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 .…بازار سرمایه در هفته اي که گذشت
مواجه شد.    يدرصد   2.6با افت    شاخص کل بورس تهران  در هفته گذشته  گانه خود بود.38  عی خود را پشت سر گذاشت و شاهد افت محسوس ارزش دادوستدها در صنا  يکار   يهاهفته  نیتراز کم رمق   یکی بورس تهران  
اسفندماه نشان    6به    یدر هفته منته  یبورس  عیعملکرد صنا  یبررس  انیم  نیباشد. در ا  يدرصد  کیشاهد افت    وزنشاخص کل همها سبب شد تا  بازار بدون در نظر گرفتن ارزش بازار شرکت   تیدر کل   هامتیرقم کاهش ق 

 ی در کسب بازده  عیصنا  گرید  نیصدرنش  يدرصد  6از چند هفته به مدار صعود بازگشت و با رشد    پسی  وملبا تک نماد   یمحصوالت چرم،  درمیان این  گروه  داشت.  یبورسصنعت    31  یقرمزپوشدر مقابل  گروه    5از رشد  
خود همراه شد.دو    رمجموعهیسهام ز  يدرصد   3.7  متیق  نیانگیم  شیبا افزا  کیو سرام  یکاشکرد.    يسپر   يدرصد   5.8اسفندماه را با رشد    6به    یهفته منته   يدادوستدها  زی ن  نوینمربا تک نماد  منسوجات  گروه    شد.  یهفتگ
قعر جدول را به خود اختصاص    ومواجه    يدرصد  10.4با افت    اطالعات و ارتباطاتکه گذشت گروه    يادر هفته  بودند.  هامتیق  يدرصد  ک یو    1.2  ش یشاهد افزا  بیبه ترت  نیز  یفلزات اساسو    یمال  يهاي گرواسطه  ریساگروه  

را ثبت    يدرصد  5.6افت    ینفت  يهافرآورده   وهگر   انیم  نیهفته قرمزپوش بودند. در ا  نیا  زین  محوریتیکامود  يها گروه   گریرا ثبت کرد. د  يدرصد  8.6هفته کاهش    نیا  زین  يحفار با تک نماد    استخراج نفت و گاز. صنعت  داد
 . اندندرس  انیبه پاهفته را  خود    رمجموعهیسهام ز  متیق  نیانگیم  يدرصد  4.5با افت    زین  هایمیپتروش.  دیدرصد رس  5.5به   یصنعت  يا چندرشته  يهاشرکت در گروه    هامتیق  کاهش   زانیکرد و م

را نشان   يدرصد  70کاهش    99در سال    یتومان  اردیلیهزار م  10  نیانگیتومان برآورد شد که نسبت به م  اردی لیهزار م  3روزانه آن    نیانگیو م  دیتومان رس  اردیلیهزار م  15مجموع ارزش معامالت در هفته گذشته به حدود  
ستدها به   و  ارزش داد  نیشتریکه ب  دیرس  انیبه پا  يهفته کار  کی  یراستا در حال  نیبه شدت کاسته شود. در ا  زیتا از ارزش معامالت خرد سهام ن  شدسبب    يدرصد  2  ی فروش در کف منف  يهاشدن صف  نیداد. سنگ  یم
 تومان همراه شدند.   اردیلیم  540هزار و    کیدر رتبه دوم قرار گرفتند و با دادوستد    زین  هایشد. بانک  یتومان از آن گروه فلزات اساس  اردیلیم  942هزار و    2  زانیم
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حجم و ارزش معامالت هفته گذشته

)میلیون ریال(ارزش معامالت  حجم معامالت



١٣٩٩ماە    اول اسفند هفته    
 
 


  

 و جهان  رانیاخبار ا

 . افتیدرصد کاهش  1.4  ورویو    1.7دالر    متیها با افت ارزش همراه بود و قبازار   ریکمتر از سانرخ ارز  شد.    یها منفهمه بازار  یبازدهبگونه اي که     بود.  ینزول  يگذار ه یسرما  ي هادر هفته اول اسفند ماه روند بازار  •
  - برق پرند مپنا  دیگتوند و تول  روگاهین  -رانیا  يرویتوسعه منابع آب و ن  يهاساعت برق توسط شرکت   لوواتیهزار ک  75  ران،یا  يبورس انرژ   یکیزیبرق بازار ف  ياسفند ماه در تابلو  9شنبه    روز  یدر جلسه معامالت •

 اسفند ماه عرضه خواهد شد.   یهفتگ  لیدوره تحو  يپرند برا   روگاهین

 بر بالگرها از جمله آنهاست.   اتیبر خودروها و مسکن لوکس و مال  اتیاضافه کرد که مال  1400بودجه    حه یمهم را به ال  اتی مال  5  یاسالم  يمجلس شورا  •

  يبرا  یتازه روان  طیمصلحت، شرا  صیدر مجمع تشخ FATF حیتازه لوا  یخبرها از بررس  یهفته گذشته منتشر شد به عالوه انتشار برخ  انتهايکه    یدر کره جنوب  رانی شده ا  اخبار متناقض آزادشدن اموال بلوکه •
 .کرده است  جادیبازار ارز و بورس ا  ژهیبه و  ییدارا  يبازارها

سهام عدالت اظهار نظر    1398سود سال  و نحوه واریز    زانیم،  به طور شفاف درمورد زمان    یمسئول چ یهنوز ه  م،یشو  یم  کینزد  1399سال    یانی پا  يو به روزها  میبر  یماه سال به سر م  نیدر آخر  نکهیبا وجود ا •
 مشموالن سهام عدالت تا کنون سه دوره سود نقدي دریافت نموده اند.    نکرده است.

  گردیده است آغاز  نگیهلد لیبعد از تشک نگیهلد نیشرکت در ا 13انتقال سهام  ندیمعاون نظارت سازمان بورس فرابه گفته  .شودیم  لیتشک يحاضر در سهام عدالت به زود  یبورس ریغ يهاشرکت  نگیهلد •
 سهامدار عدالت خواهد بود.   ونیل یم  49متعلق به همه    نگیهلد  نیکه سهام ا  شودی انجام م  نگیهلد  هیسرما  شیو پس از آن افزا

و توقف پروژه ها    با توجه بهمجلس    قاتیآموزش و تحق  ونیسیعضو کمبه گفته  استفاده کند.    یعمران   يهاپروژه   يبه منظور اجرا   هیبازارسرما  تیمردم در خانه ملت، به دولت اجازه دادند تا از ظرف  ندگانینما •
 به همراه دارد.   يادیز  اریبس  دیمنابع راکد عوا   نیاز ااست که استفاده    یو مناسب  دیجد  تیظرف  ه،یاستفاده از بازار سرما،  مانکارانیطلب پ  شیافزا

 ن یکه ا م ینیب یرا م يزیناچ اریشود، عدد بس سهیصنعت مقا  نیدر ا يگذار  هیسرما زانیبا م مانی س مت یها ادامه داد: در واقع اگر ق نهیدر مقابل هز مانیس زیناچ مت یبا اشاره به ق ی گروه توسعه مل رعاملیمد •
 کند.  ینم  حیرا توج  يا توسعه  ياز طرح ها  ياریرقم، بس

  ي کاوری به ر  گذارانه یسرما  ینیبخوش   شیافزااین    به وجود آورد.  گذارانهیسرما  نیدر ب  يادیز  یشت و نگران درصد فراتر رفت و وح  1.6ساله    کیاز رکورد    بارهک یبه    شبی د  کای ساله آمر  10سود اوراق قرضه   •
 .کشور است  نی رشد نرخ تورم ا  يو انتظار برا   کایآمر

با  نزدك  و شاخص    2.45با   500ی  اندپاس ، 1.75با  داو جونز  شاخص   جمعه  روز  ایالت متحده می باشد.  يبازده اوراق قرضه خزانه دار   ع یو سر  دی شد  شی افزا این  ،ي جهانیبازارها   نیسقوط سنگ  یاصل  لیاز دال •
 به شدت سقوط کردند.   ت،یاسترل وا   نیو سقوط سنگ  کایسود اوراق قرضه آمر  رمنتظرهیجهش غ  ریجمعه، تحت تاثروز  در معامالت  نیز    ای سهام آس  بردند.  انیدرصد کاهش معامالت را به پا  3.52

 کشور اکتشاف شده است.   نیده سال گذشته در ا  یمترمکعب ط  اردهایلیم  تیهر کدام با ظرف  يگاز  دانیم  21تن نفت و    ونیلیصدها م  تیبا ظرف  ینفت  دانیم  17اعالم کرد    نیچ  یعیوزارت منابع طب •

دارد که به    ازنی  درصد  4.7  ساالنهبه رشد متوسط    ندهیسال آ  15  يبرا  نی چ  یناخالص داخل  دیدو برابر شدن تول  .ردی بگ  یشیمتحده پ  االتیدو برابر رشد کند و از اقتصاد ا  2035تا سال    تواندیم  نیاقتصاد چ •
 به آن دشوار است.   یابیناظران دست  یگفته برخ

 سال گذشته بوده است.   کیحدود    یکاهش ارزش آن ط  نی هفته از دست داد که بزرگتر  نیدرصد از ارزش خود را در ا  20از    شیب(بیت کوین)    ایدن  يارز مجاز   نیبزرگتر •



 
 
 

 
 

    بخش دوم 
 آمار و اطالعات بازار در هفته گذشته 
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 آمار و اطالعات بازار سرمایه در هفته گذشته 

 

 

 

 روز قبل 10بیش ترین کاهش نسبت به  روز قبل 10بیشترین افزایش نسبت به 

  شگل   غشان

  غشاذر   فزر�ن 

 �   گ��ش   ول�ی

  بم�ال   سغرب 

  آیندە   کزغال
 P/Eرین کمت P/Eبیشترین 

  وسلرستا   خکمک 

ول   با�کا    پ�ت

  وسمازن   خ��خت 

  وسکاب   س�الم 

  خبازرس  کبافق 
 EPSکمترین  EPSبیشترین 

  سما�ه   شفن 

�   زا�رس    وزمنی

  فسد�د   فنورد 

ی    شتو�   دش�ی

  شکف   پارس 

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

-  326292.26% شاخص کل بورس  
 4732.69% - شاخص فرابورس 
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 نمودار شاخص بورس

تغییر نسبت به روز قبل مقدار شاخص بورس 





































 نمودار شاخص فرابورس

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

سخت افزار و نساجیمخابرات
تجهیزات
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بازده هفتگی 

الستیک و 
پالستیک

انبوه سازي، 
امالك و 
مستغالت

فعالیت خودرو
مهندسی

سرمایه 
گذاري

فراورده هاي زغال سنگ
نفتی

بانکها و 
موسسات 
اعتباري

تولید کود و 
ترکیبات 
نیتروژن

حفاري

بازده هفتگی 
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  اي موازي در هفته گذشتهروند بازاره








بورس 18طال سکه دالر

99بازدهی بازار هاي موازي در هفته اول اسفند ماه 












)  دالر ( روند هفتگی قیمت انس طال 











عیار18روند هفتگی قیمت طالي 










روند هفتگی قیمت طالي آبشده



 
 
 

 
 

 بخش سوم 
 بازارهای جهاین       
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 بازارهاي جهانی

 

 22-Feb-21 23-Feb-21 24-Feb-21 25-Feb-21 26-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
 

 

 

 22-Feb-21 23-Feb-21 24-Feb-21 25-Feb-21 26-Feb-21 

Bitcoin  ارز دیجیتال 

EUR/USD  یورو به دالر

 



١٣٩٩ماە    اول اسفند هفته    
 
 

 
 

   بیت کوین
هفته از دست داد که   نیدرصد از ارزش خود را در ا  20از    شیب  ایدن  يارز مجاز  نیبزرگتر.  سال گذشته  یک   یط  نیکو  تیارزش ب  یسقوط هفتگ  نیبدتر

  ي الدیم يدر سال جار نیکو تیارزش ب ش یبه گزارش مشرق به نقل از بلومبرگ، روند افزا سال گذشته بوده است. کیحدود   یکاهش ارزش آن ط نیبزرگتر
 ي پتو یکر  یسال گذشته بوده است. شاخص گلکس  کیحدود    یط  نیکو  تیب  يهفته برا  نیهفته بدتر  نیبا مانع مواجه شده و جهت عکس به خود گرفته است. ا

   .تآمده اس نییهفته پا نیدرصد در ا 22 کند، یرا رصد م  گرید ياتر و سه ارز مجاز ن،یکو تیبلومبرگ که نوسانات ب
 

 نفت
  نده یآ  يماه ها  یشده که عرضه نفت ط  ی نیب  شینفت پ   متیق  تیشده و با توجه به تقو  تیکه دالر تقو  یدر حال  ترز،یه گزارش رو. باز صعود بازماند   اهیس  يطال

  ان یدر پا  کایهر بشکه نفت خام آمر  متیگزارش، ق  نیبر اساس ا  م،یبه نقل از  تسن  نیگزارش اقتصادآنال  به  .نفت روز جمعه شاهد کاهش بود  متیباال برود، ق
در    زین  لیدر ماه آور  لیتحو  يشمال برا  ياینفت برنت در  متی. قدیسنت رس  50دالر و    61درصد افت به    3.2سنت معادل    3دالر و    2معامالت روز جمعه با  

  .دیسنت رس 13دالر و  66درصد افت به  1.1سنت معادل  75با   روزیمعامالت د انی پا
 

  دالر
کردند که اقتـصاد   ینیب  شیپ   يدیبانک در گزارش جد چهیدو  لگرانیتحل را در مقابل دالر داـشتند.  زشیر نیـشتریو پوند ب وروی،  یجهان يـصعود دالر در بازارها

ال جار  کایآمر د   نیدرـصد رـشد کند که ا  6 يدر ـس د ب 1.2رـش تریدرـص ده بود. ا ینیب  شیپ   یاـست که در گزارش قبل  يزیاز چ  ـش بهبود برآورد پس از آن  نیـش
دالر به طور متوـسط حدود هفت درـصد ارزش  داـشته اـست.  یمثبت  ریاز کرونا تاث  یـشنا ریدر کنترل و کاهش مرگ و م  ونیناـسیواکـس  جیکه نتا ردیگ  یـصورت م

ا که چشـم انداز اقتصـادي آمریکا رو به بهبود خود را مقابل سـبد ارزهاي مهم جهانی از دسـت داد اما انتظار می رود روزهاي بهتري در انتظار دالر باشـد؛ چر
درصد حفظ  است و تیم جدید مدیریت وزارت خزانه داري نیز مخالف تضعیف دالر محسوب می شود. بانک مرکزي آمریکا احتماال نرخ بهره را در نزدیکی صفر

شاخص دالر که نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي  ی رسد.خواهد کرد اما زمزمه هایی از امکان رـسیدن نرخ بهره به ـسطح منفی در انگلیس به گوش م
 واحد بسته شد. 90.893درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح   0.85 با گیرد، در معامالت امروزجهانی را اندازه می

 
  طال

سود اوراق   .تاثیر افزایش سریع سود اوراق قرضه آمریکا افت کرد، تحت  1399اسفند    8سی، قیمت جهانی طال در معامالت امروز جمعه  بیانه نقل از سی ب
اخیر جهش کرد باالترین سطح یک سال  به  نزدیک  آینده  در  تورم  رشد  و  اقتصادي  ریکاوري  از  انتظار  با  آمریکا  دیگر   .قرضه  اوراق  این  سود  رفتن  باال  با 

  .هد بودگذاري در طال به عنوان یک سرمایه غیرسودده، به صرفه نخواسرمایه
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 زشریف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ریف ته ي بولتن   با توجه به تحلیل  در نماد زـش ت دادریال  24532  حمایت   قیمت،  هفته ي گذـش هم  را از دـس ت و حمایت پیش روي ـس ته    .ریال خواهد بود.  22189ه اـس رمایه بـس هم براي انجام افزایش ـس ر ـس درحال حاـض
 شده است.

 

 بازدهی صنعت (درصد)  بازدهی هفته (درصد)  میلیارد ریال -ارزش معامالت  میلیون سهم-حجم معامالت  قیمت پایانی  کمترین قیمت باالترین قیمت نام شرکت 
متوقف  -ممنوع    زشریف  0.86% - 
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 بزاگرس 

 

واکنش نشان داده و در این محدوده در حال نوسان است ، خروج از این ناحیه میتواند سیگنال  ریال    8361ریال تا6293محدوده ي حمایتی  همانطور گه انتظار می رفت قیمت به    گذشتهپیرو تحلیل هفته  
 خرید و بازگشت روند باشد.  

 بازدهی صنعت (درصد)  بازدهی هفته (درصد)  میلیارد ریال -ارزش معامالت  میلیون سهم-حجم معامالت  قیمت پایانی  کمترین قیمت باالترین قیمت نام شرکت 
  بزاگرس 
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 ثشاهد

 

   سهم وجود دارد. پیش رويریال 22866است ، در ادامه مقاومت  هواکنش نشان داده و قیمت برگشتریال  18901محدوده ي حمایتی به  ،  ریال 22866پس از شکسته شده قیمت در نماد ثشاهد 

 بازدهی صنعت (درصد)  بازدهی هفته (درصد)  میلیارد ریال -ارزش معامالت  میلیون سهم-حجم معامالت  قیمت پایانی  کمترین قیمت باالترین قیمت نام شرکت 
  ثشاهد 
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 زکوثر

 

این ناحیههمانطور که در نسخه ي گذشته ي بولتن اشاره شد قیمت به محدوده ي حمایتی رسم شده واکنش نشان داده و در حال   است ، درصورت بازگشت و شکست روند نزولی اهداف    تثبیت 
 ریال در مرحله ي بعد دور از انتظار نیست .  45000ریال در گام اول و 37000

 

 بازدهی صنعت (درصد)  بازدهی هفته (درصد)  میلیارد ریال -ارزش معامالت  میلیون سهم-حجم معامالت  قیمت پایانی  کمترین قیمت باالترین قیمت نام شرکت 
  زکوثر 
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 وآوا 

 

نشان داده و برگشته است ، حمایت ها و مقاومت هاي رسم شده همچنان معتبر بوده و درصورت شکست سقف قبلی   واکنش% موج قبلی خود    61.8قیمت به فیبوي  و پیش بینی گذشته ،  طبق انتظار  
 اهداف باالتري براي سهم متصور هستیم.

 ازدهی صنعت (درصد) ب بازدهی هفته (درصد)  میلیارد ریال -ارزش معامالت  میلیون سهم-حجم معامالت  قیمت پایانی  کمترین قیمت باالترین قیمت نام شرکت 
        وآوا
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 زماهان

 

 

ریال است در صورت شکستن این مقاومت هدف بعدي قیمت ، محدوده  22000ریال در حال حرکت به سمت مقاومت اول خود یعنی   16410سهم پس از انجام افزایش سرمایه بعد از پولبک زده شده به  
 ریال خواهد بود.31000کانال یعنی ي سقف 

 

 بازدهی صنعت (درصد)  بازدهی هفته (درصد)  میلیارد ریال -ارزش معامالت  میلیون سهم-حجم معامالت  قیمت پایانی  کمترین قیمت باالترین قیمت نام شرکت 

  زماهان 
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 ثعمرا 

 



ریال است ،  13500ریال شکسته شده و سهم در حال تست مقاومت استاتیک  10000رفت و در نسخه ي پیشین بولتن اشاره شد خط داینامیک نزولی در واکنش به قیمت  همانطور که انتظار می  
 ریال خواهد بود. 17000درصورت شکسته شدن این مقاومت هدف بعدي قیمت 

 
 بازدهی صنعت (درصد)  بازدهی هفته (درصد)  میلیارد ریال -ارزش معامالت  میلیون سهم-عامالت حجم م قیمت پایانی  کمترین قیمت باالترین قیمت نام شرکت 

  ثعمرا 
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 غدام 

 
هزارتومــان مــی توانــد بــراي خریــداران  38تــا  33در حــال ریــزش اســت ، محــدوده ي حمــایتی هزارتومــان در جهــت اصــالح حرکــت صــعودي خــود  57ســهم غــدام بعــد از رســیدن بــه محــدوده 

 جذاب باشد.

 

 بازدهی صنعت (درصد)  بازدهی هفته (درصد)  میلیارد ریال -ارزش معامالت  میلیون سهم-حجم معامالت  قیمت پایانی  کمترین قیمت باالترین قیمت نام شرکت 
  غدام 
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 تکشا

 

 

 .ریال دور از انتظار نیست43500اصالح بیشتر سهم تا محدوده  ،  ریال50000 مهم درصورت از دست رفتن حمایتدرنماد  تکشا  

 

 بازدهی صنعت (درصد)  بازدهی هفته (درصد)  میلیارد ریال -ارزش معامالت  میلیون سهم-حجم معامالت  قیمت پایانی  کمترین قیمت باالترین قیمت نام شرکت 
  تکشا
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 وبوعلی

 

ریال در وهله ي اول براي جداشدن قیمت از این 6300شکست مقاومت  توانست اصالح قیمت سهم را متوقف کند ،  ریال    5034بولتن سطح حمایتی  گذشته    يطبق پیش بینی هفته  در نماد وبوعلی  
 .     ناحیه الزامی است

 

 بازدهی صنعت (درصد)  بازدهی هفته (درصد)  میلیارد ریال -ارزش معامالت  میلیون سهم-حجم معامالت  قیمت پایانی  کمترین قیمت باالترین قیمت نام شرکت 
  وبوعلی  
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 دي

 

 و بازگشت قیمتی را از این ناحیه متصور هستیم. می تواند پایان اصالح سهم باشد ریال  26300تا  19000ناحیه حمایتی با توجه به خطوط کانال و هم چنین خطوط فیبوناچی موج آخر حرکت قیمت ، 
 بازدهی صنعت (درصد)  بازدهی هفته (درصد)  میلیارد ریال -ارزش معامالت  میلیون سهم-حجم معامالت  قیمت پایانی  کمترین قیمت باالترین قیمت نام شرکت 

 دي
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 ودي

 

در صورت ازدست رفتن این ناحیه باید منتظر قیمت   واکنش نشان داده و در حال تست این ناحیه می باشد ،  ریال  22800ریال تا  19000محدوده حمایتی  قیمت به    طبق انتظارات و تحلیل گذشته،
 ریال باشیم.  15000

 
 بازدهی صنعت (درصد)  بازدهی هفته (درصد)  میلیارد ریال -ارزش معامالت  میلیون سهم-حجم معامالت  قیمت پایانی  کمترین قیمت باالترین قیمت نام شرکت 

  ودي
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 دماوند 

 
 

ریال که هفته ي گذـشته اـشاره ـشد براي  47700همچنان حمایت  برگـشته و درحال تثبیت و کف ـسازي در این ناحیه می باـشد ، ریال 52000تا   42000 ایتیحم ناحیهـسهم از   ،گذـشتهپیش بینی طبق 
   .  تشکیل الگوي سر وشانه کف معتبر می باشد.

 
 بازدهی صنعت (درصد)  بازدهی هفته (درصد)  میلیارد ریال -ارزش معامالت  میلیون سهم-حجم معامالت  قیمت پایانی  کمترین قیمت باالترین قیمت نام شرکت 
  دماوند  



 
 
 


 

 

 بخش پنجم  
کت صنعیت بهپا�(بهپا�)  تحل�ل بن�ادی �ش
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   چکیده مدیریتی

 شهرستان بهشهر   يدر اداره ثبت شرکتها  4713  شهریور  9شده و در    سیتاسخاص    یبه صورت شرکت سهام  صنعتی بهپاكشرکت  
ین گیاهی و کارخانجات دیگر  ئو پروت تاسیس کارخانجات پنبه کشی، روغن کشی صنعتی بهپاكشرکت    ت یموضوع فعال دیبه ثبت رس

  توسعه صنایع بهشهرسرمایه گذار اصلی شرکت  و همچنین کارهاي تولیدي و بازرگانی، سرمایه گذاري، صادرات و واردات می باشد.  
 .  باشدیم  درصد)65(

از دانه  یاز جمله روغن کش ییغذا عیفعال در حوزه صنا  يشرکت ها نیو شناخته شده تر نیتر یمی از قد ی کشرکت صنعتی بهپاك ی
. ییبهپاك، توتک و سبحان طال   ن،ی شرکت عبارتند از سبحان، آور  نی معروف ا  ي است. برندها  ی(سویا)اه ی گ  نیپروتئ  دیو تول  ی روغن  يها

صادرات   انهیم  يایآس  يعراق، افغانستان و کشورها  يبه کشورها  نید. همچندار  اریرا در اخت  گیاهی(سویا)  نیاز بازار پروتئ  يدرصد  75از    ش یب  یکشور فعال است و سهم  ياستان ها   هیدر کلمذکور،  شرکت  
 درصد بازار را دارا می باشند.  25شرکت رقیب، سهمی حدود 40شرکت می باشند که مجموع این  40ین گیاهی بیش از  ئرقباي حاضر در بازار حوزه محصوالت پروت .دارد

شده ، شرکت   هتهی  گزارش  به  توجه  با   .  از بازار را به خود اختصاص داده است  ي سه درصد  یحال بهپاك سهم  ن یبه واردات دارد با ا  يد یشد   یو استحصاالت آن وابستگ  یروغن  يدر بخش دانه ها  رانیا
.  بود خواهد    شیدرصد افزا138شرکت مذکور، معادل    1398یسال مال  یرا محقق سازد، که نسبت به عملکرد واقع1399  یسال مال  يبرا  الیر4.641حداقل معادل    يقادر خواهد بود، سود  صنعتی بهپاك

 . نمودسود کسب خواهد  الیر 8.201معادل    1401و سال  الیر7.828معادل    يسود زین 1400 ی سال مال يشرکت مذکور برا ن،یهمچن

 

 

 

 صنعتی بهپاك 

 آشامیدنی به جز قند و شکر محصوالت غذایی و  گروه  

0.00005 سرمایه(میلیون ریال)     P/E  39.07 صنعت  1.3 ماه   1بازدهی%  1.06 ماه) 36بتاي شرکت ( 

%41 ماه   3بازدهی  50.67 شرکت P/E 47.426 آخرین قیمت(ریال)   29 درصد سهام شناور  

0.000.00005 تعداد سهام    (ttm) 936 سود هر سهم134 سال گذشته   1بازدهی%  1.042.666 حجم مبنا 

       23.713.000 ارزش بازار (میلیون ریال) 
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 معرفی شرکت 
 

به تهران   1347اسفند    18شرکت در    ی و متعاقباً مرکز اصل  دیشهرستان بهشهر به ثبت رس  يدر اداره ثبت شرکتها  1347  وریشهر  9شده و در    سیخاص تاس  ی بهپاك به صورت شرکت سهام  یشرکت صنعت
گرد در    ده یمنتقل  و  سال    21است  ماه  به    1373اسفند 

بورس    در21/03/1374  خی شده و در تار  لیعام تبد  یسهام
  .شده است رفتهیاوراق بهادار تهران پذ

 

 حصوالت  م 

اصلی   بهپاكشرکت  فعالیت  محصوالتی    صنعتی  تولید 
پروت  همچون محصوالت ،  گیاهی(سویا)ین  ئمحصوالت 

کنجاله لس  دامی   روغنکشی(روغن،  میباشد.  یو  از  تین) 
کیفیت باال محصوالت روغن   ،شرکتهاي این  مهمترین مزیت 

لسیتین   و  محصوالت    دگام  و  توسط میباشد  شده  تولید 
این  و  بوده  شرکت مذکور به لحاظ تکنولوژي منحصر به فرد  

 مجتمع را در موقعیت ممتازي قرار داده است.  
در شرکت به    روغن نباتی تصفیه شده چگونگی فرآیند تولید  

 : باشدمی روبروصورت 
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 فضاي حاکمیت شرکتی و سهامداران 

سهم، به ارزش   4250میلیون ریال (شامل تعداد    212/5سرمایه شرکت از بدو تاسیس مبلغ  
میلیارد ریال (شامل    320مرحله به مبلغ    9ریال) بوده که طی    50000اسمی هر سهم  

سهم    320،000،000تعداد   هر  اسمی  ارزش  به  است.    1000سهم  یافته  افزایش  ریال) 
اي بهره  و در اجر 1397/12/19همچنین به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

برداري از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت هاي پذیرفته شده  
میلیارد ریال منقسم به  500میلیارد ریال به مبلغ  320در بورس ، سرمایه شرکت از مبلغ  

 .ریالی افزایش یافته است 1000میلیون سهم  500

 

 

 

    






















)میلیون ریال(روند تغییرات سرمایه










درصد سهامداري 

شرکت توسعه صنایع بهشهر  

صندوق سرمایه گذاري نگین رفاه 

گروه توسعه  بهشهر  .ب.صندوق سرمایه گذاري ا

صندوق سرمایه گذاري گنجینه رفاه 

صندوق سرمایه گذاري بانک توسعه تعاون 

سایرین 
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 ساختار تولید و فروش 
بهپاك  افزایش ظرفیت روغن کشی و ایجاد توان روغن کشی  شرکت صنعتی  در  
تهیه مواد اولیه یکی از دغدغه هاي اصلی شرکت    و  تن دانه در سال  350.000از  

مذکور می باشد. از طرفی انواع دانه هاي روغنی تولید داخل شاید در حدود  
  90  الی  80منظور تامین  همین    درصد نیاز شرکت را برآورد نماید، به  20الی10

از کشورهاي  دانه  واردات  به  وابسته  روغنی شدیداٌ  دانه هاي  باقیمانده  درصد 
دولت  خارجی حمایت  که  باشد  این خصوص  می  مهمترین   دئر  ارز  تامین  و 

  عوامل تاثیر گذار در فعالیت شرکت می باشد.
گروه، شامل انواع روغن   4در حال حاضر در  صنعتی بهپاك  محصوالت شرکت  

  ي هاکلزا، آفتابگردان و گلرنگ)، انواع کنجاله دانه  ا،ی(سویروغن يهادانهخام از 
در خطوط   یو صنعت  یخوراک  نیتیو انواع لس  ایسو  ی اهی گ  نیانواع پروتئ  ،یروغن

 . شودیم دیتول  ریبه شرح ز دیتول
 . یلورگ ی تن 700رزدانس و  یتن 400متشکل از دو واحد  ی روغن کش واحد •
 کشور. نیپروتئ دیتول تیدرصد ظرف 75بولر بوده و حدود  یتن  70و  نگریو ی تن 45متشکل از دو واحد   ایسو نیپروتئ دیتول واحد •
 .در کشور ی و صنعت یخوراک نیتیسیل دکنندهیتول نیتن در روز بعنوان بزرگتر 3 تیبه ظرف يریگ نیتیلس واحد •

درصد کاهش یافته است که علت   45میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدوداً    3.211.950برابر مبلغ    31/06/1399مجموع درآمدهاي عملیاتی شرکت براي دوره نه ماهه منتهی به  
 فروش نقدي محصوالت شرکت می باشد.   اصلی آن کاهش فروش اعتباري به مشتریان و جایگزینی درآمد حاصل از خدمات کارمزدي روغنکشی و

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

 
 
 


 



 

  

  












ظرفیت اسمی  1397تولید  1398تولید 

تن

)  ساالنه(دانه سویا و کلزا رزدانس )  ساالنه(دانه سویا، کلزا، آفتابگردان و گلرنگ لورگی 

) ساالنه(پروتئین سویا )  ساالنه(لسیتین و اسید چرب
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 تن   - مقدار فروش

 1401کارشناسی 1400کارشناسی1399کارشناسی    محصول  
  پروتئین سویا خانوار   
  پروتئین سویا پاکتی   

  لسیتین  
  روغن خام سویا   

  کنجاله سویا   
  روغن خام کلزا   

  کنجاله کلزا   
  روغن خام آفتابگردان   

  کنجاله آفتابگردان   
  دانه سویا وارداتی - کاالي بازرگانی 

  سایر   
 � روغن آفتابگردان -کاالي بازرگانی 

 � دانه کلزا  - کاالي بازرگانی 
 � ذرت - کاالي بازرگانی 

 � دانه جو وارداتی - کاالي بازرگانی 
 � کنجاله سویا وارداتی  - کاالي بازرگانی 

  آرد بلغور سویا   
  دانه ذرت  

  دانه روغنی سویا   
  مقدار فروش داخلی   
  مقدار فروش وارداتی   

  خدمات کارمزدي روغنکشی دانه هاي روغنی(سویا،کلزا)   

  جمع   
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 میلیون ریال   -مبلغ فروش  

 1401کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی   محصول  

  پروتئین سویا خانوار   

  پروتئین سویا پاکتی   

  لسیتین  

  روغن خام سویا   

  کنجاله سویا   

  روغن خام کلزا   

  کنجاله کلزا   

  روغن خام آفتابگردان   

  کنجاله آفتابگردان   

  دانه سویا وارداتی - کاالي بازرگانی 

  سایر   

  آفتابگردان  -کاالي بازرگانی 

  دانه کلزا  - کاالي بازرگانی 

  ذرت - کاالي بازرگانی 

  دانه جو وارداتی - کاالي بازرگانی 

  کنجاله سویا وارداتی  - کاالي بازرگانی 

  آرد بلغور سویا   

  دانه ذرت  

  دانه روغنی سویا   

  فروش داخلی   

  فروش صادراتی    

  خدمات کارمزدي روغنکشی دانه هاي روغنی(سویا،کلزا)   

  جمع فروش  
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میلیارد ریال بوده که این  7.743 به مبلغ    1398درآمد حاصل از فروش شرکت در سال مالی
محصوالت(داخلی و خدمات کارمزدي) بدست آمده است.  کلیه  میزان از محل کلیه فروش  

 4.524تن از انواع محصوالت به ارزش    277.365در برآورد کارشناسی سال جاري، فروش  
درصد کاهش خواهد    42میلیارد ریال پیش بینی شده است که در مقایسه با سال قبل حدود  

ه اي روغنی) نسبت به سال تهیه مقدار مواد اولیه وارداتی(دانآن کاهش    یعلت اصلداشت.  
هزار تن محصول به ارزش    215ماهه سال مالی جاري بیش از 9قبل می باشد. طی عملکرد 

درصد پیش بینی کارشناس به فروش رسیده است. همچنین،   71میلیارد ریال و معادل  3212
نرخ فروش محصوالت شرکت همواره رو به رشد بوده است. نرخ فروش انواع محصوالت شرکت 

  1. لذا، نرخ فروش شرکت براي  افزایش داشته استدرصد  60تا    50  1399پاك در سال  به
شرکت مذکور است مجدداً    1400ماهه دي ماه سال جاري که اولین ماه تولیدي سال مالی

. فلذا، نرخ    در کلیه محصوالت روبرو گردید.   با افزایش نرخ  چشمگیري نسبت به ماه قبل
شرکت بهپاك با مفروضات کارشناسی    1400لحاظ شده است. بر این اساس، در برآورد کارشناسی سال مالی    99درصدي نسبت به دي ماه    5با رشد    1400آتی سال مالی    ماه   11فروش شرکت مذکور براي  

درصد رشد خواهد داشت. افزایش  34ت که در مقایسه با سال قبل حدود  میلیارد ریال پیش بینی شده اس  6045درصد) درآمد عملیاتی به مبلغ  5هزار تن انواع محصول و افزایش نرخ  286فوق(مقدار فروش  
 و   نداشته  محسوسی  تغییرات  فصلی  صورت  به  شرکت  فروش  درآمد شرکت مذکور نسبت به سال قبل، بابت پیش بینی افزایش در نرخ فروش محصوالت و مقدار تناژ فروش در نظر گرفته شده است. مقدار

  .شودمی تعیین کننده  تولید و  کننده مصرف از حمایت سازمان طریق از و دستوري عموماً صنعت گذارينرخ .است بوده  سطح یک در عمدتاً 
 

 

 

 

 

 













   1399کارشناسی  1400کارشناسی 1401کارشناسی












)میلیون ریال(روند فروش

جمع فروش  روند
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 بهاي تمام شده 
فروش رفته    يتمام شده کاال  يدرصد از بها  75در حدود    صنعتی بهپاك   دیتول  ندیدر فرآ

دانه اي روغنی سویا  از آن شامل    یکه بخش مهم  ،باشد یم   یمصرف  میمتعلق به مواد مستق
ارز  صنعتی بهپاك  استفاده شرکت    همچنین، موضوعاست.    وارداتی   يبرا  ی تومان  4200از 

است که    یموضوع   نینرخ ارز مهمتر  رییباشد. تغ یاست، م   یواردات که عمدتاً  هیمواد اول  هیته
آ  تواندیم عملکرد  تاث  نده یبر  باشد.  ریشرکت  تغیی  گذار  بدلیل  ر سیاست فروش  در ضمن، 

شرکت به صورت نقد به مشتریان به جاي اعتباري در سالهاي قبل و عدم ثبات نرخ ارز در 
به بعد خرید تناژ مواد اولیه    1399زمان کنونی مدیریت شرکت تصمیم گرفته که از سال  

تمام شده محصوالت   ياقالم بها   گریدوارداتی را کاهش داده و به صورت نقد بفروش برساند.  
 است. ده یبرآورد گرد ریبا کمک مفروضات درنظر گرفته شده، به صورت ز زین  ك،بهپا

 صرفا مبالغ با اهمیت( مواد مستقیم و سربار )در نمودار درج شده است.

 بررسی مواد مصرفی 
  انواع دانه هاي روغنی وارداتی   از  شرکت صنعتی بهپاك  هی درصد مواد اول90بیش از  همواره

درصد آن را دانه روغنی سویا و مابقی را دانه هاي روغنی  70که عمدتاً، بیش ازگردد.   ی م  تهیه
درصد از  80کلزا تشکیل داده و بدلیل سطح کشت پایین دانه هاي روغنی در کشور حدود  

آمریکاي جنوبی و ک از کشور عمدتاً کشورهاي  از خارج  اولیه مذکور  شورهاي آسیاي مواد 
ین سویا، بلغور و آرد دانه سویا  ئمیانه وارد می شود. مواد اولیه در بخش تولید محصوالت پروت

استحصال و جهت  باشد که در بخش روغن کشی واحد رزدانس تحت سیستم فالش  می 
ین گیاهی سویا پاکتی و خانوار از طریق خط انتقال کانوایري به خطوط  ئتولید محصوالت پروت

قیمت    هاي در   تغییرات، افزایش نرخ   نوع   هر ین گیاهی سویا ارسال می گردد.  ئپروت  تولید
  محصوالت  فروش  درآمد  مبلغ   در   مستقیماً  ارز  هاي داخلی و جهانی دانه هاي روغنی و نرخ

  که  کشور در ارز نرخ سیاست ثبات عدم به با توجه لذا، داشت. خواهد چشمگیري اثر شرکت







































   1399کارشناسی 1400کارشناسی 1401کارشناسی

)میلیون ریال(توزیع بهاي تمام شده

مواد مستقیم  دستمزد مستقیم  سربار  در جریان ساخت 


 

 




























۹۷سال ۹۸سال ۹۹کارشناسی ۱۴۰۰کارشناسی ۱۴۰۱کارشناسی

تن

)میلیون ریال(وارداتی/ مواد مصرفی داخلی

جمع مواد اولیھ داخلی  جمع مواد اولیھ وارداتی 
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   شد.  خواهد منجر  شرکت آوري سود ناهمگون تغییرات با آن اثرات عدم کنترل ارز، نرخ ناهمگون افزایش و  باشد می  المللی بین  هاي  محدودیت از ناشی

 ررسی وضعیت هزینه سربارب
افته ی افزایش    درصد)25(به دوره مشابه سال قبل با توجه به تورم موجود  1401و1400ی دهد که براي کارشناسی سال مالی  م   لیتمام شده محصوالت شرکت را تشک  يدرصد بها 20از    کمترسربار    نهیهز

 است. 

 بررسی هزینه هاي عمومی و اداري
 سال   مشابه  دوره  به  نسبت  1401و  1400عمومی سالهاي    و  اداري  روش،ف  هاي  هزینه، جهت برآورد اقالم مربوط به  1399ماهه سال  نه  با توجه به نرخ رشدهاي افراض شده و همچنین اطالعات مربوط به  

   است. یافته درصد) افزایش 30با توجه به تورم موجود( قبل

 یاتیعمل   ي هانهیدرآمدها و هز  ریسا
. در  شودیم   ی نیبشیپ   محل   نیاز ا   ی اتیعمل  ي از درآمدها  یبخش قابل توجهحاصل از خشک کن دانه روغنی و اجاره مخازن روغن بندر امیرآباد می باشد.    مدآشرکت مربوط به در  یات یعملي  درآمدها

 عملیاتی شرکت مذکور نیز موارد با اهمیتی وجود ندارد.   يهانه یخصوص هز

 سایر درآمدهاي غیرعملیاتی و هزینه مالی

بانکی و سود سهام از شرکتهاي سرمایه پذیر می باشد   گذاري  سرمایه  هاي سود حاصل از سپرده    عمدتاً 31/06/1399منتهی به  سال مالی    هماه  نهسایردرآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی شرکت در دوره  
هاي سرمایه گذاري بانکی و تسعیر وجه سایر درآمدهاي غیرعملیاتی شرکت بیشتر تحت تأثیر سود حاصل از سپردههمچنین،    .باشد  میمیلیون ریال    33.337میلیون ریال و   46.632که به ترتیب به  مبلغ  

پایان  هاي مالی، در  هدر خصوص هزین .تیمهسبراي این نوع از درآمدها متصور  درصد 20با ثبات باشد که با توجه به کاهش سود بانکی و البته نیاز شرکت به نقدینگی جهت سرمایه در گردش رشد نقد می
  754درصد کاهش یافته است که مانده تسهیالت مالی از بانکهاي اقتصاد نوین به مبلغ    43میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل    1.006مبلغ31/06/1399منتهی به  مالی   هماه  نهدوره  

درصد می باشد. با توجه به برنامه ریزي انجام شده براي تولید و  18میلیارد ریال با نرخ  31میلیارد ریال و بانک دي به مبلغ  103سارگاد به مبلغ میلیارد ریال، بانک پا 40میلیارد ریال، بانک ملی به مبلغ 
بدیهی است که هر گونه تغییر در نرخ   .مدیریت نمی باشد  فروش محصوالت در سال مالی آتی احتماالً مانده تسهیالت شرکت در همین سطح باقی بماند. لکن تغییر نرخ سود تسهیالت در اختیار این

 تسهیالت تغییر در هزینه مالی شرکت خواهد شد. 
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 فرصتها و تهدیدات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرصتها
فزایش جمعیتا

فزایش خدمات کارمزديا

فزایش تقاضاي داخلیا

)ترازنامه، سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد(بافت مالی مناسب

تامین انرژي ارزان

تهدیدات
کشت اندك دانه هاي روغنی در کشور و وابستگی شدید به 

واردات مواد اولیه

تحریم ها و نبود ثبات اقتصادي

ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییرات مقررات 
و تعرفه هاي گمرکیدولتی

ریسک نقدینگی و افزایش نرخ جهانی روغن حام
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139613971398نسبت هاي مالی   عملکرد مالی شرکت در گذشته

1/031/061/21نسبت جاري 
0/620/560/36نسبت آنی 

14/627/426/99گردش موجودي کاال
254952دوره گردش موجودي کاال
5/303/974/88گردش حسابهاي دریافتنی

699275دوره وصول مطالبات
11/614/311/2گردش دارایی ثابت (مرتبه)
1/681/462/15گردش دارایی ها  (مرتبه)

0/840/850/70نسبت بدهی 
5/35/92/3نسبت بدهی به ارزش ویژه 
2-1-1-نسبت پوشش هزینه بهره

1/01/01/0نسبت بدهی جاري به کل بدهی ها 

%5%4%2حاشیه سود خالص 
%12%11%8حاشیه سود ناخالص 
%12%8%7حاشیه سود عملیاتی 

( ROA) 11%6%4بازده سرمایه گذاري%
( ROE) 37%40%26بازده حقوق صاحبان سهام%

2,2022,8212,190ارزش وی ژه هر سهم (ریال)

میلیون ریال) 123,489340,423512,783 سرمایه در گردش (
میلیون ریال) %14%5%3نسبت سرمایه در گردش (
%81%90%86نسبت دارائی هاي جاري به کل دارائی ها 
%67%84%83نسبت بدهی هاي جاري به کل دارائی ها 

%136%29%25سود عملیاتی به مطالبات تجاري
%104%21%37سود عملیاتی به بستانکاران تجاري

%25%12%12سود عملیاتی به دارایی ها
%36%14%14سود عملیاتی به بدهی ها

%83%81%74سود 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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 پیش بینی شده  )زیان(سود 

شرکت با توجه به مفروضات و محاسبات انجام شده که در    انیصورت سود و ز
 است.  دهیها اشاره شده محاسبه گردبه آن شیپ   يهابخش

هاي گذشته در نظر نسبت مقدار فروش به تولید، مطابق عملکرد سال •
 گرفته شده است.  

قیمت  • کاال،  بورس  هاي  قیمت  اساس  بر  محصوالت  انواع  فروش  نرخ 
 نرخ تسعیر ارز متغیر لحاظ شده است.جهانی دانه هاي روغنی و 

-1400میزان مواد اولیه با توجه به تغییر ترکیب تولیدات در سالهاي •
در نظر گرفته 99بر اساس میزان مصرف مواد در عملکرد مالی    1401

 شده است. 

معادل • قبل  مالی  سال  به  نسبت  شرکت  مالی  هاي  درصد    15هزینه 
 کاهش یافته است.  

سال   • مستقیم  تورم   1401و    1400دستمزد  نرخ  میزان  به  توجه  با 
 درصد)محسوب شده است. 25(

 درصد(نرخ تورم) در نظر گرفته شده است.  25هزینه سربار با توجه به توضیحات بند گزارش تهیه شده به میزان •

 درصد) لحاظ شده است.  20ال هاي قبل و رشد نرخ تورم(فصلی و واقعی س ايسایر موارد ارائه شده در صورتهاي مالی شرکت صنعتی بهپاك با در نظر گرفتن عملکرد دوره  •

  1398را محقق سازد، که نسبت به عملکرد واقعی سال مالی1399ریال براي سال مالی  830با توجه به مفروضات فوق در گزارش ، شرکت صنعتی بهپاك  قادر خواهد بود، سودي حداقل معادل   •
  د یبا ریال سود کسب خواهد شد.  1.661معادل    1401ریال و سال  1.405نیز سودي  معادل    1400مچنین، شرکت مذکور براي سال مالی  درصد افزایش خواهد داشت. ه3شرکت مذکور، معادل  

تومان)  4200امل دالر دولتی(با سناریو حذف ک   تیحساس  لیدر ادامه جدول تحل   ،در نظر گرفته شده است. لذا  1401الی  1399هاي  سال    يبرا  یتومان   4200توجه شود، سود  فوق با فرض تداوم دالر
 آورده شده است. شرکت مذکور بر1401الی  1399برآورد پیش بینی سود هر سهم سالهاي  نیمایی و حاشیه سود ناخالص شرکت، در نرخ دالر رییتغو 
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 1401کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی  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    

  درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها   

  خالص درامدهاي متفرقه   

  سود قبل از مالیات   

  مالیات   

  سود (زیان) خالص   

  سود هر سهم   

  سرمایه(میلیون ریال)    
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1399کارشناسی  13971398 1396 سال   1400کارشناسی   1401کارشناسی 

  ریال - سود هر سهم

  ریال- دالر رسمی

   درصد  - تورم

  درصد   - رشد دستمزد

  دالر - قیمت جهانی سویا

  دالر- قیمت جهانی کنجاله سویا 

  دالر- قیمت جهانی روغن سویا

  دالر- قیمت جهانی روغن آفتابگردان

  دالر- قیمت جهانی کنجاله آفتابگردان

  دالر- قیمت جهانی آفتابگردان

  حاشیه سود ناخالص شرکت

 جدول تحلیل حساسیت 
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 تحلیل تکنیکال 

دارد و هر بار قیمت سهم به این خط حمایتی رسیده با واکنشی مثبت همراه شده و صعود با بررسی نمودار روزانه سهم صنعتی بهپاك شاهد هستیم که قیمت بر روي یک خط روند صعودي بلندمدتی قرار  
درصد منفی بر اساس تصمیم جدید مسئولین سبب شده اصالح قیمتی و نزدیک شدن به    2مناسبی نیز داشته است. اینبار نیز با توجه به جو منفی حاکم بر بازار شاهد اُفت قیمتی سهم هستیم اما دامنه  

 . گذاران روبرو گرددتومان برسد و در این محدوده براي چندمین بار با اقبال مناسب سرمایه 4000حمایتی مذکور زمانبر شود. انتظار داریم که قیمت سهم به مرور به خط حمایتی و سطح قیمتی   خط
 
 
 



 
 
 


 

   مشش بخش
 رمز ارزها

گ
 تحل�ل هفت�

نگاران جوان : منبع       گ و خ�ب بلوم�ب   



١٣٩٩ماە    اول اسفند هفته    
 
 


 

 سقوط شدید قیمت ارزهاي دیجیتال/ روند کاهشی نرخ بیت کوین ادامه دارد 

المللی تغییراتی را  دیجیتال امروز در روند معامالت در بازارهاي تجارت دیجیتال بینقیمت انواع ارزهاي شاخص 
دالر معامله شد و این    181هزار و    44روز جمعه پس از افت شدید یک شبه تا   (BTC) بیت کوین .تجربه کرد

 که داشت امر با فروش سریع اوراق قرضه و سهام فناوري همراه بوده است. بزرگترین ارز رمزنگاري شده با کاهش  
یت  ب .هزار دالر را پس بگیرد، روند در آن ریزشی شد  50پس از آنکه ارز رمزپایه شماره یک نتوانست آستانه روانی  

د را در این هفته از دست داد که بزرگترین کاهش ارزش آن از ماه مارس درصد از ارزش خو  20بیش از    کوین
بوده است. شاخص گلکسی کریپتوي بلومبرگ که نوسانات بیت کوین، اتر و سه ارز مجازي دیگر را رصد   2020

 .درصد در این هفته پایین آمده است 22کند، می

 
توان بدترین هفته  اي که گذشت را میهفته  .و قیمت طال از سوي دالر مورد هجوم قرار گرفتند قیمت بیت کوین توان گفتشود میدالر منتشر می  پشتوانهبا با توجه به نقش اوراق خزانه داري آمریکا که  

 . هزار دالر رسیده بود  58هزار دالر رسیده که ابتداي هفته گذشته به حدود  47کوین در حالی به زیر  بیت قیمت  معامالتی بیت کوین و بازار ارز مجازي طی چند سال گذشته نامید، چرا که
رود نیز افت قیمت را تجربه کرد. همچنین بینانس کوین  می  کاهش قیمت تنها منحصر به بیت کوین نبوده و سایر ارزهاي دیجیتال از جمله اتریوم هم که دومین ارز پر طرفدار بازار ارز مجازي به شمار

گفتنی است، اظهارات منفی ابتداي هفته گذشته ایالن ماسک، بنیانگذار شرکت   .درصد افت قیمت را به ثبت رساند 6.63گفتی ساز هفته پیش بود این هفته سقوط سنگینی داشت و امروز هم هم که ش
 .هاي مجازي در جهان بوده استفته گذشته یکی از دالیل سقوط قیمت بیت کوین و متعاقبا ارزهاي ابتدایی ه خودروسازي تسالي آمریکا و یکی از ثروتمندترین افراد جهان، درباره بیت کوین در روز

و نه راجع کوین دارد تر گفته بود نه بیتگذار گروه مایکروسافت، که پیشبیل گیتس، بنیان  کوین و اتریوم بیشتر از چیزي است که باید باشد. ایالن ماسک چند وقت پیش گفته بود از نظر او قیمت بیت
کوین بسیار  گذاري در بازار بیتهاي سرمایهخودروسازي تسالست باید نسبت به ریسک  گذاران هشدار داده است که اگر ثروتشان کمتر از ایالن ماسک مدیر شرکتکند، به سرمایهبه آن اظهار نظر می

 اجه شده و جهت عکس به خود گرفته است.  روند افزایش ارزش بیت کوین در سال جاري میالدي با مانع مو .هوشیار باشند

  
گذاري هاي بیشتر در بازارهاي جهانی به وجود آمده است. افزایش سود اوراق قرضه نشان دهنده باال رفتن رشد و تورم و اجبار تاجران به ارزش این شرایط سخت براي بیت کوین در بحبوحه آشفتگی 

تحلیلگران عقیده دارند تقویت ارزش دالر نشانه کاهش    .هاي تسال و پلوتون اینترکتیو، پایین آمده استبا سقوط سهام شرکت   100-اي است. شاخص نزدكهاي سرمایهدوباره موقعیتشان در سراسر گروه 
 .ارزش بیت کوین و ارزهاي مجازي است
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هاي دیجیتال یک حباب و تکرار رم زیر سوال برده است. بسیاري عقیده داشتند افزایش ارزش سرمایهضعف بیت کوین در مقابل نوسانات بازار، کارآمدي آن را به عنوان یک ارز پشتیبان در برابر تو 
کمتر از   شود یعنیدالر در هر اونس معامله می  1768شود، طال از این رقیب خود پیشی گرفته و  در حالی که همواره از بیت کوین به عنوان یک طالي دیجیتال جدید نام برده می  .است  2017نوسانات  

 .درصد در همین دوره افزایش یافته است  0.3یک درصد کاهش طی یک هفته گذشته. شاخص دالر بلومبرگ 

 
  دیجیتالی  ارز  10 قیمت  

 



 
 
 


 

   تمفهبخش 
 معر�ف کتاب        
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 فکر برنده فکر بازنده کتاب معرفی 
 

به    هیشب  يزی وجود دارد، چ  زیروش خاص و متما  کیسود کردن    يبرا  کنند یاز افراد در بازار بورس فکر م  ياریبس
در    تیموفق  ياست برا  ن یا  تی. اما واقعکنندیو اجرا کنند در بازار بورس سود م   ابند یسحر و جادو که اگر آن را ب
 جه ینت  کند یکمک م   گذارهیسرما  ک یاز افکار و رفتارهاست که به    يامجموعه  ، ینزول   ي بازار بورس و شکست بازارها

 شودیاز افراد بازنده و برنده مطرح م  يافکر بازنده افکار مجموعه - . در کتاب فکر برندهردیبگ  يگذارهیاز سرما  یمطلوب
 .گرفت  يگذارهیمختلف سرما  ي هادرست را در برهه  میمرتکب آن اشتباهات نشد و تصم  توانیها مکه با دانستن آن

که شما  داردیم انیب کردیرو نیفاتحانه است. ا ردکیدر بازار بورس داشتن رو تیبه موفق دنیرس يراه برا  نیمؤثرتر
. نخبگان بورس با داشتن  دیدر بازار نباش  يروزیپ   يبرا  یرونیو به دنبال عوامل ب  دیاز درون، خود را اصالح کن  د یبا

فاتح بازار باشند و اشتباهات    دی نسبت به عملکرد خود دارند و باور دارند با  ریپذتیفاتحانه، رفتار کامال مسئول  کردیرو
داشتن    رغمی وجود دارند که عل  يادیگران ز. تجربه نشان داده است که معاملهکنندیخود را نسبت به بازار اصالح م
خود را   شوند،یمتضرر مدر بازار    ی فاتحانه وقت  کرد ینداشتن رو  لی. چون به دلکنندیدانش گسترده باز هم ضرر م

 تا بخواهند آن ضرر را جبران کنند.  نندیبیمسئول نم
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