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 .…بازار سرمایه در هفته اي که گذشت
 .شوددرصد   1.99تر ایستاد تا بازدهی هفته شاخص بورس مثبت واحد باال 979هزار و  23در آخرین روز کاري هفته شاخص کل نسبت به آخرین روز معامالتی هفته قبل  

هزار   438واحدي نسبت به آخرین روز معامالتی هفته قبل، در محدوده  907هزار و  15تر از هفته قبل ایستاد و شاخص کل هم وزن با افزایش واحد باال 979هزار و  23در پایان هفته اخیر شاخص کل 
تر ایستاد تا واحد باال  979هزار و    23هزار واحد رسید و نسبت به آخرین روز معامالتی هفته قبل    238میلیون و    هزار واحد افت کرد و به رقم یک  7شاخص کل در آخرین روز هفته   واحدي باقی ماند

شنبه و  درصدي هفته پیش افت داشته است. در هفته اخیر روند تغییرات شاخص کل در روزهاي دوشنبه، سه  3.5صد شود که نسبت به بازدهی مثبت  در  1.99  مثبت شاخص بورس بازدهی هفته
تر ایستاد و  واحد باال 907هزار و  15هفته پیشین وزن در تمام روزهاي هفته اخیر صعودي بود. شاخص هم وزن در پایان هفته نسبت به شاخص کل هم  چهارشنبه نزولی بود و سه روز منفی را ثبت کرد.

میلیارد تومان    448هزار و    12شنبه بود که ارزشی معادل  سهدر هفته اخیر، کمترین رقم ارزش معامالت کل در روز    .درصدي را ثبت کرد  3.76واحد رسید و بازدهی مثبت    966هزار و    438به رقم  
هزار و    18میلیارد تومان بود که نسبت به رقم    23هزار و    23میلیارد تومان بالغ شد. میانگین ارزش معامالت کل هفته    150هزار و    35چهارشنبه محقق شد که به رقم  داشت و باالترین رقم هفته روز  

میلیارد تومان بیشتر بود و رشد    558پیشین    ومان بود که از میانگین هفتهمیلیارد ت  576هاي فروش در هفته اخیر هزار و  میانگین ارزش صف   .درصدي داشته است  27میلیاردي هفته پیشین، رشد    109
هاي  میانگین ارزش صف   .میلیارد تومان بود  298گردد که  شنبه برمیترین رقم به روز  شنبه ثبت شد و پایینمیلیارد تومان بود که در روز سه  370هزار و    2درصدي داشته است. باالترین رقم هفته    54

میلیارد    913درصد کاهش یافته است. باالترین رقم هفته هزار و    31هاي خرید  میلیارد تومان کمتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف   425میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته    916ر هفته اخیر  خرید د
  میلیارد تومان بود.  626دد که  گرترین رقم به روز دوشنبه برمیتومان بود که در روز شنبه ثبت شد و پایین
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شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

)  هفته گذشته(حقیقی و حقوقی در بازار خرید و فروش

خرید حقیقی فروش حقیقی /خرید حقوقی فروش حقوقی

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
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 و جهان  رانیاخبار ا

ت حمایت از ثبات در بازار نفت تاکید  سران عربستان سعودي و روسیه ، دو عضو تاثیرگذار پیمان تولید اوپک پالس در یک تماس تلفنی در هفته جاري بر ادامه هماهنگی هاي خود جه-فوریه)  17ویل پرایس ( •
لی که از ثبات بازار نفت و رشد اقتصاد جهان حمایت کند، تاکید کردند.تحلیلگران بیان کردند محدودیت  خبرگزاري سعودي پرس درباره این تماس تلفنی گزارش داد دو طرف بر ادامه هماهنگی به شک  . کردند

پیمان داشته، به   ولید که در این ماه و ماه آینده در اینتولید نفت خام در سه ماهه نخست سال جاري و همچنین اقدام عربستان سعودي بر کاهش تولید یک میلیون بشکه در روز عالوه بر سهمیه کاهش ت
 .کمبود عرضه نفت خام در بازار کمک کرده است

آمار؛ منظور از نرخ   یباشگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از مرکز مل يگزارش  گروه اقتصاد به .دیدرصد رس 34,2به  شیکشور با افزا يخانوارها يبرا  1399اعالم کرد: نرخ تورم ساالنه بهمن ماه  رانیمرکز آمار ا •
  48.2 نیانگیکشور به طور م يخانوار ها  یعنیاست؛  دهیدرصد رس 48,2به عدد  1399در بهمن ماه  يباشد. نرخ تورم نقطه ا  ینسبت به ماه مشابه سال قبل م مت،یعدد شاخص ق رییدرصد تغ ،يقطه ا تورم ن

 . ندا  کرده  نهیهز  کسان»ی«مجموعه کاال ها و خدمات    کی  دیخر   يبرا  1398از بهمن    شتریدرصد ب
عام) به مبلغ یک هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق  به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزي بازار سرمایه، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوك مرابحه شرکت نفت پارس (سهامی   •

اولیه اصلی    عرضه عمومی می شود. غالمرضا ابوترابی اظهار داشت: صکوك مرابحه شرکت نفت پارس به ارزش یک هزار میلیارد ریال جهت تامین لوبکات (ماده  311ی در نماد صنفتبهادار تهران طی روزهاي آت
 .در تولید روانکارها)، از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران عرضه می شود

  ی صدر اعظم آلمان ط   است.   رانیا  يادرباره مذاکرات هسته  5+1  يآماده تعامل با کشورها  کایکه آمربه برجام سخن نگفت اما اعالم کرد    کایاز بازگشت آمر  هایزنبرخالف گمانه  خیدر کنفرانس مون  دنیباجو   •
به اظهار نظر    خیمون  یتیخود در کنفرانس امن   ی. «آنگال مرکل»، صدر اعظم آلمان در سخنرانکندی م  تیحما  رانیگفتگو با ا  يبرا   دیکشور از تحرکات جد  نیگفت که ا  خیمون   یتیخود در نشست امن  یسخنران

 فراهم شود.   يتوافق هسته ا  يبرا  یکه فرصت  میدواریو ام  میکن  یم  تیحما  رانیپرداخت و گفت: از گفتگو با ا  رانیا  يادرباره برنامه هسته 

هاي کشورهاي اروپایی و آسیایی از این روند جا نمادند و همگی  درصد کاهش یافت، در این میان شاخص بورس   0.34نیز  »  500استریت به قعر دو هفته اخیر رسیدند، شاخص «اس اند پی  هاي بورس وال شاخص  •
 .ریزشی شدند

  ش یافزا  ریتحت تأث  1399اسفند    کمیطال در معامالت جمعه    یجهان   متیق  ،یسیبان ی افت کرد. به نقل از س  کایسود اوراق قرضه آمر  شی افزا  ری، تحت تاث1399اسفند    کمیطال در معامالت  جمعه    یجهان  متیق •
  کایآمر  يهر اونس طال  ي نقد  دیخر  متیق.درسی  دالر  1٫868.30درصد افت کرد و به    0.40هر اونس طال در بورس لندن،    ينقد   دیخر  متیبه وقت تهران، ق  11:09ساعت    تاافت کرد.  کایسود اوراق قرضه آمر

 .درسی  دالر  1٫769.40درصد افت کرد و به    0.32
که در   کندیم  ییگروه مختلف رونما 31را  در    رانیشرکت برتر ا100  يبندجدول رتبه  ، یصنعت  تیریآسان پرداخت، همه ساله سازمان مد  یبه نقل از  روابط عموم  ک،یالکترون  يبانکدار   يخبر  گاهیبه گزارش پا •

فروش، سکاندارِ مستمر رتبه اول است، رتبه دوم    الیر  اردیلیم  52815.6که آپ با    یاساس، در حال  نیا  بر.هاستي اانه یرا  نی،  صدرنش98  یفروش در سال مال  زانیم  نیشتریسال، آپ با ب  نیو سوم  ستیجدول ب
است که رتبه چهارم با    یدر حال  نیشده و ا  الیر   اردیلیم  28199.8با    کیاز آن شرکت خدمات انفورمات  زیو رتبه سوم ن  الیر  اردیلیم  31021.0آوران هوشمند بهسازان فردا با  در دست شرکت فن  هاي اانه یرا

 . دهدینشان م  الیر  اردیلیم  20803.8رتبه پنجم هم نام شرکت به پرداخت ملت را را با    ت،یو در نها  دهیرس  شیبه شرکت پرداخت اول ک  الیر  اردیلیم  22179.9
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 آمار و اطالعات بازار سرمایه در هفته گذشته 

 

 

 

 روز قبل 10بیش ترین کاهش نسبت به  روز قبل 10بیش ترین افزایش نسبت به 
  ندهیآ  غشان
  ثنور   کزغال 

  فمراد  زیول
  سصفها  حخزر 

  وتوس  نیفزر
 P/Eرین کمت P/Eبیشترین 

  خبازرس   خکمک 
  وسلرستا  خت یخر
  پترول  کا یبا

  وسمازن   کبافق 
  ی وبوعل  اریمع

 EPSکمترین  EPSبیشترین 
  هیسما  شفن 

  د یفسد  زاگرس 
  ی شتول  فنورد 

  شکف  ي ریدش
  وشهر   پارس

 درصد تغییر میزان تغییر بسته کمترین مقدار بیشترین مقدار باز شاخص هفتگی

%1.97 23982 1238398 1238395 1272409 1239137 شاخص کل بورس   

 %0.29 51 17590 17582 17916 17623 شاخص فرابورس 
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نمودار شاخص بورس

تغییر نسبت بھ روز قبل مقدار شاخص بورس 





























 نمودار شاخص فرابورس

تغییر نسبت بھ روز قبل مقدار شاخص فرابورس 
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در هفته گذشته بازده بیشترین و کمترین هاي صنایع با   

تولید فلزات وسایل خانگیزغال سنگ
گرانبهاي 
غیراهن

محصوالت حفاريچوب
لبنی

بنادر و 
کشتیرانی

ماشین االت 
الکتریکی

حمل و نقل از چاپ و نشر
طریق خطوط 

راه اهن
بازده هفتگی 

خدمات 
رفاهی متنوع

بانکها و 
موسسات 
اعتباري

تولید کود و 
ترکیبات 
نیتروژن

مواد ماشین االت
-شیمیایی
متنوع

کانی هاي 
فلزي

خرده شیرینیجات
فروشی،باست
ثناي وسایل 
نقلیه موتوري

هتل و بیمه
رستوران

بازده هفتگی 
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 روند بازارهاي موازي در هفته گذشته 












روند هفتگی قیمت طالي آبشده










) دالر ( روند هفتگی قیمت انس طال 









بورس 18طال   سکه دالر

99بازدهی بازار هاي موازي در هفته چهارم بهمن ماه 











عیار18روند هفتگی قیمت طالي 



 
 
 

 
 

 بخش سوم 
 بازارهای جهاین       
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 بازارهاي جهانی

 

 16-Feb-21 17-Feb-21 18-Feb-21 19-Feb-21 

Crude Oil  نفت خام

Brent crude oil  نفت  خام برنت 

Natural gas  ی عیگاز طب

Gold  طال

Silver  نقره

Copper  مس 

Steel  فوالد

Lead  سرب 

Zinc  نک یز

Iron Ore  آهن سنگ
 

 

 

 15-Feb-21 16-Feb-21 17-Feb-21 18-Feb-21 19-Feb-21 

Bitcoin  ارز دیجیتال 

EUR/USD  یورو به دالر
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   کوینبیت  
ی جو به نقل از ـس ادي خبرگزاري دانـش کبیانبه گزارش گروه اقتـص ی، ایالن ماـس رمایه  -ـس ال از ـس میلیارد دالري   1.5گذاري بنیان گذار و مدیرعامل گروه تـس

ــت. با افزایش محبوبیت و مقبولیت ــته اس ــرکتش در بیتکوین دفاع کرده و نگهداري این ارز را بهتر از نگهداري وجه نقد دانس ارزهاي دیجیتالی در جهان  ش
میلیارد دالر  1464مجموع ارزش بازار جهانی ارزهاي دیجیتالی در حال حاضـر .  بانک هاي مرکزي هم به سـرعت در حال توسـعه ارزهاي ملی خود هسـتند.

ود که این رقم نسـبت به روز قبل   ت. در حال حاضـر   4.7برآورد می ـش ده اـس  13دیجیتالی در اختیار بیتکوین و درصـد کل بازار ارزهاي   69درصـد کمتر ـش
 درصد در اختیار اتریوم است. 

  
 نفت

ــت در او ــان می دهد و ممکن اس ــا براي نفت روند مثبتی از خود نش ــیه گفت تقاض ــرکت «گازپروم نِفت» روس ــد اجرایی ش ایل به گزارش رویترز، مدیر ارش
 دولتی تلویزیون در اظهاراتی در دایوکوف الکسـاندر  فارس، از  نقل به اقتصـادآنالین گزارشبه   .بازگردد کرونا ویروس گیري همه از  پیش سـطح به آینده سـال

 .دالر در هر بـشکه دـشوار است  60 از  باالتر نفت قیمت حفظ و  هـستند  راحت بـشکه  هر در دالر  60تا  45 نفت قیمت  با مـشتریان  و  تولیدکنندگان: گفت روـسیه
  .دالر در هر بشکه رسیده بود  65نفت برنت در روز پنج شنبه به حدود 

 
  دالر

تعرفه    شیپرداخته و هشدار داده است افزا  نیتنش ها با چ  دیتشد   يامدهایپ   یبه بررس  یدر گزارش  کایآمر  یتاق بازرگان ا  .دالر در بازار  یمتوال  ینیعقب نش
  نانه،یبدب  ویباعث خواهد شد تا در سنار  نیخود از چ  يها  ییبه خارج کردن دارا  ییکایگذاران آمر  ه یو وادار کردن سرما  ینیچ  يواردات کاالها  يرو  يتجار  يها

 شود.   يدالر ونیلیتر میمتحمل خسارت ن  کایمراقتصاد آ
 
 

  طال
هفته به    ن یکه ا  کایسود اوراق قرضه آمر  افت کرد.   کایسود اوراق قرضه آمر  شیافزا  ری، تحت تاث1399اسفند    کمیطال در معامالت امروز جمعه    ی جهان  متیق

مانند    یرسوددهیغ   يها ییدارا  متیق  شودیباعث م   کایسود اوراق قرضه آمر  شیافزا  .افتی شیافزا  ی بود، امروز اندک  دهیرس  ریسال اخ  1سطح خود در    نیباالتر
   طال افت کند.
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 شاخص هاي جهانی

 

 DOW JONES S&P 500 NASDAQ Euro Stoxx 50 FTSE 100 DAX NIKKIE 225 TOKYO 
Indeces Change% 
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  چهارمبخش 
 بازار جهایف نفت گزارش تحل��       

 دن�ای اقتصاد   منبع :       
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 هاي روند تهاجمی طالي سیاه محرك
 آید؟ ري دوباره میدال  100نفت  

اند.  ساکس از سطوح جدید و باالتر قیمتی براي نفت خام رونمایی کردهمورگان و گلدمنپیهاي جیهاي اخیر رو به افزایش بوده است و حاال تحلیلگران بانکقیمت طالي سیاه طی هفته :دنیاي اقتصا 
دهند. درصورت تحقق این تخمین، بهاي بینند و از ظهور یک «ابرچرخه» جدید در بازار خبر میانداز این کامودیتی میدالر در هر بشکه را هم در چشم  100استریت حتی نفت  برخی از تحلیلگران وال 

ضه و  کند، مساله امکان تعمیق شکاف عراند. یکی از عوامل حیاتی که در سناریوي رشد پایدار قیمت نفت خودنمایی میسو در بازار دیده نشدهبه این   2014طالي سیاه به سطوحی بازخواهدگشت که از 
ترین سیگنال براي ادامه رشد پرقدرت طالي سیاه است. این سناریو اما و تریلیون دالري تحریک اقتصادي جو بایدن مهم1/ 9ویژه بسته ها، بههاي مالی دولتتقاضا در بازار است. در طرف دیگر هم بسته

 .ها و تولیدکنندگان شیل آمریکا را با خود به همراه داردیاگرهایی از جمله بازگشت نفت ایران به بازارهاي جهانی، افزایش تولید اوپک 
دالري در   100  نفت  درباره  ايجسورانه   هايبینیرسید همه عوامل بازار و صنعت نشان از تضعیف آن دارد، حاال پیشگذارد و در شرایطی که به نظر میبازار نفت روزهاي پرتب و تابی را پشت سر می

هاي اخیر بسیاري بر گیري آن طی سالدادند. با ظهور صنعت شیل و قدرتبینی واکنش نشان میترین تحلیلگران هم چند هفته پیش با تمسخر به چنین پیشبینآینده مطرح شده است که حتی خوش 
استریت از ظهور یک «ابر چرخه» جدید در بازار نفت خبر هاي بزرگ والتایمز، حاال بانکگزارش روزنامه فایننشال  اما به  دالر در هر بشکه نزدیک هم نخواهد شد  100این باور بودند که نفت دیگر به  

اهش شیوع  اي اعالم کردند قیمت طالي سیاه با کهاي جداگانهبینیدر پیش (Goldman Sachs) و بانک گلدمن ساکس (JPMorganChase) مورگان چیس  پیدهند. تحلیلگران بانک جی  می
سال پس از منفی شدن قیمت نفت بسیار تهاجمی دالري آن هم کمتر از یک  100بینی نفت  اما پیش  گران نفتی نیز بر همین باور هستندگیرد. بسیاري از تحلیلگران بازار و معاملهگیر اوج میبیماري همه 

هاي کمک مالی و سرعت کم افزایش عرضه از سوي ارند که با افزایش تقاضا در نتیجه کاهش مشکالت ناشی از پاندمی و بستهرسد. این تحلیلگران به ایجاد یک شکاف عرضه در بازار امیدونظر میبه
توانند از ظهور  ر این میان وجود دارد که میدالر نیز برساند. البته به باور آنان مشکالت اساسی هم د100دالر و حتی ارقام باالتري مانند 80راحتی تا تولیدکنندگان شکافی ایجاد شود که قیمت نفت را به 

هاي جدید این  گیري کرونا و گونهپالس و تولیدکنندگان آمریکا، بازگشت نفت ایران به بازارهاي جهانی و مشکالت ناشی از همهاین ابرچرخه جدید جلوگیري کنند. مصائبی چون افزایش تولید اوپک
   .فت را بکشند و از نزدیک شدن آن به سطوح باالتر جلوگیري کنندتوانند ترمز رشد پایدار قیمت نبیماري می

 دالري هم ممکن است  100پی مورگان: نفت جی
هاي اخیر و دالري طی سال 100خام به دامنه دالر در هر بشکه است. بازگشت قیمت نفت 100المللی، تخمینی مبنی بر بازگشت به سطح هاي نفت خام بینبینی قیمت براي شاخصترین پیشصعودي 

بینی  بازار جهانی طالي سیاه چنین سطح قیمتی را به خود دیده است. برآوردهاي افزایشی قیمت نفت ناشی از خوش  2014بار در سال که آخرین پیش از شیوع کرونا بیشتر به یک شوخی شبیه بود، چرا 
گذاري براي تولید نفت کاهش یافته است. چنین  گیرد که در صنعت نفت سرمایهشود و این امر همزمان با آن صورت میتقاضا می هاي مالی جدیدي است که منجر به افزایش مصرف در بخشبه محرك

سال گذشته از شیوع کرونا ضربه محکمی    تواند شرایط صنعت جهانی نفت را کهسازد. این اتفاق میزند و اصطالحا یک ابر چرخه میشکافی بین تقاضا و عرضه به افزایش پایدار قیمت در بازار دامن می
 .شد بهبود ببخشدها هر روز درباره افزایش استفاده از خودروهاي برقی نیز بیشتر میخورد و در آن نگرانی



١٣٩٩ماە    م بهمن چهار هفته    
 
 

 
 

ان خود گفت: «ما پیش از فرارسیدن زمانی که به نفت نیازي  مورگان، در کنفرانسی تلفنی هفته گذشته به مشتریپیتایمز، کریستین مالک، مدیر بخش نفت و گاز بانک جیبه گزارش روزنامه فایننشال
 .دالر یا حتی بیشتر از آن هم باشیم  100توانیم شاهد افزایش بیش از حد قیمت نفت تا سطوح هر بشکه  نداشته باشیم، با کمبود آن مواجه خواهیم شد.» او در ادامه عنوان کرد که در چنین شرایطی می

 .کنندگان برجسته استبینی واکسن و کاهش تولید توسط صادردالر در هر بشکه رسیده است که ناشی از خوش  63سوم از پایان ماه اکتبر به  المللی، بیش از دوخام برنت، معیار بیننفت
تایمز گفت که معتقد است ریسک جدي وجود بود هم به فایننشال  2014تا    2003هاي  که یکی از صداهاي اصلی در آخرین ابرچرخه نفتی بین سال  ساکسکار بانک گلدمنجفري کوري، تحلیلگر کهنه 

 .دالر یا حتی بیشتر از آن نیز پیشروي کند  80جاري در محدوده دارد که نفت طی سال
پذیر  هاي سراسر جهان است که چنین بازار گاوي را امکانهاي محرك اقتصادي دولتدهد، بلکه بستهبار برخالف ابرچرخه قبلی، ظهور یک چین تشنه انرژي نیست که از افزایش مصرف خبر میاما این

 .هاي سبز استمتحده توسط دولت بایدن که بخشی از آن نیز براي توسعه زیر ساخت شده در ایاالتتریلیون دالري پیشنهاد 1/ 9هایی مانند بسته محرك کند، طرحمی
ها را به شکل دهد که مصرف کامودیتیها کمک به خانوارهایی با درآمد متوسط و پایین را هدف خود قرار میگفت: «این نوع محرك کوري با اشاره به بسته محرك بایدن و اهمیت آن در مصرف نفت  

 .رانندبلند بنزینی میي شاسینشینند، بلکه خودروهابرد زیرا این خانوارها تمایل بیشتري به مصرف دارند و باید توجه داشت که این افراد پشت خودروهاي تسال نمیتوجهی باال میقابل
میالدي که باعث تقویت و توسعه طبقه متوسط آمریکا شد و همزمان با آن مصرف نفت افزایش یافت را خط موازي   1960متحده در دهه  جمهور ایاالتبزرگ» لیندون جانسون، رئیساو ابتکارعمل «جامعه

ها در  متحده سر باز زدند و قیمتفراهم کرد؛یعنی زمانی که تولیدکنندگان نفت خاورمیانه با تحریم نفتی از تامین منابع مورد نیاز ایاالت  1970هاي نفتی در دهه  داند که زمینه را براي جهش قیمت می
 .بازار فوران کرد

 موانع ظهور ابرچرخه در بازار طالي سیاه 
دالر در هر بشکه نیز عبور    100تواند از  بینی کرد نفت میپیش  2005شناس دوران آخرین ابرچرخه است، در سال  ساکس که از تحلیلگران نفتی سرآرجون مورتی همکار سابق کوري در بانک گلدمن

عنوان مشاور و عضو  ن به دالر هم خواهید رسید. وي که اکنو  200تا    150ها به هر بشکه  بینی کرد که قیمتدالر بر بشکه پیش147کند. او بعدها در آستانه بحران مالی و درست قبل از رسیدن نفت به  
توجهی تقویت شود. نها قیمت نفت به شکل قابلمدیره یک شرکت انرژي فعال است، معتقد است که صحبت درباره ابرچرخه شاید هنوز کمی زود باشد، اما سناریوهایی را هم متصور است که در آهیات

 .کننده خواهد بود قدرت تقاضا است که تعیینتر وجود دارد اما اینهاي باالگوید: «هنوز موانعی براي عبور نفت به سمت قیمتمورتی می
میلیون بشکه در روز کاهش یافت و تحلیلگران   90طور متوسط تا حدود  میلیون بشکه در روز رسیده بود، اما سال گذشته این میزان به 100، تقاضاي جهانی نفت به  19- گیري بیماري کوویدپیش از همه

 .ندمی بازنخواهد گشتپابه سطوح پیشا 2022گیري مجدد سفرهاي هوایی طوالنی در سال کنند تقاضا احتماال تا پس از افزایش چشمگیر موارد واکسیناسیون و ازسر بینی میپیش
میلیون بشکه در روز   1/  4تا    1/  2بار هم بین  را رقم زد، این  2014-2015خوردن ابرچرخه در بازار نفت بر این پایه است که افزایش تقاضا همانطور که سقوط بازار در  استدالل مورتی براي امکان رقم

 رشد   موانع  از  دیگر  یکی  کرونایی  هايبدبینی  کنار  در  تواندمی  تولید  افزایش   هاي آینده براي ایجاد شکاف عرضه کافی نیست.نفت در سالاي تقاضا  هزار بشکه   500رشد کند. او معتقد است که افزایش  
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میلیون بشکه کاهش یافت. کاهش تولید عربستان، امارات و سایر   2متحده روزانه  ها، تولید ایاالتچشمگیري کاهش یافت و با کاهش قیمت  شکل   به  بحران  این  در   خام  نفت  عرضه.  باشد  بازار  در  قیمت
 .میلیون بشکه در روز عرضه را کاهش داد 8پالس هم حدود اعضاي اوپک

مدت هیچ کمبود نفتی وجود ندارد و ما شاهد آن هستیم کشورهایی مانند امارات قصد دارند ظرفیت تولید در کوتاهگوید: «پاتریک گیبسون، مدیر عرضه جهانی نفت در شرکت مشاوره وود مکنزي می
 .خود را افزایش دهند. اما با این وجود، در صنعت نفت همواره دشوارترین کار رسیدن عرضه به سطحی مناسب است

درصدي بر روي    150تر است. سال گذشته صندوق وي با ریسکی  بار محتاطهاي باالتر نفتی معروف شد هم اینمدت بر روي قیمتهاي بلنديبندکه در دوران ابرچرخه دهه گذشته با شرط  پیر آندوراند
تیار اوپک است، بسته به اینکه چه مقدار از عرضه را  جاري کامال در اختایمز گفت: «مسیر قیمت نفت طی سالبندي موفقی کرد. آندوراند به فایننشالدالر در هر بشکه شرط  20تر از سقوط نفت به پایین

 .گردانندبه بازار برمی
هاي بعد صعودي  و سال 2021بینی کرد احتماال قیمت نفت در سال هاي ویروسی پیشهاي کرونا در برابر جهش بودن واکسناو با اشاره به بازگشت نفت ایران، سرعت عرضه تولیدکنندگان و ریسک موثر 

تر از گذشته خواهد بود و به عوامل متعدد و متضادي  توانند تغییرات اساسی ایجاد کنند. در واقع آنچه اکنون مشخص شده این است که ابرچرخه احتمالی کوتاهخواهد بود، اما عواملی هم هستند که می
مورگان معتقدند این روند تا اواخر دهه صعودي خواهد بود و تقاضا به اوج خود خواهد رسید و پیمتوقف شود. البته تحلیلگران جی  2025ال  تواند از اوایل سوابستگی دارد. از نظر کوري، رشد تقاضا می

 .یابد سپس کاهش می
 نگاهی به بازار هاي منطقه اي 

 2/07خام دوبی در بازار آسیا طی هفته گذشته، با  مه یافت. بر اساس محاسبات رویترز، متوسط قیمت نفتاي سراسر جهان اداهاي شاخص در بازارهاي منطقه خامدر هفته گذشته، روند افزایش قیمت نفت
و    2/87،  1/74،  2/55هاي برنت، یورال روسیه، لوئیزیاناي آمریکا و مارس مکزیک نیز به ترتیب با  خامر هر بشکه رسید. قیمت نفتدالر د  60/86دالر افزایش در هر بشکه، در مقایسه با هفته ماقبل، به  

اي بود که سود پاالیشی در هاي نفتی به گونه دالر به ازاء هر بشکه رسیدند. طی هفته گذشته روند عرضه و تقاضا و عوامل بنیادین بازار فرآورده  59/29و    60/71،  60/76،  61/58دالر افزایش به    2/90
سنت کاهش یافت و به این ترتیب سود پاالیشی   67ته ماقبل هاي ساده به طور متوسط نسبت به هفاي کاهش یافت. در این میان، نوسانات سود پاالیشی در آسیا، در مورد سیستمتمامی بازارهاي منطقه 

سنت در هر بشکه و در   78سنت کاهش در سطح    45هاي متوسط با  سنت قرار گرفت، همچنین سود پاالیشی در مورد سیستم  1خام دوبی، در سطح منفی  هاي ساده از پاالیش هر بشکه نفتسیستم 
سیستم  با  مورد  پیچیده  در  47هاي  کاهش،  گردید  1/87سطح    سنت  ارزیابی  بشکه  هر  در   .دالر 

 :آسیا
هاي ساده، متوسط و پیچیده کاهش یافت. گرچه نقاط روشنی جهت تقویت سود پاالیشی در آسیا در آینده نزدیک وجود  طی هفته گذشته سود پاالیشی در آسیا تضعیف شد و در خصوص تمامی سیستم

هاي  ها. به عالوه در پی زمین لرزه شدید در ژاپن، پاالیشگاهها طی دوره مارس الی آوریل و افزایش اخبار مربوط به اعالم تعطیلی پاالیشگاهو نگهداري پاالیشگاهدارد از جمله برنامه زمانبندي عملیات تعمیر  
به طور قابل توجهی کاهش یافت و به کمترین میزان در سال جاري رسید.   اند. در هفته گذشته کرك نفتا در پی تضعیف کرك بنزین،درصد از ظرفیت پاالیشی را تعلیق نموده  20این کشور بیش از  
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خام خوراك باعث فشار بر حاشیه سود واحدهاي کراکینگ بخار شده و افزایش  هاي آتی با توجه به عوامل بنیادین بازار، تضعیف کرك نفتا ادامه داشته باشد. افزایش قیمت نفتشود در هفتهبینی میپیش
هاي  هفته گذشته و به دنبال تداوم محدودیتفتا و کاهش فصلی تقاضاي خوراك واحدهاي پتروشیمی، همگی نشان از تداوم فشار بر کرك نفتا در آینده نزدیک دارد. کرك بنزین سنگاپور در  فصلی عرضه ن

باشد، به مساله بزرگی براي بازار بنزین در منطقه تبدیل شده  ه در روز کمتر از سال گذشته میهزار بشک  250تردد، به شدت کاهش یافت. به عالوه کاهش تقاضا در آسیا که در ژانویه سال جاري حدود  
نان با حجم عظیم  نرخ تولید، تقاضاي ضمنی و صادرات بنزین ژاپن، در هفته گذشته افزایش و میزان موجودي ذخایر تا حدي کاهش یافته است؛ اما این کشور همچ PAJ هاياست. طبق آخرین داده

بینی  ها و پیشلی پاالیشگاهدرگیر است. بر خالف بنزین، کرك گازوئیل/دیزل به روند تقویت خود درهفته گذشته ادامه داد که به علت کمبود عرضه در بازار، اخبار تعطی  2020ذخایر بنزین از نیمه دوم  
  90اعالم کرد که پاالیشگاه   ExxonMobil در اکتبر گذشته، شرکت BP متعلق به Kwinana هزار ظرفیتی  146  برنامه سنگین عملیات تعمیر و نگهداري رخ داد. به دنبال اعالم تعطیلی پاالیشگاه 

شگاه فعال در این  اي جهت واردات فرآورده تبدیل خواهد کرد. این امر منجر به کاهش ظرفیت پاالیشی استرالیا به نصف خواهد شد و تنها دو پاالی، به پایانهKwinana را مانند Altona هزار ظرفیتی
اي گازوئیل/دیزل در مسیر بهبودي است، به خصوص آید تقاضاي منطقهگردد. به عالوه به نظر میماند و این کشور به شدت بر واردات فرآورده، که دیزل بخش عمده آن است، وابسته میکشور باقی می

رود  هزار بشکه در روز از سال گذشته کمتر است. بنابراین انتظار می  34بازگشته و تنها    19-گیري کوویدبه سطوح پیش از همه  هاي مثبتی از سوي هند که تقریباً تقاضاي دیزل در ژانویهکه سیگنال
 هايه شدت ضعیف است. طبق دادهسفید در هفته گذشته تضیف شد و گرچه کرك افزایش یافت، اما همچنان تقاضاي این فرآورده بجت/ نفتتقویت کرك گازوئیل/دیزل ادامه داشته باشد. قیمت سوخت 

CAAC  ماه گذشته رسیده است. به عالوه با تداوم وضعیت اضطراري در ژاپن   7درصد کاهش در سال به کمترین میزان در  29درصد کاهش ماهانه و  18تعداد پروازهاي داخلی چین در ژانویه با حدود
گفت که   All Nippon گردد، خطوط هوایی ژاپن اعالم کردند که تعداد پروازهاي داخلی کشور را کاهش خواهند داد و هواپیماییر میاستان، که منجر به کاهش شدید میزان تردد در این کشو 10در 

ویروس کرونا، انتظار تقویت چندانی در    گیرانه در خصوص پروازها در جهت کنترل شیوع نوع جدید جهش یافتههاي سختاز تعداد پروازهاي بین المللی کاسته است. در نتیجه با توجه به وضع محدودیت
کوره  ، تقاضاي نفتMPA هايتضعیف شد. طبق آخرین داده HSFO کوره با گوگرد باال و پایین در هفته گذشته کاهش یافت و کركسفید متصور نیست. اختالف قیمت نفتجت/ نفت کرك سوخت

حدود   ژانویه  ماه  در  افز  4/3سنگاپور  گذشته  ماه  به  نسبت  استدرصد  یافته   .ایش 
 :اروپا

هزار    200وپا، همچون برنامه تعمیرات و نگهداري پاالیشگاه  در هفته گذشته سود پاالیشی در بازار اروپا کاهش یافت. با توجه به برنامه تعمیرات و نگهداري بسیاري از تاسیسات پاالیشی در سراسر ار
ها احتماالً از آوریل به بعد شروع خواهد شد،  درصد باقی خواهد ماند. در حالی که افزایش  68یشی اروپا در حدود  برداري پاالبینی نرخ بهرهایتالیا در اوایل مارس، پیش ENI شرکت Milazzo ظرفیتی

مت ماه اول و سوم نفتا  درصد برسد. کرك نفتا در هفته گذشته همراه با تضعیف کرك بنزین کاهش یافت. در حالی که شیب ساختار بکواردیشن اختالف قی  80بعید است که تا پیش از ماه ژوئن به مرز  
گردد.  آنتورپ) منجر می   -روتردام  -(آمستردام ARA در حال کاهش است، کمبود عرضه این فرآورده در بازار به قدري است که همچون دو هفته اخیر، به کاهش چشمگیر در موجودي ذخایر شبکه اصلی

هزار بشکه در    60ه مدت باقی بماند، چنان که بازار نفتا در مدیترانه در طی فوریه و مارس نسبتاً دچار تنگنا خواهد بود و عرضه حدود  شود این کمبود عرضه در بازار مدیترانه، حداقل تا کوتا بینی میپیش
تر بود، چرا که  ازار مدیترانه تا حدودي مالیمغرب اروپا، کاهش یافت. تضعیف کرك بنزین در بروز کمتر از سال گذشته است. کرك بنزین در هفته گذشته به طور چشمگیري و به خصوص در بازار شمال
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هاي ترافیکی براي این کشورها نسبت به همسایگانشان بیشتر بوده است. طبق برآوردها، تقاضاي  هاي تردد در ایتالیا کاهش یافته و میزان تردد در ترکیه در حال افزایش است. شاخصاخیراً محدودیت
هاي  هزار بشکه در روز نسبت به ماه گذشته بیشتر خواهد شد. کرك گازوئیل/دیزل در هفته گذشته تقویت شد. کرك فرآورده  120ه مارس افزایشی خواهد بود و  بنزین اروپا در سراسر این قاره در ما

هزار بشکه    90هزار بشکه در روز افزایش یافته است که    130اي فوریه به  روز ابتد 15شود. صادرات به سمت غرب براي  تقطیر با توجه به باز بودن پنجره آربیتراژ براي صادرات به آمریکا، تقویت میمیان
سفید در جت/ نفت هاي اخیر، سطح ذخایر شناور اروپا افت کرده است. کرك سوخت در روز نسبت به ژانویه بیشتر است. همگام با گشایش مجدد پنجره آربیتراژ و با در نظر گرفتن کمبود عرضه در ماه

تداوم ضعف تقاضا و افزایش موجودي ذخایر   باً بدون تغییر بود و تا حدودي در بازار مدیترانه بهبود اندکی یافت. علت تضعیف کرك این فرآورده در هفته گذشته، تقویت کرك گازوئیل، هفته گذشته تقری
در این خصوص عدم قطعیت وجود دارد و احتماالً روند کندي خواهد    رود،سفید میجت/ نفتپس از تعطیالت کریسمس است. در حالی که با آغاز فصل گرما نتظار بهبود در کرك سوخت  ARA در

کوره شده  غرب اروپا تضعیف شد. افزایش صادرات روسیه منجر به فشار بر کرك نفتنیز همچون هفته ماقبل در بازار مدیترانه ثابت بود و در بازار شمال (HSFO) کوره با گوگرد باالداشت. کرك نفت
کوره با گوگرد باال و پایین در  اند. اختالف قیمت نقتها جهت افزایش ذخایر بنزین پیش از آغاز فصل رانندگی در تابستان، اقدام به افزایش عملیات کردهرا که در روسیه به دستور دولت، پاالیشگاهاست چ

 .باشدمیزان از مارس سال گذشته میدالر در ازاء هر تن رسید که باالترین   80هفته گذشته افزایش یافت و تقریباً به 
 

 



 
 


 

    بخش پنجم  
و گروە دی بن�اد شه�د  هامآمار و اطالعات س  
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 و گروه دي  آمار و اطالعات سهام بنیاد شهید

   

 بازدهی صنعت  بازدهی  یال رمیلیارد  -ارزش معامالت   میلیون سهم -حجم معامالت   قیمت پایانی  کمترین قیمت  باالترین قیمت  نام شرکت 

  نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) 

  خوراك دام پارس (غدام) 

  گسترش صنایع و خدمات کشاورزي (تکشا) 

  سرمایه گذاري کشاورزي کوثر (زکوثر)

  عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 

  سرمایه گذاري شاهد (ثشاهد) 

  سرمایه گذاري آوانوین (وآوا) 

  مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) 

متوقف  -ممنوع    کشت و صنعت شریف آباد (زشریف)  

 

 باالترین قیمت  نام شرکت 
کمترین  

 قیمت 
 قیمت پایانی 

میلیون  -حجم معامالت  
 سهم 

میلیارد  -ارزش معامالت  
 یالر

 بازدهی صنعت  بازدهی 

متوقف  -ممنوع    بانک دي (دي)  0.28% 
  بیمه دي (ودي) 

  سرمایه گذاري بوعلی (وبوعلی) 
  نیروگاه تولید برق دماوند (دماوند)

       

 



 
 
 


 

 

 بخش ششم  
  ( (شبص�ی وش�� قائد بص�ی کت تول�دات پ�ت  تحل�ل بن�ادی �ش
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   چکیده مدیریتی

محصوالت شیمیایی و پتروشیمی  با هدف احداث کارخانه در زمینه تولید    1376شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در سال  
  ثبت  به  تهران  صنعتی  مالکیت  و   هاشرکت  ثبت   اداره  نزد 1376/09/26به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در تاریخ  

مواد  .رسید تولید  اجرایی طرح  قرارداد  ABSعملیات  انعقاد یک  تایوانی  EPCبا  فنی شرکت  CTCI با شرکت  دانش   و 

 KUMHO   راه اندازي شد و عمالً از نیمه دوم    1382آغاز گردید و در بهمن ماه سال    1379از کره جنوبی، از اواخر سال
کو پلیمري و    ABS  . محصوالت تولیدي اصلی شرکت مواد پالستیکبهره برداري تجاري از مجتمع آغاز گردید    1383سال  

 شد. شرکت گروه توسعه انرژي  تدبیر میبا %42سهامدار اصلی با 

ریال  1.0354با توجه به گزارش تهیه شده توسط کارشناس، شرکت پتروشیمی قائد بصیر قادر خواهد بود، سودي حداقل معادل  
درصد افزایش  226شرکت مذکور، معادل    1398را محقق سازد، که نسبت به عملکرد واقعی سال مالی1399براي سال مالی  

مالی   سال  براي  مذکور  شرکت  همچنین،  داشت.  معادل    4001خواهد  سودي   سال  24.020نیز  و  معادل    1401ریال 
 ریال سود کسب خواهد شد.  27.439

 نظر   مورد  سهم  خرید  جهانی، نرخ دالر و... سود هر سهم آن به شدت دچار تغییر می شود. بنابراین،  ABSمانند نرخ فروش  شرکت شبصیر   با کوچکترین تغییرات در متغیرهاي مهمباید توجه داشت که  
 . می گردد   پیشنهاد خرید جهت) گذاري سرمایه شرکتهاي براي(مدت بلند  اهداف  با لذا بلند مدت توصیه می شود، و مدت  میان در گذاران سرمایه براي

 

 

 فوالد مبارکه اصفهان 

 یی ایمیمواد شگروه  

.0811 صنعت  P/E   330000000000 سرمایه(میلیون ریال)    ماه   1بازدهی    0 ماه) 36(بتاي شرکت 

 0 درصد سهام شناور   ماه   3بازدهی  12.62 شرکت P/E 90549 آخرین قیمت(ریال) 

%3134. سال گذشته   1بازدهی7174 سود هر سهم (ttm)  330,000,000 تعداد سهام   551,999 حجم مبنا 

       29,881,170,000 ارزش بازار (میلیون ریال) 



١٣٩٩هفته چهارم بهمن ماە    
 
 


 

 معرفی شرکت 

نزد اداره ثبت   26/09/1376و مورخ    س یخاص تاس  یبه صورت شرکت سهام  یمیو پتروش  ییایمیمحصوالت ش  دیتول  نهیبا هدف احداث کارخانه در زم1376در سال    ریقائد بص  یمیپتروش  داتیشرکت تول
از اواخر   یاز کره جنوبKUMHO شرکت  ی و دانش فن  CTCIیوانیبا شرکت تاEPC قرارداد  کیبا انعقاد   ABS مواد  دیطرح تول  ییاجرا  اتیاست. عمل  دهیتهران به ثبت رس  یصنعت  تیشرکت ها و مالک

از ن  يراه انداز  1382و در بهمن ماه سال    دیآغاز گرد  1379سال   هزار تن  30ساالنه    دیتول  يپروانه بهره بردار  1385از مجتمع آغاز شد. در سال    يتجار  يبهره بردار  1383دوم سال    مهیشد و عمالً 
 لومتریک  گان، یبوده و کارخانه آن درگلپا  60پالك    ی زوانیکوچه پال  يگاند   ابان یخ  یشرکت واقع در تهران به نشان   ی . مرکز اصلد یو معادن اخذ گرد  ع یدر شبانه روز از وزارت صنا  يکار  فتیبا سه ش  ABSوادم

هزارتن محصول   6و ABS هزار تن محصول  30ساالنه    دیتول  يبرا  13/11/94  خیدر تار  رن،یاستا  یپل  دی محصول جد  دیشرکت در تول   قیو توف  يدیواقع است. با توسعه واحد تول  نیخم  -گانیجاده گلپا  63

 کمهو  شرکت  سانسیتحت ل  یدر بخش خصوصSAN و ABS کننده  دیتول  نیبه عنوان اول  ریقائد بص  یمیپتروشو از اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان اخذ شد. شرکت    افتهی  رییتغ  رنیاستا  یپل

KUMHO) ر، یقائد بص  یمی پتروش  داتیاز مجتمع تول  يبا شروع بهره بردار  همزمان .و عرضه محصوالت به بازار نموده است  دیشروع به تول  1382و در سال    دهیگرد  سیتاس  1376)  1998کره در سال  
توسط خود   یدولت  يخوراك به نرخ ها  افتیخود را با در  ازیمورد ن هیدرصد از مواد اول13. از آنجا که شرکت مزبور حدود  دیرس  يبه بهره بردار  ABSمواد    دیتول  يمشابه برا  تیبا ظرف  زین  زیتبر  یمیپتروش

به مراتب   ي ها نهیکند که هز  ی م  نی واردات تام  قیخود را از طر  هیاز مواد اول  يادیبه ناچار بخش ز  ریشرکت قائد بص  رایبود، ز  ریقائد بصتمام شده آنها به مراتب کمتر از محصوالت    متیلذا ق  رد،ک  ی م  دیتول
در داخل کشور   يکننده جد  دیآن، تول  يرا در دستور کار خود قرار داد که برا  یرنگ   ABS  دیشرکت تول  ز، یتبر  یمیرقابت با پتروش  ییده شدن و توانا   انیاز ز  يریجلوگ  يدارد. برا  ب یاز شرکت رق  يباالتر

 کرد.  دایادامه پ  شتریب یتنوع رنگ جاد یروند با ا نیبرسد و ا ی به سود ده  یده انیموجب شد که شرکت از ز ریتدب نیوجود نداشت. ا

 
 تیموضوع فعال

  .ییایمیو پتروش ،ییایمیش ،يمری و فروش انواع محصوالت پل دیتول •
 .شرکت تیمجاز از داخل و خارج از کشور مرتبط با موضوع فعال يها ی ندگیشعب در داخل و خارج از کشور و اخذ نما جادیا •
 .شرکت تیواردات و صادرات هر نوع کاال مرتبط با موضوع فعال •
 .موجود يتعهد سهام شرکت ها ای  دیو خر دی جد يتعهد سهام شرکت ها ای  سیتاس قیشرکت ها از طر ریمشارکت در سا •
 .یمیو پتروش ییایمیمحصوالت ش دیتول نهیهرگونه کارخانه در زم لیاحداث و تشک •
 . د یاز موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد، مبادرت نما کیهر ا یبه تمام  میرمستقیغ   ای  میکه بطرق مستق یو صنعت يو تجار  یو معامالت مال  اتیعمل هی تواند به کل یشرکت م  یبطور کل •
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 صنعت   ی معرف

 ی لیها نموده است. مقاومت خ  کیپالست  ریگسترده تر از سا  ، یخانگABSلوازم مواد در برابر مواد    عیصنا   ژهیبو  عیاز صنا  یکاربرد آن را در برخ  مت، یاست که با توجه به ق  یی ها   یژگیو  يدارا  ABS  مواد
موارد   ياریمذکور، در بس  يها  یژگیمواد با توجه به و  نیاست که ا  دهیموجب گرد  ،يریالعاده آن در شکل پذ  فوق   ییتوانا  نیحالل ها و رطوبت و همچن  ،ییایمی در برابر مواد ش  ABS  کیخوب مواد پالست

ادار  یو لوازم خانگ  ینییدر لوازم تز  ژهیبو ا  يو  قدرت و    پربه جهت حضور    ABSمحصوالت  یفیوک  یو توسعه کم  R&Dواحد  تیتقو  يکند. شرکت در راستا  دایپ   يو قطعات خودرو، کاربرد گسترده 
 یو اخذ نشده بود، ول  يداریخر  یمحصوالت خود رنگ دانش فن  دیتول  يبرا  نکهیا  رغمیمحصوالت خود رنگ را در دستور کار خود قرار داد و عل  دیداخل و خارج از کشور، تول  یرقابت  يبازارها  ردریچشمگ

. از آن زمان تا دیو به بازار عرضه نما  دیاست را تول  زریو فر  خچالی  دی تول  يبرا  یلوازم خانگ  عیصنا  ازیکه عمدتاً مورد ن  دیرنگ سف  هیبر پا  ABSمواد    دیخود موفق گرد  نیشرکت با تالش و همت متخصص
موجب شد تا شرکت به   ریتدب  نی. ادده  شیافزا  یمحصوالت را در بازار داخل  نگونهیموفق شده است که مستمراً سهم فروش خود از ا  تی فیبا ارتقاء ک  جیبه تدر  ریقائد بص  یمیپتروش  داتیکنون شرکت تول

 تاکنون ادامه دارد. ی مهندس ي اژهایو آل شتریب يتنوع رنگ ها جادیروند با ا نیبرسد. لذا، ا يباالتر  یسود ده

 
 
 حصوالت  م 
 کوپلیمري است مرکب از سه ماده اولیه اصلی شامل:  ABSموادپالستیک  

امکان قالب گیري آن به دو روش تزریقی و اکستروژن را   ABS وزن سبک د.باش   می  مقاومت در برابر ضربه و سختیABS مکانیکیهم ترین خواص  ): مABS(استایرن  ،بوتادین  ،اکریلو نیتریل •
 . باشد  در تولید لوازم خانگی، صنعت خودروسازي، آالت موسیقی و .... می  ABS سازد. مهمترین موارد استفاده از فراهم می

• SANقطعات خودرو، لوازم   ،یکیالکترون  ،یکیقطعات الکتر  دیتول  يباشد که برا  یبرخوردار م  یخوب  اریبس  یکیو خواص مکان  یو مقاومت حرارت  تی) از شفافلیرتین  لویو اکر   رنیمراستای(کوپل  نیرز
 باشد.   یمصرف مناسب م کباری و ظروف   یکیالکتر يفنها ،يادار

  شود. خواص پلی استایرن بر حسب بلندي و کوتاهی زنجیره  میلیون تن از آن در جهان تولید می  30پلی استایرن یکی از ترموپالستهاي اصلی است که بیش از   ):Polystyrene( پلی استایرن •
 . باشد کند. ماده اولیه اصلی براي تولید پلی استایرن معمولی، منومر استایرن می  هاي جانبی تغییر می هاي پلیمر و تعداد شاخه
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 جایگاه شرکت در صنعت 

  برنامه و موجود هاي فرصت و تهدیدها دقیق شناخت ) با1394 سال از (بخصوص اخیر هاي در سال. هستند بازار در بصیر  قائد پتروشیمی شرکت فعلی رقباي وارداتی محصوالت و تبریز پتروشیمی شرکت
 حضور   و  اخیر  هاي   سال   در  ارز  تخصیص  شرایط  و   کند. قیمت   خود  آن   از  را  ABSسهم بازار    %70  از  بیش  که  است   شده   موفق   بصیر  قائد   پتروشیمی  تولیدات  شرکت   مدیریتی،  تیم   توسط  ریزي مناسب

 شود.  رانده حاشیه به شرکت رقباي مهمترین از یکی عمالً و  یابد کاهش  چشمگیري نحو به محصول که واردات  شد باعث قائد بصیر، شرکت محصول پرقدرت

که   داشت  توجه  نکته  این  به  باید   جم  پتروشیمی  شرکت  خصوص  در.  است  نرسیده  تولید  و  برداري  مرحله بهره  به  هنوز  که  است  جم  پتروشیمی  شرکت  بصیر،  قائد  پتروشیمی  تولیدات  شرکت  دیگر  رقیب
ورود   شود می   بینی پیش   بصیر، قائد  پتروشیمی  شرکت در  تولید فرآیند  متفاوت  نوع و  ABSتولیدي  گریدهاي باالي تنوع  طرفی از و است محصوالت عمده   بخش صادرات  جم پتروشیمی شرکت استراتژي

 نکند.  ایجاد شرکت این فروش در  خللی بازار به جم پتروشیمی

 

 پتروشیمی قائد بصیر  پتروشیمی جم شرح

  سال مالی 
  آخرین سرمایه(میلیون ریال) 

  آخرین قیمت(ریال) 
  ارزش بازار(میلیون ریال) 

  تعداد سهام 
  سهام شناور(درصد) 

  حجم مبنا 
  درصد از صنعت 
  سرمایه در گردش 

  ماه گذشته  36بتاي 
  پیش بینی سود هر سهم(ریال) 

  سود خالص هر سهم(ریال) 
  ارزش ویژه(ریال) 

  سود عملیاتی(ریال) 
P/B 
p/s 
p/e 
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 حاکمیت شرکتی و سهامداران فضاي 

مبلغ   تأسیس  بدو  در  شرکت  مرحله   5.000سرمایه  چند  طی  که  بوده  ریال  میلیون 
تعداد  مبلغب شامل  ریال  ارزش  میلیون  به  هر   سهم،    اسمی 

   .ریال افزایش یافته است1.000سهم 

  یم  لیذ  نموداربشرح    1399/ 21/11  خیدر حال حاضر، سهامداران عمده شرکت در تار
  باشد:

  

 

 






















  

)میلیون ریال(روند تغییرات سرمایه










درصد سھامداری 

شرکت گروه توسعھ انرژی تدبیر 

موسسھ بنیاد پانزده خرداد 

شرکت سرمایھ گذاری صنایع شیمیایی ایران 

شرکت سرمایھ گذاری تدبیر 

سایرین 
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   ساختار تولید و فروش
 

، سهم صادرات شرکت رسال ابتدایی آغاز فعالیت شرکت قائد بصی 2در 
بیشتر از فروش داخلی بود اما هر چه زمان گذشت به دلیل افزایش تقاضا  

در  الت محصوالتر شرکت در داخل و همچنین نرخ فروش با التمحصو
 داخل کشور، سهم صادرات از سبد فروش شرکت کاهش پیدا کرد.  

به کشورهاي آمریکاي جنوبی، آفریقاي  ،این شرکت تاکنون التمحصو
جنوبی، ایتالیا، انگلستان، آلمان، اسپانیا، یونان، ترکیه، مصر، کره جنوبی،  

تولیدي  التمحصو،  مالزي، پاکستان، چین زیر صادر شده است. عمدتاً 
 1.250هاي  کیلوگرمی بر روي پالت 20شرکت به صورت کیسه هاي 

 .ائه می شودکیلوگرمی بسته بندي و به بازار ار
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 
   

    








 

   
    
















               

) تن(داخلی )  تن(صادراتی







 















































 























               

) تن(داخلی )  تن(صادراتی
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هزار تن بوده  34هزار تن و ظرفیت تولید واقعی آن  30ظرفیت تولید اسمی شرکت  

  است. این میزان تولید بر اساس کشش بازار و استراتژي کاهش بهاي تمام شده بوده 
در جهت متناسب کردن ظرفیت اسمی    الزمکرده برنامه هاي  الم  شرکت اع   ،اما   است.

 . با تولید شرکت را در آینده نزدیک در دستور کار دارد
مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت  

 نشان می دهد:   مقابل را   معمولی نتایج
 
 
 

  از فروش   يفروش شرکت به سمت کسب سود حداکثر   يگذشته استراتژ  يدر سالها
نموده که منجر    ییمتهایبه صادرات با ق  اقدام  سبب شرکت  نیحرکت کرده و به هم

عالوه    تا  کند  دایدست پ  يد یجد  يتوانسته به بازارها  کردیرو  نینگردد، و با هم  انیبه ز
  د ی خر  يخود برا   ازیاز ارز مورد ن  یبخش  یداخل، بتواند با فروش صادرات  ازیبر رفع ن
 .  دینما  نیتام  زیرا ن  هیمواد اول

و فروش   ICIS بر اساس نرخ هاي جهانی  التشرکت، نرخ صادرات محصو  الممطابق اع 
گیرد، بنابراین قبل از نوسانات   انجام می+ICIS درصد16.5  نرخفرمول  هاي داخلی با  

شدید ارزي در کشور و همچنین اعالم نرخهاي دستوري براي ارز توسط دولت، فروش  
 .بوده است  داخلی براي شرکت مقرون به صرفه

 
  
 
 
 
 
 



 




  














۱۳۹۶تولید  ۱۳۹۷تولید  ۱۳۹۸تولید  تولید نھ ماھھ 
۱۳۹۹

کارشناسی 
۱۳۹۹

کارشناسی 
۱۴۰۰

کارشناسی 
۱۴۰۱

تن

ظرفیت اسمی ABSگرانول 

  









  

   
















۱۳۹۶سال  ۱۳۹۷سال  ۱۳۹۸سال   ۱۳۹۹کارشناسی ۱۴۰۰کارشناسی ۱۴۰۱کارشناسی

لایر
ن 

یو
میل

فروش داخلی  جمع فروش صادراتی 
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 با توجه به مقادیر و نرخ هاي فروش جدول زیر مبلغ فروش شرکت مذکور محاسبه می گردد:

 
 تن   -مقدار فروش

 1401کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی  1398سال  1397سال  1396سال  محصول 
  داخلی-ABSگرانول 

  فروش داخلی
  صادراتی-ABSگرانول

  فروش صادراتی  
  برگشت از فروش

  جمع 
 ریال -نرخ فروش 

 1401کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی  1398سال  1397سال  1396سال  محصول 
  داخلی-ABSگرانول
  صادراتی-ABSگرانول

   برگشت از فروش
 میلیون ریال  -مبلغ فروش

 1401کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی  1398سال  1397سال  1396سال  محصول 
  داخلی-ABSگرانول

  فروش داخلی
  صادراتی-ABSگرانول

  جمع فروش صادراتی
  برگشت از فروش

  جمع فروش 
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نسبت  1399ماهه سال نهدر  قائد بصیردرصدي پتروشیمی  162، باعث رشد فروش حدودداخلی و به طبع آن افزایش نرخ ریالی فروش محصوالت1399سال در طی نرخ دالر و   ABSقیمت جهانی  افزایش 
هاي ایجاد شده ناشی از بیماري سطه کاهش محدودیتهاي جهانی به وارو و افزایش نرخا توجه به انتظارات آینده به بهبود شرایط اقتصادي پیشب  ،به مدت مشابه سال گذشته شده است. بر این اساس

بوده که  در هر کیلو تومان هزار  حدود  99ماه  ديصادراتی در  ABSنرخ فروش  .درصد داشته باشد107شود میزان فروش سال جاري شرکت نسبت به سال گذشته رشدي معادل بینی میکرونا، پیش
   ، تر با گشایش فضاي سیاسی حاکم و تأثیر آن بر اقتصاد با ایجاد فضاي صادراتی مناسب  به بعد،1400سال ازفرض شده . داشته است گذشته دوره قبل سالنسبت به  برابري 3.5 رشد

 .قیمت باالتري بفروش برساند نقل و انتقال وجوه، میزان فروش صادراتی شرکت افزایش یابد و شرکت بتواند محصوالت صادراتی خود را با ، هاي مربوط به انتقال محصولکاهش تقریبی هزینه

 

 

 












1396سال  1397سال  1398سال  1399کارشناسی 1400کارشناسی 1401کارشناسی
















)میلیون ریال(روند فروش

جمع فروش   روند
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 بهاي تمام شده 
فروش    يتمام شده کاال  يدرصد از بها90در حدودقائد بصیر   یمیپتروش  دیتول  ندیدر فرآ

 استایرن منومر از آن شامل    یکه بخش مهم  ،باشدیم  یمصرف   میرفته متعلق به مواد مستق
تمام شده در سال    يبها   شودیم  ی نیبشیاست. با توجه به مفروضات در نظر گرفته شده پ 

 داشته باشد.  افزایش درصد 166معادل  يرشد  ذشتهنسبت به سال گ يجار

مستقیم  مواد اولیه مربوط به  شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیرعمده بهاي تمام شده 
 نومر را از پتروشیمی پارس، بوتادین را از تبریز،باشد. شرکت استایرن م  استایرن منومر می

اً  کند. حدود تهیه می  (تایوان)امیرکبیر، جم و شازند و اکریلونیتریل را به صورت وارداتی
همچنین، قیمت مواد اولیه شرکت   .باشد درصد مواد اولیه شرکت وارداتی می25بیش از  

 لحاظ شده است.  99مذکور، از آخرین نرخ هاي بورس کاال در تاریخ دي ماه 

باشد.    هاي جهانی و قیمت تمام شده محصول می  نرخ گذاري مواد اولیه شرکت تابع قیمت
وارداتی   اولیه  مواد  کننده  عرضه  منابع  تحریم  شرایط  به  توجه  بسیار   )اکریلونیتریل(با 

شرکت، ارزهاي حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز  المیدود است. مطابق با گزارشات اع مح
در زمینه خرید مواد وند. ش می شرکت بابت واردات، با نرخ هاي سامانه نیما قیمت گذاري

برخی از تامین کنندگان  . ضمناً،  بوده است    قائد بصیر  که پیش روي شرکتمشکالتی  اولیه  
اند و برخی از تامین کنندگان    کردهالت  می خودداري از فروش محصوتحریدالیل موارد  به  

  (به دلیل سهم  .پیش پرداخت تعیین نموده اند  درصد100ي پرداخت را به صورت    نحوه
 مبالغ مواد مستقیم و سربار صرفا در نمودار قید شده)  ، از کل  عمده

 بررسی مواد مصرفی 

اول75همواره   مواد  بصیر  هیدرصد  قائد  پتروشیمی  گردد.    ی م  يداریداخل خر  از  شرکت 
مواد    تمیآ  نیمهمتر منومر  متیق  ،میمستقاولیه  در  استایرن  با   محصول  که سهم  است 

قیمت نرخ مواد اولیه اعالمی    در  تغییرات افزایش نوع هر تمام شده دارد.   يدر بها یتیاهم







































1396سال  1397سال  1398سال   1399کارشناسی 1400کارشناسی

)میلیون ریال(توزیع بهاي تمام شده

مواد مستقیم  دستمزد مستقیم  سربار  در جریان ساخت 

2،130،345

2،441،396

525،116

1،162،770

2،604،562

4،034،259

6،176،062

7،781،838

1،375،241

2،546،092

609،666

1،406،214

2،610،382

4،685،188

7،112،168

8،961،332













میلیون ریال

جمع مواد اولیه داخلی جمع مواد اولیه وارداتی
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 محدودیت   از  ناشی  که  کشور  در  ارز  نرخ  سیاست  ثبات  عدم  به  با توجه  لذا،  داشت.  خواهد  مثبت  اثر  صادراتی شرکت  محصوالت  فروش  درآمد  مبلغ  در  مستقیماً  ارز  جهانی و نرخ  ABSدرجدول فوق، قیمت  
  .شد خواهد منجر شرکت آوري سود ناهمگون تغییرات با آن اثرات عدم کنترل ارز، نرخ ناهمگون افزایش و  باشد می  المللی  بین هاي

باشد. در بین این مواد استایرن منومر و بوتادین از داخل کشور، بخشی از اکریلونیتریل و سایر   ک پلیمر سه تایی ساخته شده از طریق استایرن منومر، بوتادین، اکریلونیتریل و سایر مواد میی  ABSمحصول  
درصد از مواد اولیه مورد نیاز قائد بصیر از طریق واردات و مابقی از بازار داخل   73تا    23درصد و از لحاظ مبلغی،    23تا    80توان گفت از لحاظ مقداري،    می است.مواد از داخل کشور و بخشی نیز وارداتی  

 ا از پتروشیمی پارس، بوتادین را از تبریز،باشد. شرکت استایرن منومر ر  مستقیم استایرن منومر میمواد اولیه مربوط به  شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیرعمده بهاي تمام شده  .گردد کشور تامین می

 .باشد درصد مواد اولیه شرکت وارداتی می25اً بیش از کند. حدود تهیه می (تایوان)امیرکبیر، جم و شازند و اکریلونیتریل را به صورت وارداتی

 بررسی سربار
شود و از این بابت هیچ وابستگی به خارج از شرکت ندارد. برق مورد نیاز نیز از   بخار مورد نیاز شرکت در داخل مجتمع تولید میپتروشیمی قائد بصیر، داراي واحد یوتیلیتی مستقل بوده که انرژي، آب و   

 .گردد  هاي موجود در مجتمع تامین می گردد و آب مورد نیاز نیز از چاه  طریق شبکه سراسري و به صورت مشخص از شرکت برق منطقهاي اصفهان تامین می 

 ا و تهدیدات فرصته

 

 

 

 

 

 

 

فرصتها
سیاست هاي کلی (حمایت دولت از تولید کنندگان داخلی 

)اقتصاد مقاومتی

امکان صادرات به کشور هاي همسایه و آسیاي میانه

حسن شهرت این شرکت در سطح منطقه و کشور

برند بودن تولیدات

تهدیدات
عدم ثبات سیاسی و اقتصادي منطقه

نوسانات شدید نرخ ارز هاي خارجی

باال بودن سود تسهیالت بانکی

سطح باالتر تکنولوژي رقباي خارجی با توجه به تحوالت 
سریع تکنولوژي

وجود تحریم هاي تحمیلی
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139613971398نسبت هاي مالی  عملکرد مالی شرکت در گذشته 

1/661/931/80نسبت جاري 
0/820/720/57نسبت آنی 

4/954/294/15گردش موجودي کاال
748588دوره گردش موجودي کاال
8/5411/8120/36گردش حسابهاي دریافتنی

433118دوره وصول مطالبات
11/221/533/4گردش دارایی ثابت (مرتبه)

1/701/651/95گردش دارایی ها  (مرتبه)
0/02-0/02-0/03-هزینه هاي عمومی اداري به فروش (مرتبه)

0/650/560/54نسبت بدهی 
1/81/31/2نسبت بدهی به ارزش ویژه 

9-14-6-نسبت پوشش هزینه بهره
0/80/91/0نسبت بدهی جاري به کل بدهی ها 

%15%16%9حاشیه سود خالص 
%19%23%25حاشیه سود ناخالص 
%19%23%23حاشیه سود عملیاتی 

( ROA) 29%26%16بازده سرمایه گذاري%
( ROE) 63%59%45بازده حقوق صاحبان سهام%

2,0963,8395,017رزش وی ژه هر سهم (ریال)

میلیون ریال) 658,2141,283,0351,520,477 سرمایه در گردش (
میلیون ریال) %42%45%34نسبت سرمایه در گردش (
%94%92%85سبت دارائی هاي جاري به کل دارائی ها 
%52%48%51سبت بدهی هاي جاري به کل دارائی ها 

%442%277%182سود عملیاتی به مطالبات تجاري
%546%179%116سود عملیاتی به بستانکاران تجاري

%37%37%39سود عملیاتی به دارایی ها
%69%67%60سود عملیاتی به بدهی ها

%81%85%110سود عملیاتی به ارزش ویژه

نسبت هاي سودآوري عملیاتی

نسبت هاي نقدینگی 

نسبت هاي فعالیت 

نسبت هاي اهرمی 

نسبت هاي سودآوري 

نسبت هاي سرمایه در گردش

نسبت سودآوري اعتباري
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 سود زیان پیش بینی شده 

هاي گذشته در نسبت مقدار فروش به تولید، مطابق عملکرد سالاست.    ده ی ها اشاره شده محاسبه گردبه آن  شیپ   يهاشرکت با توجه به مفروضات و محاسبات انجام شده که در بخش  انیصورت سود و ز
انواع محصوالت بر اساس قیمت هاي بورس کاال، قیمت   ارز متغیر لحظ شده است. ABSنظر گرفته شده است. نرخ فروش  اولیه با توجه به تغییر ترکیب تولیدات در  جهانی و نرخ تسعیر  میزان مواد 

دستمزد مستقیم سال   درصد افزایش یافته است.    25هزینه هاي مالی شرکت نسبت به سال مالی قبل معادل در نظر گرفته شده است.99مصرف مواد در عملکرد مالی    بر اساس میزان  1401-1400سالهاي
سایر موارد ارائه  درصد(نرخ تورم) در نظر گرفته شده است.  25یزاندرصد)محسوب شده است. هزینه سربار با توجه به توضیحات بند گزارش تهیه شده به م25با توجه به میزان نرخ تورم (  1401و    1400

 درصد) لحاظ شده است.  25شده در صورتهاي مالی شرکت پتروشیمی قائد بصیر با در نظر گرفتن عملکرد دوره هاي فصلی و واقعی سال هاي قبل و رشد نرخ تورم(
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 1401کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی  1398سال   1397سال   1396سال   شرح

  درآمد عملیاتی 

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  سود ناخالص  

  هزینه هاي فروش،اداري و عمومی 

  سایر درآمدهاي عملیاتی  

  سایر هزینه هاي عملیاتی  

  سود عملیاتی  

  هزینه هاي مالی  

  سرمایه گذاري ها درآمد حاصل از 

  خالص درامدهاي متفرقه

  سود قبل از مالیات 

  مالیات 

  سود (زیان خالص)

  سود هر سهم

  سرمایه(میلیون ریال) 
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 جدول تحلیل حساسیت 

 (دالر) ABSقیمت     

سعیر ارز(ریال) 
نرخ ت
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 تحلیل تکنیکال 

گردد. اما  تومان تکمیل می 7500است که این الگو در محدوده قیمتی  AB=CDشاهد هستیم که قیمت در حال ساخت یک الگوي هارمونیک  تولیدات پتروشیمی قائد بصیربا بررسی نمودار روزانه سهم 
هاي فعلی براي بنی بر کم ریسک بودن قیمت در محدودهبا آنالیز زمانی نمودار قیمت سهم، شاهد تکمیل ظرف زمانی اصالح و تجمع چندین ابزار زمانی در محدوده فعلی قیمت هستیم که گواه مهمی م

ها  گردد که اولین و مهمترین این حمایتریسک و مناسبی ارزیابی میاي و رو به پایین (محدوده هایالیت شده در تصویر) استراتژي بسیار کمگذاري بصورت پلهدتی است و سرمایهگذاران میانمسرمایه
 تومان خواهد بود.  8800سطح حمایتی استاتیک سهم در محدوده قیمتی 

 



 
 
 


 

   مهفت بخش
 رمز ارزها

گ
 تحل�ل هفت�

   نیوز  اقتصاد  : منبع      
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 آینده ارزهاي دیجیتالی در بازار جهانی 

 هزار دالري  50کوین  صحنه بیتپشت  

یکی از سوال هایی که در حال حاضر فعاالن اقتصادي را درگیر کرده، این است که چرا بیت کوین  اقتصادنیوز :
 هزار دالر شده و آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر؟  50

پس از انتظار زیاد سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار براي آینده قیمت    سه شنبهبه گزارش اقتصادنیوز، در روز  
 هزار دالر رسید. 50ین ارز دیجیتالی باالخره رکورد خود را شکست و به بیت کوین، ا

 ایالن   خبر  شد   بازار  در   کوین  بیت  ناگهانی   افزایش   موجب  و  آخرین تیري که به بازار ارزهاي دیجیتالی زده شد
که قرار است از این    BNY Mellon  و   مسترکارد  ،   تسال  مانند   بزرگی  هاي  شرکت  اخبار  از  کوین   بیت.  بود  ماسک

  1.5ارز رمزنگاري پشتیبانی کنند ، ذوق زده شد و روند افزایشی به خود گرفت. هفته گذشته تسال فاش کرد که  
میلیارد دالر بیت کوین خریداري کرده است و قصد دارد سکه دیجیتال را به عنوان پرداخت محصوالت خود 

(کیف PayPal  کند   می  باز  دیجیتال  ارزهاي  برخی  براي  را  ودخ  شبکه  کار  این  با :  گفت  نیز  مسترکارد بپذیرد ،
 (بانک نیویورك) نیز اقدامات بزرگی را براي پشتیبانی از این رمزنگاري انجام داده اند. BNY Mellonپول دیجیتالی) و 

 نهادهاي قوي 
قصد دارد بیت کوین مشتریان را صادر ، نگهداري و انتقال دهد. این اولین بانک جهانی است که خدمات دارایی   BNY Mellonنیز خبر داده شد  گذشته در گزارش وال استریت ژورنال در روز پنجشنبه

 دیجیتال یکپارچه اي را به مشتریان خود ارائه می دهد. 
  را   خبر  این   انکار بار  یک  از  پس  استنلی  مورگان  البته.  است  کوین  بیت  روي  بر  دالري  میلیارد  150  گذاري  سرمایه مورگان استنلی در حال بررسی   گزارش داد که  گذشته  همچنین بلومبرگ روز شنبه

 . کرد  تایید

 حضور بازیگر اصلی 
نیز خبر آمده که این مدیرعامل مایکل سیلور  سه شنبه گفته می شود مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري مایکرو استراتژي یکی از افرادي است که ایالن ماسک را ترغیب به خرید بیت کوین کرده و امروز 

درصد از درآمد و    1گذاري  گذاري خواهد کرد، او در مصاحبه خود گفت که اگر واقعا قصد خرید بیت کوین را دارید، سرمایهسرمایه  2027میلیون دالر دیگر روي بیت کوین براي آینده خود تا    690که  
 اعالم کرده است که اگر باز هم فرصت به دست بیاورد، بیت کوین بیشتري خواهد خرید. سهام شرکت روي بیت کوین کافی نیست. او
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 هاي متفاوت دیدگاه

  که  است  حالی   در این  اما  است  استخراج   حال  در  جدید  سکه  900  فقط  روزانه  زیرا  ،  است  آور  سرسام کوین  بیت  بازار  حاضردر  حال  در  تقاضا   و  عرضه فوربس در گزارشی در ماه گذشته اعالم کرده بود روند
هش عرضه و  استخراج می شد و همچنین مشارکت نهادي در حال افزایش است.اکثر بیت کوین هاي تولید شده را شرکت ها سرمایه گذاري کردند و این موجب کا  2017ال  س  در  سکه  1800  مقابل  در

 همچنین افزایش قیمت شده است.
 2017گفت: «افزایش حمایت شرکت ها از ارز رمزنگاري ، این بازار را با بازار سال  2017، با اشاره به نوسانات سال  Markets.comبازار در پلتفرم تجاري   در همین راستا، نیل ویلسون ، تحلیلگر ارشد

 بسیار متفاوت می کند.»
ي ، بانک هاي بیشتري در این امر درگیر خواهند شد. پینتو گفت:« تقاضا هنوز وجود ندارد  گفت که او متقاعد شده است به لطف تقاضاي مشتر  CNBCدانیل پینتو ، رئیس جی پی مورگان روز جمعه به 

 ، اما من مطمئن هستم که در بعضی مواقع خواهد بود.» 
تقاد عامل اصلی افزایش حیرت انگیز قیمت بیت کوین بوده است: عالقه بازیکنان بزرگ این روایت را پشتیبانی می کند که سرمایه گذاران نهادي به طور فزاینده اي به بیت کوین عالقه مند هستند. این اع

 دالر در روز سه شنبه. 50،000دالر در مارس (فروردین) گذشته تا  4000به طوري که از زیر 

 ارزهاي دیجیتالی دیگر

پیدا کنند و این اتفاق به ارزهاي رمزنگاري شده دیگري مانند اتر ، سکه موجود در شبکه  افزایش قیمت بیت کوین به مردم کمک می کند که از دنیاي بالك چین و ارزهاي رمزنگاري شده بیشتر اطالع  
 دالر بود. 1793دالر در آخر هفته ، در روز سه شنبه تقریبا  1870اتریوم نیز کمک کرده است.قیمت آن پس از رسیدن به یک رکورد باالتر از 

 ، گفت: « این دو هفته خارق العاده براي فضاي ارزهاي رمزپایه بوده است ، نام هاي بزرگ زیادي بیانیه هاي مربوط به بیت کوین را منتشر  Oandaکریگ ارالم ، تحلیلگر ارشد بازار در پلت فرم ارزي  
   کند.او گفت این سوال اکنون «چقدر می تواند جلوتر و با چه سرعتی» حرکت  می کنند.»

 خیر؟  یا کنند می  پشتیبانی ارز این از نیز  بزرگ هاي شرکت این که است این به اپل و آمازون در صف خرید بیت کوین هستند و چشم تمام سرمایه داران 

 حمایت بانکهاي مرکزي 
ملی خود هستند. رییس بانک مرکزي روسیه از آغاز به کار اولیه روبل دیجیتال به صورت   افزایش محبوبیت و مقبولیت ارزهاي دیجیتالی در جهان بانک هاي مرکزي هم به سرعت در حال توسعه ارزهاي

کرون دیجیتالی راه اندازي خواهد شد. بانک مرکزي کانادا هم از تسریع در برنامه قبلی خود براي راه اندازي   2022مفهومی تا تابستان خبر داده و بانک مرکزي سوئد هم اعالم کرده است احتماال تا سال 
  ارز دیجیتالی رسمی این کشور خبر داده است.
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جهان را به طور آزمایشی و با موفقیت راه اندازي کند از آغاز توزیع  بانک مرکزي چین به عنوان پیشروترین بانک مرکزي جهان در عرصه ارزهاي دیجیتالی که توانسته است نخستین ارز دیجیتالی رسمی
گذاران چینی ممکن است یوان دیجیتالی را به عنوانی ابزاري براي جایگزن هاي الزم باشند خبر داده است. به گفته نشریه فایننشال تایمز، سیاستیوان دیجیتال در بین متقاضیان این ارز که داراي شرایط 

  ان با دالر و کاهش نقش دالر در نظام مالی استفاده کنند. کردن یو
درصد کل بازار ارزهاي   69درصد کمتر شده است. در حال حاضر    4.7میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل    1464  حاضر  حال  در  دیجیتالی  ارزهاي  جهانی  بازار  ارزش  مجموع 

معامالت اولیه آن شکل    2009سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالك چین ایجاد شد و از سال    12  کوین  بیت درصد در اختیار اتریوم است.    13دیجیتالی در اختیار بیتکوین و  
  گرفت. 

 
 



 
 
 


 

  تم شهبخش 
 معر�ف کتاب        
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 اقتصاد کریپتو کتاب معرفی 
 
بالکچین و اقتصاد کریپتو است.  کوین، فناوري  کتابی است که به موضوع ارز دیجیتالی، بیت آریس وان لین وانگ نوشته قتصاد کریپتوا

هاي دیجیتال را از کند مشکالت هماهنگی شرکت کنندگان در اکوسیستم اي از علوم کامپیوتر است که سعی میاقتصاد کریپتویی حوزه 
اقتصادي بر طرف کندطریق رمزنگاري و مشوق  از فعاالن حوزه رمزارز به شمار مین  .هاي  خود رود در کتاب  ویسنده کتاب که خود 

هاي  تشریح کرده که چگونه اقتصاد کریپتو مانند انقالبی جدید عمل خواهد کرد و تصویر روشنی از آینده اقتصاد که تحت تأثیر فناوري
با  گران میصرافی کریپتو در واقع بازاري دیجیتال است که در آن معامله  .دهدمرتبط با بالکچین قرار گرفته است، نشان می توانند 

ارزهاي فیات مختلف (یا دیگر اقالم ارزشمند) کریپتو بخرند و بفروشند. صرافی کریپتو پلتفرمی آنالین است که نقش واسطه استفاده از 
هاي سهام متعارف دارند. خریداران و فروشندگان هاي کریپتو کارکردي شبیه به بورس کند. صرافیرا بین خریداران و فروشندگان ایفا می

کوینی بود که در اکتبر سال اولین صرافی، از این نوع صرافی بیت .دهندامکان انجام معامله را به مشتریان می کنند و را به هم وصل می
گذاري شد. این صرافی نیو لیبرتی استاندارد (استاندارد جدید آزادي) نام داشت و در نیویورك مستقر بود. در این صرافی بنیان   2009

کوین با  هاي بیتکوین معاوضه کنند. مارتی مالمی یکی از اولین مبلغپول فیات یا پول فیات را با بیت  کوین را باتوانستند بیتافراد می
دالر از طریق    5.02عنوان «سرمایه مرحله کشت ایده» از نیو لیبرتی استاندارد حمایت کرد و در مقابل  کوین بهبیت  5050گذاري  سرمایه

زد. بر اساس کوین را بر مبناي هزینه برق مصرفی براي تولید آن تخمین مید در ابتدا ارزش بیتپل دریافت کرد. نیو لیبرتی استاندارپی
در آن زمان    .کوین به دالر آمریکا تقریبا هزار به یک بودنرخ معاوضه بیت  2009گذاري، در فاصله اکتبر و نوامبر  این سیستم ارزش 

شدند تا از تبادل چندین رمزارز با  هاي رمزارز باید متحول میزهاي بیشتر، صرافیکوین تنها رمزارز موجود بود اما با ظهور رمزاربیت
 .یکدیگر پشتیبانی کنند 

 توصیه میگردد.   نیبالکچ يو فناور یتالیجیمندان و فعاالن حوزه اقتصاد و پژوهشگران حوزه اقتصاد و ارز د عالقه  را به پتویخواندن کتاب اقتصاد کر
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