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بازار سرمایه در هفته ای که گذشت….
در هفتهای که گذشت شاخص کل بورس دو روز منفی و سه روز مثبت را تجربه کرد .آغاز و پایان هفته شاخص منفی و سه روز میانی هفته مثبت بود .گفتنی است از اواخر بهمنماه به جز رشد اندکی که در  ۱۲اسفند
اتفاق افتاد ،بازار روی خوش نشان نداده بود .با این حال آخرین روز معامالتی هفته با سه هزار واحد افت شاخص کل همراه شد و به سبزپوشیها خاتمه داد .شاخص کل بورس در مجموع  ۳۷هزار واحد رشد کرد و از ارتفاع
یک میلیون و ۱۶۹هزار واحد به ارتفاع یک میلیون و  ۲۰۶هزار واحد رسید .با این حال تغییر محسوسی در شاخص کل هم وزن رخ نداد .همچنین شاخص کل فرابورس روز اول و آخر هفته شاهد افت و سه روز دیگر را با
رشد مواجه شد و در مجموع  ۱۷۶واحد رشد کرد .در هفته ای که گذشت تغییر مالکیت همچنان به نفع حقوقی بود و هیچ روزی بازار شاهد ورود پول حقیقی نبود .در مجموع حقیقیها بیش از سه هزار و ۴۱۰میلیارد
تومان از بازار خارج کردند .گروههای «بانکها و موسسات اعتباری» با  ۶۲۵میلیارد تومان« ،استخراج کانههای فلزی» با  ۶۱۵میلیارد تومان و «فلزات اساسی» با  ۳۹۰میلیارد تومان به ترتیب بیشترین تغییر مالکیت حقیقی
به حقوقی را ثبت کردند .از طرف دیگر بیشترین تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی به ترتیب متعلق به گروههای «مواد و محصوالت دارویی» با  ۱۹۰میلیارد تومان« ،سایر صنایع» با  ۲۰میلیارد تومان و «انبوه سازی ،امالک
و مستغالت» با  ۵میلیارد تومان بود .گفتنی است بیشترین ورود پول حقیقی به ترتیب متعلق به نمادهای «برکت»« ،دتماح»« ،جم پیلن»« ،خبازرس»« ،کرمان» و «رافزا» بود .به طوری که مالکیت حقیقی در ترکیب
سهامداری گروه دارویی برکت  ۲۱۵میلیارد تومان افزایش یافت .از طرف دیگر بیشترین خروج پول حقیقی به ترتیب متعلق به نمادهای «اپال»« ،وتجارت»« ،فملی»« ،سمگا»« ،شستا» و «وپارس» بود .به طوری که مالکیت
حقوقی در ترکیب سهامداری فرآوری معدنی اپال کانی پارس  ۵۰۵میلیارد تومان افزایش یافت .بیشترین معامالت بورس و فرابورس در هفتهای که گذشت به گروه «فرآوردههای نفتی» تعلق داشت به طوری که سه هزار
و  ۳۶۸میلیارد تومان فقط در این بخش جا به جا شد ،گروه«فلزات اساسی» با معامالت دو هزار و  ۲۹۰میلیارد تومانی دوم شد و «محصوالت شیمیایی» در جایگاه سوم قرار گرفت .پربازدهترین گروهها به ترتیب «فرآوردههای
نفتی» با  ۶.۵درصد« ،رایانه و فعالیتهای وابسته به آن» با  ۵.۳درصد« ،استخراج نفت و خدمات جانبی» با  ۳.۹درصد بازدهی ثبت شدند .از طرف دیگر کم بازدهترین گروهها به ترتیب «پیمانکاری صنعتی» با منفی ۲.۷
درصد« ،مخابرات» با منفی  ۲.۵درصد و «خرده فروشی» با منفی  ۲.۳درصد به ثبت رسیدند.

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

حجم و ارزش معامالت (هفته گذشته)
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اخبار ایران و جهان
•

جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه مصوبه بسته محرک مالی  ۱.۹تریلیون دالری را امضا کرد و گفت ،تالش می کند کشورش تا روز  ۴جوالی به وضعیت عادی نزدیک تر
شود .ارائه بسته محرک مالی جدید به معنای افزایش نقدینگی و باال رفتن نرخ تورم است.

•

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پیش بینی کرده که تقاضای نفت در نیمه دوم سال بیشتر ترمیم شود .اوپک ،روسیه و متحدانش هفته گذشته توافق کردند که
محدودیت های تولید نفت را تقریبا بدون تغییر حفظ کنند .تحلیلگران موسسه پی وی ام نوشتند« :ترمیم قوی تر از حد انتظار اقتصاد در نیمه دوم سال بدان معناست که اقتصاد
جهان و به تبع آن چشم انداز تقاضا برای نفت تا حدودی از نگرانی های ناشی از ویروس کرونا رها خواهند شد».

•

براساس گزارش اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور ،که از فصل دوم سال جاری مثبت شده بود ،در سه ماهه سوم سال نیز مثبت بوده است .رشد + ۳.۹
درصد با نفت و  + ۲.۹درصد بدون نفت در سه ماهه سوم سال ثبت شده است .بنابراین ،اقتصاد در دو فصل متوالی دوم و سوم سال  ۱۳۹۹رشد مثبت داشت.

•

مدیریت نظارت بر بازار شرکت بورس تهران با صدور اطالعیهای اعالم کرد :پیرو ابالغیه  ۳۰شهریور معاونت بازار به مدیران عامل کارگزاران بورس تهران و در راستای اجرای تبصره
ماده  ۱۲دستورالعمل اجرایی معامالت برخط ،مدیریت نظارت بازار با توجه به تأثیر قابل مالحظه برخی اقدامات معاملهگران بر روند معامالت اقدام به مسدود کردن  ۸ایستگاه معامالتی
و  ۶۵مورد دسترسی برخط سهامداران از  ۱۶تا  ۲۰اسفندماه کرده است.

•

براساس تازه ترین پیام های ناظر بازار سهام ،پتروشیمی اروند به عنوان پانصد و هشتاد و ششمین شرکت پذیرفته شده در بخش «محصوالت شیمیایی» ،گروه «تولید مواد شیمیایی
اساسی »و طبقه «تولید پالستیک اولیه و الستیک ترکیبی » با کد « »۴۴۱۳و نماد «اروند» در فهرست نرخهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد .همچنین داروسازی دانا
پس از احراز همه شرایط پذیرش از تاریخ  ۲۰اسفند  ۹۹به عنوان دویست و سی و نهمین نماد شصت و نهمین شرکت در بازار اول در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج شد.

•

در هفته چهل و یکم حراج اوراق بدهی دولتی هزار و  ۹۰میلیارد تومان اوراق به فروش رسید .مجموع چهل و یک هفته نشان می دهد که ارزش کل اوراق به فروش رسیده تا کنون
 ۱۱۵هزار میلیارد تومان بوده است.

•

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد حجم پایه پولی در بهمن امسال به  ۴۳۶هزار و  ۱۲۲میلیارد تومان بوده است .طبق گزارش بانک مرکزی از وضعیت پایه پولی در بهمن ماه رشد
ماهانه این متغیر در میانه زمستان  ۴.۰۹درصد بوده است .رشد  ۱۱ماهه چاپ پول نیز  ۲۳.۶درصد برآورد شده است .تغییرات ساالنه پایه پولی در بهمن  ۱۳۹۹نسبت به بهمن
 ۱۳۹۸بیش از  ۳۲درصد تخمین زده می شود.

•

بانک مرکزی اعتقاد دارد روند افزا یش تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها و قیمت مسکن در اسفند نیز ادامه می یابد .این بانک نسبت به برگشت انتظارات تورمی هم هشدار داده است.

4

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

شاخص هفتگی

باز

شاخص کل بورس



شاخص فرابورس



کمترین مقدار
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28961      
 

بیشترین افزایش نسبت به  10روز قبل
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نمودار شاخص بورس





















تغییر نسبت به روز قبل





نمودار شاخص فرابورس
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مقدار شاخص بورس

تغییر نسبت به روز قبل

مقدار شاخص فرابورس
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صنایع با بیشترین و کمترین بازده در هفته گذشته

حفاری

فراورده های
نفتی

نساجی
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بازده هفته
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روند بازارهای موازی در هفته گذشته


روند هفتگی قیمت طالی آبشده

) روند هفتگی قیمت انس طال ( دالر






















 عیار18 روند هفتگی قیمت طالی
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بخش سوم
بازارهای جهان
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بازارهای جهانی
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بیت کوین

Bitcoin

به گزارش اقتصادآنالین ،بیتکوین به عنوان محبوبترین رمزارز بازار ،روز گذشته با امضای نهایی بایدن در بسته محرک مالی دوم به روند صعودی دو روز گذشته
خود ادامه داد .با ادامه روند صعودی بازار رمزارزها ،تحلیلگران پیش بینی کردهاند که ثبت رکوردهای جدید در این بازار بسیار قریب الوقوع خواهد بود .بیتکوین
در ساعات پایانی معامالت روز جمعه به قیمت  ۵7هزار و  332دالر معامله شد.

60000
55000
50000
45000

نفت
به گزارش پول نیوز به نقل از رویترز ،به دنبال تمدید کاهش تولید اوپک پالس و خوش بینی در مورد ترمیم تقاضا در نیمه دوم سال ،قیمت نفت خام برنت در پایان
معامالت روز جمعه در نزدیکی  70دالر باقی ماند .بر اساس این گزارش ،قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در پایان معامالت دیروز با  41سنت معادل  0.6درصد کاهش به 69

66

دالر و  22سنت رسید .قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز در پایان معامالت روز جمعه با  41سنت به  6۵دالر و  61سنت رسید.

65

Crude Oil

67

64
63

دالر

EUR/USD

به گزارش ایران اکونومیست ،دالر در معامالت جمعه با  0.2۸درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح  91.672واحد بسته شد و برای سومین روز متوالی صعود
کرد .در تازهترین دور از معامالت ،یورو  0.21درصد باال رفت و با رفتن به کانال  1.19به  1.19۸دالر رسید.

1.2
1.18
1.16

طال
با تحکیم قیمت اونس طال در باالی مرز  1700دالر ،احسااساات منفی در بازار تغییر کرده و تحلیلگران در نظرسانجی هفتگی کیتکونیوز رسایدن طال به کف قیمت
کوتاه مدت را پیش بینی کردند .به گزارش ایساانا ،با بهبود قیمت اونس طال از پایینترین حد  10هفته گذشااته ،نظرات به شاادت منفی در میان ساارمایه گذاران
غیرحرفه ای تغییر کرد.

Gold
1740
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شاخص های جهانی

TOKYO


NIKKIE 225


DAX
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بخش چهارم
تحلیل تکنیکال
رشکت های بنیاد شهید
رشکت های گروه دی
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زشریف

سهم پس از انجام افزایش سهماای در قیمت  5052ریال باز شهه

ممانده سهایم نماد ماب بازار با فرهار فم و ر بم اسهت ا اتا ات 5705ریال ممچدین حمایت ماب  4198ریال  3700ریال پیش ر ب سهم قمار

دارد.

نام شمکت باالتمین قیمت کمتمین قیمت قیمت پایانی حج اعااالت -ایلیون سم
زشمیف









ارزو اعااالت -ایلیارد ریال بازدمی مفت (درصه) بازدمی صدعت (درصه)
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بزاگرس

پیم تحلیل مفت گذشت ممانطور ک انتظار ای رفت قیمت ب احه د ب حمایتی 6296ریال تا 8603ریال اکدش نران داد

در این احه د در حال نوسان است ا خم ج از این ناحی ایتوانه سیگدال

خمیه بازگرت ر نه باشه.
نام شمکت باالتمین قیمت کمتمین قیمت قیمت پایانی حج اعااالت -ایلیون سم




بزاگمس

ارزو اعااالت -ایلیارد ریال بازدمی مفت (درصه) بازدمی صدعت (درصه)
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ثشاهد

در نماد ثرامه پس از شکست شهن قیمت 22866ریال ا ب احه د ب حمایتی  18901ریال اکدش نران داد
نام شمکت باالتمین قیمت کمتمین قیمت قیمت پایانی حج اعااالت -ایلیون سم
ثرامه









در حال نوسان است ا در اداا اتا ات 22866ریال پیش ر ب سم

جود دارد.

ارزو اعااالت -ایلیارد ریال بازدمی مفت (درصه) بازدمی صدعت (درصه)
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زکوثر

ممانطور ک در نسخ ب گذشت ب بولتن اشار شه قیمت ب احه د ب حمایتی رس شه اکدش نران داد

در حال تثبیت این ناحی است ا درصورت بازگرت شکست ر نه نز لی امهاف

37000ریال در گام ا ل 45000ریال در امحل ب بعه د ر از انتظار نیست .
نام شمکت باالتمین قیمت کمتمین قیمت قیمت پایانی حج اعااالت -ایلیون سم
زکوثم









ارزو اعااالت -ایلیارد ریال بازدمی مفت (درصه) بازدمی صدعت (درصه)
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وآوا

طبق انتظار پیش بیدی گذشت ا قیمت ب فیبوب  % 61.8اوج قبلی خود اکدش نران داد

بمگرت است ا حمایت ما اتا ات ماب رس شه ممچدان اعتبم بود

درصورت شکست ستف قبلی

امهاف باالتمب بماب سم اتصور مستی .
نام شمکت باالتمین قیمت کمتمین قیمت قیمت پایانی حج اعااالت -ایلیون سم
آا









ارزو اعااالت -ایلیارد ریال بازدمی مفت (درصه) بازدمی صدعت (درصه)
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زماهان

طبق پیش بیدی گذشت ا سم ب احه د ب اتا اتی  22000ریال ب خوبی اکدش نران داد

ممانده سایم نماد ماب بازار به ن تغییم احسوس در قیمت حج اعاال ا پیگیمب ای شود.

نام شمکت باالتمین قیمت کمتمین قیمت قیمت پایانی حج اعااالت -ایلیون سم
زاامان









ارزو اعااالت -ایلیارد ریال بازدمی مفت (درصه) بازدمی صدعت (درصه)
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ثعمرا


ممانطور ک انتظار ای رفت در نسخ ب پیرین بولتن اشار شه خط دایداایک نز لی در اکدش ب قیمت 10000ریال شکست شه

سم در حال تست اتا ات استاتیک 13500ریال است ا

درصورت شکست شهن این اتا ات مهف بعهب قیمت 17000ریال خوامه بود.
نام شمکت باالتمین قیمت کمتمین قیمت قیمت پایانی حج اعااالت -ایلیون سم




ثعمما

ارزو اعااالت -ایلیارد ریال بازدمی مفت (درصه) بازدمی صدعت (درصه)
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غدام

سههم اهههام بعههه از رسههیهن به احههه د  57مزارتواههان در جمههت اصههال حمکههت صههعودب خههود در حههال ریههزو اسههت ا احههه د ب حمههایتی  33تهها  38مزارتواههان اههی توانههه بههماب خمیهههاران
جذاب باشه.

نام شمکت باالتمین قیمت کمتمین قیمت قیمت پایانی حج اعااالت -ایلیون سم




اهام

ارزو اعااالت -ایلیارد ریال بازدمی مفت (درصه) بازدمی صدعت (درصه)
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تکشا

ممانطور ک انتظار داشتی بدابم تحلیل مفت ب گذشت بولتن قیمت تا احه د ب حمایتی 43500ریال پیرم ب کمد است ا قیمت ماب 50000ریال  54638ریال اتا ات ماب سم را سم مستده.
نام شمکت باالتمین قیمت کمتمین قیمت قیمت پایانی حج اعااالت -ایلیون سم




تکرا

ارزو اعااالت -ایلیارد ریال بازدمی مفت (درصه) بازدمی صدعت (درصه)
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وبوعلی

در نماد بوعلی طبق پیش بیدی مفت ب گذشت بولتن سطح حمایتی  5034ریال توانست اصال قیمت سم را اتوقف کده ا شکست اتا ات 6300ریال در مل ب ا ل بماب جهاشهن قیمت از این
ناحی الزاای است.

نام شمکت باالتمین قیمت کمتمین قیمت قیمت پایانی حج اعااالت -ایلیون سم




بوعلی

ارزو اعااالت -ایلیارد ریال بازدمی مفت (درصه) بازدمی صدعت (درصه)
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دی

طبق تحلیل گذشت ممانطور ک اشار شه ا با توج ب خطوط کانال م چدین خطوط فیبوناچی اوج آخم حمکت قیمت ا ناحی حمایتی  19000ریال ای توانه پایان اصال سم باشه بازگرت
قیمتی را از این ناحی اتصور مستی .
نام شمکت باالتمین قیمت کمتمین قیمت قیمت پایانی حج اعااالت -ایلیون سم
دب

643ا21

077ا21

496ا19

4.259

ارزو اعااالت -ایلیارد ریال بازدمی مفت (درصه) بازدمی صدعت (درصه)
82,875

-%8.11

%0.485
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ودی

طبق انتظارات تحلیل گذشت ا قیمت ب احه د حمایتی 19000ریال تا 22800ریال اکدش نران داد

در حال تست این ناحی ای باشه ا در صورت ازدست رفتن این ناحی بایه ادتظم قیمت

15000ریال باشی .
نام شمکت باالتمین قیمت کمتمین قیمت قیمت پایانی حج اعااالت -ایلیون سم




دب

ارزو اعااالت -ایلیارد ریال بازدمی مفت (درصه) بازدمی صدعت (درصه)
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دماوند

طبق پیش بیدی گذشهت ا سهم از ناحی حمایتی  42000تا 52000ریال بمگرهت

درحال تثبیت کف سهازب در این ناحی ای باشهه ا ممچدان حمایت 47700ریال ک مفت ب گذشهت اشهار شهه بماب

ترکیل الگوب سم شان کف اعتبم ای باشه.
نام شمکت باالتمین قیمت کمتمین قیمت قیمت پایانی حج اعااالت -ایلیون سم




داا نه

ارزو اعااالت -ایلیارد ریال بازدمی مفت (درصه) بازدمی صدعت (درصه)






بخش پنجم
تحلیل بنیادی رشکت قند اصفهان(قصفها)
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چکیده مدیریتی
تاریخچه شرکت
شرکت قند اصفهان(سهامی عام) به شناسه ملی  10100298674در تاریخ  7مرداد  1337به
صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره های  6211و  602مورخ  1340/07/01و
 1337 /05/07در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران و اصفهان به ثبت رسیده و
متعاقباً از مهرماه 1340شروع به بهره برداری نموده است .شرکت در تاریخ  1365 /08/20به
موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت سهامی عام تبدیل شده و در تاریخ
 1376/07/22در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است .در حال حاضر ،شرکت قند اصفهان
(سهامی عام) جزو شرکت های فرعی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا و واحد
تجاری نهایی گروه بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی می باشد .محل فعالیت اصلی شرکت در شهر
اصفهان واقع می باشد.
شرکت قند اصفهان با دریافت چغندرقندوشکر خام ،مواد اولیه محصوالت شکر سفید ،تفاله خشک
و مالس را تولید مینماید و با دریافت شکر خام از مشتریان به صورت کارمزدی خدمات تصفیه
را نیز انجام میدهد .شرکت همچنین برای سال  1399خدمات کارمزدی و خرید چغندر قند
انجام خواهد داد .گفتنی است ،شرکت قند اصفهان سازمانی پویا ،پیشرو ،مشتری مدار که به
پشتوانه سیستمهای به روز مدیریتی و منابع انسانی خود همواره در تالش است تا با فعالیت در
بازارهای داخلی بیشترین بازدهی را کسب نماید و در صورت مهیا بودن شرایط اقتصادی کشور
در بازارهای خارجی نیز حضور و دامنه فعالیت و کسب بازدهی خود را گسترش دهد.
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موضوع فعالیت
طبق ماده  2اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:
*تاسیس کارخانه قند و بهره برداری از آن.
* خرید مواد اولیه ،فروش تولیدات کارخانه و انجام کلیه امور اعم از تجاری ،صنعتی و کشاورزی.
*انجام هر گونه سرمایه گذاری و مشارکت که با موضوع فعالیت شرکت ،ارتباط داشته باشد.
*انجام فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی و خدمات آزمایشگاهی.
فعالیت اصلی شرکت طی سال جاری تولید و فروش شکر بوده است .نوع فعالیت در شرکت به صورت فصلی می باشد ،بدین صورت که  6ماهه ابتدای سال زمان تعمیرات و  6ماه پایان سال زمان بهره
برداری از چغندرقند می باشد.
ترکیب سهامداران و سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ  300میلیون ریال ( تعداد 30هزار سهم ،به ارزش اسمی هر سهم  10.000ریال با نام تمام پرداخت شده) بوده است که طی چند مرحله به مبلغ  195.000میلیون
ریال (شامل 195.000.000سهم 1.000ریالی با نام تمام پرداخت شده)به شرح جدول ذیل افزایش یافته است.

نکات مهم :ساختمان های شرکت در سال  1391در راستای مصوبه بند  39قانون بودجه سال  ، 1391مورد ارزیابی قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ  171میلیارد ریال طی انجام مراحل قانونی در سال
 1392به سرمایه شرکت منتقل شده است .همچنین موضوع افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین) و از مبلغ  195.000میلیون ریال به  10.557.979میلیون ریال (معادل 5.314
درصد) نیز مورد بررسی بازرس قانونی شرکت قرار گرفته است و اجرای موضوع ذکر شده بعد از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی می گردد.
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در حال حاضر ،سهامداران عمده شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:

بررسی ظرفیت اسمی تولید
ظرفیت اسمی تولید شکر حاصل از تصفیه شکر خام  30هزار تن و ظرفیت تولید واقعی آن در پایان سال  98بیش از  112هزار تن بوده است .این میزان تولید بر اساس کشش بازار و استراتژی های کاهش
بهای تمام شده فروش بوده است.
مقایسه ظرفیت اسمی با تولیدات واقعی بر اساس صورت های مالی  6ماهه حسابرسی شده منتهی به  1399/06/31به شرح جدول ذیل می باشد:
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بررسی وضعیت تولید
با توجه به استراتژیک بودن محصول تولیدی شرکت و پایین بودن تولید داخل نسبت به سرانه مصرف درصورتیکه واردات صورت نگیرد ،روند بازار برای فروش محصوالت طی دورههای مختلف مطلوب
خواهد بود و شرکت به سود مورد نظر دست خواهد یافت.
تولید شکر شرکت در نیمه دوم سال در حدود  2.5برابر تولید آ ن در نیمه اول سال بوده است .دلیل این امر نخست باال بودن حجم خرید چغندر در نیمه دوم سال (کشت بهاره) از یک سو و باالتر بودن
راندمان تجاری استحصال از سویی دیگر بوده است .باالترین میزان راندمان تجاری استحصال در نیمه اول سال  %12.26بوده در حالی که پایین ترین میزان راندمان تجاری در نیمه دوم سال  %12.8بوده
است .بیشترین میزان شکر تولیدی شرکت در سال  1396و به میزان تقریبی  78هزار تن بوده است .در آن سال تولید در کشور نیز به باالترین رقم خود یعنی  2میلیون تن رسید و با توجه به نیاز حدود
 2.3میلیون تنی شکر در کشور ،شرکت تنها  300هزار تن تا خودکفایی کامل در کشور فاصله داشت که متاسفانه برخی دالیل که در بخش مواد مصرفی به آن اشاره خواهد شد باعث شد تولید  2میلیون
تنی طی دو سال به  900هزار تن (بیش از  %50کاهش) برسد .تفاله خشک و مالس دو محصول فرعی شرکت هستند .متوسط وزن تولیدی تفاله خشک به ازای مصرف یک واحد چغندر حدود %7.5
می باشد ،و این عدد برای مالس حدود  %3می باشد.

برای پیش بینی مقدار تولید سال مالی  1399شرکت قند اصفهان ،بر اساس داده های تاریخی برآوردی بهره برداری از ظرفیت ارزیابی گزارش های ماهانه اخیر اعالم شده توسط شرکت برآورد گردیده
است .ضمناً ،برای پیش بینی سال های 1400و 1401شرکت مذکور ،با توجه به شرایط حاکم بر صنعت قند و شکر و کاهش مقدار تولید نسبت به مصرف داخلی برای سالهای آتی بدون تغییر لحاظ
گردیده است.
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بررسی وضعیت فروش

در سال مالی  98مقدار فروش شکر تولیدی از چغندرقند حدود  60.000تن بود در حالی که تولید آن تنها  38.500تن بوده و شرکت حدود  21.600تن آن را از محل موجودی کاال در انبار خود به فروش
رسانده است .برای دو سال پیش بینی شده انتظار می رود موجودی انبار شکر تولیدی از چغندرقند حدود  1.000تن بوده و تولید و فروش مقداری شکر با هم برابر باشند( .با توجه به نیاز کشور به شکر و
حذف ارز  4.200تومانی واردات شکر خام) انتظار می رود ،محصول شکر تولیدی از شکر خام خریداری در سال های آینده به صفر برسد و در مقابل تصفیه شکر خام دولتی همچنان با شدت و ضعف ادامه
داشته باشد .شرکت در حال حاضر ،برای این بخش تنها هزینه حقوق و دستمزد و به میزان هر تن حدود  215.000تومان وجه دریافت می کند .همچنین ،برای برآورد کارشناسی مقدار فروش سال های
 1400و  1401مقدار فروش شکر تولیدی از چغندرقند به صورت ثابت درحدود  65.000تن لحاظ شده است.
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متوسط نرخ فروش شکر در  9ماهه منتهی به  1399/09/30کیلویی حدود  6.400تومان بوده است .طبق آخرین افشا اطالعات با اهمیت شرکت و افزایش نرخ فروش شکر ،در مصوبه قبلی کارگروه تنظیم
بازار به این صورت که در کیسه  50کیلویی درب کارخانه  73.000ریال تعیین شده بود که مبلغ  68.000ریال برای کارخانه و مبلغ  5.000ریال آن جهت واریز به حساب دولت در نظر گرفته شده بود که
با مصوبه جدید مبلغ  5.000ریال سهم دولت حذف و نرخ فروش درب کارخانه  66.500ریال تعیین گردیده است .در ضمن ،از زمان رشد نرخ دالر (ابتدای سال  )97تا به امروز که نزدیک به دو و نیم سال
می گذرد ،نرخ مالس ،%737نرخ تفاله خشک %236و نرخ شکر سفید حدود  %221افزایش نرخ داشته است .برای هر نیمه از سال بعد به صورت جداگانه نرخ شکر در نظر گرفته شده است و انتظار می
رود ضریب نرخ چغندرقند به شکر حدود  %14باشد .این نسبت در دو سال مالی اخیر هم حدود  %11بوده است .بنابراین ،نرخ شکر برای نیمه اول سال بعد ،حدود 7.140تومان و نیمه دوم  7.333تومان از
قرار کیلویی باشد .اخیراً ،ارز دولتی واردات شکر خام حذف شده است و این امر باعث می شود در صورتی که دالر نیمایی سال بعد را  23.000تومان ،نرخ هر تن شکر خام را  300دالر ،تعرفه واردات را
 %20و هزینه حمل را  50دالر در نظر بگیریم ،نرخ شکر حدود  9.800تومان به ازای هر کیلو خواهد بود که حدود  %2کمتر از نرخ متوسط مفروضی ما برای سال بعد خواهد بود ،هر چند که فاصله قیمتی
ایجاد شده با حذف ارز  4.200تومانی تا حدود زیادی بر طرف خواهد شد .به نظر می رسد ،مبلغ فروش در پایان سال مالی جاری در مجموع به  557میلیارد تومان و در پایان سال مالی  1400به مبلغ
 703میلیارد تومان برسد .و انتظار رشد  %26در فروش ریالی شرکت پیش بینی گردیده است.
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بررسی پیش بینی بهای تمام شده

براساس جدول فوق ،عمده ترین مبلغ بهای تمام شده مربوط به هزینه مواد مستقیم مصرفی است و عالوه بر آن هزینه سربارساخت نیز در رتبه دوم اهمیت قرار دارد .مواد اولیه مصرفی شرکت به میزان
 100درصد از داخل کشور تامین می گردد .همچنین ،ماده استراتژیک شرکت محصول چغندرقند به میزان  98درصد نقش اصلی را ایفا می نماید .برآورد کارشناسی مصرف مواد اولیه برای سال مالی 1400
الی 1401را با توجه به تناسب افزایش مقدار تولید محصول شکر لحاظ شده است که در  9ماهه سال  99در حدود  80درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است .بهای تمام شده دوره مالی منتهی
به 1399/09/30نسبت به دوره مشابه سال قبل ،به میزان  123درصد رشد داشته است و این موضوع عمدتًا ناشی از افزایش بهای خرید مواد اولیه و هزینه های مرتبط همانند دستمزد مستقیم و غیر
مستقیم بر اساس قوانین و مقررات بوده است و پیش بینی می شود این افزایش برای سال های آتی بین  20تا  25درصد باشد.
مواد اولیه مصرفی برای سال های آتی با توجه به درصد افزایش میزان تولید و نرخ خرید مواد اولیه ،به صورت زیر پیش بینی گردیده است:

برای پیش بینی نرخ فروش مواد اولیه مصرفی سال  1400شرکت قند اصفهان ،گزارش مقادیر واقعی اخیر شرکت بر مبنای داده های برآورد شده گذشته تهیه گردیده است .ضمناً ،برای پیش بینی سال
مالی 1400و 1401شرکت مذکور ،با توجه به شرایط نرخ تورم و هزینه حمل با افزایش نرخ 35درصد و 22درصد لحاظ شده است.
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بررسی تهدیدها و فرصت های حاکم بر فعالیت شرکت
نقاط قوت صنعت:
عمده ترین نقطه قوت این صنعت در حال حاضر ،مصرف شکر در صنایع مختلف در داخل کشور است که همواره فروش محصول با کمترین مشکل صورت گرفته است و نگرانی خاصی در رابطه با فروش
محصول وجود ندارد( .مگر در موارد واردات بی رویه به صورت مقطعی).
نقاط ضعف:
عمده ترین نقطه ضعف این صنعت وابستگی شدید به تامین کنندگان مواد اولیه (کشاورزان) می باشد که رفتارهای اقتصادی غیر قابل پیش بینی داشته و کشت چغندرقند وابستگی بسیار زیادی به بازار
سایر محصوالت زراعی دارد.
فرصت ها:
بزرگترین فرصت در اختیار این صنعت امکان تولید در طول سال و خروج از تولید فصلی می باشد .در گذشته فقط در فصل بهار تولید شکر از چغندرقند انجام می شد .اما هم اکنون برای ششمین سال
متوالی ،عالوه بر فصل بهار از چغندرقند موجود در فصل پاییز نیز به منظور تولید شکر استفاده می شود.
تهدیدها:
بزرگترین تهدید در این صنعت ،شکر سفید وارداتی از سایر کشورها و مازاد بر نیاز داخل کشور می باشد که منجر به کاهش فروش داخلی و اف زایش ذخیره شکر شده و با توجه به نرخ های مصوب (بدون
افزایش) موجب عدم استفاده بهینه از سرمایه در گردش است و هزینه های مالی به شرکت تحمیل می گردد.
رقبا
رقبای شرکت ،قند چهارمحال ،قند پیرانشهر میباشن د .لیکن ،شرکت قند اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی و تولیدات و شهرت در رتبه اول بین رقبا را دارا می باشد.
شرکت با دریافت چغندرقند و شکرخام (مواد اولیه)؛ شکرسفید ،تفاله خشک و مالس تولید می نمای د و با دریافت شکر خام از مشتریان به صورت کارمزدی خدمات تصفیه را نیز انجام می دهد .شرکت
مذکور ،برای سال  1399نیز خدمات کارمزدی و خرید چغندرقند انجام خواهد داد که با توجه به وضعیت آب و هوایی و سایر عوامل تاثیرگذار ،تحویل چغندرقند بیشتر از سال  1398خواهد شد .بیشترین،
مقدار جذب چغندرقند در نیمه دوم سال  1399می باشد.
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ترازنامه سه ساله شرکت

نسبت های مالی شرکت



هفته چهارم اسفند ماه 1399

پیش بینی سود هر سهم شرکت ،در سال های  1399الی 1401

جهت پیش بینی سود سال های مالی  1399الی 1401مفروضات ذیل در نظر گرفته شده است:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

برآورد مقدار تولید شرکت مذکور ،برای سال مالی  1400و  1401بدون تغییر به مقدار  195.000تن در نظر گرفته شده است.
نسبت مقدار فروش به تولید ،مطابق عملکرد سالهای گذشته در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش انواع محصوالت برای سال مالی 1400نیز معادل  25درصد رشد نسبت به سال قبل و سال مالی  1401معادل  20درصد لحاظ گردیده است.
میزان مواد اولیه با توجه به تغییر ترکیب تولیدات در سال 1400و  1401بر اساس میزان مصرف مواد در عملکرد مالی سال  1399در نظر گرفته شده است.
تعیین قیمت محصوالت اصلی شرکت با توجه به قیمت های مواد اولیه و نرخ تورم لحاظ می شوند.
دستمزد مستقیم سال  1400و  1401به ترتیب با توجه به میزان افزایش حقوق مقررات قانون کار (25درصد) محسوب شده است.
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➢
➢
➢
➢

هزینه سربارساخت با توجه به اینکه عمده آن را حقوق و دستمزد غیر مستقیم و مواد غیر مستقیم تشکیل می دهد ،نسبت به سال قبل به میزان 25درصد در نظر گرفته شده است.
از نرخ مالیات عملکرد شرکت مذکور در دوره های قبل استفاده شده است.
سایر موارد ارائه شده در صورت های مالی شرکت ،برای سال های مالی 1400و  1401با در نظر گرفتن عملکرد واقعی سال  1399و رشد نرخ تورم لحاظ شده است.
با توجه به مفروضات فوق ،پیش بینی می شود شرکت قند اصفهان(سهامی عام) ،سودی معادل  4.480ریال برای سال مالی  1399را محقق سازد که نسبت به عملکرد واقعی سال مالی 1398
شرکت مذکور ،معادل  73درصد رشد خواهد داشت .همچنین ،برای سال مالی  1400نیز سودی به مبلغ  2.990ریال و سال مالی  1401مبلغ  3.087ریال برآورد می گردد.

نظر کارشناسی
با توجه به وابستگی های شرکت قند اصفهان به متغیرهای با اهمیت از جمله :قیمت جهانی شکر ،نرخ دالر ،هزینه حمل ،نرخ تورم ،و ...سود هر سهم شرکت ،تحت تاثیر موارد ذکر شده می باشد .بنابراین،
در چشم انداز سرمایه گذاری بلند مدت خرید و نگهداری سهم توصیه می شود.
شایان ذکر است میزان خرید و مدت نگهداری سهم بر اساس ریسک پذیری سرمایه گذاران تعیین و نظر کارشناسی را شامل نمی شود.



بخش ششم
ی
گزارش هفتگ رمز ارزها
منبع :رمز ارز نیوز
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افزایش قیمت بیت کوین به  ۵۵هزار دالر علیرغم صعود شاخص دالر آمریکا
با نزدیکتر شدن قیمت بیت کوین ) (BTCبه اوج تاریخی خود ،به نظر می رسد که همبستگی معکوس بین دالر آمریکا و این ارز دیجیتال به پایان رسیده است .در تاریخ  ۱۰مارس ،بیت کوین تنها ۲
درصد با رکورد تاریخی خود فاصله داشت و صعود شاخص دالر آمریکا ) (DXYنیز نتوانست روند صعودی این ارز دیجیتال را متوقف کند .در چند روز گذشته ،ارز دیجیتال برتر بازار پس از سقوط به
سطح  ۴۷هزار دالر ،یک روند صعودی به خود گرفت .از سوی دیگر ،با افزایش روزافزون عالقه سازمانها به بیت کوین ،قیمت آن نیز افزایش یافت .این اتفاق باعث شد که بیت کوین بار دیگر وارد کانال
 ۵۰هزار دالری شود .اما تقاضا در این سطح متوقف نشد و این ارز دیجیتال را به اوج قیمت دو هفته اخیر آن در حدود  ۵۷هزار دالر رساند .بر اساس دادههای ارائه شده توسط صرافی بیت استمپ
) ،(Bitstampباالترین قیمت روزانه بیت کوین در  ۲۴ساعت گذشته حدود  ۵۷،۴۰۰دالر بوده است .در این زمان ،فاصله بیت کوین با باالترین رکورد تاریخی آن به حدود هزار دالر ( ۱٫۷۵درصد) رسید.
با این حال ،بیت کوین موفق به حفظ این سطح نشد و در پی آخرین اصالحات قیمت ،به سطح فعلی  ۵۵،۴۹۹دالر رسید .نکته قابل توجه است این است که ارزش بازار بیت کوین درحال حاضر باالتر از
 ۱تریلیون دالر باقی مانده است.
مایکل ون ده پوپه) ، (Michaël van de Poppeتحلیلگر بازار کوین تلگراف ) (Cointelegraphمیگوید :مانع بعدی بیت کوین ،سطح  ۵۶هزار دالر است .تاکنون همه چیز خوب است .اگر بیت
کوین بتواند سطح  ۵۲هزار دالری را حفظ کند ،شاهد روند خنثی و آزمایش مجدد سطح  ۵۶هزار دالر خواهیم بود .با این حال ،برای جلوگیری از حرکت نزولی ،حفظ حمایت در سطح  ۵۲هزار دالر
بسیار حیاتی است .در زمان انتشار این خبر( پنجشنبه  ،)۹۹/۱۲/۲۱نشانههای زیادی برای بازگشت قیمت بیت کوین به سطح  ۵۲هزار دالر وجود ندارد؛ چون سرمایهگذاران سازمانی بیشتری در حال
ورود به بازار این ارز دیجیتال هستند .به عنوان مثال ،شرکت  American Residential Warrantyبا همکاری صرافی جمینی ) (Geminiقرار است در بیت کوین سرمایهگذاری کند .در همین
راستا ،تایلر وینکلواس) ، (Tyler Winklevossبنیانگذار جمینی می گوید :یک شرکت دیگر نیز تصمیم گرفته است که بیت کوین را به ترازنامه خود اضافه کند.از سوی دیگر ،دادههای دفتر سفارش
صرافی بایننس) ، (Binanceبزرگترین صرافی جهان از لحاظ حجم معامالت ،نشان میدهند که فروشندگان آماده فعالیت در سطح  ۵۶هزار دالر هستند و حمایت قوی نیز در سطوح کمتر از  ۴۹هزار
دالر وجود دارد.همانطور که اغلب گزارش می شود ،با صعود شاخص دالر آمریکا قیمت بیت کوین یک روند نزولی به خود میگیرد و برعکس .در حالی که این شرایط یکی از ویژگیهای اصلی بازار در
طول سال  ۲۰۲۰میالدی بود ،در سال جاری شاهد از بین رفتن قدرت این پدیده هستیم .طی دو هفته گذشته ،شاخص دالر آمریکا و قیمت بیت کوین هر دو به طور همزمان افزایش یافتهاند.
بر اساس گزارش جدید خبرگزاری بلومبرگ) ، (Bloombergقیمت بیت کوین ) (BTCمیتواند به بیش از  ۱۰۰هزار دالر افزایش یابد؛ چون موسسهها و شرکتها عرضه محدود بیت کوین را به طال
ترجیح میدهند.
بلومبرگ در آخرین گزارش خود در مورد ارزهای دیجیتال میگوید ،بازار بیت کوین همچنان در حال جذب سرمایههایی است که پیش تر به سمت بازار طال ،اوراق قرضه و سهام سرازیر میشد .در این
گزارش ،سطح  ۱۰۰هزار دالر به عنوان هدف بعدی برای قیمت بیت کوین پیش بینی شده و در عین حال ،مشخص شد که این ارز دیجیتال روند جایگزینی خود با طال را تازه آغاز کرده است .این روایت
که بیت کوین ،که برخی آن را طالی دیجیتال مینامند ،جایگزین طال خواهد شد ،طی یک سال گذشته در جامعه ارزهای دیجیتال به طور گستردهای مورد بحث قرار گرفته است .بحران اقتصادی ناشی
از همهگیری ویروس کرونا و تجدید توازن در صنعت مالی ،باعث افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال شده است.
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جدول اطالعات  ۱۰رمز ارز مطرح تا  ۲3اسفند



بخش هفتم
ی
معرف کتاب
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معرفی کتاب از خوب به عالی اثر جیم کالینز
کتاب «از خوب به عالی» نوشتهی «جیم کالینز» را «ناهید سپهرپور» به فارسی برگردانده است .نویسنده در این کتاب
با تاکید بر جملهی «خوب ،دشمن عالی است» ،به مخاطبان این نکته را یادآوری میکند که چرا تالش نکنیم که از
خوب به عالی برسیم؟ او با طرح این سوال که «آن دسته که خوب بودهاند ولی عالی نبودهاند ،چگونه میتوانند به
مرحلهی عالیبودن و تثبیت وضعیتشان اقدام کنند؟» سبب شکلگیری یک تیم تحقیق بیستویکنفری شد .این تیم
به مدت پنج سال فرایند تحقیقی خود را دنبال کردند تا دریابند چگونه شرکتهایی از موقعیت خوب به عالی رسیدهاند.
کتاب حاضر در نُه فصل تدوین شده که عنوان فصلهای آن از این قرار است« :خوب ،دشمن عالی است»« ،رهبری
سطح پنجم»« ،اول فرد ...بعد هدف»« ،با واقعیات ناخوشایند مقابله کنید»« ،مفهوم خارپشتی ،سادگی در چارچوب
سه محور»« ،یک فرهنگ مبتنی بر نظم»« ،شتابدهندههای تکنولوژی»« ،چرخهی رشد و چرخهی نابودی» و «از
رهسپاری به تعالی تا پایداری» .در توضیح پشت جلد آمده است« :از خوب به عالی همانطور که از اسمش برمیآید،
مسیر رشد و بالندگی را ترسیم میکند .عرصههای بزرگ اقتصادی را ارائه میدهد .راز موفقیت موسسات برتر دنیا را
بازگو میکند و ما را با عملکرد مدیران برتر آشنا میسازد .با متنی ساده و به دور از الفاظ تخصصی ،مفاهیم مدیریتی
را شرح میدهد .وجه تمایز آن از سایر کتابهای مدیریتی ،نگارش خالق آن است؛ بدین معنا که اصول و روشهای
مدیریتی را از قالب کلیشههای همیشگی خارج میکند و میگوید که همهی ما در هر زمینهای که فعال باشیم،
میتوانیم باال و باالتر برویم .میتوانیم افق دید خود را وسعت بخشیم و خود را از چمبرهی ماندن در وضعیت صرفا
خوب برهانیم .این کتاب ظاهرا یک کتاب اقتصادی و به عبارتی مدیریتی است؛ اما در نهایت ،هدف آن ارتقای سطح
تفکر بشر و رسیدن به رفیعترین جایگاههاست ».کتاب از خوب به عالی از سوی انتشارات «آوین» منتشر و روانهی
بازار کتاب شده است.



