه مسکونی  50.000مترمربع،  پروژه الماس تهران در سوهانک با متراژ قابل فروش  14905متراژ قابل فروش 

متر مربع می باشد که ارزش برآوردی این پروژه ها با در نظر گرفتن  ۲8430ری الدوز تبریز با متراژ قابل فروش تجاری ادا

دو پروژه تهران در سال در ارزش گذاری لحاظ نشده است. ) ميليارد تومان ميباشد که ۲000سهم و درصد مشارکت بالغ بر 

 .تکميل خواهد شد( 140۲-1403

 

 ( NAVارزش خالص دارايی )

 ميليون ریال -

 3۲۲،9۲1،941 تفاوت ارزش بازار سرمايه گذاري هاي بورسی نسبت به بهاي تمام شده 

 8،434،159 تفاوت ارزش بازار سرمايه گذاري هاي  خارج بورسی نسبت به بهاي تمام شده 

 59،3۲0،654 جمع حقوق صاحبان سهام

 31،۲89 ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريها

 ۲7،۲50،000 سرمايه

 NAV 14،338)به ازاي هرسهم(                     

 8760 قيمت روز )ريال(

P/NAV 61% 
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 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تحليل شرکت...
 

ریال و با در نظر گرفتن ارزش کارشناسی امالک و شرکت بين المللی ساختمان ارزش  14338ارزش خالص دارایی شرکت 

قيمت های فعلی سهم در بازار بورس نسبت به دارایی های  ریال قابل افزایش می باشد که 16000خالص دارایی وبانک به 

 تحت تملک پایين ارزیابی می شود که نشان از ارزندگی قيمت روز نسبت به ارزش دارایی ها دارد.

 

 تاثير شرکت هاي زير مجموعه در پيش برد اهداف بودجه 

 

 
 

زایش نرخ ارز و ثبات ، انتظار ميرود با توجه به افردی را بر کسب درآمد سود سهام داپتروشيمی شازند بيشترین تاثير پذیر

-۲100ت که اثر پذیری مستقيمی بر قيمت محصوالت این شرکت دارد در سال جاری شاهد تحقق سود نسبی قيمت نف

 ریال قابل تقسيم می باشد. 1500ریال باشيم که از این ميزان حداقل  ۲۲00

تومان باشد از این رو محدوده  1100-1000سيم سود و دارایی ها حداقل انتظار ميرود ارزش واقعی شرکت با توجه به تق

 .قيمت های فعلی ميتواند مناسب برای سرمایه گذاری در مقطع حاضر مورد بررسی قرار گيرد
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 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شرکت تکنيکال تحليل  

 

 

 

 

 

 

 

J A S O N D 2021 M A M J J A S O N D 2022 M A

1000
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 1090 900 شد )مقاومت(سطوح بازدارنده از ر

 700 790 سطوح بازدارنده از افت )حمايت(

این تحليل بعد از حذف سود تقسيمی و افزایش سرمایه 

 های این شرکت ارائه شده است. 

تومان وارد فاز  1800دو سال قبل که وبانک از باالی 

تومان هم افت داشت و نهایتا در  555اصالحی شد تا 

 1090باالتر از سال گذشته پایين تر از این منطقه و 

تومان معامله نشد. در طی این ماه ها هم شرایطی خنثی 

ش را به ینکه خط روند نزولی و کوتاه مدتیداشته که با ا

سمت باال شکسته است هنوز قدرت چندانی در طرف 

 خریدار دیده نمی شود. 

از این رو هنوز تایيد نهایی برای برگشت به روند مثبت را 

ز ظ اهر ای ن س هم ه م ک ه ش باهت صادر نکرده است اما ا

زیادی به خيلی از سرمایه گذاری های مه م دارد، مش خص 

است که شرایط برای روند مثبت فراهم می باشد و ش اید در 

هر اصالح کوتاهی که این سهم انجام دهد بتوان ب ا ریس ک 

کم توصيه به ورود داشت. سطح ضرر هم در چن ين ح التی 

 800د. از ای ن رو زی ر تومان ق رار م ی گي ر 700زیر سطح 

تومان ریسک کمی دارد و برای خرید مناسب است. احتمال 

استت و  و حتی باالتر هم برسد بس يار زی اد 1090اینکه به 

 ش را هم ببيند.حتی ممکن است که سقف قبلی
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 بازارهای بين الملل     
 پيش بينی قيمت طال 

دالر رسيد شاهد نوسان کم دامنه آن بر روی همين سطح بوده ایم و  1915از انتهای سال قبل که قيمت طال به سطح حمایتی 

نشان نداده است اما این نوع شرایط خنثی می تواند در نهایت به ادامه ی روند  در عين حال نشانه ی مثبتی هم در این هفته ها

دالر می تواند تقویت شود ولی فعال سناریوی مثبت  1900مثبت منجر شود. با این حال سناریوی منفی هم در صورت افت به زیر 

از دست بدهد و در آنصورت سناریوی مثبت باز  دالر را 1860از وزن باالتری برخوردار می باشد. بدترین سناریو اینست که کف 

 هم منتفی می شود. 

August September October November December 2022 February March April

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

 
ارز  15در جدول زیر به ارزهای مهم دنيا مانند دالر و یورو و ین و ... پرداخته شده است. شاخص دالر ارزش این ارز را نس بت ب ه 

است که ع الوه ب ر وض عيت موج ود  دالربت سایر ارزهای عمده در مقابل عمده دنيا نشان می دهد. بقيه نسبتها هم متعلق به نس

 آنها هم ارائه شده است. پيش بينی روندهای زمانی کوتاه مدت و بلند مدت 

Apr 06, ۲0۲۲ 

 
ارزش 

 روز

روند 

 بلندمدت

روند کوتاه 

 مدت
 سطوح مقاومتی سطوح حمايتی

 100.8 100 97.7 98.8 مثبت مثبت 99.43 شاخص دالر

USDX  هنوز روند مثبت غالب است توضيحات 

 1.118 1.103 1.07۲ 1.088 منفی منفی 1.091 يورو

EURUSD  با احتمال زیاد بزودی کف جدیدی بسازد توضيحات 

 1.34 1.3۲7 1.۲94 1.3 خنثی منفی 1.309 پوند انگلستان

GBPUSD  احتمال شرایط خنثی باالست توضيحات 

 1۲7 1۲5 1۲1.۲ 1۲۲.3 مثبت مثبت 1۲3.84 ين ژاپن

USDJPY  فعال شرایط خنثی محتمل است توضيحات 

 0.770 0.766 0.745 0.751 مثبت مثبت 0.757 دالر استراليا

AUDUSD  فعال نشانه ی منفی مشاهده نمی شود توضيحات 

 48۲00 47000 40500 44400 خنثی خنثی 45300 بيت کوين

BTCUSD  خ نداده استفعال جهت گيری محکمی ر توضيحات 
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 بازارهای بين الملل...       
 

 

 در این جدول به قيمت سه کاالی عمده در بورس های کاالیی به همراه روندهای قيمتی زمانی پرداخته شده است. 
 

Apr 06, ۲0۲۲ 

 
قيمت 

 روز

روند 

 بلندمدت

روند کوتاه 

 مدت
 سطوح مقاومتی سطوح حمايتی

 1۲8 116 9۲.5 97.1 مثبت مثبت 103 نفت خام

CRUDE 

OIL 
 احتمال رشد کوتاه مدتی وجود دارد توضيحات 

 1990 1965 1860 1910 خنثی مثبت 19۲8 طال

GOLD  فعال شرایطی خنثی را شاهد هستيم توضيحات 

 ۲6 ۲5.7 ۲3.8 ۲3.9 اصالح مثبت ۲4.35 نقره

SILVER  امکان رشد کوتاه مدتی وجود دارد توضيحات 

 

 

 کاالهای پایه فلزی در جدول زیر ارائه شده است.پيش بينی روند قيمت 

 

Apr 06, ۲0۲۲ 

 
قيمت 

 روز

روند 

 بلندمدت

روند کوتاه 

 مدت
 سطوح مقاومتی سطوح حمايتی

 10740 10485 9860 10۲۲0 خنثی خنثی 10375 مس

COPPER  فعال شرایطی خنثی دارد توضيحات 

 4700 4465 40۲5 4110 مثبت مثبت 4336 روي

ZINC  همچنان روند مثبت غالب است اتتوضيح 

 ۲535 ۲450 ۲308 ۲370 اصالح مثبت ۲413 سرب

LEAD  احتمال اصالح کوتاه مدتی وجود دارد توضيحات 
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 نکات تحليلی بازار 

رد مهمترين صنايع و مشترکين گرامی. از اين پس می توانيد هر هفته در اين بخش نکات کليدي از ديد تحليل تکنيکی و بنيادي را در مو

 سهام بورس مطالعه فرماييد. 

 

 .پرداخته خواهد شد 1400در این شماره به بررسی گزاراشات ماهانه اسفند و تجميعی فصل زمستان 

 گروه پتروشيمی

  
تجميعی سه 

 ماهه پاييز
 ماهانه اسفند

تغيير 

 ماه
 نکته عملکرد اسفند

تجميعی سه ماهه 

 زمستان

تغيير درآمد  

 فصل

 %179 ۲9،473،346 $570/صادراتی  $375اوره حمایتی %948 19،418،145 10،577،406 شاکرما

 %60- 4،971،613 19،819،758 شخارک
/ فروش نامنظم  $305متانول 

 کاهش فروش متانول
30،807،1۲9 55% 

 %55 53،864،568 $510/صادراتی $375اوره حمایتی %۲13 34،585،381 34،796،537 شيراز

 %38 ۲،891،648 5،685,868 شکام
 

6،715،474 18% 

 %14 ۲31،478،175 نرخ افزایش %۲- 8۲،۲15،530 ۲03،771،476 نوری

 %1۲ 47،978،134 نرخ افزایش %19 19،193،91۲ 4۲،859،057 شگویا

 %9 11،585،۲73 نرخ کاهش %11 4،504،3۲1 10،597،863 شغدیر

 %9 9۲،007،356 اقی بدون تغييراتيلن افزایش الب %4 31،8۲۲،760 84،4۲3،963 مارون

 %5۲ 58،039،307 115،۲30،741 پارس
 

1۲۲،046،964 6% 

 %5 56،48۲،698 نرخ ها بدون تغيير %1۲ ۲0،7۲8،153 53،679،777 شاراک

 %8 ۲9،۲86،314 73،81۲،797 آریا
نرخ پلی اتيلن بدون تغيير/ نرخ 

 اتيلن و سی تری پالس افزایش
76،3۲۲،1۲6 3% 

 %1۲- 5،945،119 نرخ کاهش %۲0- 1،849،۲16 6،735،347 شبصير

 %1۲- 1۲،078،949 نرخ افزایش %15- 3،948،496 13،715،375 شيران

 %14- 37،611،۲53 $375متانول  %197 ۲3،717،419 43،9۲3،۲61 زاگرس

 %15- ۲4،186،437 $36۲متانول  %63- 4،۲56،53۲ ۲8،450،665 شفن

 %19- 5،646،501 رخ کاهشن %1۲ 1،986،138 6،954،53۲ شجم

 %۲3- ۲1،866،043 نرخ کاهش %۲0 8،633،905 ۲8،578،013 جم پيلن

 %۲7- 17،789،130 91،373،351 بوعلی
نرخ ریفرميت برش سبک  افزایش/ 

 گازمایع و بنزن بدون تغيير
67،755،964 -۲6% 

 %30- 66،5۲8,495 $570/صادراتی  $375اوره حمایتی %33 ۲7،530،349 94،387،38۲ شپدیس

 %77 5،131،898 19،5۲0،189 خراسان
 $5۲9/صادراتی  $375اوره حمایتی

 کاهشی
11،806،766 -40% 
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 , شيميايی و پااليشگاهیگروه پتروشيمینکات تکنيکی 
ت و در شرایط مناسبی رخ داد ولی بعد از بازگشایی این سهم نوسان زیادی نداشته و به نظر این توقف موقت اس فارسبازگشایی 

 بزودی به روند مثبت بر می گردد. 

ش را حفظ کرده است و همچنان از نشانه های مثبت خوبی برخوردار است و انتظار داریم که در در این هفته روند مثبت تاپيکو

 هفته های بعد دوباره سقف سال قبل را ببيند و حتی شکستن این سطح در همين ماه ها را باید انتظار داشت. 

ین هفته ها شرایطی خنثی دارد که بعد از رشد مناسبی که داشته خيلی عجيب نيست و این سهم به نظر آماده ی در ا شپدیس

 اصالحی کوتاه مدتی می باشد. 

ش برگشته است و احتماال در همين منطقه هم در کوتاه خود در این هفته ها به سقف قبلي با رشد مناسب پتروشيمی کرمانشاه

 دا احتمال شکستن این سطح وجود دارد. مدت متوقف شود ولی بع

تومان نزدیک شده است و به نظر نشانه های  ۲60با رشد مناسبی که در این روزها داشته به اولين مقاومت مهمش یعنی  پترول

 مثبت این سهم برای برگشت تکميل شده اند و هر اصالحی می تواند فرصتی برای ورود باشد. 

را کامل کرده است و به نظر در هفته های بعد این سهم وارد فاز اصالحی می شود و فعال یک موج بزرگ  پتروشيمی زاگرس

 انتظار مثبتی در کوتاه مدت نباید داشت. 

هم با رشد مناسب به سقف ماه های قبل رسيده است و بعيد نيست که فعال در همين محدوده در جا بزند اما نهایتا از این  شگویا

 د. منطقه هم عبور خواهد کر

موفق شد تا در همين دو ماه با رشد پر شتابی که داشته از مقاومتهای سال قبل عبور کند و سقف جدیدی بسازد و  آریاساسول

 ش موقت به نظر می رسد. کامل نشده است و از این رو توقف هنوز هم روند مثبت این سهم

م همچنان از روندی مثبت برخوردار است و می تواند در این روزها به نظر اصالحی بين راهی است و این سه جم پيلناصالح 

 بعدا سقف باالتری را تجربه کند. 

تومان داشته، به نظر در هفته های بعد هم شرایطی اصالحی داشته باشد و  3040هم با رشد مناسبی که تا منطقه ی  پارسان

 فعال انتظار رشد در کوتاه مدت را نداریم. 

تومان زیاد است و شاید در هفته های بعد این سهم شرایط اصالحی  1380ه رسيدن به منطقه ی با توجه ب وغدیراحتمال توقف 

 ش را ادامه دهد. 

در این هفته ها رشد مناسبی داشته است و به نظر واکنش منفی در انتهای هفته نشان از اصالح قيمتی این سهم در  شبندر

 کوتاه مدت داشته باشد. 

این هفته تجربه کرده است و شاید در کوتاه مدت اصالح کند اما نشانه ی منفی در روند بلندمدت هم رشد مناسبی را در  شپنا

 ندارد. 

 هم با واکنش منفی ای که در انتهای هفته نشان داده است در کوتاه مدت در شرایط اصالحی باقی بماند.  شترانبه نظر 

تومان و واکنش منفی به این سطح، اصالحی را شروع کرده  1960هم با احتمال بسيار باال با رشد مناسب تا منطقه ی  شپاس

 است که هفته های آتی ادامه خواهد داشت. 
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 گروه فلزات اساسی و زنجيره فوالد

  
تجميعی سه ماهه 

 پاييز
 نکته عملکرد اسفند تغيير ماه ماهانه اسفند

تجميعی سه ماهه 

 زمستان

تغيير درآمد  

 فصل

 %33 1,147،49۲ 1،049،140 کيميا
افزایش فروش شمش و کنستانتره 

 روی با نرخ مناسب 
۲،770،179 164% 

 %41 1،۲80،756 1،۲56،654 فزرین
فروش کنستانتره روی از موجودی 

 البته با نرخ خيلی ارزان
3،117،104 148% 

 %103 3،558،8۲0 5،545،954 کنور
 

10،403،471 88% 

 %75 1۲،905،137 $3593روی شمش  %36 5،967،7۲6 7،358،951 فاسمين

 %47 34،460،318 افزایش فروش شمش %104 15،631،988 ۲3،378،369 فجهان

 %30 14،540،758 ۲1،1۲7،155 ارفع

افزایش مقدار توليد و فروش/ نرخ 

م 131به  139شمش کاهش از 

 $545ریال / 

30،814،01۲ 46% 

 %134 84،73۲،808 1۲8،706،715 فخوز
ی شمش و افزایش فروش صادرات
 $56۲اسلب/ شمش 

171،578،5۲0 33% 

 %۲۲ ۲46،981،387 $1091نرخ کاتد  %1 85،648،410 ۲0۲،066،0۲1 فملی

 %54 3،648،470 6،493،605 فنورد
 

7،6۲3،۲5۲ 17% 

 %37 1،597،669 3،63۲،875 کزغال
 

4،۲6۲،933 17% 

 %1۲ ۲،588،819 درصد نرخ 10رشد  %۲۲- 703،151 ۲،3۲0،803 کپرور

 %8 33،670،656 93،648،736 وبذ
 

96،44۲،039 3% 

 %51 6،859،448 15،814،5۲7 فباهنر
 

16،۲19،738 3% 

 %7- 38،95۲،9۲8 115،935،461 کچاد
 

118،۲77،554 ۲% 

 %38 3،586،۲94 8،84۲،970 فسپا
 

8،90۲،۲09 1% 

 %0 55،581،49۲ 560$شمش  %6- 18،750،306 55،646،774 کاوه

 %1 ۲66,۲95 781،53۲ کطبس
 

778،918 0% 

 %3- 1۲3،940،886 388،843،974 فوالد
 

384،330،634 -1% 

 %3۲1 77،660،078 1۲7،414،900 کگل
افزایش مقدار فروش گندله از 

 موجودی
118،633،386 -7% 

 %7- 56،999،835 $587اسلب  %38 ۲3،888،031 61،۲67،531 هرمز

 %10- 14،371،916 نرخ کاهش %63 5،177،156 15،996،3۲۲ فجر

 %13- 104،664 39۲،896 کشرق
 

344،630 -1۲% 

 %45 30،799،114 84،4۲8،570 کگهر
افزایش فروش گندله به دليل عرضه 

 در بورس کاال
68،300،818 -19% 

 %30- ۲،811،805 نرخ کاهش %11 991،049 4،018،۲۲۲ فروس

 %41 3،966،8۲6 ۲7،498،634 فوکا
 

19،1۲7،388 -30% 

 %34 909،359 3،711,65۲ فپنتا
 

۲،500،761 -33% 

 %18- 300،3۲5 ۲،۲98،91۲ فرآور
 

1،150،6۲8 -50% 

 6،365،۲93 ۲1،400،314 فسبزوار

بهبمن توليد و 

فروش متوقف به 
 دليل قطع گاز

 
6،904،494 -68% 
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 و معدنی گروه فلزاتنکات تکنيکی 
داشت واکنش منفی نشان داده است که این سهم را فعال در فاز اصالحی نگه  تقریبا تا سقف سال قبل ش رشد فوالد مبارکهبعد از اینکه 

 می دارد و هفته های بعد هم احتمال اصالح فوالد زیاد است. و فرصتی برای خرید ایجاد خواهد شد.

ت این سهم را در فاز تومان رسيده و واکنش منفی ای داشته که شاید در کوتاه مد 800هم با رشدی که داشته به نزدیکی مقاومت  فملی

 اصالحی نگهدارد.

هم در این هفته مانند دو سه هفته ی قبل رشد مناسبی داشت و با واکنشهای منفی ای که در انتهای هفته رخ داده است این سهم  فخوز

 کند.  هم بعيد نيست وارد فاز اصالحی در کوتاه مدت شده باشد و فرصتی برای خرید کم ریسک را در هفته های بعد فراهم

هم با واکنش منفی در این هفته به فاز اصالحی وارد شده است و هفته های بعد هم شرایطی منفی داشته باشد.  فوالد کاوهبا احتمال باال 

 تومان نشده است ولی در موج بعدی احتمال شکستن این سطح زیاد است.  13۲0این سهم فعال موفق به عبور از مقاومت 

اصالح داشته باشد ولی  تاب باالیی این هفته رشد داشته به نظر با واکنش منفی در انتهای هفته در دوره ای کوتاههم که با ش فوالد ارفع

 ش را دوباره از سر خواهد گرفت. روند مثبت

 هم که رشد مناسبی را در دو ماه اخير تجربه کرده است به نظر با واکنش منفی ای که نشان داده است فعال اصالح کند.  هرمز

تومان قرار دارد و طبيعتا تا این  3100موفق نشد تا در این هفته نشانه ای مثبت بر جا بگذارد و همچنان در زیر سطح مقاومتی  فسبزوار

تومان هم بسيار اندک است و در  ۲700سطح شکسته نشود شرایط برای روندی مثبت فراهم نمی شود. با این حال احتمال افت به زیر 

 ایط برای نگهداری منطقی است. باالی این سطح شر

تومان معامله می شود از روندی مثبت برخوردار  ۲015در این هفته واکنش منفی نشان داد اما چون هنوز هم باالی سطح  فجربا اینکه 

 است. 

وند مثبت را داشت در این چند هفته شرایطی اصالحی داشته و این اصالح نوعی تراکم است که بزودی می توان انتظار برگشت به ر کچاد

 و برای همين در این روزها برای خرید ریسک پایينی دارد. 

 هم در شرایطی اصالحی قرار دارد و این اصالح موقت است و این سهم دوباره به روند مثبت بر خواهد گشت.  کگل

ان رسيده است و واکنش منفی ای توم 5350ش یعنی شته به سقف سال قبل و مقاومت مهمبا رشد مناسبی که در این دو هفته دا کگهر

 ش را ادامه می دهد. باقی بماند اما دوباره روند مثبتهم نشان داده که شاید در کوتاه مدت زیر این سطح 

ش برای در روند جدیدش می باشد و اصالح در این هفته به معنای پایان اولين موج مثبت این سهم کرویبا احتمال باال واکنش منفی ی 

 می کشد و نهایتا روند مثبت ادامه می یابد.  هفته ها طول

 تومان هم برگردد. 1900ش را باید داشت. شاید دوباره زیر در کوتاه مدت انتظار اصالح قيمت هم وارد فاز اصالحی شده است و فاسمين

تومان می بایست افت  ۲400هم با واکنش منفی در این هفته وارد فاز اصالحی شده و موج مثبتی را کامل کرده است و به سمت  فرآور

 داشته باشد. 

تومان هم  ۲600جا زدن می باشد اصالح ش را در هفته های بعد هم ادامه خواهد داد. شاید تا زیر هم که در این روزها در حال در کبافق

 افت داشته باشد. 
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 گروه سيمان

  
تجميعی سه ماهه 

 پاييز
 اسفندنکته عملکرد  تغيير ماه ماهانه اسفند

تجميعی سه ماهه 

 زمستان
 تغيير درآمد فصل 

 %10- 1،339،505 ۲،854،047 سپاها
 614نرخ افزایشی/ کلينکر صادراتی

 471سيمان 
4،1۲1،773 44% 

 %31 1،431،105 558پاکتی 434نرخ افزایشی/ فله  %31 598،049 1،094،574 ساراب

 %30 565،148 1،095،856 سخاش
 658فله  686نرخ افزایشی/ پاکتی 

 66۲پاکتی پوزوالنی 
1،353،۲63 ۲3% 

 %۲۲ ۲،۲00،535 474سيمان  551کلينکر  %179 1،097،۲41 1،797،934 سهگمت

 %33 1،438،857 3،035،۲47 ستران
 540نرخ افزایشی/ سيمان داخلی 

 487بورس کاال 
3،533،863 16% 

 %84 889،43۲ 1،516،043 سفانو
 607پاکتی 485نرخ افزایشی/ فله 

 5۲7ادراتی ص
1،738،183 15% 

 %۲ ۲،63۲،695 778صادراتی  605پاکتی 5۲6فله  %8 966،991 ۲،586،669 سمازن

 %1- 1،773،۲89 49۲داخلی افزایشی  663صادراتی  %۲9 70۲،668 1،788،550 سرود

 %49 588،۲66 1،177،774 سکرد
سيمان  635نرخ افزایشی/ کلينکر

489 
1،144،850 -3% 

 %44 55۲،۲87 1،۲37،740 سبهان
 633نرخ افزایشی/ کلينکر صادراتی

 581پاکتی  473فله 
1،134،6۲7 -8% 

 1،1۲6،089 ساوه
 

 
 

931،598 -17% 

 %19- 1،53۲،89۲ 511نرخ افزایش داخلی  %6۲ 669،956 1،89۲،64۲ سشرق

 %۲- 1،047،807 4،531،063 سخوز
صادراتی  494نرخ افزایشی/ داخلی 
67۲ 

3،393،666 -۲5% 

 %30- 1،656،949 5۲6نرخ افزایش داخلی  %84 859،346 ۲،351،445 صوفیس

 %41- 1،056،678 495نرخ افزایشی/داخلی  %۲56 741،450 1،798،057 ساروم

 

 گروه کاشی و سراميک

  
تجميعی سه ماهه 

 پاييز
 تغيير ماه ماهانه اسفند

نکته عملکرد 

 اسفند

تجميعی سه ماهه 

 زمستان

تغيير درآمد  

 فصل

 %33 1،476،981 توليد افزایش %15 574،49۲ 1،107،894 حافظک

 %15 5۲7،713 1،340،495 کپارس
 

1،488،596 11% 

 %5 816،483 ۲،۲49،64۲ کساوه
 

۲،337،719 4% 

 %4 184،733 560،004 کسعدی
 

557،۲5۲ 0% 

 %۲0- 44۲،۲15 1،74۲،53۲ کلوند
 

1،5۲۲،3۲7 -13% 
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 گروه کانی غير فلزي

  
سه تجميعی 

 ماهه پاييز
 نکته عملکرد اسفند تغيير ماه ماهانه اسفند

تجميعی سه ماهه 

 زمستان
 تغيير درآمد فصل 

 %۲3 361،844 566،599 کاذر

توليد و فروش افزایش/ 

ميانگين نرخ های فصل 

 باالتر

953،961 68% 

 %19 ۲،410،549 نرخ ها افزایشی %۲1- 698،۲91 ۲،033،451 کفرا

 %66 84۲،68۲ 1،637،371 کهمدا
فروش ماه اسفند از 

 موجودی
1،916،177 17% 

 %14 ۲33،894 701،759 کفپارس
 

714،۲87 ۲% 

 %1۲- 594،۲35 1،849،390 کرازی
ميانگين نرخ های فصل  

 باالتر
1،739،900 -6% 

 

 گروه پخش

  
تجميعی سه ماهه 

 پاييز
 نکته عملکرد اسفند تغيير ماه ماهانه اسفند

تجميعی سه ماهه 

 انزمست

تغيير درآمد  

 فصل

 %13 7،798،479 15،416،416 قاسم
 

۲0،804،673 35% 

 %۲5- 6،097،896 ۲0،313،836 پخش
 

۲1،745،4۲۲ 7% 

 %31- 5،487،340 ۲3،۲43،463 دتوزیع
 

۲0،685،199 -11% 

 %۲3- 4،101،545 17،130،891 هجرت
 

14،177،435 -17% 

 

 گروه روانکار

  
تجميعی سه ماهه 

 پاييز
 نکته عملکرد اسفند تغيير ماه ه اسفندماهان

تجميعی سه ماهه 

 زمستان

تغيير درآمد  

 فصل

 %39 14،448،885 31،567،748 شبهرن
 

35،998،۲71 14% 

 %1 5،6۲8،445 17،386،154 شنفت
 

17،363،837 0% 

 %8- 10،888،568 34،560،۲41 شسپا
 

33،041،065 -4% 

 %۲9- 6،946،54۲ ۲5،508،015 شرانل
 

۲4،094،053 -6% 
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 گروه دارو

  
تجميعی سه ماهه 

 پاييز

ماهانه 

 اسفند

تغيير 

 ماه
 تجميعی سه ماهه زمستان نکته عملکرد اسفند

تغيير درآمد  

 فصل

 %94- 30،815 8۲۲،698 دکوثر
 

1،073،0۲1 30% 

 %30- 1،364،744 3،776،68۲ دالبر
 

4،645،۲31 ۲3% 

 %49- 453،۲30 1،98۲،0۲1 دتماد
 

۲،366،335 19% 

 %۲3 564،785 1،407،830 دامين
 

1،570،419 1۲% 

 %40- 637،336 3،151،70۲ دابور
 

۲،745،753 -13% 

 %40- 191،584 1،0۲0،359 دکپسول
 

848،430 -17% 

 %50- ۲55،۲33 1،805،560 دپارس
 

1،393،574 -۲3% 

 %77- 180،143 ۲،337،4۲4 کاسپين
 

1،704،37۲ -۲7% 

 %51- 159،1۲۲ 1،303،718 دشيمی
 

808،171 -38% 

 %55- 637،108 6،17۲،5۲1 دلر
 

3،493،316 -43% 

 

 نکات تکنيکی از گروه بانک
ا می زد، نهایتا در انتهای هفته با واکنش منفی روبرو شد و به نظر فعال شرایطی اصالحی در این هفته درج بانک ملتبعد از اینکه 

 گردد. تومان هم بر 360داشته باشد. شاید به زیر 

تومان هم تثبيت شده است در انتهای  ۲10که شرایط مثبت خوبی را در این هفته تجربه کرد و حتی باالی سطح  بانک صادرات

 هفته با واکنش منفی روبرو شد و در کوتاه مدت توقفی دارد ولی روند اصلی مثبت می ماند. 

 انتهای هفته فعال شرایطی اصالحی داشته باشد.  تومان تثبيت شد و با واکنش منفی در ۲05بانک تجارت هم باالی 

بانک پارسيان این هفته هم مانند هفته ی قبل شرایطی رو به باال داشت که با صف خرید همراه بود و نشانه ی منفی هم در این 

 ش می تواند ادامه یابد. مين در هفته ی بعد هم شرایط مثبتسهم رخ نداد و برای ه

ش را در هفته های بعد هم ادامه دهد ولی اصالح همچنان برقرار می باشد و این سهم شاید اقتصادنوین بانکنشانه های منفی در 

 تومان همچنان حمایت مهم این سهم محسوب می شود.  365نهایتا به روند مثبت دوباره بر می گردد. 

 ش را داریم. می زند و انتظار اصالح قيمتيجا  تومان رسيده است در 3۲0ش در منطقه ی از زمانيکه به سقف مهم بانک کار آفرین

جا زدن می باشد ولی نشانه ی مثبتی هنوز هم در این سهم مشاهده نمی شود و در این روزها در حال در بانک سرمایهبا اینکه 

 هنوز احتمال ادامه ی روند نزولی وجود دارد. 

ش مشاهده نمی وع نکته ی منفی ی مهمی در نمودارر مجمدر انتهای هفته واکنش منفی داشته است ولی د بانک سامانبا اینکه 

 شود و هنوز امکان برگشت به روند مثبت زیاد است. 

ش را حفظ کند و نشانه های برگشتی در این سهم همچنان قویتر می شوند. با این هفته هم موفق شد تا صف خرید در بانک شهر

 ارد. تومان را پيش رو د 480و  455این حال هنوز دو مقاومت 

 

 نکات تکنيکی 
تومان هم بودیم که دوام  830در هفته های قبل نشان داده بود، شاهد عبور از  اخابردر همين هفته و بعد از رشد مناسبی که 

ش طول بکشد برای خرید مجدد توصيه می شود. به نظر روند منفی نشان داده است و اگر اصالح زیادی نياورد و این سهم واکنشی

 م در بلندمدت شروع شده است. مثبت این سه

تومان اولين گام در روند مثبت را بردارد و این سهم می تواند بعد از اصالحی کوتاه  900هم موفق شد تا به رشد تا نزدیکی  همراه

 جا زدن و اصالح زیاد است. رو برای هفته های بعد احتمال در مدتی دوباره به روند صعودی بازگردد. از این
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 نکات تحليلی بازار...     

 

 

 

تومان هم معامله شد سيگنالی منفی نشان  ۲100عد از اینکه در دو ماه اخير رشد قابل توجهی را تجربه کرد و تا باالی ب دماوند

 ش مثبت می ماند. ایش یافته است ولی روند بلندمدتيداده است و احتمال اصالح قيمت ش افز

ا تجربه کرده است که در داخل کانالی صعودی در طی حضور دو سال اخير ش در بورس روندی مثبت ولی با شيب کم ر تماوند

تومان واکنش مثبت نشان داده است و در  500اتفاق افتاده است. این سهم اخيرا با نزدیک شدن به کف این کانال در منطقه ی 

این سهم در  تومان پيش رود که مقاومت مهم 615این روزها شرایطی مثبت و همراه با صف خرید دارد که شاید در اولين مرحله تا 

 ش در ادامه و با شکستن این سطح زیاد است. حال احتمال رشد قيمتماه های اخير بوده است. با این 

شکستن خط روند نزولی و  هم روند مثبت قدرتمندی را در طی این هفته ها تجربه می کند که در هفته ی گذشته با تملت

تومان را طی کند ولی با احتمال باال این شرایط مثبت در بلندمدت  500 ش شدت گرفته است و به نظر براحتی تا نزدیکیبلندمدتي

 هم ادامه یابد و بعدا سقف جدیدی را هم موجب شود. 

اشد و به نظر در اولين هم مانند دیگر سهم های این گروه در این روزها با اقبال باالیی روبروست و با صف خرید همراه می ب تنوین

تومان ادامه  600ل قبل که به دفعات هم واکنش منفی ی این سهم را موجب شده بود یعنی سطح ش تا مقاومت ساحرکت مثبت

 دهد. به نظر بعدا هم این سطح مقاومتی را بشکند و سقف جدیدی را موجب شود. 

تواند این سهم با رشد در این ماه ها به باالترین قيمت سال قبل رسيده است و واکنش منفی به این سطح نشان داده که می  خودرو

تومان برگردد و این اصالح  ۲30را فعال در همين منطقه نگه دارد و حتی اصالحی کوتاه مدتی ممکن است. ولی بعيد است که زیر 

 فرصتی مناسب برای ورود می باشد. 

ید در کوتاه مدت تومان نزدیک شده است و شا ۲56هم با رشد قابل توجه در این هفته ها به سقف سال قبل در محدوده ی  خساپا

 توقفی داشته باشد که فرصتی برای ورود خواهد بود.

هم با بازگشایی که داشت به نظر مانند بيشتر سهم ها در هفته ی بعد هم اصالحی داشته باشد ولی این اصالح فرصت  خگستر

 مناسبی برای ورود به این سهم می باشد.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

باه شارکت  همه حقوق ماادي و معناوي ايان گازارش

مطالعات اقتصادي آريا سهم تعلن دارد و هر گونه کپای 

آرياسهم ممناوا از آن بدون مجوز کتبی شرکت  ريبردا

 .و قابل پيگرد قانونی است
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