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 99تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پالک 

این مجله حامی محیط زیست و زندگی 

پاک است در همین راستا به صورت 

دیجیتال و آنالین در اختیار همگان قرار 

 دارد.

 راه های ارتااطی:

 www.samanbourse.comسایت:                     409-4904444تلفن: 

 kargozarisaman@gmail.com - info@samanbourse.comایمیل: 

 با انتقادات و پیشنهادات خود ما را در راه بهاود و ترقی یاری کنید.
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ها و پیش بینی هر یک، در  کاوش کامودیتی

انتهای این قسمت، پیش بینی کلی از روند 

 بازار را عنوان کردیم.

 

 تحلیل بنیادی  99

 اختصاص یافته به تحلیل بنیادی شرکت

این شماره: شرکت پتروشیمی امیرکایر 

 )شکایر(
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، دکتر علی سعدوندی: تقابل یا 9444بودجه 

 افزایی بودجه و بازار سرمایه !!  هم

 

 اقتصاد گردی  93

های اصلی اقتصادی و  شامل بررسی مؤلفه

 سرمایه گذاری

بازار سرمایه از فروردین ماه تا انتهای بهمبن مباه 

روزهای پرپیچ و خمی را گذرانده اسبت. شبیبو  

های انبجبا   بیماری کرونا و تشدید آن، دستکاری

های یک شاه، قیبمبت  شده در بازار، قانون نویسی

های دستوری، همه و هبمبه از عبوامبل  گذاری

طایعی و غیر طایعی تادیل شدن بازار ببه تبرن 

 هوایی سرمایه گذاران بود.

بیبن  نشریه مورد نظر اولین شماره از نشریه سامان

است که توسط کارگبزاری ببانبک سبامبان ببه 

منتبشبر جناب آقای دکتر مهرآور مدیریت عامل، 

 شود. می

این نشریه توسط واحبد سبرمبایبه گبذاری ببه 

بی مدیریت  ی نا و هبمبکباری ساناز دست غ آ

 فراهم شده است.شایان منعم و  حمیدیان

 9911990941این شماره از نشریه در تباریب  

منتشر شده که وقایع دی و بهمن ماه سال جاری 

 را مورد بحث و بررسی قرار داده است.



 کارگزاری بانک سامان

 رو با ما در ارتااط باشید. به از طریق بارکد رو
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 9911سامان بین دی و بهمن 

در  پیش بینیسالی پر تنش و غیر قابل  0404سال 

اکثر بازارهای جهانی بود. سقوط اکثر بازارهای مالبی 

مبار  آغباز شبد ببه  1در این سال از روز دوشناه 

میانگین صنعتی داوجونز افت شدیدی را ای که  گونه

 روز(.  94درصد ریزش تنها در  00. )تجربه کرد

اخاار ناشی از انتشار ویروس کرونا منجر ببه ایبجباد 

فضایی ماهم و ترس سهامداران از آیبنبده شبد، در 

نتیجه همانطور که در نمودار مشخص است، عبمبده 

سهامداران ترجیح دادند از بازار سها ، خصوصا سها  

کامودیتی محور خارج شده و به طال به عنوان دارایی 

ی ریسک )ناشی از تبابعبات ویبروس  پوشش دهنده

کرونا( روی آورند. عامل منفی دیگر، افت چشمگبیبر 

قیمت نفت به جهت عد  وجود تقاضا در مبرزهبای 

بینی رکود نشات گرفته از آن  پیشقرنطینه شده و  

بود. همین امر منجر به  افزایش نرخ طال و کباهبش 

نرخ کامودیتی ها و در نتیجه روند  نزولی ببازارهبای 

سرمایه در اکثر کشورها شد. بعد از گذشت مدتی از 

انتشار ویروس کرونا و تطایق بازارها با تاعات حضبور 

ویروس جدید، سها  شرکت ها روندهای متفاوتی را 

در پیش گرفتند؛ بدین ترتیب که به عنوان نبمبونبه 

محصوالت شوینده، بهداشبتبی، بسبتبه ببنبدی و 

تر(  محصوالت جامد پتروشیمی )به جهت حمل راحت

مورد توجه بازار واقع شده و نسات به دیگر کامودیتی 

ها بهتر معامله شدند که در ادامه هر یک را جداگانبه 

 بررسی خواهیم کرد.

همزمان با خروج موقت برخی اقتصبادهبا از رکبود  

سنگین رخ داده به واسطه کرونا در ماه آپریل، اقتصاد 

جهانی و به تاع آن بازارهای سرمایه رویه صبعبودی 

متفاوتی را پیش گرفتند و از اعماقی که در ماه مبار  

 سقوط کرده بودند تا حدی نجات یافتند. 

ما مجدد به جهت گسترش شدید و همه گیر شبدن ا

بیماری کرونا، بسیاری از کشورها بازگشایی را مختبل 

کرده و برخی از آنها ناچار ببه اعبمبال مبجبدد و 

تر قرنطینه شدند؛ این امر در حالی ببود کبه  سنگین

بهاود سریع در چین، جامعه جهانی را  متحیر کبرده 

بود، به طور کلی پیش بینی صعود طبوالنبی مبدت 

اقتصاد جهانی به سطح فعالیت های قال از کبرونبا، 

 کند. در طی  همچنان با تردید دست و پنجه نر  می

و خصوصا در اواخر سال میالدی، اخبابار  0404سال 

مثات  ساخت واکسن کرونا از طرفی و انتخبا  جبو 

بایدن و پیش بینی برقراری مجدد روابط تجاری بیبن 

دو ابرقدرت جهان )چین و آمریکا( از طبر  دیبگبر، 

زمینه های صعود بازارهای جهانی را فراهبم آورد و 

منجر به تقویت تقاضا و افزایش قیمت نفت و دیبگبر 

کامودیتی ها خصوصا فلز مس، بیلت، بلو  و اسبلبب 

شد. ولی  اخاار نشات گرفته از شناسبایبی ویبروس 

جهش یافته انگلیسی، منجر به کاهش امید نسات به 

درمان و رویه صعودی بازار خصوصا در ایالت متحبده 

آمریکا شد. هفته نخست در سال جدید میالدی هفته 

ای پر نوسان برای بازارهای مالی ببود، در روزهبای 

آغازین با توجه به انتشار داده های اقبتبصبادی نبه 

چندان جالب توجه چین و اتفاقات نباشبی از عبد  

 0409در انتخابات ریاست جمهبوری پذیرش باخت 

آمریکا توسط ترامپ، بازارهای مالی با نوسانی منفبی 

اظهارات استیون منوچین مانبی  شرو  به کار کردند.

دالری و گزارش  0444بر عد  حمایت از یارانه نقدی 

نیز خود صبحبه  0404ضعیف مشاغل در ماه دسامار 

قوی تری بر عد  اقاال سهامداران گذاشت.  امبا در 

فراتر از انتظار آمبریبکبا  PMIادامه با انتشار گزارش 

 )همانطور که در نمودار زیر مشخص است( بازارهای

 بهداشت

 کرونا در جهان

طاق اعال  سازمان بهداشت جهانبی در 

های جدیبد  بهمن، تعداد نمونه 01تاری  

درصد نسات ببه هبفبتبه  91با کاهش 

میلیون نفر رسید. تبعبداد  0.2گذشته به 

 94جانااختگان نیز در قیباس مشباببه 

 درصد کاهش داشته است. 

 Economistهمچنین بنا به گبزارش 

، تبعبداد 0409فبوریبه  99در تاری  

های آمریکایی اختصاص داده  بیمارستان

و تبعبداد ببیبمباران  91شده به کووید 

کرونایی تحت مراقات هبای ویب ه ببه 

کمترین تعداد خود از ماه نوامار رسیبده 

است. همچنین تعداد نمونه های جبدیبد 

 رو به کاهش است.

رسد واکسییینیاسیییون  به نظر می

 اثربخش بوده است.

 اقتصادی

طاق گزارش شورای جبهبانبی طبال       

 (WGC تقاضای جهانی برای طال و )

جواهرات در طی سال گبذشبتبه ببه 

 9111کمترین میزان خود از سبال 

 رسیده است.

 تقاضای جهانی طال

های جهانی کوه بدهی  

( برآورد IFCالمللی) موسسه مالی بین

سبابب  91کرده که بیماری کووید 

های جهانی ببه  صعود بی سابقه بدهی

تریلبیبون دالر شبده  089

 است. 
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 CPFF مخففCommercial Paper Funding Facility   در راستای تزریق نقدینگی ببرای تبامبیبن  0442-0448: فرایند به کار گرفته شده توسط بانک مرکزی آمریکا در دوره بحران مالی

 بر بازارهای مالی به کارگرفته شد. 91برای کاهش تاثیرات نامطلو  بیماری همه گیر کوید  0404مالی کوتاه مدت بازارها بود که در مار  

ترین بخش در راسبتبای  فعالیت های اقتصادی اصلی

بهاود وضعیت اقتصادی و در نتیجه روند صعودی آن 

خواهد بود. بنا به یاداشت تحلیلگران گلدمن ساکس، 

اقتصاد جهانی به سرعت در صورت نتبایبم مبثبابت 

واکسیناسیون به رویه صعودی باز خواهبد گشبت و 

GDP  جهانی رشدی چشمگیر خبواهبد داشبت و

تقاضای جهانی تحت تاثیر اخاار مثات بسیبار قبوی 

قلمداد می شود. تنها بخش نگران کننده، تسهبیبالت 

اعطایی است. بنا به گزارش صندوق بین المللی پبول، 

تسهیالت اعطایی فشار نقدینگی را کاهش 

داده اما به همان میزان ریسک اعبتباباری 

افزایش یافته است و ممکن است در بلنبد 

ها در اعطا تسهیبالت  مدت بر توانایی بانک

تاثیر بگذارد. بهتر است سیاستگذاران ببه 

پشتیاانی از اعطای تسهیالت ادامه دهنبد 

تا وضعیت رو به بهاود تقاضا جهانی کمتر ببا خبطبر 

های داروسازی نقطبه  مواجه شود. به طور کل؛ شرکت

گران در روزهای فعلی هستنبد و  عطف توجه معامله

بخش بزرگی از بار ناشی از تعیین سمت و سوی رشد 

 اقتصاد جهانی بر دوش آنهاست.

 پایان ترامپ

 نمودار روند یکساله شاخص داوجونز آمریکا

ای مواجه شدند به طوریکه  سها  با رشد خیره کننده

S&P500هبای جبدیبد  ، داوجونز و نزدک به سقف

دست یافتند. در ماه های گذشته، شبیبو  ویبروس 

اکبثبر   PMIکرونا، منجر به افت قابل توجه شاخص

شاخص  0404کشورها شده بود اما از فصل دو  سال 

PMI   چین تغییر رویه داد و روندی رو به رشد ببه

با  0404آمریکا نیز در ماه دسامار  PMIخود گرفت. 

رشدی خیره کننده همراه شد و در کنار داده هبای 

اشتغال آمریکا، باعث تقویت شاخص دالر و همچنین 

نرخ اوراق خزانه این کشور شد )رفتار اخیر بازارهبای 

گذاران به ادعای  توجهی سرمایه مالی نشان دهنده بی

های سیاسی بین چبیبن و  ترامپ و انتظار رفع تنش

 آمریکا به جهت حضور جو بایدن بود(. 

در نهایت، اعال  خار پیروزی مجلس سبنبا تبوسبط 

دموکرات ها و احتمال تصویب بسته مالی ببزرگبتبر، 

منجر به سقف شکنی بازارهای سها  دنیا و رسبیبدن 

تریلیون دالر شد. میانگین صبنبعبتبی  941به سطح 

داوجونز به رکورد تباریبخبی جبدیبد 

واحد رسید. با ایبن وجبود ،  99.100

بازارها همچنان در  ابها  نسبابت ببه 

نتایم حاصل از واکسیناسیون ببه سبر 

توانبد  برند که آیا این رویه درمان می می

اثربخش باشد یا مانند آنچه در انگلیبس 

هایی دیگبر  و آفریقا رخ داد، ممکن است شاهد جهش

در ویروس کرونا باشیم. طاق تحقیقات صورت گرفته 

، 0404توسط صندوق بین المللی پول در اکبتبابر 

محدودیت ها و ممنوعیت ها مهم تریبن عبامبل در 

 رکود اقتصادی بوده است. در نتیجه رشد 

 سیاست

ببا دومبیبن  پسباتبرامبپشرو  دوره 

استیضاح وی در مجلس سنبا تبوسبط 

نانسی پلوسی زمانی کلید خبورد کبه 

هنوز یک هفته به خروج کامبل تبیبم 

ترامپ از ریاست جمهوری باقی مبانبده 

خواه نبیبز در کبنبار  جمهوری 1بود. 

هبا رای مبوافبق خبود ببه  دموکرات

استیضاح را اعال  کردند ولی به دلبیبل 

عد  کسب تعداد آرای موردنیاز ببرای 

محاکمه وی درخصوص تحریک اوبباش 

ژانبویبه،  1در عمارت پارلمانی به تاری  

 ترامپ تارئه شد.

 همسویی سنا با بایدن

تریلیون  9.1سنا، طرح محرک بودجه 

دالری جو بایدن را تصویب کبرده و 

مجلس درحال تایین جزئیات قبانبون 

است؛ در حالی که با برخی جزئبیبات 

الیحه همچنان موافقت حاصل نشبده 

است. با وجودی که بایدن مبخبالبف 

هرگونه تعللی در تصویب الیحه است، 

نمایبنبده جبمبوری خبواهبان ببه 

های موجود در اثبر کسبری  نگرانی

 کند. بودجه اشاره می

لری سامرز، مشاور اقتصبادی سباببق 

باراک اوباما معتقد است که هبزیبنبه 

تبوانبد ببه  های سنگبیبن مبی سازی

ثاباتبی مبالبی  فشارهای تورمی و بی

 منجر شود.

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریبکبا: 

برای کمک به بهاود کامل اقتصاد ببه 

یک بسته بزرگ محرک نیباز داریبم. 

دفتر بودجه کنگره، کسبری ببودجبه 

تریلیون دالری در سبال  0.9حداقل 

کبنبد.  را پیش بینی مبی 0409مالی 

همچنین یبلبن، 

خبباطببر نشببان 

“ احتمال” کرد،  

افزایش مالیبات 

بببرای جبباببران 

بخشی از کسری 

بودجه مبطبرح 

 شده است.
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از زمان شیو  همه گبیبر ویبروس 

بازار ایران به جهت اهر  نبرخ کرونا، 

دالر، برخال  اکثر بازارهای سرمایه 

جهان، رویه مثاتی را پیش گرفت؛ به دلیبل بسبتبه 

شدن مرزها و عد  امکان صادرات و محبدودیبت در 

تبومبان در  1444واردات ارز، نرخ دالر نیمایی از 

و  11تومان در اردیاهشت ماه  99444به  18اسفند 

صعود کبرد. رالبی  11تومان در شهریور ماه  01444

صعودی دالر نه تنها بازار سرمایه، بلکه به طور خاص 

سها  دالر محور را مورد اقاال قرار داد و ببه نبوعبی 

هزار تومان در مهر ماه را  90بازار، افزایش نرخ دالر تا 

ها پیبشبخبور  با افزایش قیمت 11در فصل بهار سال 

ریزی  کرد. از طرفی دولت طاق پیش بینی ها و برنامه

های قالی در راستای تامین کسری بودجه قابل توجه 

های خود در بازار سرمایبه  خود ناچار به فروش دارایی

شد که طاق زمان بندی صورت گرفبتبه، اولبیبن و 

دومین صندوق به ترتیب بانک، بیبمبه و صبنبدوق 

پاالیشی بود، در نتیجه سها  بانکی و پاالیشی مبورد 

حمایت و افزایش قیمت چشمگیر قرار گرفت و الز  

به ذکر است که در زمان مذکور با توجه ببه ریبزش 

قیمت نفت و کرک اسپردها، سها  ارزنبده تبری در 

بازار موجود بود امبا آحباد سبرمبایبه گبذاران ببا 

درنظرگیری دستکاری دولت، اولویت سرمایه گبذاری 

را خرید سها  پاالیشی و بانکی قرار دادند. در نهایبت 

نیز دولت از بابت فروش دارایی خود، شناسایی سبود 

، چشبم انبداز 11کرد. در پنم ماهه نخست سبال 

افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی شکل گرفته در آحاد 

اقتصادی، دعوت دولت به ورود پول های خرد به بازار 

سرمایه و وعده و وعید )بدون پشتوانه( حبمبایبت از 

سهامداران و بازار سرمایه منجر به اقاال بی سابقه به 

بازار سرمایه و ورود جریان قدرتمند نقدینگی به بازار 

شد که الاته مواردی نظیر دشواری معامله در ببازار 

مسکن و افزایش بی رویه قیمت خودرو نیز تشبدیبد 

 درصدی شاخص  024کننده این  اقاال بود )رشد 

ماه( ولی از مرداد مباه سبال  1بازار سرمایه در طی 

جاری بازار به حالت کما فرو رفت. دولتمردانی که در 

تشویق به ورود سرمایه گذاران به ببازار  11مرداد ماه 

سرمایه کرده بودند)زمانیکه بازار اکثر اخاار خو  را 

پیشخور کرده و از منظر ارزندگی به نبدرت سبهبا  

و افزایبش شد(؛ بعد از ورود سرمایه ها  ارزانی پیدا می

نقدینگی به بازار سرمایه از حمایت سرباز زدند و  در 

 41ببا  11نهایت بازار از مرداد ماه تا انتهای دی ماه 

ماه رکبورد ریبزشبی  1درصد ریزش در مدت زمان 

جدیدی در مدت زمانی اندک را به ثات رساند. بعد از 

این ریزش متغیرهای بنیادی پا به عرصه گذاشتبنبد. 

بهاود وضعیت کرونا، نه تنها منجر به افزایش تقاضا و 

ها خصوصا نبفبت و  به تاع آن رشد قیمت کامودیتی

محصوالت پتروپاالیشی و فلزی شد، بلبکبه مبیبزان 

تخفیف صادراتی محصوالت ایران نیبز ببا کباهبش 

چشمگیری مواجه شد. انتخا  جو بایدن نیز مبجبدد 

نوید بخش ارتقا و بهاود شرایط کشور شد. اما رویبه 

معامالتی نشان از عد  بازگشت اعتبمباد سبرمبایبه 

گذاران به بازار سرمایه است. بازار نیازمند اصالح ببود 

و باید آن را تجریه می کرد ولی نه تا این حد افسبار 

گسیخته. قانون گذاری های دستوری بدون پشتوانبه، 

عد  اجازه معامالت روزانه در بازار و لغو مبعبامبالت 

الگوریتمی از دیگر عواملیست که به این عد  اعتمباد 

بیش از پیش دامن زد. همچنین انجا  وظایف قانونی 

ای نهادهای مالی به وی ه مقوله بازارگردانی از  و حرفه

ببازار  دیگر مواردیست که باید در زمیبنبه صبیبانبت

الگوریتمی سها  به صورت حرفه ای انجا  می شد که 

متاسفانه این مهم نیز به وقو  نپیوست. در آخبریبن 

روزهای بهمن ماه نیز انتشار خار جبدیبد از طبر  

دهقان دهنوی مانی بر جایگزینی تغییر دامنه نوسان 

در نمادهای بورسی، تنبهبا  ]-0+، 1[به  ]-1+، 1  [از 

یک روز توانست منجر به ساز رنگ شدن نمادها شود 

و در روزهای بعدی همچنان بازاری قبرمبزپبوش را 

 شاهد بودیم.

 کرونا در ایران

 انتقال

کرسی 

 ریاست

سیما سادات الری، سخبنبگبوی وزارت 

بهمبن  94بهداشت، اظهار کرد: در تاری  

 024میلیبون و  94تاکنون  9911ماه 

 91آزمایش تشخیص کوویبد 101هزار و 

در کشور انجا  شده است و مبجبمبو  

در کشبور ببه یبک  91بیماران کووید

نفر رسبیبد.  940هزار و  114میلیون و 

وی متذکر شبد: ببر اسباس آخبریبن 

شهرسبتبان  99ها، در حال حاضر  تحلیل

شبهبرسبتبان در  91در وضعیت قرمز، 

شبهبرسبتبان در  008وضعیت نارنجی، 

شبهبرسبتبان در  920وضعیت زرد و 

 وضعیت آبی قرار دارد.

 بهداشت

 بازار سرمایه

ها پیش بینی سودآوری شرکت  

اواخر دی ماه سال جاری، سازمان بورس 

ها باید پیبش ببیبنبی  اعال  کرد شرکت

 سودآوری ساالنه را اعال  کنند.

 سایر اخبار 

 کاهش نرخ بهره بین بانکی

 

آبببان مبباه : 

فراتر رفبتبن 

سببود بببیببن 

بانکی نسابت 

 درصد( 00به سقف داالن نرخ سود)

نوبت عملیات بازار باز  4)در نتیجه، انجا  

هفتگی با هد  تزریق نقدینگی به ببازار 

بانکی و هدایت نرخ سود به سمبت نبرخ 

 سود هد (

 12تعداد کدهای بورسی به ببیبش از 

 میلیون رسید

عد  تغییر مالیات بر نقل و انتقال سهبا  

 9444در سال 

 اقتصادی



 بازدهی دی 
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در دی ماه اکثر صنایع بزرگ و شاخص ساز بازدهی منفی باالیی داشتند که همین مسئلبه 

باعث ریزش شاخص و ترس بسیاری از سهامداران شد. اما در قیاس با صنبایبع ببزرگبتبر،  

واحدی شباخبص  944.444کوچکترها عملکرد بهتری داشتند و با وجود ریزش نزدیک به 

کل در طی این ماه، چند صنعت بازدهی مثات را تجربه کردندصنعت حمل و نقل زمینی با 

% عملکرد بسیار خوبی از خود  به نمایش گذاشت. صنایع مباشبیبن 02بازدهی نزدیک به 

آالت، زغال سنگ، سیمان، محصوالت لانی و کانی های غیر فلزی از دیگر صنایع با بازدهی 

نماد با باالترین بازدهی در دی ماه در نمودار مبقباببل  8مثات در این ماه بودند. همچنین 

ی چخزر هم ببه  اند که در این بین دو نماد از صنعت سیمان و عرضه اولیه نشان داده شده

% در این ماه از این حبیبث 944خورند. نمادهای خموتور و سنیر با بازدهی باالی  چشم می

 دار بودند. رکورد

ها با ریزش مهیای همراه بودند به طوری که صنبعبت فبلبزات  در نقطه مقابل بسیاری از سهم

% بدترین عملکرد را در دی ماه به خود اختصاص دادنبد. و 91گراناهای غیر فوالدی با ریزش 

صنایع خودرو، پاالیشی، بانکی و پتروشیمی که همگی از صنایع اصلی بازار سرمایه هستند نیبز 

نماد ببا کبمبتبریبن   8های منفی باال دی ماه را به اتما  رساندند. . در تصویر مقابل  با بازدهی

اند که در این بین دو نماد زدشت و بپیونبد  بازدهی در دی ماه در نمودار مقابل نشان داده شده

% بدترین عملکرد را در بازار در این ماه داشتند. در صورت بررسبی 14با افت قیمتی نزدیک به 

خورد که با افبت  نماد با بدترین عملکرد در دی ماه، دو نماد پاالیش و دارایکم به چشم می 94

 %  در این ماه همراه بودند.44قیمتی نزدیک به 

 بازدهی دی ماه صنایع



 بازدهی بهمن 
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به طور کلی در بهمن ماه صنایع بزرگتر و شاخص ساز 

عملکرد بهتری داشتند و به نسات صنایع کبوچبکبتبر 

توانستند بازدهی بیشتری را نصیب سهامبداران خبود 

کنند. همین مسئله هم باعث شد تا در طول این مباه 

 درصدی را تجربه کند. 2.2شاخص کل بازدهی مثات 

در این بین سه صنعت زغال سنگ، فرآورده های نفتی 

و پاالیشی و روانکار و صنعبت فبلبزات گبرانبابهبای 

غیرفوالدی بیشترین بازدهی را در این ماه داشتنبد و 

در مقابل صنایع شیرینی جات، بیمه و ماشبیبن آالت 

 کمترین بازدهی ها را در این ماه ثات کردند.

در بین سها  با بازدهی مثات نبیبز سبه 

سهم مفاخر، غمهرا و ثالوند ببا ببازدهبی 

% بیشترین بازدهی ها را در 24نزدیک به 

این ماه داشتند و سه نماد خموتور، وتوصا 

و کرمان بیشترین ریزش را در ایبن مباه 

 تجربه کردند.

 بازدهی بهمن ماه صنایع



 کدال گردی
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 9911سامان بین دی و  بهمن 

شرکت سهامی ذو  اصفهان -ذو    

قرارداد واگذاری و انتقال پروانه بهره برداری 

کلیه معادن، انتقال امتیاز زیر ساخت ها و خرید 

کلیه اموال و دارایی های شرکت صنعتی معدنی 

 سامان سوادکوه

انعقاد نخستین قرارداد ریل صادراتی شرکت 

 ذو  آهن اصفهان به کشور افغانستان

هزار تن چدن مذا  600شرو  مجدد تولید   

شرکت در مزایده تجهیز معدن و استخراج و 

فروش سنگ آهن در معدن شیطور واقع در 

 استان یزد

شرکت آلومتک -فالو   

برنده شدن مزایده خرید انوا  سیم ضایعاتی و 

 قرقره فلزی از شرکت برق منطقه ای خوزستان.

برنده شدن مناقصه فروش سیم هادی لینکس  و 

% کل مالغ فروش در قالب ضمانتنامه بانکی 10

 به عنوان تضمین انجا  تعهدات.

 فلزات اساسی

 در دو ماهه اخیر گردآوری شده است.های کدال  تازهای از  در این بخش، گزیده

شرکت صنایع پتروشیمی خلیم فارس -فارس  

بهره برداری از طرح ها و پروژه های شرکت 

 پاالیش گاز بید بلند خلیم فارس

 محصوالت شیمیایی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا -بوعلی  

برگزاری کنفرانس خاری و توضیح راجع به 

 فعالیت های عملیاتی شرکت.

شرکت پتروشیمی تندگویان –شگویا   

برای انعطا  پذیری  ssp poly cاحداث واحد 

 بیشتر تادیل محصوالت

شرکت پتروشیمی خراسان -خراسان  

توقف تمامی فعالیت های شرکت به علت افت 

 فشار گاز

با رفع مشکل قطع گاز، این شرکت در مدار  

 تولید قرار گرفت

شرکت در هنگا  پیش راه اندازی واحد های 

تولیدی، به دلیل مشکالت فنی ناشی از قطعی 

گاز، موجب گردید یکی از تجهیزات واحد 

اندازی دچار ترکیدگی شود  آمونیاک در حین راه

ولی آسیب جد  ندیده و واحد های تولیدی در 

کند.  روز های آینده شرو  به فعالیت مجدد می  

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی  -شیران

 ایران

درصدی سها  شرکت توکا رنگ  14.99واگذاری 

 فوالد سپاهان

شرکت دوده صنعتی پارس -شدوص  

جریمه نقدی این شرکت برای گرانفروشی از 

 طر  تعزیرات حکومتی تهران

شرکت کلر پارس -کلر  

برگزاری کنفرانس خاری و توضیح راجع به 

درآمد های شرکت و همینطور طرح های توسعه 

 شرکت

برگزاری کنفرانس خاری و توضیح راجع به نرخ 

 محصوالت، رقیب ها و طرح توسعه شرکت

شرکت صنعتی دوده فا  -شصد   

جریمه نقدی این شرکت در جهت گرانفروشی 

 دوده

شرکت پلی اکریل ایران -شپلی  

شفا  سازی راجع به درج نماد شرکت در تابلو 

 نارنجی بازار

برگزاری کنفرانس در جهت ابهامات حول قیمت 

1399های منتشر شده در دی ماه سال   

شرکت پدیده شیمی قرن -قرن  

بهره بردای از خطوط جدید تولید محصوالت 

بهداشتی و شوینده گروه الاسه، خانه، شخصی 

 در گروه مایعات شوینده محصوالت اکتیو

شرکت معدنی امالح ایران  -شامال  

درصد در نرخ  10دریافت مجوز تغییر بیش از  

 فروش برخی محصوالت یا ارائه خدمات

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان -پترول  

افتتاح واحدهای فاز دو  پتروشیمی ایال  در 

هزار تن محصول شامل اتیلن،  750جهت تولید 

 پروپیلن، بنزین پیرولیز و سوخت مایع

شرکت صنعتی و شیمیائی رنگین -شرنگی  

 تغییر سهامدار عمده

 فروش نماد ثفارس و تپمپی

 واگذاری سها  شرکت عمران و توسعه فارس

 واگذاری سها  گروه صنایع پمپ سازی ایران

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی -وپترو  

خسارت تاخیر تادیه دادرسی شرکت ملی صنایع 

 پتروشیمی

 شرکت پتروشیمی خارگ -شخارک

انجا  تعمیرات ادواری به منظور افزایش ظرفیت 

و ایمن سازی  LPGو بهاود کیفیت محصوالت 

 واحد جذ  و تفکیک و خط دو آمین

شرکت پتروشیمی جم -جم  

انتشار دادنامه دادگاه تجدید نظر استان تهران 

درخصوص اختال  فیمابین این شرکت با 

 شرکت پتروشیمی مهر

ابالغ عد  تمدید قرارداد شرکت پادجم با شرکت 

 جندی شاپور

شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان -زنجان  

واگذاری مجدد دفتر کار خریداری شده به 

فروشنده با توافق طرفین اقاله بیع نامه به مالغ 

میلیارد ریال  194  

شفا  سازی راجع به خرید ملک و پرداخت 

 مالغ بدون انتقال سند

مالغ پرداخت شده در جهت خرید دفتر کار از 

 شرکت های زیر مجموعه

شرکت کربن ایران -شکربن  

 عرضه محصوالت در بورس کاال

جریمه نقدی شرکت کربن ایران در رابطه با 

9912تخلف گرانفروشی سال   

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان -شستان  

نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت توافق با شرکت 

مهندسی همپا و تسویه بدهی به آن شرکت 

 است

درصد از سها  شرکت آکا  ناژ سانلی 6واگذاری   

فوالد ماارکه اصفهان -فوالد  

شرکت در مزایده تجهیز معدن و استخراج و 

فروش سنگ آهن در معدن شیطور واقع در 

 استان یزد
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 9911سامان بین دی و  بهمن 

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا -ورنا  

 تقسیم سود شرکت های زیرمجموعه 

 خودرو و ساخت قطعات

شرکت ایران خودرو -خودرو  

درصد از سها  شرکت  28.74توثیق یا فک 

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به دلیل 

 اخذ تسهیالت 

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران  -خگستر

 خودرو

% از سها  سهامدار عمده 28.74مسدود شدن 

 )شرکت ایران خودرو( 

آور شرکت مهندسی صنعتی روان فن -خفناور  

درصد در نرخ  10دریافت مجوز تغییر بیش از 

 فروش محصوالت

شرکت فنرسازی زر -خزر  

درصدی نرخ محصوالت 9افزایش   

شرکت مالیال سایپا -خلیال  

درصد نرخ خرید انوا  قراضه  35افزایش متوسط 

 ذوبی)مواد اولیه( گروه سایپا

شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو -خکرمان  

انعقاد قرارداد همکاری توسعه دانش فنی و 

 طراحی خودرو برقی

شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران -خموتور  

برگزاری کنفرانس خاری و توضیح راجع به 

 واحد های عملیاتی و محصوالت تولیدی

درصد در نرخ  94دریافت مجوز تغییر بیش از 

 فروش انوا  موتور

شرکت ذو  روی اصفهان -فروی  

تن خاک روی از  2500برنده شدن در مزایده 

 طریق بورس کاال

تن خاک روی )ماده معدنی  2500خرید 

درصد از شرکت تهیه و  12.5کربناته(با عیار 

تولید مواد معدنی ایران از طریق بورس کاالبه 

میلیون ریال 84,032مالغ   

شرکت مجتمع فوالد خراسان -فخاس  

کاهش تولید آهن اسفنجی و شمش شرکت به 

 دلیل افت فشار گاز در استان.

شرکت آلومراد -فمراد  

سهم شرکت آلومتک  470.000فروش تعداد 

 متعلق به شرکت آلومراد

شرکت نورد و تولید قطعات فوالدی -فنورد  

برگزاری کنفرانس خاری و توضیح راجع به 

 واحد های عملیاتی و تولیدات شرکت

 بانک ها و موسسات اعتباری

بانک شهر -وشهر  

رقاه از  2برگزاری مزایده در جهت فروش 

 امالک مازاد بانک شهر

رقاه از  491برگزاری مزایده به منظور فروش 

 امالک مازاد بانک شهر

توضیحات تکمیلی راجع به سود حاصل از فروش 

 های مالی ملک در صورت

 044ابالغ بانک مرکزی مانی بر افزایش سرمایه 

 درصدی از آورده نقدی و مطالاات

درخواست انتقال نماد بانک شهر به بازار اصلی 

فرابورس به دلیل بهاود گزارش حسابرسی در 

 سه دوره متوالی

فراهم آوری زیرساخت ها برای بازارگردانی نماد 

 وشهر 

بانک پارسیان -وپارس  

برگزاری مزایده از طر  شرکت گسترش 

ساختمانی لوتوس پارسیان به نمایندگی از این 

 بانک در جهت واگذاری امالک مازاد آن

برگزاری مزایده برای فروش سها  خود در 

گذاری پارسیان شرکت سرمایه  

عد  حصول نتیجه از برگزاری مزایده به منظور 

 واگذاری امالک مازاد این بانک

عد  حصول نتیجه از برگزاری مزایده در جهت 

فروش سها  شرکت گروه داده پردازی بانک 

 پارسیان 

بانک انصار -وانصار  

 جزئیات ادغا  این بانک با بانک سپه

 

اعتااری ملل -وملل  

واگذاری و فروش پروژه مروارید به منظور 

افزایش در میزان تسهیالت دهی و افزایش 

درآمد واسطه گری مالی )سود شناسایی شده 

 میلیارد ریال( 441

واگذاری و فروش پروژه نیکا با شناسایی سود 

میلیارد ریالی 357   

صنایع فوالد آلیاژی یزد -فوالی  

برگزاری مناقشه در جهت فروش سه دستگاه 

 ماشین آالت مستعمل

 عد  حصول نتیجه از برگزاری مزایده

درصد شرکت  99.9برگزاری مزایده فروش 

 صنایع مفتول کاران یزد

  ایران  فروسیلیس -فروس

درصد در نرخ  10دریافت مجوز تغییر بیش از 

 فروش محصوالت

سرمایه گذاری توکا فوالد -وتوکا   

درصد سها  شرکت توکا پارسیان  36واگذاری 

میلیون  4.395پیشرو )سود واگذاری به میزان 

 ریال(

ایران خودرو دیزل -خاور  

 درصد از سها  شرکت چرخشگر 44عرضه 

تولید محور خودرو -خمحور  

با توجه به افزایش قیمت نهادهای تولیدی از 

جمله مواد اولیه و افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر 

بهای تما  شده، مقرر شد نرخ فروش محصوالت 

گروه محور اکسل کامیون و اتوبوس در سال 

% افزایش یابد 28جاری به میزان   

سایپا -خساپا  

فروش امالک مازاد گروه خودروسازی سایپا در 

 استان های تهران، الارز و مازندران

نیرو محرکه -خمحرکه  

درصد در نرخ  94دریافت مجوز تغییر بیش از 

 فروش چرخدنده تیاا
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بیمه تجارت نو -بنو  

برنده مناقصه بیمه نامه های شرکت فوالد 

 خوزستان

بانک آینده -وآیند  

دصد از سها  شرکت توسعه بین  35فروش

 -الملل ایران مال )مالک پروژه بازار بزرگ ایران

 ایران مال(

بانک تجارت -وتجارت  

درصد از سها  شرکت سرمایه گذاری  4/7انتقال 

ملی ایران از توقیف سازمان امور مالیاتی به این 

 بانک

برگزاری مزایده برای واگذاری سها  خود در 

 شرکتهای تابعه و وابسته.

درصد از سها  بانک سرمایه متعلق به  38.5

 شرکت ریخته گران به بانک تجارت انتقال یافت.

واگذاری سها  متعلق به بانک تجارت در شرکت 

های فوالد ماارکه اصفهان و توسعه مولد 

 نیروگاهی جهر 

بانک ایران زمین -وزمین  

 فروش زمین های مازار واقع در جزیره کیش

بانک گردشگری -وگردش  

برگزاری مزایده در جهت واگذاری بخشی از 

سرمایه گذاری های خود در شرکتهای 

 زیرمجموعه 

بانک دی-دی  

انعقاد قرار داد برای تسهیالت اعطایی به شرکت 

 های وابسته

انعقاد قرارداد تسهیالت اعطایی در چارچو  

قانون عملیات بانکداری بدون رباء از نو  مرابحه 

و مشارکت مدنی با شرکت های فرعی بانک 

شرکت  -شامل: شرکت توسعه دنیا شهرکهن 

شرکت عمران مسکن آباد  -تجارت گستر فرداد 

شرکت آتیه سازان دی -دی   

تکلف وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبات به 

هزار میلیارد ریال از باقیمانبده  145واگذاری 

سبها  متعلق به دولت در شبرکت های بورسبی 

به بانک های ملت، صادرات ایران و تجارت و 

واریز وجوه حاصبله به حسا  خزانه داری کل 

کشور. همچنین واگذاری باقیمانده سبها  متعلق 

هزار  290به دولت در شرکتهای بورسی )معادل

میلیارد ریال( از بابت تأدیه بخشی از بدهی 

 دولت به بانکهای مذکور

صدور مجوز بانک مرکزی برای افزایش سرمایه  

درصد از  14میلیارد ریال ) 949.144به مالغ 

مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری بلند مدت و 

 درصد از مطالاات و آورده نقدی سهامداران(  94

درصد از سها  شرکت تولید نیروی  1.2واگذاری 

به صورت عمده  19.409برق دماوند به قیمت 

در بازار فرابورس )سود و زیان پس از کسر 

 میلیارد ریال( 1.944مخارج انتقال 

بانک سرمایه -سمایه  

ابهامات مجود با افزایش سرمایه از محل آورده 

 نقدی این بانک

بیمه و صندوق بازنشستگی به جز 

 تامین اجتماعی

بیمه دانا -دانا  

برگزاری مزایده در جهت فروش امالک مازاد بر 

 نیاز خود

 عد  حصول نتیجه از برگزاری مزایده

شرکت بیمه تعاون -وتعاون  

با پذیرش سها  شرکت بیمه تعاون در بازار دو  

 فرابورس ایران به صورت مشروط موافقت گردید.

مترمربع 840خرید یک قطعه زمین به مساحت   

بیمه رازی -ورازی  

پاس  به سواالت حول صورت های مالی منتشر 

 شده

 سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری استان کردستان -وسکرد  

لزو  انتقال سود تغییر ارزش و سود فروش 

سرمایه گذاری جاری در شرکت های سرمایه 

 گذاری استانی به اندوخته سرمایه ای

شرکت سرمایه گذاری صندوق  -وسکا 

 بازنشستگی کارکنان بانک ها

عد  حصول نتیجه از برگزاری مزایده واگذاری 

یک با  آپارتمان مسکونی متعلق به شرکت 

 گسترش ایوان پایدار

برگزاری مجدد مزایده جهت واگذاری یک با  

آپارتمان مسکونی متعلق به شرکت گسترش 

ایوان پایدار، یکی از شرکت های فرعی شرکت 

 سر.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت  -معیار

 پارس

تمدید اجاره نامه زمین متعلق به طرح مجتمع 

فوالدسازی نیزار پارس مرصاد احدی از 

 شرکتهای فرعی معیار صنعت

گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران-وتوصا  

برگزاری کنفرانس خاری و توضیح راجع به 

ترکیب پرتفو و فعالیت های شرکت های زیر 

 مجموعه

شرکت سرمایه گذاری آوا نوین -وآوا  

نتیجه نداشتن مزایده فروش سها  شرکت پاک 

 اندیشان امین

اعال  سازمان اقتصادی کوثر به عنوان برنده 

درصد از سها  شرکت پاک  51.95مزایده فروش 

 اندیشان امین

درصد از سها  شرکت سرمایه   51.95فروش  

گذاری پاک اندیشان امین به سازمان اقتصادی 

 کوثر طی مزایده

شرکت سرمایه گذاری استان گلستان -وسگلستا  

شفا  سازی راجه به مالیات مشمول فعالیت 

 های شرکت

بیمه سامان -بساما  

درصدی برای تاسیس شرکت بیمه  15تعهد 

 اتکایی سامان

سرمایه گذاری توسعه آذربایجان -وآذر   

درصدسها  شرکت کوالک  100آگهی مزایده 

 شرق

بیمه پارسیان -پارسیان  

% از سها  شرکت 14.29برگزاری مزایده 

گذاری پارسیان سرمایه  
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شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس  -سدبیر

 و خوزستان

درصد از سها  شرکت ابتکار پویای  35تحصیل 

 ایرانیان

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظا   -ثنظا 

 مهندسی ایران

واگذاری سها  شرکت صنعتی شیمیایی رنگین 

 با نماد شرنگی در بازار دو  فرابورس

درصد از سها  شرکت صنعتی  0.37واگذاری 

شیمیایی رنگین با نماد شرنگی در بازار دو  

 فرابورس

 انبوه سازی امالک و مستغالت 

شرکت بهساز کاشانه تهران -ثاهساز  

واحد  5برگزاری مزایده در جهت فروش 

 مسکونی پروژه کاشانک

های مسکونی پروژه کاشانک تهران طی  آپارتمان

 مزایده انجا  شده به فروش رسید.

واحد  4برگزاری مزایده در جهت فروش 

 مسکونی پروژه کاشانک

شرکت کیسون -کیسون  

 2انعقاد قرارداد احداث ساختمان توربین فاز 

 نیروگاه اتمی بوشهر

درصد از سها  شرکت پریلیسیه  95واگذاری 

 لجستیک

توضیح راجع به تاخیر در انتشار صورت های 

 مالی شرکت

شرکت سخت آژند -ثاژن  

عد  حصول نتیجه از برگزاری مزایده فروش دو 

 قطعه زمین

برگزاری مزایده در جهت فروش دو قطعه زمین 

متری به طور یکجا  500  

شرکت توسعه و عمران امید -ثامید  

تما  واحد های عرضه شده در مزایده )واحدهای 

واحد تجاری و اداری در پروژه  9مازندران و 

میلیون ریال به  900,927قزوین( به مالغ 

 فروش رسید.

برگزاری مزایده عمومی برای واگذار تعداد 

تجاری و اداری -محدودی از واحدهای مسکونی

 تکمیل شده و در حال اجرا خود

انعقاد قرارداد در جهت سرمایه گذاری و 

مشارکت در احداث پروژه مجتمع مسکونی تورج 

 واقع در تهران

میلیارد ریالی از طریق  270پیش بینی فروش 

انااری تجاری و اداری -فروش واحدهای تجاری

 تکمیل شده با برگزاری مزایده عمومی

گذار جهت پروژه  فراخوان انتخا  شریک سرمایه

اهواز 1030  

شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی -وسمرکز  

توضیح راجع به مالیات مشمول سرمایه گذاری 

 شرکت

شرکت سرمایه گذاری سها  عدالت  -وسرضوی

 استان خراسان رضوی

توضیح راجع به مالیات مشمول سرمایه گذاری 

 شرکت

تن خاک روی از  18000برنده شدن در مزایده  

 طریق بورس کاال

شرکت سرمایه گذاری استان قم -وسقم  

انتقال سود تغییر ارزش و سود فروش سرمایه 

گذاری جاری در شرکت های سرمایه گذاری 

استانی به اندوخته سرمایه ای با استناد ابالغیه 

 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

واگذاری یک با  آپارتمان مسکونی متعلق به 

شرکت گسترش ایوان پایدار، یکی از شرکت 

های فرعی شرکت سرمایه گذاری صندوق 

ها بازنشستگی کارکنان بانک  

شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند -واتی  

 نتیجه نهایی به اعتراض به اموال واگذار شده

گروه سرمایه گذاری سایپا -وساپا   

 واگذاری ملک شرکت در استان مازندران

واگذاری اموال مازاد شرکت گروه خودروسازی 

 سایپا از طریق شرکت فا 

عقد قرارداد با شرکت سادگردان تحت نظارت 

 سازمان بورس

سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات -وسپهر  

درصد از سها  بانک صادرات به  1.18واگذاری 

گذاری اختصاصی بازارگردانی  صندوق سرمایه

سپهر بازار سرمایه )سپهر بازار( و در ازای آن 

گذاری صندوق یاد شده برای  واحدهای سرمایه

 این شرکت صادر شده است.

شرکت سرمایه گذاری چشم انداز  -وشمال

 توسعه شمال

درخواست شرکت سهم نگر پویا در ارتااط با 

 تصفیه حسا  قرارداد

گذاری صااتامین سرمایه -صاا  

 افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه

سرمایه گذاری خوارزمی -وخارز   

تسویه بدهی و آزادسازی وثایق به مالغ 

میلیون ریال 9.856.000  

شرکت سرمای گذاری ملی ایران -ونیکی  

درصد از سها  شرکت ایران مرینوس  12خرید 

توسط شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران 

های فرعی شرکت سرمایه گذاری ملی  از شرکت

باشد. ایران می  

گروه توسعه مالی مهر آیندگان -ومهان  

انتشار و عرضه اوراق اجاره سها  شرکت معدنی 

و صنعتی گل گهر به منظور تامین مالی شرکت 

 گروه توسعه مالی مهر آیندگان

شرکت نوسازی و ساختمان تهران -ثنوسا  

تسویه مطالاات این شرکت از شرکت عمران 

شهر جدید پردیس به صورت واگذاری اراضی در 

 دست اعمال است.

مزایده فروش سها  شرکت عمران و مسکن 

 سازان استان اردبیل )سهامی خاص(

شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند -ثالوند  

ابطال واحد های صندوق سرمایه گذاری زمین و 

 20ساختمان مسکن شمال غر  و کسب سود 

 میلیارد ریالی برای این شرکت

گذاری صدر تامین سرمایه -تاصیکو  

% از سها  شرکت زغال سنگ پروده 8واگذاری 

 طاس
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شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن -ثمسکن  

برابری سود خالص شرکت سرمایه  12افزایش 

 گذاری مسکن شمال

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران -وساخت  

فروش سها  با نمادهای وثنو و ثنوسا و ثخوز و 

ابطال صندوق سرمایه گذاری اختصاصی 

 بازارگردانی سهم آشنا یکم

شرکت عمران و توسعه فارس-ثفارس  

انحالل شرکت سمیع فارس به علت عد  سود 

 آوری

انعقاد قرارداد تهیه و ساخت اسکلت پروژه 

مجتمع تجاری اداری محله ای آسمان صدرا 

 توسط شرکت ارگ مشاهیر کهن

 انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت مسکن

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران -ثتران

مصوبه هیئت مدیره مانی بر انعقاد قرارداد تهیه 

مصالح و اجرای کلیه عملیات ساختمانی  

پروژه مرکز شهر اندیشه با  Bبلوکهای قطعه 

 شرکت سرمایه گذاری نوین پایدار

افزایش پیش بینی بهاء تما  شده پروژه های 

 و مرکز شهر اندیشه 0بنفشه 

انعقاد قرارداد اجرای کلیه عملیات ساختمانی 

 پروژه مرکزشهر اندیشه  Bقطعه 

شرکت مجتمع کشت و صنعت چین  -غچین

 چین

میلیارد ریال سود بابت خرید و  4.5کسب 

1399فروش سها  در آذر ماه   

شاهد -ثشاهد  

 2.029.705واگذاری سها  و شناسایی سود 

 میلیون ریالی

میلیارد ریالی از بابت  2.876شناسایی سود 

 سرمایه گذاری سعدی

محصوالت غذایی و آشامیدنی به 

 جز قند و شکر

شرکت صنعتی مینو -غصینو  

برگزاری مزایده در جهت فروش ملک خود واقع 

 در استان اصفهان

درصد از شرکت قاسم ایران 1.37واگذاری سها  

 )سهامی عا ( به صورت نقدی

درصد در نرخ  10دریافت مجوز تغییر بیش از 

 فروش برخی از محصوالت

درصد در نرخ خرید مواد اولیه 10تغییر بیش از   

درصد در نرخ  10دریافت مجوز تغییر بیش از 

 فروش محصوالت

به شرکت نگین  فروش ملک واقع در اصفهان

 گلستان کاشان توسط مزایده برگزار شده

  شرکت پاکدیس -غدیس      

درصد برای  13افزایش نرخ محصوالت به میزان 

درصد برای 14آبمیوه گازدار پت یک لیتری ، 

سی سی  300آبمیوه گازدار پت   

شرکت لانیات کالار -غالار  

بهره برداری از کارخانه شیر خشک کالار در 

جهت تولید انوا  محصوالت شیر خشک ، پودر 

 ، کازئینات MPCآ  پنیر ، خامه ، 

شرکت ویتانا -غویتا  

شرکت در نظر دارد زمین به اضافه مستحدثات 

کارخانه تهران از طریق مزایده کتای عمومی به 

 فروش برساند

تن محصول به  8400انعقاد قرارداد فروش 

 فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

درصد در نرخ  10دریافت مجوز تغییر بیش از 

 فروش محصوالت

ی یک قطعه زمین در کارخانه تهران مزایده  

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان  -غشاذر

 غربی

انتخا  شرکت فنی و مهندسی نوآوران ایرانیان

) اینوتگ( به عنوان پایین ترین پیشنهاد خرید 

 تجهیزات دستگاه شیرخشک

برگزاری مناقصه  در جهت خرید انوا  مواد اولیه 

 و بسته بندی

عد  حصول نتیجه از برگزاری مناقصه خرید 

بطری  3000دستگاه باد کن بطری با ظرفیت 

 یک لیتری در ساعت

خرید محل کارخانه قدیم و زمین رو به رو آن 

 توسط شرکت صنعتی داداش برادر

عد  حصول نتیجه از برگزاری مناقصه خرید 

 انوا  مواد اولیه و بسته بندی

برگزاری تجدید مناقصه خرید انوا  مواد اولیه و 

 بسته بندی

 تحویل محل کارخانه قدیم به خریدار

شرکت نوش مازندران -غنوش  

درصد طایعی  100ی  برنامه تولید آبمیوه

پاستوریزه شده، بدون استفاده از کنسانتره 
(NFC) 

 آگهی مزایده فروش آپارتمان اداری در تهران

شرکت بیسکویت گرجی -غگرجی  

برگزاری کنفرانس خاری و توضیح راجع به طرح 

 توسعه شرکت

شرکت خوراک دا  پارس -غدا   

میلیون ریال با نمایندگان  106,910مالغ 

فروش محصوالت و تامین کنندگان مواد اولیه 

 معامله شده است

صنعتی بهشهر -غاشهر   

درصد افزایش نرخ انوا  روغن ساخته شده  13.8

حلب و با توجه به ترکیب تولید محصوالت بسته 

بندی حلب و پالستیک به طور متوسط افزایش 

درصدی برای دیگر محصوالت 7تا  6نرخ   

مارگارین -غمارگ   

درصد افزایش نرخ انوا  روغن ساخته شده  13.9

 حلب

صنعتی پارس مینو -غپینو  

ریالی به ازای هر  271پیش بینی تحقق سود 

1399سهم برای سال مالی   

درصدی در نرخ مواد اولیه )شکر،  25افزایش 

 روغن، لفا  و کارتن(

درصدی در نرخ فروش محصوالت 25افزایش   

صنایع غذایی مینوشرق –غمینو   

درصد نرخ  10دریافت مجوز افزایش بیش از 

 فروش برخی از محصوالت گروه بیسکوییت
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شرکت مجتمع سیمان غر  آسیا -سجا   

تسویه تسهیالت دریافتی از شرکت تعاونی اعتاار 

آخرین مالغ بدهی طی یک  -اعتماد ایرانیان

تسویه می  1400فقره چک لغایت فروردین ماه 

 گردد

شرکت لیزینگ ایران -ولیز  

مزایده نوبت دو  فروش امالک تملیکی واقع در 

 شهرستان آمل 

برگزاری مزایده عمومی فروش یک دستگاه 

آپارتمان تملیکی این شرکت واقع در استان 

 مازندران

برگزاری مزایده در جهت فروش یک دستگاه 

 ملک تملیکی واقع در آمل

شرکت ریل پرداز سیر -حریل  

درصدی نرخ تعرفه حمل و نقل ریلی  54افزایش 

 مواد معدنی 

انعقاد قرارداد حمل و نقل بین المللی فورواردری 

از ایستگاه سرخس ترکمن تا ایستگاه بندر 

 عااس

ما به ازای صرفه جویی سوخت محقق شده طرح 

توسعه حمل ونقل ریلی مطابق با موافقت نامه 

فی مابین شرکت بهینه مصر  سوخت و شرکت 

راه آهن ج.ا.ا و موضو  قرارداد فی مابین شرکت 

راه آهن ج.ا.ا وشرکت ریل پرداز سیر )سرمایه 

میلیون  991 444گذار عامل صرفه جویی( مالغ

 90ریال بابت صورت وضعیت اول تایید ماده

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظا  

مالی )یارانه سوخت( مذکور محقق و به عنوان 

 درآمد سال جاری شناسایی شده است.

قرارداد بین المللی حمل ریلی  0انعقاد قرارداد 

هزار تن گوگرد و گرانول با شرکت  944

GREEN GROUP FZE  امارات متحده

 عربی

فرآورده های نفتی، کک و سوخت 

 ای هسته

 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

شرکت آسیا سیر ارس-حآسا  

 افزایش ماالغ قرارداد با شرکت فوالد هرمزگان

انعقاد قرارداد حمل ریلی محصوالت مجتمع 

 فوالد ماارکه

به پرداخت ملت –پرداخت   

برگزاری کنفرانس خاری و توضیح راجع به 

اخاار حول مالیات بر تراکنشات دستگاه های پوز 

و همچنین طرح های توسعه و حاشیه سود 

 شرکت در فروش شارژ

شرکت شوکو پارس -غشوکو  

درصد در نرخ  10دریافت مجوز تغییر بیش از 

 فروش برخی محصوالت یا ارائه خدمات

شرکت گروه کارخانجات گروه صنعتی  -تارک

 تارک

فروش دارایی ثابت شرکت فرعی با شناسایی 

میلیون ریالی 230.000سود   

 سیمان، آهک و گچ

نفت پاسارگاد -شپاس  

نتیجه نهایی دعوای شرکت به نفع شرکت فرعی 

هرمزپاسارگاد مانی بر محکومیت بانک دی به 

پرداخت وجه ضمانتنامه ها و خسارات صادر 

 گردید.

شرکت سیمان هرمزگان -سهرمز  

با  از  2برگزاری مزایده عمومی برای فروش 

با   9امالک خود را واقع در شهر تهران و 

 درجزیره قشم

عد  حصول نتیجه از برگزاری مزایده نه با  از 

امالک خود واقع در جزیره قشم و دو با  در 

 شهر تهران

شرکت سیمان سفید نی ریز -سنیر  

شفا  سازی راجع به نرخ محصوالت، درآمد ها 

 و هزینه های عملیاتی

مجوز افزایش سرمایه با صر  سها  و سلب حق 

 تقد 

عد  موافقت سازمان بورس با طرح افزایش 

 سرمایه

  زنگان تجهیز نیروی  -شزنگ

 مدارک و مستندات لیست دارایی های شرکت

واگذاری صددرصد سها  شرکت تواندار صنعت 

 نیروی دیار 

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت -ونفت  

عد  حصول نتیجه از برگزاری مزایده واگذاری 

درصد سها  شرکت تابعه جوی گستر نفت 96  

ارزش گذاری شرکت سرمایه گذاری نفت قشم از 

 شرکت های وابسته

نفت پارس -شنفت   

میلیارد ریال اوراق مرابحه برای  1000انتشار 

 خرید بخشی از لوبکات موردنیاز شرکت 

لیزینگ رایان سایپا -ولساپا   

میلیاردی 1000تسویه اوراق مشارکت   

سیمان قاین -سقاین  

 تحصیل سها  سصوفی، سمازن و سیمان فارس

 14،444شرکت آریا صنعت برنده مزایده فروش 

 78در مرز میل  کشور  2سیمان پاکتی تیپ 

 افغانستان شد

شرکت سیمان الر سازوار -سازوا  

انعقاد قرارداد و تفاهم نامه علمی و صنعتی با 

دانشگاه حکیم سازواری در راستای مدیریت و 

صرفه جویی هزینه های انرژی توسط گروه های 

 علمی و پ وهشی

افزایش سرمایه شرکت سنجش سها  از شرکت 

 های فرعی

فروش امالک مازاد شرکت سیمان سازوار به 

 شرکت سنجش سها  سازوار

 های مالی گری سایر واسطه

 رایانه و فعالیت وابسته به آن

شرکت کارت اعتااری ایران کیش -رکیش  

میلیارد تومانی 77خرید ساختمان اداری   
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داروسازی اوه سینا -داوه   

درصدی ویتامین ث 60افزایش نرخ فروش   

سپیدار سیستم آسیا -سپیدار   

میلیارد ریال درآمد غیرعملیاتی  133شناسایی 

به دلیل فروش ساختمان فعلی )وجود فضای 

 مازاد در ساختمان فعلی به جهت دورکاری( 

 خریداری زمین در چهارچو  افزایش سرمایه

شرکت گروه فن آوا -فن آوا  

شرکت فن آوا کارت از شرکت های زیرمجموعه 

گروه فن آوا برنده مناقصه ارائه خدمات 

 انفورماتیکی فاوا بانک کشاورزی شد

برنده مناقصه نگهداری و تعمیر سیستم های  

 ITS  هوشمند تونل نیایش و شهید صدر

ایران ارقا  -مرقا   

بانک کشاورزی  155/4تجدیدیه قرارداد شماره 

درخصوص پشتیاانی و نگهداری دستگاههای 

 NCRخودپرداز با برند 

پشتیاانی و نگهداری دستگاه های خودپرداز 

GRG به مدت سه سال 

تجارت الکترونیک پارسیان -رتاپ   

دستگاه کارتخوان 17000قرارداد خرید   

تجارت الکترونیک پارسیان کیش -تاپکیش   

دستگاه کارتخوان به  17000قرارداد فروش 

 شرکت رتاپ 

شرکت همکاران سیستم -سیستم  

درصد سها  شرکت سپیدار سیستم  15واگذاری 

 آسیا

مجتمع صنایع الستیک یزد -پیزد   

بهره برداری از پروژه افزایش ظرفیت تولید 

حلقه به  350.000تایرهای رادیال به تعداد 

 تولید جاری ساالنه

شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر -پارتا  

افزایش نرخ تایرهای کشاورزی و راهسازی 

توسط انجمن صنفی صنعت تایر صورت گرفته 

است که سهم تایرهای فوق در فروش این 

درصد میااشد 3.1شرکت حدوداً   

شرکت تولیدی ایران تایر -پتایر  

افزایش نرخ تایرهای کشاورزی و راهسازی 

توسط انجمن صنفی صنعت تایر صورت گرفته 

است که سهم تایرهای فوق در فروش این 

درصد میااشد.2شرکت حدوداً   

شرکت گروه صنعتی بارز -پکرمان  

نرخ فروش تایرهای کشاورزی و راهسازی بیش 

درصد افزایش می یابد.  10از   

شرکت تولیدی و صنعتی درخشان  -پدرخش

 تهران

فروش یک واحد صنعتی واقع در شهرک 

میلیون ریال  270.000کاسپین قزوین به مالغ   

توسعه فناوری اطالعات خوارزمی –مفاخر   

 برنده شدن در مناقصه بانک صادرات

شرکت افرانت -افرا  

برنده در مناقصه تامین تجهیزات و سیستم 

 شرکت مرکز تهران و مرکز مخابراتی اصفهان

 الستیک و پالستیک

کشت و دامداری فکا -زفکا  

راس گوساله ماده به پروژه ماکو 320انتقال   

انعقاد قرارداد مهم اجاره یک قطعه زمین به 

هکتار از اراضی شهرستان  1044مساحت 

 پلدشت

شرکت ماین وان کیش -اوان  

انعقاد قرارداد در جهت ایجاد کنسرسیومی جهت 

با هدایت و  ICTسرمایه گذاری در حوزه 

راهاری ماین وان کیش با شرکت های سرمایه 

گذاری مهرگان سرمایه پارس و شرکت ستارگان 

 نوآوری داوین

شرکت داده گستر عصر نوین -های و   

درصد افزایش مالغ قراداد توسط کافرما  25

 صورت گرفته است.

تعدیل قرارداد خرید و تامین تجهیزات مرکز 

 داده

 25افزایش سود خالص شرکت به دلیل کاهش 

درصدی  پهنای باند اینترنت زیر ساخت برای 

 شرکت های استفاده کننده

 اطالعات و ارتباطات

 زراعت و خدمات وابسته

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر -زکوثر  

توضیحات در خصوص پروژه های در دست 

 ساخت شرکت و همینطور فعالیت های کشت

درج شرکت مرغ اجداد زربال)سهامی عا ( با 

نماد اجداد از شرکت های زیر مجموعه این 

 شرکت

فروش بلوک کنترلی سها  تحت مالکیت این 

شرکت در شرکت خوراک دا  پارس)سهامی 

“ غدا ”عا ( با نماد   

شرکت کشت و دا  قیا  اصفهان -زقیا   

برگزاری مناقصه محدود خرید دستگاه 

 شیردوشی یکصد واحدی پارالل

برنده مناقصه شرکت گسترش صنایع و خدمات 

 کشاورزی معرفی شد.

شرکت ملی کشت وصنعت ودامپروری  -زپارس

 پارس

برگزاری مزایده در جهت فروش یک قطعه زمین 

هکتار با کاربری زراعی  12به مساحت حدود 

 واقع در استان اردبیل

برگزاری کنفرانس خاری و توضیح راجع به نرخ 

های فروش و پیش بینی بهره برداری از دو طرح 

 پادار و طرح ساماندهی 

 مواد و محصوالت دارویی

شرکت شیمی دارویی داروپخش -دشیمی  

برگزاری کنفرانس خاری و توضیح راجع به 

 بهای تما  شده مواد مصرفی 

شرکت روزدارو -دروز  

برگزاری مزایده در جهت جایگزینی اناار کارخانه 

 روزدارو
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شرکت توسعه معادن روی ایران -کروی  

تن محصول شمش روی  2000فروش ماهیانه 

صادراتی شرکت های زیر مجموعه توسعه معادن 

روی ایران از طریق شرکت بازرگانی مواد معدنی 

 مینا 

معادن بافق -کبافق  

برگزاری کنفرانس خاری و توضیح راجع به 

1399موجودی مواد و فروش آن تا آخر سال   

 28ماهه پروانه بهره برداری تا تاری   4تمدید 

1400فروردین سال   

شرکت معدنی دماوند -کدما  

تن  500برگزاری مزایده در جهت فروش 

 کنسانتره سر 

عد  حصول نتیجه از برگزاری مزایده در جهت 

تن کنسانتره سر  500فروش   

تن کنسانتره  1000برگزاری مزایده برای فروش 

 سر  سولفوره

 های برقی ماشین آالت و دستگاه

 استخراج کانه های فلزی

شرکت باما -کاما  

 انعقاد تفاهمنامه با سازمان بنادر ودریانوردی

دریافت مجوز تاسیس کارخانه تولید کنسانتره 

مس سولفیدی و کنسانتره مولیادن از سازمان 

 صتعت، معدن و تجارت استان اردبیل

صدور تضمین در وجه شرکت توسعه معادن 

روی ایران بابت توافقنامه انجا  امور بازرگانی 

خارجی بین شرکت تجاری و بازرگانی مواد 

معدنی مینا )شرکت فرعی باما( و شرکت 

 توسعه معادن روی ایران

میلیارد ریال در  900صدور تضمین به مالغ 

وجه شرکت توسعه معادن روی ایران بابت انجا  

امور بازرگانی خارجی بین شرکت تجاری و 

بازرگانی مواد معدنی مینا  و شرکت توسعه 

 معادن روی ایران

شرکت الارز دارو -دالار  

میلیون ریال با شرکت  207.717معامله به مالغ 

 همگروه

میلیون ریال با  342,276معامله ای به مالغ 

شرکت های زیر مجموعه پخش الارز )الارز 

 بالک(

دست یابی به دانش فنی تولید داروی ایورمکتین 

با همکاری پارک علم و فن آوری و دانشگاه علو  

 پزشکی استان قزوین

شرکت پخش الارز -پخش  

تسویه بخشی از مطالاات این شرکت از طریق 

 دریافت اوراق خزانه نو  اول

گروه دارویی برکت -برکت  

برگزاری کنفرانس خاری و توضیح راجع به 

 واکسن کرونا تولید شده 

شرکت ایران دارو -دیران  

 فروش محصوالت دارویی به شرکت پخش الارز

انعقاد قرارداد فروش محصوالت دارویی با شرکت 

میلیون ریال  133.259پخش الارز به مالغ   

البراتوارهای رازک -درازک  

صدور رای به نفع درازک برای برای تعیین 

تکلیف مطالاات سنواتی از شرکت توسعه دارویی 

 رسا

داروسازی زهراوی -دزهراوی  

صدور رای به نفع دزهراوی برای برای تعیین 

تکلیف مطالاات سنواتی از شرکت توسعه دارویی 

 رسا

شرکت داروئی و بهداشتی لقمان -دلقما  

درصد در نرخ  10دریافت مجوز تغییر بیش از 

 فروش برخی محصوالت یا ارائه خدمات 

شرکت ساحان دارو –دساحان   

انعقاد قرار داد توزیع و فروش محصوالت داروئی 

 و مکمل های غذایی

شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء  -واحیا

 سپاهان

تصویب محکومیت نقض تعهدات قراردادی از 

 66.5سوی شرکت پخش عظیم در روند خرید 

درصد سها  شرکت پلی اکریل توسط این 

 شرکت

داروسازی دکتر عایدی -دعاید  

درصد در نرخ  10دریافت مجوز تغییر بیش از 

 فروش محصوالت یا ارائه خدمات

انعقاد قرارداد خرید ماشین آالت از اروپا برای راه 

 اندازی و تجهیز سایت فعلی

داروسازی جابر ابن حیان -دجابر  

بهره برداری از پروژه جدید با ظرفیت عملی 

کپسول و قرص  200.000.000  

 گری های مالی و پولی واسطه

سنگ آهن گهرزمین -کگهر   

سها   3.531.636.361شرکت در مزایده خرید 

 شرکت سرمایه گذاری پارسیان

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو -کچاد  

سهم از سها   145,859,933واگذاری تعداد 

 شرکت آهن و فوالد سرمد ابرکوه

سها   3.531.636.361شرکت در مزایده خرید 

 شرکت سرمایه گذاری پارسیان

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین  -وثنو  

درصد شرکت بیمه کوثر 0.16واگذاری سها    

درصد از سها  بیمه کوثر 0.21واگذاری   

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع  -وصنا

 بهشهر ایران

 خرید ساختمان اداری شرکت 

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی  -بکا 

 )کابلهای مخابراتی شهید قندی(

تولید محصول جدید کابل های هادی 

)نوعی  ACSRآلومینیومی تقویت شده با فوالد 

 هادی در خطوط انتقال هوایی(

معدنی و صنعتی گل گهر –کگل   

سها   3.531.636.361شرکت در مزایده خرید 

 شرکت سرمایه گذاری پارسیان



 کدال گردی

17  

 9911سامان بین دی و  بهمن 

شرکت تامین ماسه ریخته گری -کماسه  

شفا  سازی راجع به شکایت های انجا  شده 

 حول مالکیت اراضی این مجموعه

شرکت صنعتی دریائی ایران -خصدرا  

انعقاد قرارداد برای طراحی، ساخت و تحویل پنم 

فروند شناور راهنمابر فوالدی بنادر شمالی کشور 

به صورت ترک تشریفات توسط شرکت صدرا 

ساحل از شرکت های فرعی با سازمان بنادر و 

 دریانوردی.

 عد  حصول نتیجه از شرکت در مناقصه

تنی  113000فروند نفتکش  4انعقاد قرارداد 

 افرامکس

شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات  -باالس

 راه آهن

برگزاری مزایده در خصوص فروش ماشین آالت 

ساک و سنگین ثابت و متحرک و همچنین 

 فروش ضایعات

افشای اطالعات مربوط به نتیجه نهایی دعوی له 

 و علیه شرکت 

شیشه و گاز -کگاز  

سی سی یکاار  300انعقاد قرارداد فروش بطری 

 مصر  سفید

فرآورده های نسوز ایران -کفرا  

واگذاری معدن دولومیت دوچشمه به شرکت 

فرآورده های نسوز ایران مشروط بر احداث واحد 

 دولومیت کلسینه در بازه زمانی یکساله

تولیدی گرانیت بهسرا  -کهرا   

خرید نصب وراه اندازی دو دستگاه چاپ 

 دیجیتال وبهره برداری از آن

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک  -کحافظ

 حافظ

عد  حصول نتیجه از برگزاری مزایده در جهت 

فروش ماشین آالت مستعمل و راکد خطوط 

 تولید کاشی 

ایران ترانسفو -بترانس  

میلیون ریالی  1.150.000تهاتر بدهی مالیاتی 

 شرکت با مطالاات از دولت

شرکت موتوژن -بموتو  

% نرخ فروش گروه محصوالت کولری25افزایش   

% سها  شرکت خودرو صنعت 100مزایده فروش 

 موتوژن)سهامی خاص(

 کاشی و سرامیک

 کانی های غیر فلزی

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا -کتوکا  

شرکت در مناقصه خرید اقال  نسوز و اجرای 

عملیات نسوز تاندیش شرکت فوالد میارکه 

 اصفهان 

شرکت فرآورده های نسوز آذر -کاذر  

برگزاری کنفرانس خاری و توضیح راجع به نرخ 

 محصوالت و طرح های توسعه شرکت

شرکت پارس سرا  -کسرا   

درصد در نرخ  10دریافت مجوز تغییر بیش از 

 فروش محصوالت 

شرکت فارسیت اهواز -سفاسی  

این شرکت محکو  به پرداخت مالغ 

ریال در حق موسسه نظم  12.924.522.772

گستر صداقت بابت اصل و جرائم تاخیر در 

 پرداخت مطالاات خود شد. 

شرکت ایتالران -کایتا  

امضای توافقنامه با شهرداری قرچک مانی بر 

تغییر کاربری و تفکیک شششدانگ سه قطعه 

 زمین کارخانه

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -وبانک  

عد  حصول نتیجه از برگزاری مزایده در جهت 

 عرضه سها  شرکت تجهیزات مدارس ایران

عد  حصول نتیجه از برگزاری مزایده عرضه 

 سها  شرکت ایران پوپلین با شرایط اعالمی

عد  حصول نتیجه از برگزاری مزایده عرضه 

نوبت دو  -سها  شرکت ایران  

ثات افزایش سرمایه این شرکت در دست اقدا  

 است

 عرضه سها  شرکت سرمایه گذاری شفادارو

سرمایه گذاری غدیر -وغدیر   

درصد سها  شرکت تنوین  2.08عرضه   

شرکت گروه صنایع کاغذ پارس -چکاپا  

صدور مجوز پروانه بهره برداری شرکت پارس 

طایعت سلولز توسط وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت 

شرکت کارتن ایران -چکارن  

 فس  قرارداد با شرکت تولیدی مقوای یاران

انعقاد قرار داد با شرکت صنعت ساخت و بسته 

 بندی کارتن آرمانی

شیشه قزوین -کقزوی  

درصدی نرخ  10دریافت مجوز افزایش بیش از 

 فروش شیشه جا  فلوت و مشجر

 کاری صنعتی پیمان

 ای صنعتی رشته  های چند شرکت

 محصوالت کاغذی

 استخراج سایر معادن

  کشاورزی وخدمات صنایع گسترش -تکشا

برنده شدن در مناقصه فروش و نصب یک 

 دستگاه شیردوش اتوماتیک پارالل 

شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش -الزما  

از فروش سها  شرکت کارخانه های صنعتی 

آزمایش )سهامی عا ( که در مالکیت شرکت 

توسعه و گسترش آزمایش )سهامی خاص( جز 

شرکتهای زیر مجموعه )مشمول تلفیق( حدود 

میلیارد ریال سود برای شرکت به وجود  32

 آورده است.

 ماشین آالت و تجهیزات
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شرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد  -بمیال

 میالد

درصد سها  شرکت نفت میالد  35تحصیل 

 پارس

افزایش سرمایه شرکت ارزش آفرینان میالد

 )سهامی خاص( از شرکت های زیر مجموعه

تجارت و عمده فروشی به جز 

 وسایل نقلیه موتور

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان -لوتوس  

پذیرش تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عا  

(66دولت)اراد  

پذیرش تعهد پذیره نویسبی و بازارگردانی اوراق 

 اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

میلیون اوراق شرکت نفت  1تعهد و بازارگردانی 

ساله 4درصد و  18پارس با نرخ ساالنه   

شرکت تامین سرمایه نوین -تنوین  

پذیرش تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عا  

  66دولت اراد 

 واگذاری و فروش یک واحد آپارتمان اداری

تامین سرمایه امین -امین   

پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازار گردانی اوراق 

صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین 

میلیارد ریال با  30.000اجتماعی به مالغ 

ساله 4سررسید   

 ساخت محصوالت فلزی

بندی ایران صنایع بسته -فایرا  

 توقیف ملک

شرکت ماشین سازی اراک -فاراک  

برنده شدن شرکت ماشین سازی اراک در 

مناقصه پروژه عملیات تکمیلی احداث پل بزرگ 

 نهرا 

شرکت خدمات چاه های نفت پتروپارس برنده 

دستگاه  22مناقصه تأمین ، ساخت و نصب 

 تجهیزات سرچاهی و ایکسمستری گردیده است.

این شرکت در مناقصه پروژه عملیات تکمیلی 

 –احداث پل بزرگ نهرا  واقع در محور زابل 

 زاهدان برنده شد

سطحه میانی پل  14برنده مناقصه ساخت 

میلیارد ریال )مدت  881به مالغ  PMPشناور 

 ماه( 04اجرای پروژه 

توقف پروژه پتروشیمی کیان به جهت تغییر 

 به  Early Workسیاست اجرای پروژه از 

Early Production مرتاط با واحد بوتادین 

شرکت صنایع آذرآ  -فاذر  

ساخت راکتورهای  -1انعقاد قراردادهای: 

ساخت مخزن ومادل  -2پتروشیمی دهدشت 

، طراحی،  تامین مواد -3پتروشیمی دهدشت 

 ساخت و حمل طرح توسعه آزادگان جنوبی.

فعالیت های کمکی به نهاد های 

 مالی واسطه

شرکت آبسال -البسا  

درصدی قیمت کولر با توجه  10افزایش بیش از 

به شرو  فصل تولید و فروش کولر توسط هیات 

 مدیره تعیین و بر کاالها اعمال شده است
تامین سرمایه امید-امید  

پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق 

اجاره سها  شرکت گروه توسعه مالی مهر 

 آیندگان

پذیرش تعهد پذیره نویسی اورا مرابحه دولت با 

میلیارد ریال  10.000به مالغ  74نماد اراد  

شرکت تولید برق ماه تا  کهنوج -بکهنوج  

میلیارد ریال توسط شرکت مادر  118مالغ 

تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به عنوان 

جریمه دیرکرد این شرکت در پرداخت تعهدات 

خود به صورت علی الحسا  به بستانکار حسا  

شرکت ماه تا  کهن.ج منظور شده است که در 

 411مالغ  99دی ماه  94سال مالی منتهی به 

میلیارد ریال در دفاتر این شرکت به عنوان 

 درآمد شناسایی خواهد شد.

درصد از سها  ناشر  53آزادسازی یا فک رهن 

 متعلق به سهامدار عمده

شرکت تولید نیروی برق آبادان -آبادا  

توضیح راجع به مالیات مشمول فعالیت های 

 شرکت

 تعدیالت سنواتی

ماشین سازی نیرو محرکه -تمحرکه  

برنده شدن شرکت در مناقصه ساخت، بارگیری، 

 حمل و تحویل کلمپ نگهدارنده در  هنگر

انعقاد قرارداد راه اندازی خط رنگ بدنه اسکانیا 

 با شرکت وزنه

هپکو  سنگین شرکت تولید تجهیزات -تپکو  

درصد از سها  این شرکت توسط  52.25انتقال 

سازمان خصوصی سازی، به سازمان تامین 

 اجتماعی

شرکت قند تربت حیدریه -قتربت بخار و آب گرم  عرضه  

فروش شکر بصورت نقدی به شرکت های سامان 

بازار رضوی، صنایع غذای رضوی، خمیرمایه 

 رضوی.

 خرید چغندر قند از شرکت کشاورزی رضوی.

تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر -بزاگرس  

برگزاری مزایده فروش عرصه و اعیان دو قطعه 

پالک ثاتی به شرح جدول مندرج در آگهی 

روزنامه واقع در استان گلستان، شهرستان علی 

 آباد کتول

ماین انرژی خلیم فارس -ماین  

درصد در نرخ  10دریافت مجوز افزایش بیش از 

 سرویس های جانای

 قند و شکر

  خراسان  شرکت قند ثابت-قثابت

توضیح راجع به نحوه اثر گذاری عملکرد شرکت 

 قند بیستون بر این شرکت

جا  های غذایی و قند تربت  فرآورده -قجا   

درج نماد شرکت در تابلو نارنجی بازار به علت   

 عد  ارائه صورتهای مالی حسابرسی 
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حفاری شمال -حفاری   

انعقاد تفاهم نامه همکاری جهت ساخت دکل با 

 مجتمع کشتی سازی فراساحل ایران)ایزوایکو(

جنرال مکانیک -رنیک  

 شرو  به کار پروژه جال الکتا  

 خدمات فنی و مهندسی

استخراج نفت گاز و خدمات 

 جنبی جز اکتشاف

 هتل و رستوران

مخابرات ایران -اخابر  

برگزاری مزایده از طر  شرکت مدیریت سازمان 

سازه غدیر به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران 

 برای فروش تعدادی ملک 

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر  -گکوثر

 اصفهان

درصد در نرخ  40دریافت مجوز تغییر تقریاا 

 فروش ارائه خدمات

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی -سمگا  

درصد از سها  شرکت توسعه  20واگذاری 

 خدمات ساختمانی پارس کیمیا

های عادی در  شناسایی سود از محل ابطال واحد

صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری 

ایرانیان برای شرکت سرمایه گذاری میراث 

فرهنگی و گردشگری ایران و شرکت تجارت بین 

الملل میالد پارس زیگورات از شرکت های فرعی 

 این مجموعه 

توریستی ورفاهی آبادگران کیش -گکیش  

نوبنیاد در  2خرید یک واحد آپارتمانی در فاز 

 جزیره کیش 

 مخابرات

 است 9911ها مربوط به تاری  آخرین روز بهمن ماه  قیمت
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  در این قسمت نگاهی به فروش دی ماه شرکت های مهم صنایع مختلف براساس گزارش های ماهانه

اندازیم. برای اینکه بتوان این شرکت ها را با هم مقایسه کرد، مالغ فروش ماه دی نسات به فروش  می

ماه قال محاساه شده است )قیاس فوق صرفا یک ماهه دی را مدنظر قرار داده است و  94تجمیعی 

 گیری خرید و فروش سهم نااید باشد( اطالعات عنوان شده مانای تصمیم

در صنعت فلزات اساسی، شرکت های ارفع، هرمز و کاوه عملکرد درخشانی داشتند و در مقابل شرکت 

در صنعت کانه های فلزی، ذو  آهن اصفهان ضعیف تر از دیگر شرکت های این صنعت عمل کرده است. 

توسعه صنعتی و معدنی صاا نور عملکرد بهتری نسات به بقیه داشته و نسات فروش دی ماه این شرکت 

% درصد بوده است. در مقابل سنگ آهن گهر زمین عملکرد جالای در 01ماه قال  94به فروش تجمعی 

 این زمینه نداشته است.

به طور کلی شرکت های صنعت فلزات رنگی در این ماه عملکرد ضعیف داشته اند.  آلومینیو  ایران 

عملکرد بهتری نسات به دیگر شرکت های این صنعت در دی ماه داشته، در حالی که عملکرد شرکت 

کالسیمین بسیار ضعیف بوده است. شرکت ملی صنایع مس ایران هم نسات به ماه قال با افت بسیار 

 شدیدی در زمینه فروش مواجه شده است.

سیمانی ها هم به طور کلی همگی در این ماه عملکرد قابل توجهی نداشته اند. شرکت سیمان ساوه در 

های سیمانی در دی ماه عملکرد بهتری داشته است و شرکت سیمان ارومیه در این ماه  بین شرکت

 ماه قال را داشته است. 94کمترین میزان فروش به فروش تجمعی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها(، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران عملکرد بسیار متمایزی نشان داده  در گروه پتروشیمی )اولفین

و پتروشیمی پارس نیز در قیاس با بقیه پتروشیمی ها نسات فروش بهتری را ثات کرده است و در رتاه 

 گیرد. ماه، پتروشیمی نوری پایین ترین قرار می 94بندی نسات فروش دی ماه به تجمیعی 

ها، مربوط به پتروشیمی خارک و ضعیف ترین عملکرد این صنعت  در دی ماه بهترین عملکرد متانولی

 متعلق به پتروشیمی زاگرس بوده است.

بهترین عملکرد مربوط به پتروشیمی کرمانشاه و ضعیف ترین مختص به پتروشیمی ای ها،  در گروه اوره

 باشد.  پردیس می

شرکت نفت بهران در این بین بهتر از دیگران عمل کرد و شرکت نفت ایرانول کمی در صنعت روانکار نیز، 

 دهد. از دیگر شرکت ها ضعیف تر نشان می



 23 

 نمودار گردی
 9911سامان بین دی و بهمن 

بود کبه  9912تقریاا اواخر خرداد ماه سال 

واحبد را  944.444شاخص مقاومت روانی 

کرد و توانست در انتهای اردیاهشبت مباه 

واحدی را فبتبح  9.444.444امسال عدد 

  0.411.994کند و تا مرداد ماه ببه عبدد 

درصدی نسات به  14برسد.  ولی با ریزش 

سقف خود در مرداد ماه، عدد شاخبص در 

واحد رسید.  9914444دی ماه به محدوده 

 99برابری شاخص در ببازه  94.1رشد ” 

ماهه و عملکرد بهتر نسات ببه ببازارهبای 

)نمودار در قسبمبت “  موازی در بلند مدت

اقتصادگردی( همین مسئله گبواهبی ببر 

جذابیت بیشتر بازار سرمایه با دید ببلبنبد 

مدت نسات به دیگر بازارهای موازیست. اما 

در چند ماهه اخیر، دسبتبکباری دولبت، 

ابهامات موجود در الیحبه ببودجبه، عبد  

شفافیت در نرخ ارز، قانون گذاری یک شاه، 

اعمال قیمت گذاری دستوری دیگر مبوارد 

که توضیح آن رفت، از عوامل اصلی خبروج 

ارقا  قابل توجه از بازار سرمایه اسبت. ببه 

طوریکه در یک ماهه دی ماه مجمو  ارزش 

 1244شرکت های بورسی و فرابورسی از 

 1440هزار میلیارد تومان در ابتدای ماه به 

هزار میلیارد تومان در انتهای ماه کباهبش 

پیدا کرد. ارزش دالری بازار نیز ببا وجبود 

میلیبارد  011کاهش نرخ ارز در این ماه، از 

میلیارد دالر در  014دالر در ابتدای ماه به 

 انتهای ماه رسید.

 

 

 

به دناال شرو  روند صعودی پرقدرت ببازار 

کبه تبا  9918سرمایه که از اواسط سال 

اواخر مرداد ماه امسال ادامه داشت، قیمبت 

سها  رشد باالیی را تجربه کرد و در نتیجه 

هم  92.1بازار به عدد   1P/E TTMنسات

رسید. اما به دناال ریزش بازار از شهبریبور 

ماه تا به امروز و افزایش سودسازی بسیاری 

از شرکت های بازار سرمایه در پی صبعبود 

قیمت ها و نرخ دالر این نسات ببه شبدت 

 کاهش پیدا کرد.

 همانند  شاخص کل که در بهمن ماه روند 

 P/Eکامال نوسانی به خود گرفته بود، نسبابت  

TTM  بازار سرمایه هم در این ماه دائما در حبال

نوسان بود. در حالی که با پایین آمدن قیمت ها و 

 EPSی شرکت ها و افزایش  ماهه 1انتشار گزارش 

TTM بهمن به کمبتبریبن  98، این نسات در روز

رسید، در  99.11مقدار خود از اردیهشت ماه یعنی 

آرا   90.8انتهای ماه این نسات در نزدیکی عدد 

با پایان ماه قال داشت. مبی  4.0گرفت.  که فاصله 

 11صنایع را در یک ماهه بهمن  P/E TTMتوان 

در نمودار باال مشاهده کرد. شاخبص کبل ببورس 

 ایران در بهمن ماه روندی کامال نوسانی داشت و 

بارها روند شاخص و سها  شاخص ساز دستخوش 

تغییر شد. در حالی که در شرو  ماه شاخص در حوالی 

واحد بود، در آخرین روز از ماه با  9.984.444عدد 

واحد به کار خود  9.044.444ی  رسیدن به محدوده

پایان داد. صنایع پتروشیمی، فلزات گراناهای غیر 

فوالدی و فوالدی به همراه بانک ها و صنعت 

گذاری همه از صنایع بزرگ و تاثیرگذار بازار  سرمایه

کمتری نسات به بازار دارند.  P/E TTMهستند که 

ی مقابل صنایع محصوالت لانی، قطعات  در نقطه

خودرو و اناوه سازی، امالک و مستغالت باالترین 

 را در بازار دارند. P/E TTMنسات 

P/E ttm  صنایع در بهمن ماه 
 روند پنم ساله شاخص کل بورس

 روند بهمن ماه شاخص کل بورس

P/E ttm  کل بازار در بهمن ماه 

P/E ttm  کل بازار در پنم سال اخیر 

1 ttm  مخففTrailing twelve Months   به مفهو  دوازده ماهه گذشته است که یعنیEPS  ( را محاساه و با توجه به قیمت،  4دوازده ماه گذشته شرکت )دوره سه ماههP/E ttm شود.                               ارزیابی می 
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ی اول  در بهمن ماه سرانه خرید حقیقی روند نزولی داشت، در دو هبفبتبه

میلیون تومان بود.  09ی دو  بهمن  و دو هفته 02بهمن به صورت میانگین 

ی اول ماه به صورت میانگین  ی فروش حقیقی برای دو هفته در مقابل سرانه

ی این اعبداد  میلیون تومان بود. مقایسه 94.9ی دو   و برای دو هفته 01.9

ی اول ماه شرایط تقریاا متعادلی بین خریداران و  دهد که در نیمه نشان می

ی دو  فروشنبدگبان دسبت  فروشندگان در بازار حکمفرما بود، اما در نیمه

باالتر را داشتند و دارای قدرت بیشتری نسات به خریداران بودند. در همین 

راستا قدرت خریداران حقیقی در طول ماه روندی نزولی داشت و در حالبی 

بود، در اواخر ماه این عدد ببه  9ی اول ماه این عدد نزدیک به  که در هفته

 نزول کرد. همانند چند ماه اخیر در بهمن ماه نیز در بیشتر روزها شاهد  4.1

 8444ها از بازار بودیم و  مجموعاً در این ماه نزدیک به  خروج پول حقیقی

ی اول  میلیارد تومان از پول حقیقی ها از بازار خارج شد. این رقم برای نیمه

میلیارد تبومبان ببود کبه  4144ی دو  ماه  و برای نیمه 9144ماه تقریاا 

ی دو  مباه اسبت.  ی شدت گرفتن خروج پول حقیقی در نیمه دهنده نشان

های میانگین هفتگی شاخص و میانگیبن دالری ارزش  نرماالیز کردن داده

دهبد  ی میان این دو نمودار نشان می و مقایسه 18معامالت از ابتدای سال 

که در این بازه هرگاه که نمودار ارزش دالری معامالت بباالتبر از نبمبودار 

شاخص قرار گرفته روند میان مدت شاخص صعودی بوده و در حالت عکس 

شاهد روند نزولی بازار بودیم. در هنگا  شرو  روند صعودی ببازار در آذر 

به درستی روند ها در این نمودار  11و شرو  ریزش بازار در مرداد  18سال 

 شود. تشخیص داده می

 ارزش دالری معامالت در دوسال اخیر

سرانه خرید و فروش 

 حقیقی

 قدرت خرید حقیقی

ورود و خروج پول 

 حقیقی

ارزش ریالی معامالت 

 بهمن ماه

نرماالیز شده ارزش 

دالری معامالت و 

شاخص کل در دو سال 

 اخیر
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معامله و جایگزینی با کاالهای مشابه  کامودیتی کاالی اساسی است که قابلیت

را دارد و عمدتاً شامل مواد خا ، منابع اولیه، محصوالت مرتاط با کشاورزی و 

شود. به عاارتی کامودیتی، ماده خامی است که برای تولیبد اکبثبر  معدن می

های اصلی موثر در بازار را در ایبن  شود. برخی از کامودیتی کاالها استفاده می

 ایم. قسمت مورد تحلیل قرار داده

 نفت

قیمت نفت یکی از مهم ترین ارزش های بین المللی در بازار مواد خا  و اولیه 

است. زیرا نه تنها، بسیاری از کشورها برای رشد اقتصادی به مصبر  انبرژی 

نیازمندند و این مؤلفه در گرو مصر  نفت است ببلبکبه، 

محدودیت در عد  اکتشا  منابع جدیبد تبر از دیبگبر 

های حائز اهمیت آن است. در همین راستا، قیمبت  وی گی

نفت خا  تاثیر بسیاری در اقتصاد و تبوسبعبه کشبورهبا 

گذارد. در پنم سال اخیر نفت برنت با افت و خیزهبای  می

رو بوده است. نفت برنت در مهر مباه سبال  به بسیاری رو

دالر به ازای هر بشکه را دیبد  89سقف خود یعنی  9912

به کم ترین مقدار خود در این پنم سال رسید. دلبیبل  9911و در اوایل سال 

این افت شدید عمدتاً شیو  ویروس کرونا در سراسر جهان و تاثبیبر آن ببر 

اقتصاد جهانیست. با پیدایش این ویروس بسیاری از صنبایبع مبجبابور ببه 

دورکاری و حتی تعطیلی شدند و رفت و آمد های افراد با کاهش چشمگیبری 

نقل کباهبش  و رو شد در نتیجه تقاضا  نفت به عنوان سوخت اصلی حمل به رو

یافت شد و افت شدید قیمت نفت را رقم زد. شیو  بیماری کرونا و افبزایبش 

ای، آثاری غیر قابل پیش بینی بر تقاضای جهانی نفت  های قرنطینه محدودیت

میلیبون  19میلیون بشکه در روز به  944گذاشت به طوری که تقاضا نفت از 

با توجه به  0409شود که در سال  بینی می کاهش یافت. پیش 0404در سال 

 0.1میلیون بشکه در روز ) 1.1بهاود شرایط اقتصادی جهان، تقاضا حدود 

میلیون بشکه در روز  9.9و   OECD1میلیون بشکه در روز کشورهای عضو

افزایش یابد. عمده این افزایش مربوط به تقویبت  (OECDدر کشورهای غیر

های صنعتی است. الاته در مقابل، برخی  ونقل  و فعالیت تقاضا در بخش حمل

ابهامات مانند چگونگی ادامه شرایط بیماری کرونا و تغییر رفتار مشبتبریبان 

ونقل بر برآورد قطعی تقاضا مؤثر خواهد بود. از آذر مباه  وی ه در بخش حمل به

 های مختلف، تقاضا برای نفت افزایش یافت   امسال با بازگشایی صنایع و بنگاه

به تاع آن قیمت نفت هم رونبد صبعبودی 

توان گفت تا ببه ایبن  خود را طی کرد. می

 9911لحظه بهمن بهترین ماه در سبال 

برای عرضه کنندگان نفت بوده اسبت. در 

ببا تبولبیبد واکسبن  9911اواخر آذر ماه 

ویروس کرونا و تایید آن توسط سازمان بهداشت جهانی قیمت نبفبت رونبد 

صعودی خود را شرو  کرد اما اوایل دی ماه با انتشار خار کشف نوعی جدیبد 

رویبه  9911از ویروس کرونا این روند متوقف و حتی در دو  دی ماه سبال 

های ویبروس  نزولی را پیش گرفت. با انتشار اخاار مثات مختلف حول واکسن

کرونا مجدد قیمت نفت به مدار صعودی خود بازگشت و در دهبم دی مباه 

های مالی مربوط به ویروس کرونا در ایاالت متحده آمریکبا  بسته کمک 9911

تصویب شد. کاهش ذخایر نفتی آمریکا در دوماهه گذشته و همچنین ببارش 

شدید بر  و یخاندان در تگزاس، که متعاقب آن توقف تولید نفت خا  ایبن 

ی نفت آمریکا را در پبی داشبت،  ایالت به عنوان بزرگترین ایالت تولیدکننده

اهر  رو به جلویی برای صعود قیمت نفت ایجاد کرد. با عنایت بر گبزارشبات 

منتشر شده از سوی موسسات مالی و مقامات اقتصادی معتابر در سبراسبر 

های نفتی مثات اسبت.  توان گفت چشم اندازها برای نفت و فراورده جهان می

کنبیبم کبه  بینی می دبیر کل اوپک درباره تحوالت بازار نفت اعال  کرد: پیش

حرکت رو به عقب تقاضای نفت خا  به سمت جلو تغییر جهت خواهد داد و 

هزار بشکه در روز خواهد رسید، یعنی نسات ببه  144میلیون و  11امسال به 

هبای  هزار بشکه بهاود در روز. طاق پیش بینی 144میلیون و  1، 0404سال 

در روزهای گذشته، با تبوجبه ببه  Goldman Sachsصورت گرفته توسط 

 کماود ذخایر نفتی در سراسر دنیا و همچنین بازگشت آرا  تولید کنندگان 

 1 OECD  مخففoperation and Development-The Organization for Economic Co  عضو که اعضای آن متعد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد  91سازمان بین المللی با

 ای به دناال جهانی بهترند. های اقتصادی و توسعه هستند و با وضع سیاست
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های قالی خود، پیش بینی قیمت نفت برنت برای فصبل دو   نفت به ظرفیت

 دالر افزایش داد. 21دالر به ازای هر بشکه به  11را از  0409سال 

 متانول
یکی از مهمترین محصوالت پتروشیمی که هم در تولید بسیاری از کباالهبا 

مورد استفاده قرار می گیرد و هم به عنوان سوختی جایگزین  و پباک در 

وسایل نقلیه کاربرد دارد. این محصول به عنوان ضدی ، حبالل، سبوخبت و 

رود. تنو  مشتقات متانول و استفاده آن در  همچنین جایگزین اتانول بکار می

صنایع مختلف، این محصول را به عنوان یک کاالی استرات یک مطرح ساخته 

گذارد در نتیجه ببررسبی  قیمت آن بر بسیاری از صنایع تولیدی اثر می .است

نوسانات قیمت در دستور کار کارشناسان مالی قرار دارد. با توجه به کبمبابود 

منابع انرژی در آینده، مصر  مستقیم متانول تولید شده برای تهیه سوخبت، 

درصد بنزیبن سبوپبر ببدون سبر   91درصد متانول و  81حاصل ترکیب 

رود سهم مصار  سوختی از متانول تولید شده اثر زیبادی  باشد. انتظار می می

سال متانول با افت و خبیبز هبای  4در این   بر آینده تقاضا آن داشته باشد.

رو  بوده است. این کامودیتی در مبهبر   ها رو به بسیاری همانند تما  کامودیتی

دالر به ازای هر تن دید و  سپس با  498سقف قیمتی خود را  9912ماه سال 

دالر به ازای هر تن رسید، این کاهش قیمبت  024دالری به  914افت حدود 

عمدتاً به جهت عرضه سنگین متانول سازهای ایرانی در جهان بود. در اوایبل 

به کم ترین مقدار خود در این چهار ساله رسید. از اواخر آذر مباه  9911سال 

این کاال روند صعودی خود را آغاز و تا به امروز ادامه داده است. چبیبن ببه 

عنوان بزرگترین مصر  کننده متانول، با کنترل بیماری کرونا و بهاود شرایط 

اقتصادی کشور خود، تقاضا برای متانول را افزایش داد و باعث افزایش قیمبت 

های افزایش قیمت متانول در این ماه ببه  آن شد. یکی دیگر از عوامل و اهر 

خصوص هفته آخر بهمن ماه، تعطیلی برخی از شرکت های پتروشیبمبی در 

نقاط مختلف دنیا از جمله اروپاست که با کاهش عرضه،  باعث افزایش قیمت 

های طبالیبی ببرای ایبن  اند. از ابتدای سال تا به االن، دی و بهمن، ماه شده

به  CFR CHINAمحصول بوده به گونه ای که در این دو ماه قیمت متانول

 دالر بوده است. 994طور میانگین 

 اوره
%  تولید اوره در دنیا، به منظور استفاده در کودهای شبیبمبیبایبی 14بیش از 

 های شیمیایی، تاثیرگذارترین مؤلفه  رود. کود حاوی نیتروژن به کار می

 

 

بببر تببولببیببدات 

مببببحببببصببببوالت 

کشاورزی هستنبد. 

مببببحببببصببببوالت 

کشاورزی مستقیماً 

بر خبوراک افبراد 

تاثیر دارند درنتیجه 

امروزه با افبزایبش 

جمعیت در سراسبر 

دنیا، تولید کبافبی 

مببببحببببصببببوالت 

کشاورزی بسبیبار 

اهمیت دارد. اوره 

در ایبن دو سبال 

نوسانات قبیبمبتبی 

بسیاری را تجبرببه 

کببرده اسببت امببا 

نسبببابببت ببببه 

محصوالت دیبگبر 

پتروشیمی ثبابات 

قیمتی ببیبشبتبری 

داشته اسبت. اوره 

 9912در مهر ماه  

به اوج قیمتی خود 

دالر ببه  909یعنی 

ازای هر تن رسید و 

دراوایببل  سببال 

 9911کم ترین قیمت را در این دو سال تجربه کرد و از مبرداد مباه  9911

روند صعودی خود را شرو  کرد. شرو  واکسیناسیون برای مقابله با ویبروس 

کرونا باعث روند صعودی محصوالت پتروشیمی شده که اوره نیز از این قاعده 

مستثنا ناوده است. ولی در مورد اوره تقاضا جهانی که مهمترین آن تبقباضبا 

هند است موجب افزایش قیمت این محصول شده. با توجه به گزارشات سایت 

Fertilizer  دالر ببه  080این محصول به طور میانگین در دی ماه با نرخ

 دالر به ازای هر تن معامله شد است. 919ازای هر تن و در بهمن ماه 

 

 اتیلن
شود. ایبن  اتیلن در صنایع پتروشیمی با روش کراکینگ با بخار آ  تولید می

محصول ماده اولیه مهم برای تولید بسیاری از ترکبیبابات آلبی پبرمصبر  

رود. اتیلن به صورت گسترده در صنعت پالستیک مبورد  شمار می درصنعت به

گیرد. با توجه به افزایش مصبر  و تبقباضبا مبحبصبوالت  استفاده قرار می

پالستیکی، همواره اتیلن یکی از اصلی تریبن مبحبصبوالت شبرکبت هبای 

 رود. به طور عمده نوسانات این محصول با دیگر  پتروشیمی به شمار می
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سال قیمت اتیلن افت و خیز های فراوانی داشته است و عمدتا این نوسانات به شرایط تولیبدات مبحبصبوالت  4محصوالت پتروشیمی همخوانی ندارد. در این 

شرو  شد و ایبن  9918را باالترین قیمت های اتیلن دانست. ریزش شدید اتیلن از فروردین ماه  9912پالستیکی وابسته است. می توان فروردین و مرداد ماه 

با توجه به شیو  ویروس کرونا و افزایبش  9911شدت گرفت اما از خرداد ماه  9911ادامه یافت و در فروردین و اردیاهشت ماه  9911روند نزولی تا اوایل سال 

یلن هبا ببه ات تقاضا در مصر  ظرو  پالستیکی، قیمت این ماده روند صعودی خود را شرو  کرد و در آذر و دی ماه اوج گرفت. افزایش تقاضا برای تولید پلی

در کبل یبد وی ه پلی اتیلن های ساک باعث افزایش قیمت اتیلن شده و  با وجود شیو  نو  جدید کرونا در سراسر جهان و همینطور اعمال قرنطینه های جد

د نزولی را پیبش های باال پابرجاست. اما به دلیل اشاا  عرضه محصوالت پالستیکی، نرخ این کامودیتی رون دنیا، همچنان قیمت اتیلن بعد از رشد بسیار در نرخ

دالری مواجه بود. به طور کل چشم اندازها برای اتیلن مثات نیست. این کاال در دی مباه  94گرفت به طوری که در اواسط بهمن در طول یک هفته با کاهش 

 دالر هم رسید. 818به ازای هر تن معامله شده است و در بهمن ماه این نرخ به   CFR ASIAدالر  9404حدود 

 

 کرک اسپرد
های نفتی،  های پاالیشگاهی و فرآورده با توجه به پیوند ناگسستنی بین نفت خا  به عنوان خوراک مجتمع

باشد. در بازارهای نفت، به رابطه قبیبمبت  بررسی روند قیمتی و عوامل تاثیرگذار بر آن اجتنا  ناپذیر می

هبا از  گردد. پباالیشبگباه های حاصل از آن در عملیات تقطیر، کرک اسپرد اطالق می نفت خا  و فرآورده

فعاالن اصلی بازار نفت، عمدتا در معرض ریسک این فاصله قیمت با نفت خا  قرار دارند. فعالیت پاالیشگاه 

هبای  گیرد.  با توجه به اینکه محصوالت پباالیشبگباه با هد  حداکثر کردن این فاصله قیمتی صورت می

های متفاوتی دارند، به تاع آن کرک اسپردها متفاوتی نیز خواهند داشت که هرچه محصوالت  مختلف، نرخ

گیرند( تولید شوند متعاقااً فاصله قیمتی بیشتری با  با ارزش افزوده باالتر )در برج تقطیر نیز باالتر قرار می

ها را بررسی مبی کبنبنبد. در  نفت خا  خواهند داشت.  به طور کل با استفاده از این مؤلفه چشم انداز شرکت

 9سال اخیر هستیم اما نمودار باال رونبد  9نمودار زیر شاهد روند کرک اسپردهای شش پاالیشگاه بورسی در 

ماهه کرک اسپرد های جهانی را بازگو می کند. کرک اسپرد های سوخت جت و نفتا و بنزین و گبازوئبیبل در 

 اوایل دی ماه به بیشترین حد خود رسید ولی با شیو  دوباره نو  جدید کرونا با افت کمی رو به رو شدند.

 نفتا بنزین گازوئیل
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 فلزات
با رشبد  0404شاخص قیمت فلزات و محصوالت معدنی در فصل سو  سال 

درصد همراه بود که در حقیقت نه تنها کاهش نرخ در نیبمبه  91.1چشمگیر 

اول سال را جاران کرد بلکه به اعدادی باالتر نیز رسید. در ماه های سپتامار و 

اوایل اکتار تاحدی رویه قیمتی یکنواخت شد و از ماه های بعد ببا افبزایبش 

های نه چندان چشمگیر ادامه داشت. الاته اخاار قیمتی برای فلز مس، سنگ 

آهن و فوالدی ها بهتر بود. خصوصا بیلت، بلو  و اسلب که نه تنهبا قبیبمبت 

جهانی با افزایش چشمگیر همراه شد بلکه تخفیف صادراتی ایران نیز کاهبش 

یافت که این امر تاحدی هم مرتاط به افزایش تقاضای چین و هم مرتاط ببا 

حضور بایدن به عنوان رئیس جمهور آتی آمریکا بود. قیمت فلزات در فصبل 

به جهت بازگشت تقاضا )به طور خاص افزایش تبقباضبا در  0404سو  سال 

کشور چین( به دوران پیش از کرونا، که با تسهیل محدودیت های کبرونبایبی 

همراه بود؛ با جهش چشمگیری مواجه شد. کاهش عرضه محصوالت به طبور 

خاص در جنو  آمریکا، منجر به حمایت بیشتر قیمت ها شد. همانطور که در 

ادامه در نمودارها ذکر شده است، مس و سنگ آهن در ماه سپتامار سبقبف 

را رد کردند. ریزش قیمتی مشابه زمان شیو  اپیدمی کرونا، ببه  0491قیمتی 

برمی گردد که بازگشت قیمتی فلزات در دوره کرونبا  0441زمان بحران مالی 

بوده است. میانگین قیمت مبحبصبوالت  0441بسیار سریع تر از بحران مالی 

درصد افزایش پیش بینی می شود. هرچند که همچنان  0با  0409برای سال 

خطر موج دو  بیماری کرونا و واکنش های شاخص دالر به تغییرات سیاسبت 

های آمریکا با حضور جو بایدن و انتخا  جنت یلن به عنوان رئیبس فبدرال 

 رزرو، عد  قطعیت پیش بینی را بیش از پیش می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیلت و اسلب 
بعد از رشد قیمتی شدید بیلت و اسلب که از اردیاهشت امسال شبرو  شبده 

 بود و تا دی ماه ادامه داشت، در بهمن ماه شاهد افت نسای قیمت ها بودیم. 

طاق گزارش متال بولتن، دلیل اصلی این افت قیمت بیشتر مربوط به سال نو 

هاست و احتماال بعد از اتما  تعطیالت، مجددا تقاضبا ببرای ایبن دو  چینی

محصول میانی فوالد افزایش یابد. افت قیمت آهن قراضه نیز یکی دیبگبر از 

 دالیل کاهش قیمت بیلت و اسلب است. 

دالر کباهبش  141تا  114ی  از محدوده  CISدر طول این ماه قیمت بیلت

 191ببه  121ی  یافت و در این بین قیمت بیلت صادراتی ایران از محدوده

دالر تنزل پیدا کرد. مقدار تخفیف بیلت صادراتی ایران در این ماه به صبورت 

 % بود.4.1میانگین نزدیک به 

دالر  14دالر رسید و نزدیک به  101دالر به  181هم از   CISقیمت اسلب 

دالر  119ببه  149کاهش قیمت را تجربه کرد. اسلب صادراتی ایران هم از 

% 1رسید. میانگین تخفیف اسلب صادراتی ایران در بهمن ماه هم در حبدود 

 بود.

 آلومینیو :

ی آلومینیو  مشخص است، بعد از هشت  سال گذشته 1همانطور که از نمودار 

فصل پشت سر هم که قیمت آلومینیو  پیوسته در حبال کباهبش ببود و 

همچنین ریزش شدید آن به جهت شیو  بیماری کرونا در اوایل امسبال ببه 

دالر رسید، در فصبل سبو  سبال  9144نحوی که قیمت حتی به کمتر از 

% افزایش در اواسط اکتار حتی از سطح قیمتبی 94قیمت آلومینیو  با  0404

نیز بیشتر شد. به طوریکه در ماه دسامار تبوانسبت  91قال از اپیدمی کووید 

دالر نیز برساند. موج اصلی افزایش قیمت  0444قیمت خود را به محدوده ی 

آلومینیو  توسط تقاضای قوی چین حمایت شد که بنا بر اطالعات موجود در 

میزان واردات آلومینیو  چبیبن  Commodity Market Outlookنشریه 

هشت برابر شد کبه بباالتبریبن  0491نسات به آگوست  0404در آگوست 

افزایش ماه به ماه در در ده سال گذشته بود.عالوه بر این تقاضای آلومینبیبو  

 در آمریکا هم به دلیل افزایش تقاضای آن در تولید قوطی های کنسرو )در 
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نتیجه افزایش خریدهای مواد غذایی به صورت کنسروی در اپیدیمی کووید 

( افزایش یافت. الاته الز  به ذکر است که در سمت عرضه نیز به دلیل 91

پایین آمدن قیمت انرژی و آلومینا هزینه های تولید آلومینیو  بسیار کاهش 

یافت و همین امر نیز منجر به افزایش تولید کارخانه های تولیدکننده شد. در 

دالر در ماه دسامار، روند قیمتی  0444نتیجه بعد از رسیدن به قیمت 

آلومینیو  حالت نوسانی به خود گرفته است.در ماه ژانویه نیز آلومینیو  در 

دالر در حال نوسان بوده است و روند قیمتی  0414دالر تا  9114ی  محدوده

ی اول بهمن  آن در دو هفته آخر دی ماه شکل نزولی به خود گرفت. در نیمه

دالر در  0404و  9124ماه روند قیمتی آلومینیو  کامال نوسانی بود و بین 

حال نوسان بود. ولی تقریاا از اواسط بهمن بود که روند صعودی آلومینیو  

دالر رشد کرد. در  0414ی  شرو  شد و قیمت این فلز پرکاربرد تا محدوده

به دلیل  0409شود قیمت آلومینیو  در سال   حال حاضر، پیش بینی می

افزایش تقاضا احتمالی چین )به دلیل بهاود اقتصادی پیش بینی شده برای 

( و همچنین با آرا  گرفتن شرایط سیاسی آمریکا بعد از انتخابات 0409سال 

ی حمایت مالی جدید به اقتصاد این کشور، رشد حدود  ی تزریق بسته و وعده

یک درصدی را تجربه کند. )الاته که ظرفیت های جدید تولید آلومینیو  در 

جهان عامل بازدارنده از افزایش قیمت های شدید در آلومینیو  خواهد بود(.  

بینی ها حاکی از این است که به دلیل افزایش تقاضای چین و اروپا در  پیش

روند بلندمدت قیمتی این فلز همچنان صعودی باشد. الاته تما   0409سال 

کامال کنترل  91بینی ها با این پیش فرض است که اپیدمی کووید  این پیش

 شود و موج جدیدی از این بیماری در طی ماه های آینده پدیدار نشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مس:
دالر  1444دالر تا محدوده  1444فلز مس نیز با شرو  اپیدمی کرونا، از 

به دلیل کاهش عرضه )قرنطینه معادن(،  0404سقوط کرد، و در ماه می 

با  0404تغییر روند داد و رویه صعودی را در پیش گرفت و درفصل سو  سال 

تا به  0441بیشترین رشد فصلی از نیمه   –درصدی  00رشد خیره کننده 

دالر در  2444ی  االن رکورد  جدیدی را ثات کرد،پس از عاور از محدوده

 8444ی  نوامار که سقف تاریخی این فلز بود، قیمت به سرعت تا محدوده

دالر  8014دالر تا  2214ی  دالر افزایش یافت و در ماه ژانویه در محدوده

مورد معامله قرار گرفت. اصلی ترین دلیل افزایش قیمت مس عد  عرضه و 

موج جدید تقاضای وارداتی چین برای ذخیره سازی در اناارها بود. اختالالت 

تولید ناشی از همه گیری ویروس کرونا نیز منجر به تقویت بیشتر قیمت شد. 

 در شیلی که بزرگترین تولید کننده مس در دنیاست، افزایش روزشمار کووید 

 

 

 

 

 

شد. مسائل   Codelcoمنجر به  تعلیق فعالیت های   شرکت دولتی 91

مرتاط به کاهش نیروی کار به دلیل اپیدمی کرونا و مشکالت آ  و هوایی نیز 

تولید در پاناما و پرو را با کاهش مواجه کرد. همچنین بنا به گزارش 

ماه است که مرد  محلی حومه معدن الس  9نزدیک به   Kitcoسایت

بامااس پرو اقدا  به اعتراض در پی ناود مزایای محلی از وجود این معدن 

کرده اند. این اعتراضات موجب ایجاد سد معار و جلوگیری از صادرات 

کنسانتره مس شده است. در صورت ادامه این اعتراضات احتمال توقف کامل 

ی مس را   تواند عرضه تولید این معدن وجود دارد که همین مسئله هم می

تحت تاثیر قرار داده و موجب صعود مجدد قیمت شود. الز  به ذکر است که 

باشد و نزدیک  الس بامااس یکی از بزرگترین تولید کنندگان مس در پرو می

% از عرضه جهانی در اختیار این معدن است. انتظار می رود طی دو سال 0به 

آینده با اجرای پروژه های بزرگ جدید در شیلی ، جمهوری دموکراتیک کنگو 

، اندونزی ، مغولستان ، پاناما و پرو ، تنگنای عرضه در بازار مس را بهاود 

بخشد هرچند که همچنان انتظار می رود بهاود تقاضا در خارج از چین تعادل 

سال آینده را حفظ کند. روند صعودی پرقدرت مس در بهمن ماه هم تداو  

داشت و مس همچنان به پیشروی و فتح قیمت های باالتر ادامه داد. بعد از 

دالر هم پایین آمد، در  2844اینکه در اواسط ماه قیمت مس تا نزدیکی 

دالر هم عاور  8444نهایت با رشدی سریع، قیمت این فلز در اواخر ماه از 

ی مس  کرد. مشکالت حمل و نقل دریایی در شیلی که بزرگترین تولید کننده

در جهان است، از مهمترین عوامل صعود قیمت مس در این ماه بود. با توجه 

ی مس جهانی در  میزان تولید و عرضه  Kitcometalsبه گزارش سایت 

% کاهش خواهد یافت. )از 0نزدیک به  0404نسات به سال  0409سال 

خواهد  0409میلیون تن در سال  04به  0404میلیون تن در سال  04.4

ی بزرگ مس  کننده ی این کاهش مربوط به پرو دومین تولید رسید( که عمده

در جهان است. بهاود اوضا  اقتصادی آمریکا و همچنین افزایش تقاضا از 

ها از کشف واکسن کرونا، نشان از روند بلند مدت  سمت چین و خوشاینی

،  0409صعودی فلز مس دارد. پیش بینی می شود قیمت مس در سال 

 داشته باشد.  0404درصد افزایش قیمت نسات به سال  4حدود 
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 :روی

روی هم همانند دیگر کامودیتی ها بعد از ریزش ناشی از شیو  اپیدمی کووید 

روند  0404دالر شد، مجدد از ماه می سال  9144که باعث افت قیمت تا  91

درصد افزایش  91نیز  0404صعودی را در پیش گرفت و در فصل سو  سال 

دالر را فتح کند. عامل  0844قیمت داشت و توانست در دو ماه اخیر قیمت 

اصلی افزایش قیمت روی در این مقطع مشکالت مداو  تولید و عرضه روی در 

جهان به خصوص در آمریکای جنوبی بود.  معدن سن کریستوبال بولیوی 

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روی در جهان بعد از مثات شدن تست 

کرونای تعدادی از معدن کاران این شرکت به طور کلی تعطیل شد. عالوه بر 

ی روی  این مشکالت حمل ونقلی در پرو نیز یکی دیگر از نگرانی های عرضه

ی این مسائل افزایش تقاضای چین به دلیل افزایش ساخت و  بود. به همه

سازها و زیرسازی ها را هم باید اضافه کرد.در ماه ژانویه قیمت روی حالت 

دالر نوسان کرد،  0144دالر تا  0114ی  نوسانی به خود گرفت و در محدوده

آخر دی ماه آن نزولی بود. در بهمن ماه هم بعد از   هفته 0هرچند که روند 

ی آخر ماه روند بهتری به خود  یک افت قیمت در اوایل ماه، در دو هفته

دالر هم افت کرد، در  0124گرفت. بعداز اینکه در اواسط ماه قیمت روی تا 

دالر  0844ی  ی پایانی ماه به محدوده نهایت با رشد قیمتی در دو هفته

رسید. به طور کلی، مشکالت عرضه در کشورهای آمریکای جنوبی به دلیل 

درصدی برای  8مشکالت محلی و بیماری کرونا، پیش بینی رشد نزدیک به 

که با توجه به مشکالت اقتصادی پیش آمده در  0409اقتصاد چین در سال 

، برای اقتصادی به بزرگی چین عدد قابل توجهی است و همچنین 0404سال 

درصدی  4.1بهاود شرایط اقتصادی آمریکا، پیش بینی ها حاکی از رشد 

 می باشد. 0409قیمت روی در سال 

 

 

 

 

 :طال 

همانطور که انتظار آن می رفت، طال به عنوان کم ریسک ترین و مطمئن 

ترین کاالی شناخته شده برای سرمایه گذاری، رویه ای خال  دیگر 

برای هشتمین فصل پیاپی  0404کامودیتی ها داشته و در فصل سو  سال 

 % را در این  90روند افزایشی قیمت ادامه دار بوده و همچنین رشد نزدیک  به 

فصل تجربه کرد. به نحوی که 

قیمت  0404آگوست  1در روز 

دالر  0412هر اونس طال به 

رسید که باالترین قیمت طال 

در تاری  است. در طی اپیدمی 

طال به دلیل امن و  91کووید 

کم ریسک بودن مورد توجه 

های  گذاران و بانک سرمایه

مرکزی بزرگ دنیا قرار گرفت. 

های  همچنین قیمت صندوق

سرمایه گذاری ماتنی بر طال 

 0404در فصل دو  سال 

نسات به همین مقطع در سال 

برابر شد.  9بیشتر از  0491

الاته شایان ذکر است که در 

سمت عرضه هم، استخراج طال 

در کشورهای مکزیک، پرو و 

آفریقای جنوبی به جهت 

اپیدمی کرونا، کاهش یافت. 

همچنین در سه ماه اخیر به 

دلیل اخاار مثات از کشف 

واکسن کرونا روند قیمتی طال 

به طور میانگین نزولی بوده 

است. در ماه ژانویه نیز قیمت 

 9114دالر و  9804طال بین 

دالر با نوسان همراه بوده است. اوضا  آرا  سیاسی آمریکا بعد از قطعی شدن 

پیروزی دموکرات ها و چشم انداز وضعیت بهتر اقتصادی آمریکا همه اخااری 

توانند جایگاه طال را به خطر بیندازند. در صورتی که اخاار  هستند که می

واکسن کرونا به خوبی پیش برود و بیماری کنترل شود، رشد محسوسی 

توان تصور کرد. سرمایه گذاری در اوراق  حداقل در میان مدت برای طال نمی

قرضه و ارزهای دیجیتال دیگر ریسک های کاهش قیمت طال هستند که در 

چند هفته اخیر هر دو مورد به مقاولیت قابل توجهی بین سرمایه گذاران 

به طور میانگین  0404دست یافته اند. به طور کلی قیمت طال در سال 

رود در صورت برگشت وضعیت  % افزایش یافت و انتظار می02.1نزدیک به 

ثابت بماند و تغییر  0409اقتصاد جهانی به حالت عادی قیمت طال در سال 

خاصی نداشته باشد. برخال  مس و آلومینیو ، طال ماه خوبی را سپری نکرد 

و با افت قیمتی قابل توجهی در این ماه رو به رو شد. بعد از نوسان بین 

ی آخر قیمت طال  ی اول بهمن، در دو هفته دالر در دو هفته 9824و  9844

 9.0دالر رسید. افزایش بازدهی  9214کاهش یافت و در نهایت به نزدیکی 

ی آخر، چشم انداز مثاتی را بین  درصدی اوراق خزانه آمریکا در هفته

ی این اتفاق  گذاران در مورد اقتصاد آمریکا به وجود آورد که نتیجه سرمایه

 ریسک  بود. گذاران نسات به طال به عنوان یک دارایی کم کاهش اقاال سرمایه

 روند پنم ساله قیمت طال
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 های آماری داده

 دالر نیمایی )تومان(

 آلمینیوم

 CISورق سرد 

  CFR SE Asia اتیلن

 طال

 CISبیلت 

  CISورق گرم 

 اسلب صادراتی ایران

 روی

 مس

  CISاسلب 

 اوره

 CFR Chinaمتانول 

 نفت برنت 

 کرک اسپرد نفتا

 بیلت صادراتی ایران

 کرک اسپرد نفت کوره

 کرک اسپرد سوخت جت

 کرک اسپرد بنزین

 کرک اسپرد گازوئیل

 هفته اول

بهمن 3دی تا  27  

 هفته دوم

بهمن 10تا  4  
 هفته چهارم

بهمن24تا  18  

 هفته پنجم

بهمن30تا  25  

 هفته سوم

بهمن17تا  11  

310 

895 

330 299 

61 55 58 56 64 

324 

299 306 

895 820 820 

359 358 

26 25 

364 

1015 

348 

24 

550 

534 587 

22 

515 

613 591 

562 

545 543 574 

23 

615 

625 629 638 

635 

685 

515 515 

625 

591 

738 703 753 773 700 

808 798 813 813 816 

8392 7936 8027 7817 8156 

1979 2051 2001 1988 2088 

1833 1828 1849 1859 1813 

17 19 16 16 19 

2811 2646 2712 2619 2752 

23.652 22.840 23.208 22.923 23.962 

27 27 26 24 26 

16 16 15 16 16 

6-  7-  6-  6-  8-  

 باشد. واحد سنجش نفت و کرک اسپردها، دالر بر بشکه بوده و سایر کامودیتی ها، دالر بر تن می
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همچنین شرایط ایجاد شده به لحاظ کرونا منجر به ایجاد اختالل در حبمبل و 

نقلی کاالیی بوده که به عد  تکمیل تقاضاها و رکود در صنایع باالدستی منبجبر 

شده است و در صورت مشاهده تاثیرات مثات واکسیناسیون و در پبی آن، از 

تواند بهاود قیمت کامودیتی ها و  سرگیری سفرها و رفع موانع ورود و خروج می

مثات شدن بازارها را در پی داشته باشد. با توجه به مطالب بررسی شده، عمبده 

موضو  نگران کننده، بحث تشدید ویروس کرونا است که بنا به اعال  شبرکبت 

دارویی فایزر، در صورت مقاو  بودن ویروس به نسخه فعلی واکسن حداقبل ببه 

شش هفته زمان برای توسعه واکسن جدید نیاز است. در نتیجه همبچبنبان تبا 

برطر  نشدن کامل ویروس کرونا امکان اظهار نظر قطعی در رابطبه ببا رویبه 

بازارهای جهانی مقدور نیست و همین شک و تردیدها نیز به بازار سیگنال های 

 متناقض داده و منجر به نوسانات بازارهای مالی در سطح باالیی شده است.

در حال حاضر، بیش از هر زمانی سهامداران و معامله گران چشم انبتبظبار د  

مسیحایی پزشکان هستند؛ تا هد  مناسب سرمایه گذاری خود در شرایط پسبا 

ترامپ را انتخا  نمایند. از نگرانی های معامله گران در ماه گذشته، کسب آرای 

بیشتر جمهوری خواهان و در نتیجه رد پیشنهادات دموکرات ها در مجلس ببود 

که با کرسی نشینی دموکرات ها، این نگرانی برطر  گردید. نظبر ببه تصبدی 

ریاست جمهوری جو بایدن و در صحنه بودن دموکرات ها در مجلس سنا و در 

توان به بهاود رشد اقبتبصبادی در  نتیجه انتظار بهاود روابط چین و آمریکا می

جهان امیدوار شد. آخرین گزارش های رشد اقتصادی چین و آمریکا نشبان از 

درصدی در سال پیشرو دارند که می تواند منجر ببه  9.9و  8.0رشد به ترتیب 

رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه روند صعودی کامودیتی ها باشد. اقتصاد چبیبن 

پس از بحران کرونا، به علت تالش های موثر برای مهار این ویروس و سیباسبت 

 های مالی برای کاهش تاثیر این بحران، به سرعت در حال بهاود است.

پیش             

بینی                            
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در این بخش، به تحلیل بنیادی یک شرکت ببه 

ترتیب معرفی شرکت، مدل کسب و کار آن، رویه 

عملیات و پیش بینبی صبورت سبود و زیبان 

پردازیم. در راستای بررسی سبود و زیبان،  می

شود.  برخی جداول و محاساات مورد نیاز ذکر می

شایان ذکر است که در بخش تحلیل ببنبیبادی 

فروش و هیچگونه پیشنهادی مانی بر  ید،  خر

. در این شماره نگهداری سهم ارائه نمی شود

به تحلیل شرکت پبتبروشبیبمبی امبیبرکبابیبر 

 پردازیم. می

 معرفی شرکت    
شرکت امیرکایر بر اساس طرحی از برنامه پنجم 

 9921توسعه شرکت ملی پتروشیمبی در سبال

ثات گردید و یک سال بعد در منطقه ویب ه آزاد 

بندر اما  خمینی، پروژه ساخت آن آغاز گردیبد. 

شرکت پتروشیمی امیرکایر به عنبوان مبجبری 

تریبن  طرح الفین ششم، یکی از بزرگترین و مهم

پروژه های پتروشیمی در منطقه در نظر گرفبتبه 

در  9914شد. این شرکت در مرداد ماه سبال 

عرضه شد و “  شکایر” بازار پایه فرابورس با نماد 

تا به امروز فعالیت خود را در همین ببازار ادامبه 

ببرداری  داده است. احداث، راه اندازی و ببهبره

کارخانجات صنعتی این مجموعه به منظور تولید، 

بازاریابی، فروش، صدور محصوالت پتروشیبمبی، 

ذخیره، واردات و صادرات و تادیل کلبیبه مبواد 

پتروشیمی و پتروشیمیایی صورت گرفبت. ایبن 

مجموعه تولید کننده متنو  ترین مبحبصبوالت 

پلیمری شامل پلی اتیلن سنگین، پلبی اتبیبلبن 

 ساک و پلی اتیلن ساک خطی در سطح کشور 

است که با ارائه محصوالت با کیفیت در بازارهای  

داخلی و خارجی، جایگاه متمایزی در صبنبعبت 

 پتروشیمی دارد.

 سهامداران     

  01ترکیب سهامداران این مجموعه تا تاری  

به شرح نمودار پایین است؛ ببه  9911بهمن ماه 

طوری که شرکت توسعه سرمایه رفاه در رتبابه 

اول و شرکت صنعتی نوید زرشیمی در رتاه دو  

سهامداران قرار دارند. شرکت سرمبایبه گبذاری 

درصبد، شبرکبت  94.80صندوق بازنشستگی با 

درصد، صندوق ببازنشبسبتبگبی  1.81صادرفر با 

درصد، شرکت سرمایه گبذاری  0.80کشوری با 

داران عمده ایبن  درصد از سها  0.09آتیه صاا با 

درصد از سبهبا   0.44شرکت هستند و در آخر 

این شرکت بین سها  داران خرد آن تقسیم شده 

 است.

 هیئت مدیره     

با توجه به آخرین مجمع برگزار شبده از ایبن 

 اعضای  9911آذر سال  91شرکت در تاری  

 رو است.  به هیئت مدیره به شرح شکل رو

 واحد های تولیدی      
واحد تولیدی با مجمبو   1به طور کل شرکت از 

هزار تن محصول پتبروشبیبمبی  9.241ظرفیت 

تشکیل شده است. اولین و کلیدی تریبن واحبد 

کبوره  2این مجموعه واحد الفین است کبه از 

های مبایبع  کوره مختص خوراک 1تشکیل شده. 

های گازی است؛ کبه از  کوره مختص خوراک 0و

کوره هم می تواند بصبورت  0کوره مایع،  1این 

گازی فعالیت کند. برای خوراک گاز این واحد از 

شود و برای خبوراک هبای  گاز اتان استفاده می

های ساک، پبنبتبان  مایع این واحد از نفتا، برش

شبود. ایبن  پالس، رافینیت و غیره استفاده مبی

هزار تن گاز اتیلبن  104واحد برای تولید ساالنه 

هزار تن پروپیلن طراحی شده است و ببه  914و 

غیر از این دو محصول، محصوالت جانای مانبنبد 

های چهارکربنبه، سبوخبت  بنزین پیرولیز، برش

که به  9کند. واحد بوتن  کوره و غیره را تولید می

 شود دومین  عنوان یک واحد میانی شناخته می
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شود. خوراک این  واحد این مجموعه محسو  می

واحد اتیلن است که از واحد البفبیبن تبامبیبن 

هبزار تبن  04شود. ظرفیت اسمی این واحد  می

بوده که به عنوان کومونومر یا مونومرهای  9بوتن 

کمکی در واحدهای پلی اتیلنی استفاده می شود. 

این واحد هم مانند واحد های دیگر محبصبوالت 

کند که شامل ترکیاات هبگبزن  جانای  تولید می

دار است که آن هم به واحد الفین برگشت داده 

می شود که در تولید بنزین پبیبرولبیبز کبمبک 

هزارتن  14کند. اما واحد بوتادین برای تولید  می

بوتادین  و محصوالت جانای مثبل رافبیبنبیبت 

هبزار تبن  941طراحی شده که خوراک آن نیز 

برش چهار کربنه است که از واحد الفین به ایبن 

آخرین و مهمتریبن واحبد، واحد وارد می شود. 

ها را که محصوالت اصلی این مجموعبه  پلی اتیلن

کند. این بخش از سبه واحبد  هستند، تولید می

مجزا پلی ایتلن ساک، پلی اتیلن ساک خطی و 

پلی اتیلن سنگین به ترتیب با ظبرفبیبت هبای 

هبزار تبن تشبکبیبل  944و  014، 944اسمی 

است. خوراک هر سه واحد هم اتیلن و مبواد  شده

 اولیه  دیگر به مقدار جزئی است.

 مشکالت درون سازمانی      

طاق طراحی انجا  شده برای پتروشیمی امبیبر 

هزار تن اتبیبلبن  244کایر، نیاز به تولید ساالنه 

برای تامین خوراک واحدهای پلی اتیلنی بوده که 

هزار تن را واحد الفبیبن و مباببقبی  104صرفا 

شود. ولی با توجه به مبحبدودیبت  خریداری می

های تامین خوراک )اتان(، این امبر ببه وقبو  

نپیوست و در نتیجه پتروشیمی امیبرکبابیبر ببا 

کماود خوراک اتیلن رو به رو شد و در نبهبایبت 

شرکت بسیار کمتر از ظرفیت های خود اتبیبلبن 

تولید کرده و برای تولید محصوالت اصلی خبود 

هبای  مجاور به خرید مستقیم اتیلن در حبجبم

پتروشیبمبی  9918سنگین شده. از ابتدای سال 

بندر اما  به تعهدات خود مانی بر تامین خوراک 

این مجموعه )اتان(، ایفای نقش نکرده است کبه 

از دالیل آن کاهش شدید استخراج نفت به جهت 

شرایط تحریم هاست. پتروشیمی امیرکایر هم به 

علت عد  تبحبویبل خبوراک اتبان از سبوی 

های طر  قرارداد و به منظور جلوگبیبری  شرکت

 های واحد الفین به  از سرویس خارج شدن کوره

ناچار اقدا  به خرید خوراک نفتا کرد که قیبمبت 

آن نسات به قیمت خوراک اتان باالتبر ببوده و 

میزان مصر  آن نیز بیشتر است، لذا بهای تمبا  

یابد. همانطور کبه  شده اتیلن تولیدی افزایش می

گفته شد تولید کل شرکت شبامبل دو دسبتبه 

باشد و هد  غبایبی  تولیدات اصلی و جانای می

شرکت تولید محصوالت اصلی شامل اتیلن و پلی 

ها است زیرا تولید بیشتر محصوالت اصلبی  اتیلن

و تولید کمتر محصوالت جانای ساب افبزایبش 

شود آن هم به این دلیبل  حاشیه سود شرکت می

است که  تولیدات جانای با قیمت اندک نسبابت 

رسبد.  به قیمت تما  شده آن ببه فبروش مبی

همچنین شایان ذکر است که هبرچبه خبوراک 

گازی اتان بیشتری مصر  گردد تولیدات جانای 

کمتر شده و این امر به نفع شرکت است. حال با 

توجه به اطالعات افشا شده در سایت کبدال، از 

قرارداد دریافت اتان و پنتان  9911ماه مهر سال 

پالس از پتروشیمی بیدبلند اجرا شده و گبزارش 

نه ماهه و اطالعات موجود در پاس  به کنفرانبس 

مطاوعاتی شرکت نیز حاکی از احتمال دریبافبت 

مواد مصرفی و بهاود سودآوری شرکت است کبه 

 در ادامه با جزئیات بررسی خواهیم کرد.
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 تولید      

این مجموعه ببا  9911مقدار تولیدات کل سال 

توجه به گزارشات ماهانه منتشر شده در سبایبت 

کدال پیش بینی شده است.  برای تولیدات سال 

هم با توجه به بهاود شبرایبط تبامبیبن  9444

خوراک، تقریاا تولید تما  محصوالت را با رشبد 

درصد نسات به سال گبذشبتبه آن  91کمتر از 

الاته تولید محصوالت پلبی    پیش بینی کرده ایم.

های گذشته ببه مبیبزان  اتیلنی شرکت در سال

هبا  ظرفیت اسمی بوده درنتیجه برای تولیبد آن

 ایم. گیری پیش بینی نکرده افزایش چشم

 فروش      

با توجه به مقدار تولید، درصد فروش صادراتی و 

های گذشته، درصد فروش  ها و سال داخلی در ماه

و مصر  مواد تولیدی، مقدار فروش محصوالت را 

بدست آوردیم. نرخ های فروش هم با تکیبه ببر 

های جهانی محصوالت که از گبزارشبات  قیمت

نشریه پلتس برآورد شده و همچنین مقاالتی که 

در رابطه با چشم انداز قیمت این محصوالت بیان 

شده است و همینطور نرخ دالر بدست آوردیبم. 

هبای عبمبل  شایان ذکر است با توجه به بررسی

آمده، هر سبالبه ایبران نبرخ دالری فبروش 

ها به دالیل تحریبم و   محصوالتش از دیگر کشور

مسائل دیگر کمتر است. عالوه بر این، نرخ فروش 

داخلی با فروش صادراتبی ببرای حبمبایبت از 

های داخلی متفاوت است. با تبوجبه ببه  شرکت

نکات اشاره شده نرخ های دالری مبحبصبوالت 

اصلی در جدول صفحه قال ذکر شبده کبه از 

مفروضات اصلی هستنبد. در نبهبایبت درآمبد 

عملیاتی شرکت برای دو سال محاساه شده کبه 

اند. ماالغ به میلبیبون  در جداول کامل بیان شده

 باشد. ریال می

 بهای تمام شده       

بهای تما  شده شامل مواد مصرفی، دسبتبمبزد 

مستقیم و سربار تولید است. دستمزد و سربار را 

هبای  درصد برای سال 94و  01تورمی به ترتیب 

لحاظ شده و مواد مصرفبی کبه  9444و  9911

درصد از کل بهای تبمبا  شبده ایبن  84حدود

مجموعه را در بر دارد، با توجه به تغییر پبروسبه 

تولید شرکت و تغییر مفاد قراردادهای تبامبیبن 

 مواد مصرفی شرکت، این قسمت را در ادامه 

 ایم. جداگانه توضیح داده

 مواد مصرفی     

های موجود در این پتروشیبمبی،  با توجه به کوره

های مایع و هبم  برای تولید اتیلن هم به خوراک

گازی نیاز است. با توجه به مبطبالبب   به خوراک

های مالی منتشبر شبده در  ذکر شده در صورت

سایت کدال این شرکت برای تولید یبک واحبد 

واحد نبفبتبا  9.04واحد اتان و یا  9.08اتیلن، به 

نیاز دارد. حال باید متذکر شویم که نفتا تبنبهبا 

خوراک مصرفی مایع در این مجموعه نبیبسبت 

درنتیجه ضریب کل خوراک مصرفی مبایبع کبه 

ذکر شده متفاوت است. برای ببرآورد ضبریبب 

 4با توجه به مقدار اتان مصرفی در   خوراک مایع،

گذشته، اتیلن تولید شده از طریق اتبان را   سال

بدست آوردیم تا بتوانیم اتیلن تولیدی از خوراک 

مایع را محاساه کنیم و با توجه به مقدار خوراک 

مایع مصرفی ذکر شده ضریب تابدیبل خبوراک 

بدست آوردیم. ایبن  0.1مایع به اتیلن را حدودا 

هایی  روش را با پتروشیمی جم که یکی از شرکت

است که رویه تولید آن به شرکت پتبروشبیبمبی 

سبال گبذشبتبه  1امیرکایر نزدیک است را در 

بررسی کردیم تا از صحت ضریب بدسبت آمبده 

مطمئن شویم.  حال برای پیش بیبنبی مبقبدار 

خوراک مصرفی، با توجه به قرارداد صورت گرفته 

بین این پتروشیمی و شرکت بیدبلند و همینطور 

هزار تبن و  914های دیگر برای امسال  قرارداد

هزار تن اتان دریافتبی در نبظبر  094سال بعد 

 ایم. با استفاده از ضرایب خوراک مصرفی  گرفته

و مقدار اتیلن تولیدی مقدار خوراک مایع مصرفی 

را محاساه کردیم. شایان ذکر است که هر کبدا  

از مواد مصرفی مایع مانند نفتا، پنتان پبالس و 

غیره درصدی از کل خوراک مایع مصرفی را در 

بردارند و از این روش توانستیم مقبدار خبوراک 

مصرفی را به جز بدست آوریم و ببا تبوجبه ببه 

قرارداد جدید بین این مجموعه و پتبروشبیبمبی 

بیدبلند، درصد مقدار مصرفی پنتان پالس را در 

کل خوراک مایع مصرفی افزایبش دادیبم و از 

درصد تشکیل دیگر مواد مصرفی به خصوص نفتا 

کاستیم. با عنایت بر روش ذکر شده مقدار مبواد 

مصرفی را مانند جداول فرض کردیم. در آخبر، 

هبای  نرخ این محصوالت را هم با توجه ببه نبرخ

های داخلی بدست آوردیم و ببه  جهانی و تعرفه

 مالغ کل مواد اولیه رسیدیم.

 صورت سود و زیان     

تما  مطالب ذکر شده برای پیش بینبی صبورت 

سود و زیان به وی ه سود هر سهم به کار رفبتبه 

است. این برآورد هیچگونه پیشنهادی مانی ببر 

خرید، فروش و یا نگهداشت سهم را ندارد. سایبر 

درآمد ها و هزینه های پیش بینی شده در ایبن 

شرکت با توجه به نرخ های تور  ذکر شده و یبا 

رشد دالر بدست آمده است که نتیجه نبهبایبی 

طاق جدول صفحه قال است. نرخ دالر در ایبن 

هزار تبومبان و  00، 9911پ وهش، برای سال 

هزار تومان فبرض شبده  04، 9444برای سال 

 است.

 

 تحلیل جهانی محصوالت

،  Polaris Market researchبنا به گزارش

ترین  های شفا  از اصلی بسته بندی پالستیک

هاست که با شیو  کرونبا  های پلی اتیلن کاربرد

و تقاضای جهانی محصوالت ضدعبفبونبی، ببا 

افزایش قیمت داشت. عمدتا عرضه و تقباضبای 

جهانی اسبت.  GDPها تحت تاثیر رشد  اتیلن

،  همچنین دلیل دیگر افزایش قیمبت اتبیبلبن

برداری از خطوط جدید تولیبدی  تاخیر در بهره

اتیلن در سراسر جهان بود. در حبال حباضبر، 

بهاود وضعیت کرونا منجر به ثاات در عرضه و 

است. حال با  تقاضا و کاهش قیمت اندکی شده 

بهاود کرونا در سراسر جهان و اشابا  شبدن 

های محصوالت ضدعفونی و  منابع بسته بندی

وجود آمبده حبول  همینطور رفع مشکالت به

 رسد تقاضا های جهانی به نظر می حمل و نقل

ها در جهان به قوت قبابل بباقبی  برای اتیلنی

 9444نخواهد ماند و احتماالً سه ماهه ابتدای 

ها نخواهد ببود.  چشم انداز مثاتی برای اتیلنی

عالوه بر موارد جهانی، یکی از مقاصد اصبلبی 

صادراتی ایران، ترکیه است کبه ببه جبهبت 

مشکالت حمل و نقل و حضور پررنبگ رقبابا 

همچون روسیه و همچنین تکمبیبل ذخبایبر 

ای، سهم بازار ایبران  های ترکیه پلیمری شرکت

در عرضه اتیلن و مشتقات آن در بازار ترکبیبه 

 کاهش یافته است.

 Polarisهای  شایان ذکر است، طاق برآورد

Market Research  تقاضای بلبنبد مبدت

های پالستیکی شفا  تا سال  برای بسته بندی

صعودی بوده و این دال ببر اهبمبیبت  0401

 ها و صنایع پتروشیمی است. اتیلن پلی
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 بودجه و بازار سرمایه   

 تقابل یا هم افزایی  

 در نشست با دکتر سعدوندی 

دانشگاه   استادیار پیشین بانکداری و فاینانسدکتر علی سعدوندی، 

دولت ، اظهار داشت: سامان بین  در گفتگو با، استرالیایی وولونگونگ در دبی

سیاست های اناساطی بودجه ای را سرلوحه قرار داده و در بودجه ارائه 

شده نیز از یک سو با رشد هزینه ها و عد  دریافت شواهدی مانی بر تحقق 

و دریافت عواید حاصل از فروش نفت و از سوی دیگر، تمرکز بر راه اندازی 

رو هستیم؛ به نظر  به طرح های عمرانی در اندک ماه های باقیمانده رو

، نه تنها افزایش پایه پولی و نقدینگی 9444ماه نخست سال  1رسد، در  می

را پیشرو خواهیم داشت، بلکه دولت بعدی با کسری بودجه ای بیش از 

 پیش بینی در ادامه سال مواجه خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه 

ارز حاصل از صبادرات به دلیل فروش  14اذعان داشت: تور  در اوایل دهه 

به بانک مرکزی و افزایش حقوق و دستمزدها به تابع آن، در ایبران  نفت

نهادینه شد. عطش برای توسعه سریع تر و افزایش چشمگیر واردات کاال ببا 

نرخ ارز ثابت )ورود ارز به میزان قابل توجه در راستای کنترل تور ( منبجبر 

به کاهش تولید داخلی و در نتیجه بروز بیماری هلندی و ماندگاری طوالنی 

 مدت آن در کشور شد.  

با توجه به دیدگاه این کارشناس اقتصادی، برای کشور ما که بر مانای 

دهد، دو راهکار برای مقابله با این معضل  صادرات منابع، تامین ارز انجا  می

 عد  ورود ارز نشات گرفته از صادرات ثروت به اقتصاد ووجود دارد: 
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 جداسازی بودجه ارزی از ریالی. 

این استاد اقتصاد کالن در ادامه بیان کرد: راهکاری که بعدها برای حل این 

معضل ارائه شد، راه اندازی حسا  ذخیره ارزی بود که از نوسان درآمد 

نفتی در بودجه ریالی جلوگیری کند؛ به این ترتیب که اگر یک دوره درآمد 

نفتی رشد چشمگیری داشت به صورت انااشت ارزی ذخیره شده و در دوره 

ای که درآمد نفتی کم بود، استفاده شود و این یعنی امتداد تور  ثابت 

توانستیم ارز نفتی را وارد اقتصاد نکرده و در  سالیانه. در حالیکه می

زیرساخت ها هزینه کنیم. به عنوان مثال، هزینه راه اندازی بهترین شاکه 

میلیارد دالر است )درآمد  944ریلی و خطوط مواصالتی در کشور حدود 

سال  91میلیارد دالر در  9944حاصل از فروش نفت و پتروشیمی معادل 

میلیارد دالر صر  واردات  04-94گذشته بوده است(، در حالیکه ساالنه 

کاالهای به ظاهر اساسی مانند روغن پالم و خوراک دا  شده است که نه 

تنها سودی برای اقتصاد نداشته، بلکه به ضرر فرد مصر  کننده نیز 

آمد  باشد. سیاست دیگر صندوق توسعه ملی که به نظر می می

بتواند بهاود بیشتری رقم بزند، ماموریت آن به اعطای 

تسهیالت ارزی و دریافت بازپرداخت ها به صورت ارزی بود؛ 

ولی مشکل از جایی شرو  شد که شرکت ها تسهیالت ارزی 

دریافت کردند اما درخواست خدمات داخلی با قیمت پایین تر 

داشتند. به عاارتی صندوق توسعه ملی برای شرکت ها نیز به 

عنوان دیوار دفاعی نوسان ارزی مورد استفاده قرار گرفت. حال 

آنکه، قرار بود راهارد اصلی، خرید کاالهای سرمایه ای از خارج از ایران 

 باشد. 

این اقتصاد دان معتقد است: بهترین راهکار، جداسازی بودجه ارزی از ریالی 

است با تعریف اقتصاد دوگانه. یک اقتصاد ماتنی بر تولید ملی که به تدریم 

با سودآوری به جذ  منابع جدید روی بیاورد و اقدا  به خرید فناوری و 

افزایش و بهاود تولید کند. در کنار این اقتصاد، اقتصاد ارزی باید تعریف 

پردازد. اقتصاد ریالی اقتصادیست که با  شود که به توسعه زیرساخت می

دهد. اقتصاد ارزی نیز از  کیفیت پایین رشد کرده و به راه خود ادامه می

طریق فروش ثروت ملی و مصر  ارز برای احداث زیرساخت فعالیت کند. 

به عنوان نمونه، اگر درآمد حاصل از فروش نفت قرار باشد صر  راه اندازی 

بایست بهترین خطوط مواصالتی دنیا در اقتصاد ایران  راه آهن شود، می

توسعه یابد. هرچند که در حال حاضر، با حجم فعلی اقتصاد ما هماهنگی 

سال آتی  04نداشته باشد و ممکن است راه اندازی راه آهن حتی در طی 

نیز به سودآوری قابل توجهی نرسد، ولی در کنار بهاود اقتصاد ریالی، منجر 

به بهاود شرایط و کیفیت ماندگار خواهد شد. به عاارتی، طرح توسعه 

 تواند از طریق درآمد ارزی صورت پذیرد.  گسترده زیرساخت ها می

این اقتصاددان در رابطه با رشد اخیر بازار سرمایه، عنوان کرد که اصوال 

 بازارهای سرمایه به دو دلیل ممکن است رشدهای باال را تجربه کنند:

 وجود شرایط تورمی .9

شرایطی که نرخ تور  در آن بسیار کم شود و به تاع آن، نرخ تنزیل هم   .0

 کاهش یابد تاجاییکه شرکت ها از دید بنیادی به ارزندگی برسند.
  

به طور کلی در ایران، رشد بازار سرمایه منوط به شرایط تورمی بوده و در 

 مقابل رشد بازار سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکایی غیر تورمی است. 
 

  

بر  9444دکتر سعدوندی ابراز کرد، در خصوص تاثیرگذاری بودجه سال 

 بازار سرمایه، سه سناریو مطرح است:

سناریو اول: عد  فروش نفت و ادامه تحریم ها )فروش گسترده اورق سلبف 

 نفتی(

سناریو دو : فروش نفت اما عد  دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات 

 نفت )رشد پایه پولی(

 سناریو سو : فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت

شود. دولت نبیبز  در سناریو اول، فروش کاالی صادراتی با مشکل مواجه می

در صورت عد  فروش نفت برای جاران کسری ها به فروش اوراق سبلبف 

نفتی روی خواهد آورد. ایده اوراق سلف نفتی، نوآوری جدید دولت بود کبه 

قرار بود سودی مازاد اوراق به دلیل افزایش نرخ ارز و نفت به سهامدار بدهد 

دالری(.  44درصد در صورت عرضه در زمان نفت  24-14)بازدهی حدود 

اوراق سلف نفتی، بازار رقیب برای بازار سرمایه است. سناریو دو  منجر ببه 

افزایش پایه پولی خواهد شد و چون دسترسی به مبنباببع 

ناشی از فروش نفت نداریم، تشدید تور  نیز خواهیم داشت. 

نرخ ارز روند صعودی خواهد داشت و بازار سرمایه بیشترین 

بازدهی را تجربه خواهد کرد. در سناریو سو ، ببه جبهبت 

فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی، نرخ ارز سرکو  شده 

کند، تولید ملی نیز تخریب شبده و  و تور  کاهش پیدا می

بازار سرمایه یا به ثاات خواهد رسید یا مبجبدد ریبزش را 

تجربه خواهد کرد. در صورت تزریق ارز، فروش و به تبابع آن، سبودآوری 

شرکت ها کاهش خواهد یافت. زمانیکه دولت فعلی وارد بازار سرمایه شبد، 

میلیون نفر بود؛ ولی نفوذ بازار سرمایه در حال حاضر به  9نفوذ بازار سرمایه 

میلیون نفر رسیده است، پس کاهش نرخ ارز مبقبابولبیبت و  44بالغ بر 

محاوبیت سیاسی سنوات گذشته را نخواهد داشت. با توجه به سناریوهبای 

بیان شده و تاثیر آنها بر بازار سرمایه، اعال  اینکه بازار صرفاً هیجانی رفبتبار 

کند، توجیه پذیر نیست. این اقتصاددان عنوان کرد که به دلیل شبرایبط  می

بحرانی و حساس کشور و امید به بهاود شرایط، در تمامبی جبنبابه هبا، 

گذاری ها و تاثیرات آن  بایست دقت و توجه بیشتری بر قانون دولتمردان می

 بر بخش های متفاوت جامعه داشته باشند.  

زمان ورود دولت فعلی به 

 9بازار سرمایه، نفوذ بازار 

میلیون نفر بود اما در حال 

 44حاضر، این عدد بالغ بر 

 میلیون نفر شده است.

 دکتر علی سعدوندی

دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت 

 مدرس

و اقتصاد از دانشگاه  MBAارشد 

 ویرجیناتک



 اقتصاد گردی

های سها  منجر به تغییرات ثروت خانوارها و  تغییرات در قیمت

تواند بر تقاضا برای کاالی  گردد و این موضو  می ها می بنگاه

.ای و مصرفی اثر بگذارد سرمایه  

“ویلیا  شوارت”  

های اقتصادی کشور متاثر از و  بازار سرمایه به عنوان یکی از رکن

تاثیرگذار بر تمامی رکن های دیگر در اقتصاد یک جامعه است در 

های اقتصادی در راستای تحلیل بازار سرمایه  نتیجه بررسی رکن

 خالی از لطف نیست.

، به معقوالت کالن در علم اقتصباد مبانبنبد قتصاد کالنا

های اقتصادی در مقبیباس  کارآیی، ساختار، رفتار و تصمیم

پردازد. تور ، مسکن، سبپبرده  ای و جهانی می ملی، منطقه

 بانکی و غیره موارد مورد بحث اقتصاد کالن هستند.
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سرمایه گذاری از اهر  های اصلی رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوریست. بازار 

های مالی و اقتصاد کالن به طور مستقیم تحت تاثیر هم واقع می شوند. بررسبی 

های اقتصاد کالن بر بازار سرمایه دارد. در     های انجا  شده نشان از اهمیت مولفه

این بخش از نشریه به بررسی رویداد های کالن کشور می پردازیم و تاثیرات آن 

های  را بر بازار سرمایه رصد می کنیم. بهتر آن است که با قیاس نموداری از بازار

هبای  رو، قیاس بازدهی تجمعبی دارایبی به متنو  مالی شرو  کنیم. در نمودار رو

ساله بازدهی بازار سرمبایبه ببا  2ایم که در بازه زمانی  متنو  مالی را نشان داده

اختال  چشمگیری سرآمد بقیه بازارهای موازی بوده است. شاخص ببورس ببا 

درصدی صدر نشین بیشترین بازدهی ممکن است. پبس از آن  0419بازدهی 

درصدی رتاه دو   9494سکه طال که تحت تاثیر نرخ طال و دالر است و بازدهی 

 190از باالترین بازدهی را به خود اختصاص داده است. ملک در جایگاه سو  با 

بازار سرمایه ایبران، ببا رشبد  9911درصد بازدهی قرار دارد؛ که به نسات ریسک کمتر سرمایه گذاری بازدهی کمتر آن نیز توجیه پذیر است.  اوایل سال 

شخبور پی چشمگیری مواجه شد، که همانطورکه توضیح آن در ابتدای نشریه رفت بخشی از روند صعودی دالر و تور  را بازار زودتر از شاخص های ذکر شده

 مباهکرد، سپس نرخ دالر، تور  و مسکن رویه صعودی را شرو  کردند و همانطور که در نمودار مشخص است شاخص مسکن با جهش قابل توجهی از خرداد 

مورد اقاال ببازار کی همراه شد و با سرعتی قابل توجه  جاماندگی کوتاه مدت از مابقی بازارهای موازی را جاران کرد.  در تقابل با موارد ذکر شده، سپرده بان

 واقع نشد. 

 

 تور :

توسط بانک مرکزی، این سازمان با قبراردادن 9911طاق گزارشات منتشر شده در اردیاهشت ماه سال 

های سود و مهار )کنترل( بلندمدت نقدینگی در  های پولی، مدیریت نرخ رویکردهای مرتاط با سیاست

درصدی برای سال جاری پیش بینی کبرده  ±   0درصد با یک بازه  00برنامه خود سطح تور  هد  را 

هاست. در ابتبدا ببه تبعبریبف  است؛ اما تا به امروز آمار و شواهد نشان دهنده شکست کلی این برنامه

نرخ تور  عاارت است از افزایش سطح عمومی قیبمبت کباالهبا و  پردازیم. مفاهیم اقتصادی تور  می

ای، تور   خدمات مشخص در یک بازه زمانی تعیین شده. امروزه نرخ تور  در ایران به سه شکل تور  نقطه

ای، بوسیله درصد تغبیبیبرات شباخبص قبیبمبت  شود. نرخ تور  نقطه ماهیانه و تور  سالیانه بررسی می

ای در بهمن ماه  ، نسات به ماه مشابه سال قال می باشد )بانک مرکزی(. نرخ تور  نقطهCPIکننده  مصر 

درصد بیشبتبر از  48.0درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  48.0به عدد  9911

انبد. نبرخ تبور   برای خرید یک مجموعه کاال و خدمات یکسان ناچار به پرداخت هزینه شده 9918دی 

تا آببان مباه  9911درصد افزایش داشته. از ابتدا سال  0در مقایسه با ماه قال 9911ای بهمن ماه  نقطه

ای روند صعودی داشته؛ در حالیکه در آذر ماه این شاخص با کمی کاهش رو به  همین سال نرخ تور  نقطه

رو شد اما دوباره روند صعودی خود را پیش گرفت. طاق تعاریف بیان شده در بانک مرکزی، منظور از نرخ 

، نسات به ماه قال است. این شاخص از فروردین مباه CPIتور  ماهیانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت 

با جهش چشمگیری رو به رو شد اما در مبرداد و  9911روند صعودی داشته به طوری که در تیر  9911

درصد رسیده که در مبقبایسبه ببا  0.1به  9911شهریور کاهش داشته است. نرخ تور  ماهیانه بهمن ماه 

درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تور  سالیانه، درصبد تبغبیبیبر  4.2همین شاخص در ماه قال، 

بباشبد  میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسات به دوره مشابه قال از آن مبی

)بانک مرکزی(. این شاخص که از اردیاهشت ماه نسات به ماه قال خود روند نزولی داشته، از شهریور مباه 

 معکوس شده و در یک روند  صعودی حرکت کرده است.  9911

 تور  سالیانه

 تور  ماهیانه

 ای تور  نقطه
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صبر  کند. این شاخص با یک شیب مالیم از ابتدا سال روند صعودی داشته است. به طور کل برای محاساه نرخ تور  در ایران عمدتا از شاخص قیبمبت م می

های زندگی تعریف شده است. شاخص قیمت مصر  کننده معیاری برای سنجش میانبگبیبن  شود که این شاخص خود برای محاساه هزینه  کننده استفاده می

 شود.  های درمانی است که اقال  آن از پیش تعیین می های یک ساد کاال و خدمات مصرفی، مانند حمل و نقل ، خوراک، مسکن و مراقات وزنی قیمت

، رکبود رخ های جاری مثات کرده و همچنین انتخا  بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا و وعده دولت به کاهش نرخ ارز، چشم انداز افراد را به نزول قیمت

نزولی ببوده های مختلف شده است؛ در همین راستا نرخ رشد تور  ماهیانه  ها در سال جاری، منجر به کاهش اقاال عمومی در بازار داده به جهت افزایش قیمت

شر شده در های گزارش منت ها در سال جاری نسات به سال قال افزایشی و نرخ رشد تور  سالیانه صعودی بوده است. بنا به بررسی است. اما به طور کل قیمت

 ای داشته است. ماهه گذشته، بیشترین تاثیر را در تور  نقطه 90بانک مرکزی شاخص قیمت اجاره مسکن و حمل و نقل در 

 مسکن:
مطالعات بر روی اقتصاد کشورهای مختلف از وجود یک رابطه قبوی ببیبن 

ببخبش  . متغیرهای کالن اقتصادی و متغیرهای آماری مسکن حکایت دارند

مسکن در ایران نسات به بسیاری از کشورها از اهمیت باالتری برای اقتصاد 

کشور، مرد  و دولت برخوردار است. از دالیل این امر، نه تنها اهمیت قباببل 

توجه خوراک، پوشاک و مسکن در تمامی جوامع، بلکه باال ببودن درصبد 

هزینه های مسکن در بودجه خانوار در ایران است. آمار و ارقا  منتشر شده 

تا تبابسبتبان  9911توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که از بهار سال 

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یبا زمبیبن  9911سال 

برابر شده و تعداد معامالت خرید و فروش یک  2ساختمان مسکونی کلنگی 

 044متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی هم تقریاا با رشد 

ببه شبمبار  راندرصدی مواجه بوده است. به عاارتی در بازه زمانی بلند مدت، بازار ملک از کم ریسک ترین و همینطور محاو  ترین بازارهای اقتصادی در ای

هزار ریال به طور متوسبط  011119، 9911رود. در دی ماه سال  آید که عالوه بر تامین نیاز مسکن، به عنوان بازاری برای سرمایه گذاری نیز به شمار می می

لق متعقیمت هر متر مربع ساختمان کلنگی در تهران بوده است که به عنوان بیشترین متوسط قیمت در کشور شناسایی شده است؛ و کمترین متوسط قیمت 

 99معامله در رتاه اول و استان سیستان و بلوچستان با  1094معامله انجا  شده در کل کشور، استان الارز با  49119به استان کهگیلویه و بویراحمد است. از 

ه طور میانگبیبن، های کرمان، سمنان و خراسان جنوبی ثات نشده است. ب ای از استان معامله انجا  شده در رتاه آخر قرار دارد؛ اما در این مقطع زمانی معامله

رو  ببه درصدی نسات به همان مقطع رو 94درصد متوسط قیمت در سطح کل کشور نسات به سه ماهه اول سال رشد داشته و حجم معامالت هم با رشد  01

با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم )تعداد( معامالت در شهرهای بزرگ، باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط )حسابی( قیمت در سطح   بوده است. حال

؛ استان تهران )پایتخت ایران( با بیشترین قیمت و تعداد معامالت باال، تاثیر مستقیم و بسزایی بر معامالت و قیمت های کلبی کشبور شود استان یا کشور می

 الت ملک در های کشور، قیمت و حجم معام پردازیم . مانند تفاوت در استان گذارد. در نتیجه، در این قسمت به بررسی جداگانه بازار ملک این استان می می

 تهران

 بیشترین متوسط قیمت

 سیستان و بلوچستان

 کمترین تعداد معامله

 کهگیلویه و بویر احمد

 البرز

 بیشترین تعداد معامله

1399معامالت مسکن کشور ایران در سه ماهه تابستان   

 کمترین متوسط قیمت
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به ترتیب بیشترین حجم معامالت را در خبود  9و  0، 94، 4،9، 1تا آخر دی ماه این سال منطقه  9911مناطق مختلف تهران متفاوت است. از ابتدای سال 

میلیون ریال به منطقه  144.9گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل  00گنجاندند. در میان مناطق 

و  11به ترتیب  9918طاق گزارش بانک مرکزی تعلق داشته است. ارقا  مزبور نسات به ماه مشابه سال  98میلیون ریال به منطقه  909.1و کمترین آن با  9

حاکی از آن  9911ماه سال  دهند. اما بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در دی درصد افزایش نشان می 981

واحد مسبکبونبی  9191است که از مجمو  

سال ساخت ببا  1معامله شده، واحدهای تا 

درصد بیشترین سهم را ببه  91سهم حدود 

اند. سهبم مبذکبور در  خود اختصاص داده

 890ماه سال قبابل حبدود  مقایسه با دی

درصد کاهش یافته و در مقابل ببه سبهبم 

هبای  واحدهای با قدمت باال در تمامی گروه

سبال  04و بیش از  04تا  91، 91تا  99

 ساخت افزوده شده است. 

 سپرده های بانکی

به صورت اوراق ول در اقتصاد کالن هر چه نرخ بهره بانکی بیشتر باشد هزینه نگهداری پول )نقدی( و یا سرمایه گذاری در بازار های مالی نسات به نگهداری پ

شبود. در  نکی میرود. در نتیجه باال رفتن نرخ بهره بانکی ساب خروج پول از بازار های موازی و نگهداشت پول به صورت سپرده با های بانکی باال می یا سپرده

شود  ارش میهای بانکی است. نرخ بهره بانکی به صورت سالیانه گز های موجود برای سرمایه گذاری و کسب سود سپرده کشور ما، ایران، یکی دیگر از زیرساخت

یک روند صعودی را طی می کند. حجم نقبدیبنبگبی  9918ها را ماهیانه بررسی کرد. حجم سپرده های بانکی از آبان سال  توان حجم سپرده نزد بانک ولی می

کشور هم در تور  و همچنین حجم سپرده های بانکی بی تاثیر نبیبسبت. 

توان حجم نقدینگی را با حجم سپرده های بانبکبی مشباهبده کبرد.  می

های ذکر شده به گزارش بانک مرکزی، شامل سپرده های ارزی و  سپرده

 باشد. ریالی می
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 شاخص دالر

ای که افراد تمایل دارند قسمتی از درآمد و ثروت  همانطور که در تعریف پول آمده است یکی از وظایف آن ذخیره ارزش است به گونه

های مختلف سرمایه گذاری کنند. دالر به عنوان یکی از معتار ترین ارز های جهان، یکی از محاوبترین ارزها برای سرمایه  خود را در ارز

پردازیم. بعد از ریزشی که قیمت دالر آزاد در اواخر ماه پیش در پی  گذاری است که ما در این مجله هر ماه به بررسی وضعیت آن می

تومان هم نزول کرد، در بهمن ماه روند قیمتی  00444تومانی تجربه کرد و حتی به زیر  91444سخنرانی رییس جمهور مانی بر دالر 

 تومان هم رسید.  01444دالر آزاد در کشور صعودی شد و در اواخر ماه به باالی 

تومان بود، از ثاات قیمتی بیشتری نسات به دالر آزاد در این ماه برخوردار بود و با قیمت  09444ی قیمتی  دالر نیمایی هم که در اوایل ماه در محدوده

 تومان به کار خود در این ماه پایان داد.  09944نزدیک به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ارزهای های مالی، ابزارهای سرمایه گذاری هم پیشرفت کرده  و شکل جدیدی از آن به خود گرفته است. رمزارزها ی امروزه با پیشرفت تکنولوژی و بازار

یکی از انوا  دارایی های مجازی است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده و معموال به صورت غیرمتمرکز  (cryptocurrency)دیجیتال 

ره شود بدین معنا که سازمان واحدی مثل بانک مرکزی برای اداره آن ها موجود نیست. غیرمتمرکزسازی در رمزارزها از طریق فناوری زنجی اداره می

ای دیجیتال شود، ارزه شود. در زبان عامیانه ارز هایی که حالت فیزیکی ندارند و به صورت دیجیتال و آنالین از آن ها استفاده می پذیر می امکان بلوکی

توسط شخصی با نا  مستعار ساتوشی ناکاموتو ایجاد  0441کوین بود که در سال  شود. اولین رمزارزی که به صورت غیرمتمرکز شرو  شد بیت نامگذاری می

توان برای ماادله کاال  کند. همانند تما  ارزهای دیگر از ارزهای دیجیتال می برای اثاات و امنیت کار خود استفاده می 0-ای ا  شد. این رمزارز از الگوریتم اس

عنوان یکی از به یا سرمایه گذاری استفاده کرد. به علت شفا  ناودن اطالعات در ایران نمی توانیم ورود پول از ایران به این ارز ها را بررسی کنیم ولی 

سال خوبی برای رمزارزها بود و برخال   0404بازارهای موازی با بازار سرمایه بررسی روند قیمتی آن و اقاال سرمایه گذاران به آن حائز اهمیت است. سال 

دالر  1244ترین کریپتوکارنسی از های گذشته، این رمزارزها سال جدید میالدی را با قدرت بیشتری شرو  کردند به طوریکه بیت کوین به عنوان مهم سال

هزار دالر در اواخر بهمن ماه رسید. در دو ماه گذشته اخاار منتشر شده حول ارزشمندی و کارکردهای متنو  این ارزهای رمزنگاری  48در فروردین ماه به 

یکی از معتار ترین نر  افزار های نقل و انتقال  PayPalهایی حول اینکه  با انتشار خار 9911شده، ساب رشد بسیار چشمگیر آن شده است. در پاییز سال 

بعد از ما پول، تمایل به مجهز کردن سیستم خود به خرید و فروش ارز های دیجیتال دارد، تقاضا برای خرید این رمزارز صعود چشمگیری را تجربه کرد ا

دار بزرگ  ، مدیر اجرایی و سها (Elon Musk)درصدی همراه شد و بعد از آن با حمایت ایالن ماسک  91مدتی دوباره این رمز ارز با کاهش حدود 

های بعدی  درصدی در مدت زمانی کوتاه را تجربه کرد. در شماره 04رشد  (SpaceX)ایکس  و شرکت صنایع فضایی اسپیس  (Tesla)خودروسازی تسال

 تر این حوزه را بررسی خواهیم کرد.  به صورت تخصصی

 

 رمز ارزها
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 9911سامان بین دی و بهمن 

 خودرو

ایران جزو معدود کشورهایی است 

که خودرو از ابزارهای سرمایه 

گذاری محسو  شده و بازار 

های مالی  خودرو را جزو بازار

آورد. آمار و   ده به حسا  می سود

های حاکم بر ورود  ها ثابت کرده است. در کشور ما به دلیل ممنونیت ارقا  هم این مسئله را طی سال

های انجا   های خارجی، بازار خودروهای وارداتی از داخلی به طور کامل مجزا است. با بررسی خودرو

به عنوان یکی از محاو  ترین و پر فروش ترین محصول خودرو داخلی،  041شده بر قیمت خودرو 

 914تا به امروز حدود  9912این خودرو از خرداد ماه سال  0ایم که تیپ  به این نتیجه رسیده

میلیون تومان در بهمن  911به  9912میلیون تومان در خرداد ماه سال  44درصد رشد داشت )از 

میلیون تومان  924( درحالیکه در دو ماه اخیر قیمت این خودرو نوسان جدی نداشته و از 9911ماه

درصد افزایش قیمت(.  بازار 1میلیون تومان در اواخر بهمن رسیده است ) 919در اوایل دی ماه به 

های  ای که به دلیل محدودیت خودرو وارداتی در ایران کمی متفاوت تر از جهان عمل کرده به گونه

گیرد،  موجود در کسب مجوز نمایندگی، خرید و فروش این خودرو توسط خرده فروشان صورت می

در نتیجه قیمت گذاری در این حوزه به دلیل عد  شفافیت، بسیار دشوار است. عمدتا این بازار 

های تحریمی در واردات خوردو در طی  شود و به دلیل محدودیت توسط دالر قیمت گذاری می

سالیان اخیر قیمت خودرو بیش از دالر، رشد کرده است. از پاییز امسال تا به امروز به دلیل کاهش 

قیمت دالر، قیمت خودرو های خارجی هم روند نزولی به خود گرفته است. به نقل از ایسنا، سعید 

بازار  داران و فروشندگان خودرو تهران، در رابطه با وضعیت فعلی موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه

روز گذشته، تغییر قیمتی در بازار ایجاد نشده و  94طی ”ها در آن، اظهار کرد و روند قیمت خودرو

رفته است. باتوجه به   روز گذشته با یک الی دو درصد نوسان پیش 94های  ها همان قیمت قیمت

را نگه داشته تا در  خودرو نزدیک شدن به ایا  شب عید، فضایی ایجاد نشده که فروشنده بخواهد

داران و فروشندگان خودرو تهران اظهار  رئیس اتحادیه نمایشگاه“ شب عید با قیمت باالتر عرضه کند.

های خارجی حداقل تا پایان سال وجود ندارد.  ای برای افزایش قیمت داشت چشم انداز و یا مؤلفه

کرد که درصد کمی از تقاضاکنندگان در نشریه سامان بین اظهار یکی از کارشناسان بازار خودرو با 

دهند و عمدتا به جناه  نقلی خرید و یا فروش خودرو انجا  می و این بازار برای مصر  حمل

کنند. به گزارش این کارشناس قیمت خودرو از پاییز امسال روند نزولی  گذایر به آن نگاه می سرمیاه

مدل   C200داشته و در این ماه تقریاا نوسانات کمتری داشته است و برای بررسی روند از بنز 

های خارجی  مثال زده است الاته این کارشناس به این نکته هم اشاره کرد که در بازار خودرو 2014

توان یک قیمت مشخص برای مدل خاصی ارائه داد بلکه هر  به علت کارکرده بودن این خودروها نمی

توان برای هر مدل یک بازه قیمت  مدل خودرو بسته به شرایط آن قیمت متغیری دارد ولی می

مشخص بیان کرد. در آخر این کارشناس به این موضو  اشاره کرد که مهمترین مؤلفه کالن تاثیر 

ها است  گذار بر بازار خودرو خارجی نرخ دالر و تعرفه های واردات و معضالت واردات به دلیل تحریم

ها تقاضا برای خودرو افزایش  و با باال رفتن نرخ دالر، عالوه بر باال رفتن خود قیمت ریالی خودرو

دهند خودرو خریداری  یافته زیرا افراد برای نگهداشت ارزش پول و قدرت خرید خود ترجیح می

شود و در صورت نزولی بودن نرخ دالر هم این رویه  ها صعودی می کنند در نتیجه این تقاضا قیمت

 معکوسی پیش خواهد گرفت. 


