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فصلنامه

مالی و اقتصادی

ل
بخش او 

چشمانداز اقتصادی و سیاسی ایران

بخش دو م

بازار سرمایه ایران

فهرستمطالب
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بخش سو م

43

بخش چهار م

53

بازار جهانی

تحلیل بنیادی شرکت توسعه معدني و صنعتي صبانور (کنور)
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چشمانداز

اقتصـادی و

سـیـاسـی ایران

ش «ریسک کشــور ایران :مؤسسههای فیچ و  »PRSو
توجه :این فصل ،از گزار 
دادههای صندوق بین المللی پول اقتباس شده است و هیچگونه دخل و تصرفی
از سوی تأمین سرمایه امید در اصل محتوا صورت نگرفته است.
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تحلیل اقتصاد کالن ایران براساس گزارش ریسک کشور ایران مؤسسۀ فیچ
مؤسسۀ فیچ در گزارشی با عنوان ریسک کشور ایران ،به تحلیل اقتصاد کالن ایران با رویکرد آیندهنگر پرداخته است .در این گزارش آمده
اســت که اقتصاد ایران به دلیل اعمال مجدد تحریمهای آمریکا ،که بر صادرات نفت و ورود سرمایهگذاری به کشور اثر منفی میگذارد،
تحت فشار بوده است .همچنین همهگیری کووید  19-و رکود مداوم قیمت نفت ،فعالیتهای اقتصادی و فضای اعمال سیاستهای مالی
را نیز برای دولت با مشکالتی مواجه ساخته است .در نتیجۀ این فعل و انفعاالت ،از ارزش پول ملی کاسته شده است و تورم افزایش یافته
است .چشم انداز مثبت اقتصادی میانمدت ایران تا حد زیادی به نتیجۀ مذاکرات برای بازگشت ایاالت متحده و ایران به توافق هستهای
بستگی دارد .با وجود اینکه توافق جدید هســتهای بین ایران و آمریکا چندان دور از انتظار نیست ،در حال حاضر این باور وجود دارد که
این توافق دستکم تا سال  2022به تعویق خواهد افتاد .سیاستهای داخلی (ناشی از عدم انجام تعهدات از سوی آمریکا) ،تسهیلکنندۀ
این موضوع به نظر نمیرســد و انعطافپذیری الزم برای دادن امتیازهای مورد انتظار طرف دیگر قرارداد ،از سوی ایران دیده نمیشود.
ً
احتماال باعث عدم بازگشت طرفین به مذاکرات نمیشود ،اما دستیابی به یک توافق را به تأخیر خواهد انداخت.
اگرچه این موضوعات
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ماتریس  SWOTاقتصادی ایران
جدول ( :)1-1تجزیهو تحلیل  SWOTاقتصادی ایران
عنوان

دسته

ایران بعد از عربستان سعودی دارای دومین ذخایر نفتی بزرگ دنیاست و بعد از روسیه دارای دومین ذخایر گازی بزرگ دنیا نیز هست.
نقاط قوت

صرفنظر از نفت و گاز ،ایران از نظر سایر منابع و معادن غنی بوده و در حوزۀ کشاورزی نیز قدرتمند است.
ً
عمدتا از قشر تحصیلکرده میباشد.
ایران از مزایای جمعیتشناختی بالقوه برخوردار است .جمعیت این کشور ،باال و
تحریمهای بینالمللی ،فضای اقتصادی و تجاری را محدود کرده است.

نقاط ضعف

حوزۀ بانکداری به دالیل مختلف با محدودیتهایی روبرو شده است.
حضور بخش نظامی در اقتصاد رقابت را برای بخش خصوصی تا حدودی دشوار کرده است.
محیط قانونگذاری بسیار چالشبرانگیز است که این امر سرمایهگذاری خارجی را دفع کرده است.
زیرساختهای حوزۀ نفت و گاز به اندازۀ کافی توسعه نیافته است و فضای قابل توجهی برای بیشینه کردن این منبع درآمدی ،وجود دارد.

فرصتها

ایران بازار مصرفکنندۀ بسیار بزرگی در اختیار دارد که میتواند مورد عالقۀ شرکتهای خارجی باشد مشروط به آنکه شرایط سیاسی و عملیاتی فراهم باشد.
انتظار میرود با ورود بایدن ،روابط آمریکا-ایران بهبود یافته و منجر به رفع برخی تحریمها گردد .این موضوع باعث رشد باالی تجارت خارجی به خصوص در
حوزۀ نفتی میگردد
کاهش تولید و صادرات نفت ،اقتصاد را با چاشهایی مواجه ساخته است .اگرچه صندوقی برای حفاظت از اقتصاد در دورههای کاهش قیمت نفت پیشبینی

تهدیدها

شده است اما با کمکهای بیش از اندازۀ این صندوق به دولت ،ظرفیت این ابزار نیز در معرض ریسک قرار گرفته است.
در صورتی که تصور جامعۀ جهانی ،به دلیل تأخیر شروع مذاکرات ،بر تعقیب اهداف ایران در راستای دستیابی به سالح هستهای باشد ،این موضوع میتواند
روابط ایران با کشورهایی نظیر چین ،روسیه و هند را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
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در جدول ( ،)1-1ماتریس تجزیه و تحلیل  SWOTاقتصادی کشــور ایران در قالب چهار زیربخش فرصتها ،تهدیدها ،نقاط قوت و نقاط
ضعف ارائه شده است .این ماتریس در گزارش فیچ و  PRSاز وضعیت اقتصاد ایران ارائه شده است.

چشمانداز اقتصادی ایران
براســاس گزارشهای مختلف ،انتظار میرود بحران کرونا در ســال  2021نیز اقتصاد را در معرض محدودیتها قرار دهد .از سوی دیگر،
علیرغم اینکه پیشبینی میشــود توافق قریبالوقوع و لغو تحریمها جهش قابل توجهی به اقتصاد بدهد ،اما سرعت کند مذاکرات بین
آمریکا و ایران بر سر بازگشت به توافقات هستهای برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) ،باعث میشود انتظار هرگونه توافق در سال جاری
بعید به نظر برسد .پیشبینی برای رشد اقتصادی در سال  2021برابر با  2/1درصد است این درحالی است که صندوق بین المللی پول رشد
اقتصادی ایران را برای پایان ســال  2021میزان  5/1درصد برآورد نموده اســت .اگرچه به نظر میرسد کشور با واکسیناسیون گسترده به
وضعیت مناسبی در بحران کرونا برسد و همچنین با وجود فرض دستیابی به توافق دیپلماتیک تا پایان سال  ،2022سطح باالی عدم ثبات
در منطقه ســرعت بازیابی اقتصاد را با کندی مواجه خواهد کرد .با توجه به این رویکرد ،پیشبینی فیچ برای رشد اقتصادی ایران در بازۀ
 2022-2025به طور میانگین برابر با  4/6درصد است .میانگین رشد اقتصادی ایران در همین بازه بر اساس پیشبینی صندوق بین المللی
پول مقدار  2/13درصد است .نمودار ( )1-1روند تغییرات و پیشبینی  GDPواقعی را برای اقتصاد ایران در بازۀ سالهای  2010لغایت 2021
نشان میدهد .مقدار نشان داده شده برای سال  2020به صورت تخمینی و برای سال  2021به صورت پیشبینی است.

4

WWW.OMIDIB.COM

OMID INVESTMENT BANK

همانگونه که پیشتر بیان شــد ،انتظار نمــیرود که ایاالت متحده

نمودار ( :)1-1روند تغییرات و پیشبینی  GDPواقعی ایران در بازۀ  2010لغایت 2021

و ایران در ســال  2021به تعهدات خود در قالب برجــام بازگردند و
این نشــان میدهد که تحریمها همچنان پابرجــا خواهد بود .به
نظر میرســد هردو طرف مذاکره در شــرایطی متوقف شدهاند که
منتظر اقدام مثبت از سمت طرف مقابل هستند و این امر روند آغاز
مذاکرات را با کندی همراه ساخته است .سیاستهای جدید ایران،
در محدودتر شــدن روابط دو کشور دخیل بوده و تصمیمگیر یهای
جدید را به تعویق میاندازد .بنابراین فرض بر این اســت که در کوتاهمدت محدودیتهای تجاری ایران از جمله تحریمهای نفتی برقرار
باشد .با این وجود ،در حال حاضر شاهد روند افزایشی تولید و صادرات نفت در ایران هستیم که میتواند به دلیل افزایش حجم صادرات
به سمت چین از ابتدای سال  2021باشد .تداوم تنشها میان آمریکا و چین میتواند بر میزان صادرات نفتی ایران به چین اثرگذار باشد.
اما روند تغییرات تولید و صادرات نفت ایران ،با آنچه پس از توافق هستهای پیشبینی میشد ،تفاوت زیادی دارد .در سال  2015و پس از
توافق برجام پیشبینی میشد حجم صادرات نفتی ایران در سالهای  2021و  2022به ترتیب رشد بیش از  8و  30درصدی را از خود نشان
ً
کامال متفاوت است و حجم تولید نفت در نزدیکی کف تاریخی خود باقی خواهد ماند .پیشبینی جدید
دهد ،لیکن در حال حاضر شرایط
فیچ برای رشد صادرات نفتی ایران در سال  2021برابر با  2/5درصد و در ســال  2022برابر با  9/0درصد است .نمودار ( )2-1حجم صادرات
OMID INVESTMENT BANK
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نفتی ایران را طی سالهای  1996لغایت  2020برحسب هزار بشکه در روز نشان میدهد.
در شرایطی که در نمودار ( )2-1توصیف شده است،

نمودار ( :)2-1حجم صادرات نفتی ایران طی سالهای  1996لغایت  2020برحسب هزار بشکه

جریان ضعیف ورود ارز همچنان باعث فشار فروش به
ریال شده و احساسات و هزینههای مصرفکنندگان
را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .از زمان خروج ایاالت
متحده از برجام ،ارزش ریال بیش از  80درصد کاهش
یافته است .کاهش ارزش ریال نه فقط ناشی از خروج
از برجــام ،بلکه به دلیل افت قیمــت نفت و دیدگاه
انتظاری مردم در داخل کشــور روی داده است .فیچ
تورم را برای ســال  2021مقدار  40درصد پیشبینی
نموده است .پیشبینی صندوق بین المللی پول از تورم ایران برای سال  2021مقدار  39درصد است .نمودار ( )3-1روند تغییرات نرخ تورم
ساالنه را طی سالهای  2015لغایت  2021نشان میدهد.
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از سوی دیگر ،بحران کووید 19-همچنان باعث ایجاد

نمودار ( :)3-1روند تغییرات نرخ تورم ساالنه طی سالهای  2015لغایت 2021

مشکالتی در اقتصاد کشور خواهد شد و این موضوع
تا انتهای سال  2021و شاید تا بخشی از سال  2022ادامه
داشته باشد .تشــدید تدابیر فاصلهگذاری اجتماعی
ناشی از پیکهای نرخ ابتال و مرگومیر کرونا در ایران،
اثرات نامطلوبی در پی خواهد داشت.
چشــمانداز اقتصاد ایران از اواخر سال  ،2022به این
صورت اســت که تا آن زمان نه تنها واکسیناسیون به
طور گسترده انجام شده است بلکه ایران میتواند با مناسبات سیاســی و اقتصادی بینالمللی خود ،از بخشی از تحریمها رهایی یابد؛
چنانکه توافق بالقوه میان آمریکا و ایران در سال  2022محتمل به نظر میرسد و بالفاصله مزایایی در زمینۀ صادرات خواهد داشت .نمودار
( ،)4-1ارتباط میان تغییرات  GDPواقعی را با اعمال و رفع تحریمهای ایاالت متحده نشان میدهد.
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نمودار ( :)4-1روند تغییرات نرخ تورم ساالنه طی سالهای  2015لغایت 2021
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پیشبینی اجزای  GDPتا سال 2030
همانگونه که پیشتر عنوان شد ،اقتصاد ایران به دلیل اعمال تحریمها ،نوسانات قیمت نفت و بحران کرونا با مشکالتی مواجه شده است.
با وجود آنکه انتظار میرود با کاهش تحریمها از یک ســو و بهبود وضعیت کرونا در کشور از سوی دیگر در کوتاهمدت ،اوضاع بهبود یابد
اما باید توجه داشت که بسیاری از مشکالت و موانع ساختاری وجود دارد که همچنان رشد اقتصادی را پایینتر از توان بالقوۀ ایران نگاه
خواهد داشت.
ً
تقریبا ثابت بوده است .انتظار میرود
اقتصاد ایران تحت سلطۀ مصرف بخش خصوصی است و سهم آن از  GDPکل ،طی سالهای گذشته
این سهم در بلندمدت با لغو تحریمها افزایش یابد .اما با در نظر گرفتن مشکالت ساختاری در محیط تجارت ،انتظار میرود سرمایهگذار ی
ثابت در طی دهۀ آتی با چاشهایی مواجه باشــد .تراز تجاری نیز با افزایش صادرات نفتی ،در بلندمدت افزایش خواهد یافت .جداول
( )2-1تا ( )6-1به ترتیب روند تغییرات و پیشبینی نرخ رشــد  ،GDPمصرف بخش خصوصی ،سرمایهگذاری ثابت و تراز تجاری را طی
سالهای  2019لغایت  2030نشان میدهد.
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جدول ( :)2-1روند تغییرات و پیشبینی نرخ رشد  GDPاقتصاد ایران طی سالهای  2019لغایت 2030

ن انجام گرفته در ســالهای  2019و  2020منفی بوده و از سال  2021به ناحیۀ
جدول ( )2-1نشان میدهد نرخ رشد  GDPبراساس تخمی 
مثبت بازمیگردد و تا سال  2030در بازۀ رشد ساالنۀ محدودی نوســان خواهد داشت .بیشترین نرخ رشد برای سال  2023برابر با 5/5
درصد بوده و در پایان دهه با نرخ رشد  4/1و ســرانۀ  GDPمعادل  1میلیارد ریال به کار خود پایان خواهد داد .براساس پیشبینی فیچ،
 GDPاسمی کشور ایران در پایان سال  2030نسبت به پایان سال  ،2020بیش از  3برابر خواهد شد.
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جدول ( :)3-1روند تغییرات و پیشبینی مصرف بخش خصوصی اقتصاد ایران طی سالهای  2019لغایت 2030

جدول ( )3-1نشان میدهد طی ده سال آتی ،ســهم مصرف بخش خصوصی از  GDPدر بازۀ بسیار نزدیک به  50درصد نوسان خواهد
داشت اما از نظر مقدار برحسب ریال ،از حدود  15،515هزار میلیارد ریال در سال  2020به حدود  50،092هزار میلیارد ریال در سال 2030
افزایش خواهد داشت.
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جدول ( :)4-1روند تغییرات و پیشبینی مصرف بخش دولتی اقتصاد ایران طی سالهای  2019لغایت 2030

جدول ( )4-1نشان میدهد طی ده سال آتی ،سهم مصرف بخش دولتی از  GDPدر بازۀ بسیار نزدیک به  13درصد نوسان خواهد داشت
اما از نظر مقدار برحسب ریال ،از حدود  3،718هزار میلیارد ریال در سال  2020به حدود  12،798هزار میلیارد ریال در سال  2030افزایش
خواهد داشت.
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جدول ( :)5-1روند تغییرات و پیشبینی سرمایهگذاری ثابت در اقتصاد ایران طی سالهای  2019لغایت 2030

جدول ( )5-1نشان میدهد روند سهم سرمایهگذاری ثابت از  GDPدر کشور ایران نزولی خواهد بود و از  22درصد از  GDPدر سال 2019
به کمتر از  5درصد کاهش خواهد یافت .از نظر مقداری نیز ســرمایهگذاری ثابت از مقدار  5،447هزار میلیارد ریال در سال  2019به عدد
 4،712هزار میلیارد ریال در سال  2030خواهد رسید.
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جدول ( :)6-1روند تغییرات و پیشبینی تراز تجاری ایران طی سالهای  2019لغایت 2030

تراز تجاری به صورت اختالف بین صادرات و واردات کشور تعریف میشود .فیچ پیشبینی میکند که تراز تجاری کشور که در سال 2019
عدد منفی برآورد شده است ،به ناحیۀ مثبت بازگشته و تا سال  ،2030به عدد  6،278هزار میلیارد ریال افزایش یابد .همچنین نرخ رشد
افزایش تراز تجاری در سالهای  2022تا  2024به دلیل احتمال لغو تحریمها بسیار باال خواهد بود.
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صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت گنجینۀ امید ایرانیان
• تضمین سود روز شمار  18 %سالیانه و پرداخت ماهانۀ سود در اولین روز کاری بعد از 15ام هر ماه
• رتبۀ نخست در میان صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت با حجم باالتر از  10هزار میلیارد ریال در کسب بازدهی  3ماهه (6/8 %
بازدهی در  3ماه اخیر)
• تأیید درخواست های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در روز کاری ارائه درخواست
• واریز مبالغ ابطال در نخســتین روز کاری بعد از ارائه درخواست و امکان پرداخت مبالغ اسمی واحدهای ابطال شده درصورت اعالم
نیاز سرمایه گذار در همان روز
• امکان ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری با مراجعه به تمامی شعب بانک سپه در سراسر کشور
• سرمایه گذاری ایمن با ریسک حداقلی و با ضمانت نقدشوندگی

OMID INVESTMENT BANK
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بازار سرمایه ایران
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نمودار (:)1-2شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
1600000
1400/06/07, 1573406.5

ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎد ﺷﺒﻨﺪر و اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺮای
ﺧﺮوج ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ دو
ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﮥ ﺑﺎزار

1550000

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  4٥.2درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

1400/06/16, 1523059.92

1500000

1400/05/31, 1515548.58

1400/06/23, 1496962.68

ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻓﻮﻻد ،ﺷﺴﺘﺎ و

1400/06/09, 1496150.82

ﻓﻤﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در
اﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ داﺷﺘﻨﺪ

1400/05/18, 1433201.72

1450000

ﺗﺤﻠﯿﻒ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
1400/06/28, 1420479

ﭘﺎﯿﯾﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ در  5ﻣﺎه اﺧﯿﺮ

1400/05/13, 1406040.27

1400000

و روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﺖ از
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ
ﺧﺮوج ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و

1350000

ورود ﻣﺴﻘﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﺑﻮرس

1400/05/06, 1316504.55

1300000

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورۀ
ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪۀ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

1400/04/19, 1270744.26
1400/04/09, 1256978.21

1250000

1200000
1400/04/01, 1186921.47

1150000

1100000
1400/06/31

1400/06/29

1400/06/30

1400/06/28

1400/06/24

1400/06/27

1400/06/23

1400/06/21

1400/06/22

1400/06/20

1400/06/16

1400/06/17

1400/06/14

1400/06/15

1400/06/10

1400/06/13

1400/06/09

1400/06/08

1400/06/06

1400/06/07

1400/06/03

1400/06/01

1400/06/02

1400/05/31

1400/05/24

1400/05/23

1400/05/19

1400/05/20

1400/05/18

1400/05/16

1400/05/17

1400/05/13

1400/05/11

1400/05/12

1400/05/10

1400/05/09

1400/05/06

1400/05/04

1400/05/05

1400/04/28

1400/04/26

1400/04/27

1400/04/23

1400/04/21

1400/04/22

1400/04/19

1400/04/20

1400/04/16

1400/04/14

1400/04/15

1400/04/12

1400/04/13

1400/04/09

1400/04/08

1400/04/6

1400/04/07

1400/04/05

1400/04/01

1400/04/02
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نمودار (:)2-2شاخص کل بورس اوراق بهادار و قیمت دالر آزاد روزانه در فصل تابستان سال 1400
1,575,762

1,484,627
1,480,804

27,381

27,422

27,521

27,371

27,035

27,064

1,400,000
1,450,225

1,489,983

27,731

27,620

1,530,462

1,523,060

1,523,970
1,496,151
1,520,627

28,201

27,849

27,449

1,316,505

1,311,306

1,386,451

25,599

1,254,562

1,256,978

25,400

1,233,738

24,972

1,186,921

24,464

24,604

24,454

24,267

1400/06/30

1400/06/28

1400/06/24

1400/06/22

1400/06/20

1400/06/16

1400/06/14

1400/06/10

1400/06/08

1400/06/06

1400/06/02

1400/05/31

1400/05/23

1400/05/19

1400/05/17

1400/05/13

1400/05/11

1400/05/09

1400/05/05

1400/04/28

1400/04/26

1400/04/22

1400/04/20

1400/04/16

1400/04/14

1400/04/12

1400/04/08

1400/04/05
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ﮐﻞ
1400/04/01

ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ
دﻻر آزاد

1,100,000
24,000

ﺷﺎﺧﺺ

دﻻر

1,150,000
24,500

1,200,000
25,000

1,300,000
1,305,495

26,000

1,250,000
25,500

1,350,000
26,609
26,319

26,500

1,515,549

28,000

1,450,000
27,000

1,550,000
1,550,208

28,500

1,500,000
27,500

1,600,000

توجه :به دلیل اینکه دو عدد قیمت دالر و شاخص کل هم واحد نیستند در ترسیم نمودار از دو محور عمودی استفاده شده است.

OMID INVESTMENT BANK

نمودار (:)3-2تغییرات روزانۀ شاخصکل (هموزن) در فصل تابستان سال 1400

490000

446,893

450000

431,016
432,611

444,003
451,909

463,345

469,608

467,506

430000
415,499

422,690

382,082

392,487

410000
396,747

400,327

390000
373,187

1400/06/31

1400/06/29

1400/06/27

1400/06/23

1400/06/21

1400/06/17

1400/06/15

1400/06/13

1400/06/09

1400/06/07

1400/06/03

1400/06/01

1400/05/24

1400/05/20

1400/05/18

1400/05/16

1400/05/12

1400/05/10

1400/05/06

1400/05/04

1400/04/27

1400/04/23

1400/04/21

1400/04/19

1400/04/15

1400/04/13

1400/04/09

1400/04/07

1400/04/05

ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ )ﻫﻢ وزن(

1400/04/01
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470000

370000

350000

OMID INVESTMENT BANK
نمودار (:)4-2حجم معامالت روازنۀ بورس اوراق بهادار در فصل تابستان سال ( 1400میلیون سهم)

14,000
15,071

16,247

5,214
6,798

8,074

8,527

7,080

6,236

6,575

7,394

7,327
4,182

5,363

7,444

9,851

0
1400/04/12

1400/04/09

1400/04/08

1400/04/07

1400/04/06

1400/04/05

54,767

77,397

1400/06/16

1400/06/15

1400/06/14

1400/06/13

1400/06/10

1400/06/09

1400/06/08

1400/06/07

1400/06/06

1400/06/03

1400/06/02

1400/06/01

1400/05/31

1400/05/24

1400/05/23

1400/05/20

1400/05/19

1400/05/18

1400/05/17

1400/05/16

1400/05/13

1400/05/12

1400/05/11

1400/05/10

1400/05/09

1400/05/06

1400/05/05

1400/05/04

1400/04/28

1400/04/27

1400/04/26

1400/04/23

1400/04/22

1400/04/21

1400/04/20

1400/04/19

1400/04/16

1400/04/15

1400/04/14

1400/04/13

1400/04/12

1400/04/09

1400/04/08

1400/04/07

1400/04/06

1400/04/05

1400/06/31

1400/06/30

1400/06/29
55,645

1400/06/28

1400/06/31

1400/06/30

1400/06/29

1400/06/28

1400/06/24

1400/06/27
33,446

51,076
1400/06/23

1400/06/22

48,978
1400/06/21

1400/06/27

1400/06/24

1400/06/23

1400/06/22

1400/06/21

76,978

0

1400/06/20

20,000

1400/06/20

65,466

74,756

109,483

42,901

34,694

53,751

42,507

49,460

59,315

37,584

50,106

63,288

40,000
35,730

48,944

61,147

80,000
73,748

100,000

79,727

111,130

120,000

1400/06/17

نمودار (:)5-2ارزش معامالت روازنۀ بورس اوراق بهادار در فصل تابستان سال ( 1400میلیارد ریال)

1400/06/17

1400/06/16

1400/06/15

1400/06/14

1400/06/13

1400/06/10

1400/06/09

1400/06/08

1400/06/07

1400/06/06

1400/06/03

1400/06/02

1400/06/01

1400/05/31

1400/05/24

1400/05/23

1400/05/20

1400/05/19

1400/05/18

1400/05/17

1400/05/16

1400/05/13

1400/05/12

1400/05/11

1400/05/10

1400/05/09

1400/05/06

1400/05/05

1400/05/04

1400/04/28

1400/04/27

1400/04/26

1400/04/23

1400/04/22

1400/04/21

1400/04/20

1400/04/19

1400/04/16

1400/04/15

6,013

2,000
5,392

6,000

1400/04/14

4,000

1400/04/13

6,964

9,606

11,799

8,000
6,585

8,705

9,383

12,100

12,426

10,000

7,284

1400/04/01
1400/04/02

60,000

37,017

1400/04/01
1400/04/02
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12,000
12,030

16,000
14,686

18,000

OMID INVESTMENT BANK

نمودار (:)6-2ارزش معامالت روازنۀ فرابورس در فصل تابستان سال ( 1400میلیارد ریال)

400,000

300,000

215,003

133,005

193,706

72,616

137,304

163,018

50,389

118,628

204,043

213,165

35,149

27,200

10,000

2,040

3,382

3,309

2,591

2,077

2,652

2,486

2,336

3,022

3,625

3,239

4,574

0
1400/06/22

1400/06/21

1400/06/20

1400/06/17

1400/06/16

1400/06/15

1400/06/14

1400/06/13

1400/06/10

1400/06/09

1400/06/08

1400/06/07

1400/06/06

1400/06/03

1400/06/02

1400/06/01

1400/05/31

1400/05/24

1400/05/23

1400/05/20

1400/05/19

1400/05/18

1400/05/17

1400/05/16

1400/05/13

1400/05/12

1400/05/11

1400/05/10

1400/05/09

1400/05/06

1400/05/05

1400/05/04

1400/04/28

1400/04/27

1400/04/26

1400/04/23

1400/04/22

1400/04/21

1400/04/20

1400/04/19

1400/04/16

1400/04/15

1400/04/14

1400/04/13

1400/04/12

1400/04/09

1400/04/08

1400/04/07

1400/04/06

1400/04/05

1400/06/31

1400/06/29
4,307
1400/06/31

1400/06/30

1400/06/29

1400/06/28

1400/06/24

1400/06/27
3,079

3,269

3,783

5,497

2,000
1,584

2,462

3,991

5,521

7,101

6,854

6,000
5,142
6,171

8,000

1400/06/27

10,237

9,388

12,000

1400/06/23

نمودار ( :)7-2حجم معامالت روازنۀ فرابورس در فصل تابستان سال ( 1400میلیون سهم)

1400/06/23

1400/06/21

1400/06/17

1400/06/15

1400/06/13

1400/06/09

1400/06/07

1400/06/03

1400/06/01

1400/05/24

1400/05/20

1400/05/18

1400/05/16

1400/05/12

1400/05/10

1400/05/06

1400/05/04

1400/04/27

1400/04/23

1400/04/21

1400/04/19

1400/04/15

20,027

1400/04/13

1400/04/07

1400/04/05

26,131

0
1400/04/09

50,377

132,249

180,407

50,000
18,442

76,367

155,827

217,979

316,893

150,000
148,983

200,182
263,691

322,557

200,000
185,073

277,037

250,000

156,160

100,000

22,619

1400/04/01

4,000

1,494

1400/04/01
1400/04/02
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350,000
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نمودار ( :)8-2ارزش دالری بورس در فصل تابستان سال ( 1400میلیون دالر)

220000
216,859

215,640

225000

218,429

200000
197,280

200,145

202,435

1400/06/31

1400/06/24

1400/06/17

1400/06/10

1400/06/03

1400/05/27

1400/05/20

1400/05/13

1400/05/06

1400/04/30

1400/04/23

1400/04/16

1400/04/09

1400/04/02

12

11

10.28

10.22

11

10

9.09

9.20

9.30

9.65

9.77

9.86

9.80

10
9.26

9.56

9.79

10.05

10.27

10.29

10.05

10.44

10.85

1400/04/01

1400/06/31

1400/06/30

1400/06/29

1400/06/28

1400/06/27

1400/06/24

1400/06/23

1400/06/22

1400/06/21

1400/06/20

1400/06/17

1400/06/16

1400/06/15

1400/06/14

1400/06/13

1400/06/10

1400/06/09

1400/06/08

1400/06/07

1400/06/06

1400/06/03

1400/06/02

1400/06/01

1400/05/31

1400/05/24

1400/05/23

1400/05/20

1400/05/19

1400/05/18

1400/05/17

1400/05/16

1400/05/13

1400/05/12

1400/05/11

1400/05/10

1400/05/09

1400/05/06

1400/05/05

1400/05/04

1400/04/28

1400/04/27

1400/04/26

1400/04/23

1400/04/22

1400/04/21

1400/04/20

1400/04/19

1400/04/16

1400/04/15

1400/04/14

1400/04/13

1400/04/12

1400/04/09

1400/04/08

1400/04/07

1400/04/06

1400/04/05

1400/04/02
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205000
200,837

210000
207,192

215000
225,404

220,939

222,981

220,971

224,041

220,606

230000

195000

نمودار ( :)9-2نسبت  p/eبر مبنای  TTMبورس اوراق بهادار به صورت روزانه در فصل تابستان سال 1400

9

9

OMID INVESTMENT BANK

نمودار ( :)10-2نسبت  p/sبر مبنای  TTMبورس اوراق بهادار به صورت روزانه در فصل تابستان سال 1400
3.84

3.71

3.76

3.87

3.96

3.81

3.77

3.37

3.50

3.46

3.46

3.55

3.63

3.74

3.77

3.85

3.77

3.73

3.59

1400/04/01

120.00%

80.00%

60.00%

40.00%

-20.00%

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﯿﺘﺮوژن

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اوراق ﺑﻬﺎدار

ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﺘﻨﻮع

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ

ﻣﺨﺎﺑﺮات

0.0%

1400/06/21

1400/06/31

1400/06/30

1400/06/29

1400/06/28

1400/06/27

1400/06/24

1400/06/23

1400/06/22

وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮ از ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻨﻌﺘﯽ

-20.2%ﺷﯿﺮﯾﻨﯿﺠﺎت

 -19.2%ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر زﻣﯿﻨﯽ

 -19.0%ﭼﻮب

 -18.1%ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ

 -16.9%ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ

 -16.3%ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺳﺘﺎﻧﯽ

1400/06/20
-12.0%
ﺷﮑﺮ

1400/06/16

 -13.5%ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ

اﻧﺒﻮه ﺳﺎزی ،اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت

1400/06/17

-7.8%

-9.1%

-8.7%

-7.8%
ﺧﻮدرو

ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ

ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎی وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ

-7.6%

-6.7%

-6.5%
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری

0.0%
ﺳﯿﻤﺎن ،اﻫﮏ و ﮔﭻ

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی

-4.8%

1.4%

ﺣﻔﺎری

0.4%

1.0%

1.0%

ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران

3.1%

ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ

2.2%

ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ

4.8%

ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ-ﺑﺮق

4.2%

4.3%

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻏﺬی

7.5%

ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

5.3%

6.3%

ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو

9.6%

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﻏﯿﺮاﻫﻦ

9.0%

ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی

10.0%

وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ

15.6%

17.1%

ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت

16.4%

17.0%

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

اﻫﻦ و ﻓﻮﻻد
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ

24.4%

زﻏﺎل ﺳﻨﮓ

18.7%

21.6%

22.9%

داروﯾﯽ

24.9%

ﺑﯿﻤﻪ

ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط راه اﻫﻦ

24.7%

25.8%

ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ

34.8%

-40.00%
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

0.00%
36.3%

20.00%

ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ-ﻣﺘﻨﻮع

43.2%

52.5%

58.6%

76.6%

100.00%

-11.1%

نمودار ( :)11-2بازدهی صنایع در فصل تابستان سال 1400

ﻧﺴﺎﺟﯽ

115.0%

140.00%

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ

1400/06/15

1400/06/14

1400/06/13

1400/06/10

1400/06/09

1400/06/08

1400/06/07

1400/06/06

1400/06/03

1400/06/02

1400/06/01

1400/05/31

1400/05/24

1400/05/23

1400/05/20

1400/05/19

1400/05/18

1400/05/17

1400/05/16

1400/05/13

1400/05/12

1400/05/11

1400/05/10

1400/05/09

1400/05/06

1400/05/05

1400/05/04

1400/04/28

1400/04/27

1400/04/26

1400/04/23

1400/04/22

1400/04/21

1400/04/20

1400/04/19

1400/04/16

1400/04/15

1400/04/14

1400/04/13

1400/04/12

1400/04/09

1400/04/08

1400/04/07

1400/04/06

1400/04/05

1400/04/02
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OMID INVESTMENT BANK
نمودار (:)12-2نسبت  P/Eصنایع بر مبنای  TTMدر فصل تابستان سال 1400

800
849.4752

300
228.332

200
164.7418

ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران

33.5624

23.7069

ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ

ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه

8.6446

2.2564

3.8799

5.2587
وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮ از ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺣﻔﺎری

7.0545
ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری

5.4126
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺳﺘﺎﻧﯽ

8.15

8.2971
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ-ﻣﺘﻨﻮع
ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ

8.2198
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﻏﯿﺮاﻫﻦ

8.529

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ

9.6114

ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ

8.7936

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﯿﺘﺮوژن

ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی

ﺧﻮدرو

زﻏﺎل ﺳﻨﮓ

10.6583

12.4598

اﻫﻦ و ﻓﻮﻻد

9.9832

10.6929

12.1213

12.2794

ﺳﯿﻤﺎن ،اﻫﮏ و ﮔﭻ

12.6522

ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﺗﺠﻬﯿﺰات

12.4719

ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﺘﻨﻮع

ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎی وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری
ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت

12.9365

14.0505

ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

12.8521

13.6887
وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ

14.7573

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی

14.0809

داروﯾﯽ

15.5042

ﻣﺨﺎﺑﺮات

ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ

15.3044

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی

15.6345

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ

15.8117

17.5756

18.8703

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻏﺬی

17.4314

17.7387

ﺑﯿﻤﻪ

20.6413

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اوراق ﺑﻬﺎدار

19.4025

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر زﻣﯿﻨﯽ
اﻧﺒﻮه ﺳﺎزی ،اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت

20.991

22.0008

24.9944

ﭼﻮب

24.6556

ﺷﮑﺮ

29.1713

ﺷﯿﺮﯾﻨﯿﺠﺎت
ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو

27.8725

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط راه اﻫﻦ

32.1229

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ-ﺑﺮق

34.202

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ

47.3791

50.9215

ﻧﺴﺎﺟﯽ

50.05

0
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ

100

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
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جدول ( :)1-2اوراق منتشره شده در فصل تابستان سال 1400
نوع اوراق

نماد

فرابورس

متعهد پذیرهنویس و بازارگردان

نام ناشر/باني

مبلغ كل اوراق
منتشره (میلیون
)ریال

تاريخ انتشار

تاريخ سررسيد

اسناد خزانه
اسالمی

اخزا007

فرابورس

فاقد متعهد و بازارگردان

وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی
از دولت

50,000,000

1400/04/14

1403/09/12

اسناد خزانه
اسالمی

اخزا008

فرابورس

فاقد متعهد و بازارگردان

وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی
از دولت

50,000,000

1400/04/14

1403/09/19

مرابحه

اراد 90

فرابورس

امید،کاریزما،ثابت کمند،رهآورد آباد
مسکن،بانک گردشگری،سهم آشنا-فاقد
بازارگردان

وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی
از دولت

30,000,000

1400/06/17

1405/02/17

مرابحه

اراد 89

فرابورس

وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی
از دولت

30,000,000

1400/05/20

1404/11/20

مرابحه

اراد 88

فرابورس

نوین ،فاقد بازارگردان

وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی
از دولت

30,000,000

1400/05/20

1404/11/20

مرابحه

اراد 87

فرابورس

فاقد متعهد و بازارگردان

وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی
از دولت

73,200,000

1400/03/02

1404/03/04

مرابحه

اراد 87

فرابورس

لوتوس ،فاقد بازارگردان

وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی
از دولت

26,800,000

1400/03/02

1400/03/04

مرابحه

اراد 86

فرابورس

فاقد متعهد و بازارگردان

وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی
از دولت

100,000,000

1400/03/03

1402/04/04

مرابحه

اراد 85

بورس

فاقد متعهد و بازارگردان

وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی
از دولت

22,532,700

1400/03/04

1401/07/04

اوراق مرابحه

صیدک 404

سنفت 4003

لوتوس

شرکت بازرگانی سایپا یدک

1,500,000

1400/04/01

1404/04/01
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تمدن،ثابت سرآمد،گردشگری-فاقد
بازارگردان

OMID INVESTMENT BANK
نوع اوراق

نماد

بازار

متعهد پذیرهنویس و بازارگردان

نام ناشر/باني

مبلغ كل اوراق
منتشره (میلیون
ریال)

تاريخ انتشار

تاريخ سررسيد

اوراق مرابحه

صبهمن404

بورس

تمدن

شرکت بهمن موتور

5,000,000

1400/04/13

1404/04/13

اوراق مرابحه

کرمان 03

فرابورس

تمدن

شركت كرمان موتور

3,500,000

1400/06/14

1403/06/14

اوراق اجاره

صگستر
504

بورس

کاردان

شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایالم

1,200,000

1400/04/12

1405/04/12

اوراق اجاره

صملی404

بورس

امین

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

7,000,000

1400/05/05

1404/05/05

اوراق اجاره

تدبیر 04

فرابورس

لوتوس

شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر

10,000,000

1400/06/06

1404/06/06

سلف

سنفت
4003

انرژی

لوتوس

نفت خام سبک داخلی عرضه شده توسط
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی
از دولت

2,975,000

1400/06/30

1401/02/30

سلف

ساباد 021

انرژی

لوتوس

شرکت توليد نيروی برق آبادان

1,000,000

1400/06/29

1402/06/28

امید

شهرداری کرمانشاه

1,000,000

1400/04/12

1404/04/12

امید

شهرداری کرمانشاه

1,700,000

1400/04/05

1404/04/05

امید

شهرداری زنجان

600,000

1400/04/28

1404/04/28

امید

شهرداری اصفهان

4,300,000

1400/04/05

1404/04/05

اوراق مشارکت
اوراق مشارکت

عرضه نشده

اوراق مشارکت
اوراق مشارکت

مصفها404

بورس

OMID INVESTMENT BANK

27

OMID INVESTMENT BANK

18,000,000

نمودار ( :)13-2ارزش بازاری صنایع در تاریخ ( 1400/06/31میلیارد ریال)

16,000,000

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران

وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮ از ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ

ﻧﺴﺎﺟﯽ

ﭼﻮب

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر زﻣﯿﻨﯽ

ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ

ﺣﻔﺎری

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻏﺬی

وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ

ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ

ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﺗﺠﻬﯿﺰات

زﻏﺎل ﺳﻨﮓ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ

ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰی

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط راه اﻫﻦ

ﺷﮑﺮ

ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ

ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎی وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی

ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﺷﯿﺮﯾﻨﯿﺠﺎت

اﻧﺒﻮه ﺳﺎزی ،اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت

ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه

ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ-ﺑﺮق

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی

ﺳﯿﻤﺎن ،اﻫﮏ و ﮔﭻ

ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﺘﻨﻮع

ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺧﺪﻣﺎت

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

داروﯾﯽ

ﻣﺨﺎﺑﺮات

ﺧﻮدرو

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اوراق ﺑﻬﺎدار

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﯿﺘﺮوژن

ﺑﯿﻤﻪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺳﺘﺎﻧﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﻏﯿﺮاﻫﻦ

ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری

ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ

ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی

ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ-ﻣﺘﻨﻮع

اﻫﻦ و ﻓﻮﻻد

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
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شــاخص هرفيندال ـ هيرشــمن از شــاخصهای اندازهگیری

نمودار ( :)14-2شاخص  HHIدر حوزۀ تعهد پذیرهنویسی در فصل تابستان سال 1400
5510.2

رقابتپذیری صنعت برای اندازهگیری میزان تمرکز بازار محسوب

6000.0
5000.0

میشود .در شاخص هرفيندال ـ هيرشــمن سهم بازار هر یک از

4000.0

3235.2

2695.1

1962.5

شرکتهای دارای صندوق سرمایهگذاری از مجموع خالص ارزش

1365.6

1397.9

زﻣﺴﺘﺎن

ﭘﺎﯿﯾﺰ

3000.0
2000.0
1000.0
0.0

داراییهای کل صندوقهای سرمایهگذاری محاسبه میشود.

ﺑﻬﺎر

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
1400

ﺑﻬﺎر

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
1399

حداکثر مقدار این شاخص  10،000اســت که بیانگر تمرکز کامل صنعت متشکل از یک شرکت است .در صورتی که شاخص کمتر از 1،500
ً
نسبتا رقابتی و باالتر از  2،500واحد ،بازار به شدت متمرکز
واحد باشد ،بازار رقابتی است و اگر شاخص بین  1،500تا  2،500واحد باشد ،بازار
به حساب میآید.
نمودار ( :)16-2میانگین نرخ بهرۀ بدون ریسک ( )Rfدر فصل تابستان سال 1400

نمودار ( :)15-2درصد انواع اوراق منتشر شده در فصل تابستان سال 1400
1.7 %

0.232

0.233
0.226

0.229

0.227

0.224

0.225

0.23

0.225

7.1 %

0.235

0.219

0.218

0.217

0.215

0.213

0.212

0.208

0.207

1400/05/20

0.205

0.206

1400/05/23

0.207

0.204

0.206

0.208

91.2%

0.215
0.207

0.211

0.214

0.217

0.217

0.219

0.218

0.217

0.22

0.216

0.219

0.225

0.21
0.205
0.2

1400/06/31

1400/06/29

1400/06/30

1400/06/28

1400/06/27

1400/06/24

1400/06/23

1400/06/22

1400/06/21

1400/06/20

1400/06/17

1400/06/16

1400/06/14

1400/06/15

1400/06/10

1400/06/13

1400/06/09

1400/06/08

1400/06/07

1400/06/06

1400/06/03

1400/06/02

1400/06/01

1400/05/31

1400/05/24

1400/05/19

1400/05/17

1400/05/18

1400/05/16

1400/05/13

OMID INVESTMENT BANK
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نمودار ( :)17-2ارزش معامالت اوراق با درآمد ثابت بلوکی در بورس در فصل تابستان سال ( 1400میلیارد ریال)

10

9
11
14

13

12
20

19

18

17
27

26

25

24

23

22

4000000

2850000

4130000

3800000

2000000

500000
20000

240000

950000

800000

200000

380000

700000

1000000

200000

1400/06/15

1400/06/14

1400/06/13

1400/06/09

1400/06/08

1400/06/07

1400/06/06

1400/06/03

1400/06/01

1400/05/31

1400/05/24

1400/05/23

1400/05/20

1400/05/19

1400/05/18

1400/05/17

1400/05/16

1400/05/11

1400/05/05

460000

1400/05/04

1400/04/27

1400/04/23

1400/04/15

1400/04/13

1400/04/09

1400/04/06

300000

0
1400/04/28

994990

1570000

2000000

1000000

299000

1500000
1350000

2500000

2000000

3000000
3020000

3500000
3290000

4500000

270000

425215

1400/06/31

1400/06/29

1400/06/28

1400/06/22
1400/06/23

3000000
1400/06/21

1400/06/20

1400/06/17

نمودار ( :)18-2حجم معامالت اوراق با درآمد ثابت بلوکی در بورس در فصل تابستان سال 1400

1400/06/16

36

35

34

33

32

31

30

29

28

1400/04/01

30

8

7

6

5

4
37
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3

2

1
21

0
577.719
260.4

16

700
653.7

15

190.4
379.99962

1161.6

500
294.525
99.39592

2000

1569.713
1348.894

3000
2988.6826
2934.6

1500 1308.15

994.99

3500
3280.32

1000

50

2500

2000
2000

4000
3774.528
4048

285.0068
20

4500

OMID INVESTMENT BANK
نمودار ( :)19-2ارزش معامالت اوراق با درآمد ثابت عادی در بورس در فصل تابستان سال ( 1400میلیون ریال)

5000000

4000000

2000000

1000000

0
233,384.47

417,645.76

208,993.96

1400/06/17

1400/06/31

1400/06/29

1400/06/27

1400/06/23

1400/06/21

7,038.46

38,631.48

1400/06/13

1400/06/09

1400/06/07

1400/06/03

1400/06/01

1400/05/24

1400/05/20

1400/05/18

1400/05/16

1400/05/12

1400/05/10

1400/05/06

1400/05/04

1400/04/27

1400/04/23

1400/04/21

1400/04/19

1400/04/15

1400/04/13

1400/04/09

1400/06/15

10,537.62

240,964.93

251,578.98

109,856.67

40,294.86

4,307.60

3,484.99

92,148.84

150,019.40

1,955.95

34,998.77

1400/04/07

1400/04/05

1400/04/01

6000000

5000000
5000506

4000000
3215975

5068487

3000000

2000000

0
48

110007

10022

4400

3543

1400/04/23

233494

84300

3224

1400/06/31

1400/06/29

1400/06/23

1400/06/21

1400/06/17

1400/06/15

1400/06/13

1400/06/09

1400/06/27

250000

206

38897

9550

150100

200000

1400/06/07

1400/06/03

1400/06/01

1400/05/24

1400/05/20

1400/05/18

1400/05/16

1400/05/12

1400/05/10

1400/05/06

1400/05/04

1400/04/27

2420

150020

1400/04/19

1400/04/15

1400/04/13

1400/04/09

1400/04/07

1400/04/05

1400/04/21

1930

4024

35148

1000000
382025

1555536

1400/04/01
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3000000

1,458,026.61

3,215,877.02

5,000,498.98

5,068,277.96

6000000

نمودار ( :)20-2حجم معامالت اوراق با درآمد ثابت عادی در بورس در فصل تابستان سال 1400

OMID INVESTMENT BANK

نمودار ( :)21-2ارزش معامالت اوراق با درآمد ثابت بلوکی در فرابورس در فصل تابستان سال ( 1400میلیارد ریال)

250000

200000

300000

131,226.17

12,863.66

95,875.28

43,440.94

104,868.86

100,039.51

90,833.93

168,294.68

262,030.74

25,772.16

90,555.01

185,751.07

0
4,888.95

65,231.10

151,935.52

240,210.03

50000

585.58
47,579.65

171,808.22

253,905.83

350000

346,854.91

150000
137,523.66

1400/06/31

1400/06/29

1400/06/27

1400/06/23

1400/06/21

1400/06/17

1400/06/15

1400/06/13

1400/06/09

1400/06/07

1400/06/03

1400/06/01

1400/05/24

1400/05/20

1400/05/18

1400/05/16

1400/05/12

1400/05/10

1400/05/06

1400/05/04

1400/04/27

1400/04/23

1400/04/21

1400/04/19

1400/04/15

1400/04/13

1400/04/09

1400/04/07

1400/04/05

400000000

350000000

250000000

200000000

150000000
137768000

145563621

64943000

13950223

178909343
107022699

366900747

301078831

161791156

181361990
278253400

1524037

5251207

27504428

96448931
199985835

183602381

50000000

5242455

78964192

166980025

262637930

182548194

274617120

300000000

151998784

0

100000

3,424.02

1400/04/01

100000000

3595000

1400/06/31

1400/06/29

1400/06/27

1400/06/23

1400/06/21

1400/06/17

1400/06/15

1400/06/13

1400/06/09

1400/06/07

1400/06/03

1400/06/01

1400/05/24

1400/05/20

1400/05/18

1400/05/16

1400/05/12

1400/05/10

1400/05/06

1400/05/04

1400/04/27

1400/04/23

1400/04/21

1400/04/19

1400/04/15

1400/04/13

1400/04/09

1400/04/07

1400/04/05

1400/04/01
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400000

نمودار ( :)22-2حجم معامالت اوراق با درآمد ثابت بلوکی در فرابورس در فصل تابستان سال 1400

OMID INVESTMENT BANK
نمودار ( :)23-2ارزش معامالت اوراق با درآمد ثابت عادی در فرابورس در فصل تابستان سال ( 1400میلیارد ریال)

60000

50000
63,747.94

10000
4,273.36

2,178.42

3,771.75

2,654.19

8,736.16

5,902.71

2536127

2818244

3272345

3039394

2814454

1940887

3612884

3447540

4261939

4856637

8886903

4320109

8692814

18097981

40000000

0
1400/06/17

1400/06/15

1400/06/13

1400/06/09

1400/06/07

1400/06/03

1400/06/01

1400/05/24

1400/05/20

1400/05/18

1400/05/16

1400/05/12

1400/05/10

1400/05/06

1400/05/04

1400/04/27

1400/04/23

1400/04/21

1400/04/19

1400/04/15

1400/04/13

1400/04/09

1400/04/07

1400/04/05

1400/06/31

3,232.91
1400/06/29
5075746
1400/06/31

1400/06/29

1400/06/27

1400/06/23
69260656

10000000
3034546

30000000
24694524

50000000

34818869

60000000

1400/06/23

3,739.69

4,274.61

70000000

63525819

80000000

1400/06/21

نمودار ( :)24-2حجم معامالت اوراق با درآمد ثابت عادی در فرابورس در فصل تابستان سال 1400

1400/06/21

1400/06/17

1400/06/27

3,998.86

7,264.90
1400/06/15

1400/06/13

1400/06/09

1400/06/07

1400/06/03

1400/06/01

1400/05/24

1400/05/20

1400/05/18

1400/05/16

1400/05/12

1400/05/10

1400/05/06

1400/05/04

2,598.50
1400/04/27

1400/04/21

1400/04/19

1400/04/15

1400/04/13

1400/04/09

1400/04/07

1400/04/05

1,168.45

0
1400/04/23

1,120.64

1,793.22

1,781.78

2,147.60

2,407.41

2,257.21

1400/04/01

20000000

2715090

1400/04/01
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20000

3,168.98
15,776.91

30000
22,481.85

40000
33,670.16

62,767.55

70000

OMID INVESTMENT BANK

صندوقهای سرمایهگذاری

0.8

نمودار ( :)25-2عملکرد سه ماهۀ (ساالنه شده) صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با خالص ارزش دارایی بیش از  10هزار میلیارد ریال

0.6

0.2

-0.2
-14.2%

-8.4%

-3.5%

-0.8%

0
0.1%

2.1%

2.7%

2.7%

3.0%

3.4%

3.6%

4.2%

4.6%

5.1%

5.3%

5.5%

5.5%

5.7%

6.1%

6.1%

6.4%

6.6%

8.2%

8.5%

9.2%

10.3%

10.4%

10.7%

11.4%

13.6%

15.0%

15.3%

15.5%

16.2%

16.6%

17.1%

18.9%

20.4%

22.0%

22.3%

23.1%

24.8%

32.0%

32.0%

-0.4
-28.1%

ﭘﺎرﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﭙﻬﺮ

ارزش آﻓﺮﯾﻨﺎن دی

ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎ

آرﻣﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ

اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان

ﮐﺎرﮔﺰاری ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ

ﯾﮑﻢ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ

آﺗﯿﻪ ﻧﻮﯾﻦ

ﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎن

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون ﺻﺒﺎ

ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ

ﻧﮕﯿﻦ رﻓﺎه

اﻓﻖ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﺳﺮآﻣﺪ

ﭘﺎداش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻬﮕﺰﯾﻦ

اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آرﻣﺎﻧﯽ

اوج ﻣﻠﺖ

ره آورد آﺑﺎد ﻣﺴﮑﻦ

ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ زرﯾﻦﺷﻬﺮ

اﻣﯿﻦ آﺷﻨﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﮐﺎردان

ﺳﭙﻬﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮﮔﺮان

اﻣﯿﻦ اﻧﺼﺎر

ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

ﻟﻮﺗﻮس ﭘﺎرﺳﯿﺎن

اﻣﯿﺪ اﻧﺼﺎر

اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﭙﻬﺮ

ﯾﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی

اﻣﯿﻦ ﯾﮑﻢ ﻓﺮدا

ﺣﮑﻤﺖ آﺷﻨﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮدای اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﮐﻮﺛﺮ ﯾﮑﻢ

ﺣﺎﻣﯽ

ﻓﺮاز اﻧﺪﯾﺶ ﻧﻮﯾﻦ

ﮐﻤﻨﺪ

آرﻣﺎن آﺗﯽ ﮐﻮﺛﺮ

آوای ﻓﺮدای زاﮔﺮس

ﮐﻴﺎن

اﻓﺮا ﻧﻤﺎد ﭘﺎﯾﺪار

ﯾﺎﻗﻮت آﮔﺎه

اﻧﺪﯾﺸﻪ ورزان ﺻﺒﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﭘﯿﺮوزان
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اﻋﺘﻤﺎد آﻓﺮﯾﻦ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

ﺑﺎزده ﻓﺼﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺪه

رﺷﺪ ﺧﺎﻟﺺ ارزش داراﯾﯽﻫﺎ

0.4
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90%

نمودار ( :)26-2عملکرد سه ماهۀ صندوقهای سرمایهگذاری سهامی با خالص ارزش دارایی بیش از دو هزار میلیارد ریال در فصل تابستان سال 1400

80%

70%

60%

50%

40%

20%

10%
6.9%

7.3%

8.2%

9.1%

9.1%

10.5%

10.7%

11.2%

11.7%

11.8%

12.5%

12.8%

13.3%

13.8%

14.6%

14.7%

15.4%

16.3%

17.7%

18.0%

18.0%

18.3%

18.4%

18.4%

18.6%

18.7%

19.0%

19.5%

19.7%

19.8%

20.2%

20.8%

20.9%

22.5%

22.6%

22.8%

23.1%

23.7%

24.0%

24.3%

25.8%

27.7%

30.4%

-10%
-4.7%

واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ

رﺷﺪ ﺳﺎﻣﺎن

ﺳﻬﻢ آﺷﻨﺎ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون

دﻣﺎﺳﻨﺞ

ﺑﻮرﺳﯿﺮان

ﺳﭙﻬﺮ اول ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات

ﯾﮑﻢ اﮐﺴﯿﺮ ﻓﺎراﺑﯽ

ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪن

ارزش ﮐﺎوان آﯾﻨﺪه

ﻣﺎﻧﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ

ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ رﻓﺎه

آﺳﻤﺎن آرﻣﺎﻧﯽ ﺳﻬﺎم

ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن

ﻧﻮﯾﺪ اﻧﺼﺎر

اﻓﻖ روﺷﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﺑﺬر اﻣﯿﺪ آﻓﺮﯾﻦ

ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

آﺗﯿﻪ درﺧﺸﺎن ﻣﺲ

ﮐﺎرﮔﺰاری ﺣﺎﻓﻆ

ﻛﺎرﮔﺰاري ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان

ﻫﻤﯿﺎن ﺳﭙﻬﺮ

زرﯾﻦ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ

اﻓﻖ ﻣﻠﺖ

ﯾﮑﻢ ﺳﺎﻣﺎن

ﭘﯿﺸﺮو

اﻣﯿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺷﺎﺧﺺ ﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻓﯿﺮوزه

ارزش آﻓﺮﯾﻦ ﺑﯿﺪار

آﮔﺎه

ﺳﺮو ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﺪﺑﺮان

ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶ آﮔﺎه

آوای ﺳﻬﺎم ﮐﯿﺎن

ﺳﻬﺎم ﺑﺰرگ ﮐﺎردان

ﺳﭙﻬﺮ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎ

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ آﯾﻨﺪه

ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎ

آﻫﻨﮓ ﺳﻬﺎم ﮐﯿﺎن

ﺗﺠﺎرت ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﺎردان

ﯾﮑﻢ آﺑﺎن

ﭘﯿﺸﺘﺎز
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ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ ﯾﮑﻢ

رﺷﺪ ﺧﺎﻟﺺ ارزش داراﯾﯽﻫﺎ
ﺑﺎزده ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

30%

0%

-20%

OMID INVESTMENT BANK

28.1%

20.9%

0.2
19.6%

20.6%

0.15

6.8%

8.2%

7.3%

8.3%

7.8%

9.3%

9.7%

10.4%

11.8%

13.1%

0.1
10.1%

12.0%

13.0%

13.0%

13.1%

13.2%

14.1%

15.2%

15.8%

16.9%

17.9%

18.6%

18.6%

20.8%

0.05
2.4%

3.0%

1.8%

-5.6%

-0.1
-8.7%

-8.9%

ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن

ﻧﯿﮑﯽ ﮔﺴﺘﺮان

ﺳﭙﻬﺮ آﺗﯽ

ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن

ﮐﯿﻤﯿﺎی ﮐﺎردان

ﮔﻮﻫﺮ ﻧﻔﯿﺲ ﺗﻤﺪن

ﺳﭙﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻮﯾﻦ

ارﻣﻐﺎن ﯾﮑﻢ ﻣﻠﻞ

آﺳﻤﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻣﻬﺮ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ

ﮐﻮﺛﺮ

ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻦ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻤﺘﺎز

آرﻣﺎن ﺳﭙﻬﺮ آﺷﻨﺎ

ﭘﺎرس
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺛﺮوت ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری

رﺷﺪ ﺧﺎﻟﺺ ارزش داراﯾﯽﻫﺎ

ﺑﺎزده ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

0.3

نمودار ( :)27-2عملکرد سه ماهۀ صندوقهای سرمایهگذاری مختلط در فصل تابستان سال 1400

0.25

0

-0.05

-0.15

OMID INVESTMENT BANK
نمودار ( :)28-2عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری طال در فصل تابستان 1400
60%
51.3%
50%

35.2%

40%

30%
22.5%
20%
12.8%

12.6%

12.1%

13.8%

12.0%
10%

0%
ﮐﯿﺎن

ﻣﻔﯿﺪ
رﺷﺪ ﺧﺎﻟﺺ ارزش داراﯾﯽﻫﺎ

ﻃﻼی ﻟﻮﺗﻮس

زراﻓﺸﺎن اﻣﯿﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺑﺎزده ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
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ی صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت هر یک از شرکتهای تأمین سرمایه در تاریخ 1400/06/31
نمودار ( :)29-2ارزش خالص دارای 

600000
580,367
547,543
500000

400000
359,033
311,083
300000
240,135

200000
139,487
98,760

149,414

109,999
100000

6,817

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﻣﺎوﻧﺪ
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ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻣﯿﺪ
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ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻣﯿﻦ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ

ﻣﻠﺖ

ﻣﺴﮑﻦ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﭙﻬﺮ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎردان

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮﯾﻦ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻟﻮﺗﻮس
ﭘﺎرﺳﯿﺎن

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺪن

0

OMID INVESTMENT BANK
نمودار ( :)30-2مجموع ارزش خالص داراییهای تحت مدیریت شرکتهای
تأمین سرمایه در تاریخ 1400/06/31

نمودار ( :)31-2مجموع ارزش خالص داراییهای تحت مدیریت و تعداد صندوقهای
هر یک از نهادهای مالی در تاریخ 1400/06/31

2,542,638

3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000

922,616

863,337

0.6%

3.9%

4.4%

19.4%

500,000

ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﻣﺸﺎور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﺳﺒﺪﮔﺮدان

ﮐﺎرﮔﺰاری

0
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ )درﺻﺪ(

18.2%

30,837

184,826

53.5%

208,837

1,000,000

ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽﻫﺎ در ) 31/03/1400ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل(

جدول ( :)2-2تحلیل ریسک رقابت در صندوقهای سرمایهگذاری
نهادهای

شاخص HHI

تحلیل

صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت شرکتهای تأمین سرمایه

1521.5

ً
نسبتا رقابتی

صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت تمامی نهادهای مالی

545

رقابتی
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نمودار ( :)32-2قیمت روزانۀ دالر آزاد و نیمایی در فصل تابستان سال 1400
27,403
27,521

27,371

27,321

27,311

27,827

27,121

27,031

27,035

27,064

28,201

27,653

26,899

26,319

26,609

25,619
25,638

25,729

25,489

25,599

22,318
22,596

22,418

22,400

22,688

23,017

22,979

23,077

23,002

23,090

23,049

22,907

22,873

23,088

22,990
23,199

23,281

22,298

22,402

22,429

22,121
22,333

21,381
21,683

22,102
22,437

22,713

23,177

24,464

24,604

24,999
24,969

25,019

24,972

25,400

24,677

24,189

20,828

21,000

24,267

21,000
20,965

21,500
22,000

1400/06/30

1400/06/28

1400/06/25

1400/06/23

1400/06/21

1400/06/18

1400/06/16

1400/06/14

1400/06/11

1400/06/09

1400/06/07

1400/06/04

1400/06/02

1400/05/31

1400/05/24

1400/05/21

1400/05/19

1400/05/17

1400/05/14

1400/05/12

1400/05/10

1400/05/07

1400/05/05

1400/04/31

1400/04/27

1400/04/24

1400/04/22

1400/04/20

1400/04/17

1400/04/15

1400/04/13

1400/04/10

1400/04/08

1400/04/06

1400/04/03

1400/04/01

دﻻر ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ
دﻻر آزاد

22,500
24,000

23,500
26,000

22,000
23,000

23,000
25,000

24,500
28,000

24,000
27,000

25,000

20,500
20,000

113.5

115.0

112.0

112.5

114.0

115.0

115.5

113.00

112.5

115.00

115.0

115.5

115.5

117.00

116.5

118.0

119.00

نمودار ( :)33-2قیمت روزانۀ سکه بهار آزادی در فصل تابستان سال ( 1400میلیون ریال)

111.00

108.0

1400/04/01

110.0

1400/06/31

1400/06/30

1400/06/29

1400/06/28

1400/06/27

1400/06/25

1400/06/24

1400/06/23

1400/06/22

1400/06/21

1400/06/20

1400/06/18

1400/06/17

1400/06/16

1400/06/15

1400/06/14

1400/06/13

1400/06/11

1400/06/10

1400/06/09

1400/06/08

1400/06/07

1400/06/06

1400/06/04

1400/06/03

1400/06/02

1400/06/01

1400/05/31

1400/05/30

1400/05/26

1400/05/25

1400/05/24

1400/05/21
1400/05/23

1400/05/19

1400/05/18

1400/05/17

1400/05/16

1400/05/14

1400/05/13

1400/05/12

1400/05/11

1400/05/10

1400/05/09

1400/05/06

1400/05/05

1400/05/04

1400/05/03

1400/05/02

1400/04/31

1400/04/29

1400/04/28

1400/04/27

1400/04/26

1400/04/24

1400/04/23

1400/04/22

1400/04/21

1400/04/20

1400/04/19

1400/04/17

1400/04/16

1400/04/15

1400/04/14

1400/04/13

1400/04/12

1400/04/10

1400/04/09

1400/04/08

1400/04/07

1400/04/06

1400/04/05

1400/04/03

1400/04/02

109.5

104.0

103.5

103.5

102.0

101.00
1400/05/20

108.0

107.0

108.5

110.0

104.5

104.5

105.0

103.00

103.0

105.00

105.0

106.0

107.00

106.5

109.00
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صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت امید انصار
• رتبۀ چهارم در میان صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت با حجم باالتر از  10هزار میلیارد ریال در کسب بازدهی ماهانه و شش
ماهه (  %10/06بازدهی در  6ماه اخیر و  %1/72در ماه اخیر)
•تأیید درخواستهای صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری در روز کاری ارائه درخواست
•واریز مبالغ ابطال در نخستین روز کاری بعد از ارائه درخواســت و امکان پرداخت مبالغ اسمی واحدهای ابطال شده درصورت اعالم
نیاز سرمایهگذار در همان روز
•امکان ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری با مراجعه به تمامی شعب بانک سپه در سراسر ایران
•پرداخت سود ماهیانه در اولین روز کاری بعد از  15ام هر ماه
•سرمایهگذاری ایمن با ریسک حداقلی و با ضمانت نقد شوندگی
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بازار جهانی
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نمودار ( :)1-3قیمت روزانۀ هر پوند مس در فصل تابستان سال ( 1400دالر)

9,600.00

9,000.00
9,308

9,388

9,269

9,455

9,444

9,606

9,357

9,431

9,267

9,455

9,527
9,339

9,302

9,354

9,526

9,536

9,368

9,469

8,886

2,429

2,487

2,419

2,537

2,496

2,598

2,550

2,610

2,586

2,589

2,596

3,100.00

3,000.00

2,934.25

2,990.25

2,918.25

2,977.50

2,973.25

3,050.00

2,900.00

2021-08-28

2021-08-28

2021-08-26

2021-08-26

2021-08-24

2021-08-22

2,957

2021-08-24 9,012

2021-08-22

2021-08-20

3,113

2,998

3,067

3,042

2021-08-28

2021-08-26

2021-08-24

2021-08-22

2021-08-20

2021-08-18

2,925

2021-08-18
2021-08-18

2021-08-10

2021-08-08

2021-08-06

2021-08-04

2021-08-02

2021-07-31

2021-07-29

2021-07-27

2021-07-25

2021-07-23

2021-07-21

2021-07-19

2021-07-17

2021-07-15

2021-07-13

2021-07-11

2021-07-09

2021-07-07

2021-07-05

2021-07-03

2021-07-01

2021-06-29

2021-06-27

2021-06-25

2021-06-23

2021-08-16

2,800.00

2021-08-16

3,003

2,850.00

2021-08-16
3,112

2,934

3,013

3,027

3,048

2,952

3,018

3,030.75

3,009.75

3,150.00

2021-08-14

2021-08-10

2021-08-08

2021-08-06

2021-08-04

2021-08-02

2021-07-31

2021-07-29

2021-07-27

2021-07-25

2021-07-23

2021-07-21

2021-07-19

2021-07-17

2021-07-15

2021-07-13

2021-07-11

2021-07-09

2021-07-07

2021-07-05

2021-07-03

2021-07-01

2021-06-29

2021-06-27

2021-06-25

2021-06-23

نمودار ( :)3-3قیمت روزانۀ هر تن روی در فصل تابستان سال ( 1400دالر)
2021-08-14

2,926

2,400.00

2021-08-14

2,300.00
2021-08-12

2,709

2,900.00

2,771

2,600.00
2,532

2,700.00

2,558

2,800.00

2021-08-12

3,000.00

2021-08-12

2021-08-10

2021-08-08

2021-08-06

2021-08-04

2021-08-02

2021-07-31

2021-07-29

2021-07-27

2021-07-25

2021-07-23

2021-07-21

2021-07-19

2021-07-17

2021-07-15

2021-07-13

2021-07-11

2021-07-09

2021-07-07

2021-07-05

2021-07-03

2021-07-01

2021-06-29

2021-06-27

2021-06-25

2021-06-23

نمودار ( :)2-3قیمت روزانۀ هر تن آلومینیوم در فصل تابستان سال ( 1400دالر)

2021-08-20

9,200

9,336

9,497

9,333

9,445

9,688

9,839

9,200.00
9,508

9,665

9,852

9,400.00

9,486

8,800.00
9,183

2021-06-21

2,500.00

2,391

2021-06-21

2,950.00

2,840.00

2021-06-21
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9,800.00
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نمودار ( :)4-3قیمت روزانۀ هر تن سرب در فصل تابستان سال ( 1400دالر)

2,255

2,120
2,165

2,306

2,273

2,258

2,311

2,333

2,265

2,334

2,396

2,255

2,289

2,328

2,100.00
2,120

2,150.00
2,165

2021-08-28

2021-08-26

2021-08-24

2021-08-22

2021-08-20

2021-08-18

2021-08-16

2021-08-14

2021-08-12

2021-08-10

2021-08-08

2021-08-06

2021-08-04

2021-08-02

2021-07-31

2021-07-29

2021-07-27

2021-07-25

2021-07-23

2021-07-21

2021-07-19

2021-07-17

2021-07-15

2021-07-13

2021-07-11

2021-07-09

2021-07-07

2021-07-05

2021-07-03

2021-07-01

2021-06-29

2021-06-27

2021-06-25

2021-06-23

2021-06-21

35,000.00
36,000.00

37,000.00

36,798

33,860

31,910

31,795

35,720

33,840

35,400

34,733

31,205

33,000.00

31,728

34,000.00
33,650

32,000.00

30,000.00
31,000.00

30,115

18,420

18,590

2021-08-28

2021-08-26

2021-08-24

2021-08-22

2021-08-20

19,215

19,425

18,845

19,935

2021-08-28

2021-08-26

2021-08-24

2021-08-22

2021-08-20

2021-08-18

2021-08-18

20,410

2021-08-16

2021-08-12

2021-08-10

2021-08-08

2021-08-06

2021-08-04

2021-08-02

2021-07-31

2021-07-29

2021-07-27

2021-07-25

2021-07-23

2021-07-21

2021-07-19

2021-07-17

2021-07-15

2021-07-13

2021-07-11

2021-07-09

2021-07-07

2021-07-05

18,308

2021-06-29

2021-06-27

2021-06-25

2021-06-23

2021-07-03

17,000.00
2021-08-16

19,885

19,592

18,000.00
18,428

19,167

19,683

17,500.00

2021-07-01

18,108

18,653

19,390

19,890

19,000.00
18,568

19,500.00
19,085

20,000.00
19,705

20,500.00

2021-08-14

نمودار ( :)6-3قیمت روزانۀ هر کیلوگرم نیکل در فصل تابستان سال ( 1400دالر)

2021-08-14

2021-08-12

2021-08-10

2021-08-08

2021-08-06

2021-08-04

2021-08-02

2021-07-31

2021-07-29

2021-07-27

2021-07-25

2021-07-23

2021-07-21

2021-07-19

2021-07-17

2021-07-15

2021-07-13

2021-07-11

2021-07-09

2021-07-07

2021-07-05

2021-07-03

2021-07-01

2021-06-29

2021-06-27

2021-06-25

2021-06-23

2021-06-21

18,500.00

17,483

2021-06-21
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2,200.00
2,289

2,250.00
2,331

2,300.00
2,388

2,350.00
2,400.00

نمودار ( :)5-3قیمت روزانۀ هر تن قلع در فصل تابستان سال ( 1400دالر)

OMID INVESTMENT BANK

نمودار ( :)7-3قیمت روزانۀ هر اونس طال در فصل تابستان سال ( 1400دالر)

1,781
1,764

1,830

1,807

1,750

1,753

1,779

1,800

1,799

1,826

1,811

1,812

1,795
1,820

1,809

1,784

1,782

1,740.00

1,720.00
1,754

1,727

1,760.00
1,753

1,800

1,788

1,809

1,822

1,831

1,829

1,800.00
1,783

1,820.00
1,809

1,780.00
1,769

2021-06-20

23.1

23.1

24.00

974

974

2021-08-27

2021-08-25

2021-08-23

2021-08-21

2021-08-19

2021-08-17

2021-08-15

2021-08-13

2021-08-11

2021-08-09

2021-08-07

2021-08-05

2021-08-03

2021-08-01

2021-07-30

2021-07-28

2021-07-26

2021-07-24

2021-07-22

2021-07-20

2021-07-18

2021-07-16

2021-07-14

2021-07-12

2021-07-10

2021-07-08

2021-07-06

2021-07-04

2021-07-02

2021-06-30

2021-06-28

2021-06-26

2021-06-24

2021-06-22

998

957

2021-09-24

2021-09-22

2021-09-20

2021-09-18

2021-09-16

23.8

22.4

2021-09-12

2021-09-12

2021-09-24

2021-09-22

2021-09-20

2021-09-18

2021-09-16

2021-09-14

2021-09-14

982

946

2021-09-24

2021-09-22

2021-09-20

2021-09-18

2021-09-16

2021-09-14

2021-09-12

2021-09-10

2021-09-10

2021-09-10

2021-09-06
24.2

2021-09-08

2021-09-08

2021-09-08

2021-09-04
2021-09-06

2021-09-04
2021-09-06

2021-09-04

2021-08-29

2021-09-02

900.00
2021-09-02

910

950.00
994
1,023

975
1,006

1,014

1,025

1,026

1,053

1,046

1,054

1,094

1,068

1,138

1,115

1,074

1,102

1,000.00

2021-09-02

22.9

1,100.00
1,067

1,115

1,150.00
2021-08-31

2021-08-27

2021-08-25

2021-08-23

2021-08-21

2021-08-19

2021-08-17

2021-08-15

2021-08-13

2021-08-11

2021-08-09

2021-08-07

2021-08-05

2021-08-03

2021-08-01

2021-07-30

2021-07-28

2021-07-26

2021-07-24

2021-07-22

2021-07-20

2021-07-18

2021-07-16

2021-07-14

2021-07-12

2021-07-10

2021-07-08

2021-07-06

2021-07-04

2021-07-02

2021-06-30

2021-06-28

2021-06-26

2021-06-24

2021-06-22

نمودار ( :)9-3قیمت روزانۀ هر اونس پالتین در فصل تابستان سال ( 1400دالر)

2021-08-29

22.0

22.00
2021-08-31
24.8

23.00

1,012

23.6

23.9

24.7

25.3

25.9

26.4

26.8

26.5

26.6

25.9

26.2

25.00
25.0

26.00

2021-08-31

نمودار ( :)8-3قیمت روزانۀ هر اونس نقره در فصل تابستان سال ( 1400دالر)

2021-08-29

2021-08-27

2021-08-25

2021-08-23

2021-08-21

2021-08-19

2021-08-17

2021-08-15

2021-08-13

2021-08-11

2021-08-09

2021-08-07

2021-08-05

2021-08-03

2021-08-01

2021-07-30

2021-07-28

2021-07-26

2021-07-24

2021-07-22

2021-07-20

2021-07-18

2021-07-16

2021-07-14

2021-07-12

2021-07-10

2021-07-08

2021-07-06

2021-07-04

2021-07-02

2021-06-30

2021-06-28

2021-06-26

2021-06-24

2021-06-22

27.00

25.9

2021-06-20

1,050.00
1,039

2021-06-20
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1,840.00

OMID INVESTMENT BANK
نمودار ( :)10-3قیمت روزانۀ هر اونس پاالدیوم در فصل تابستان سال ( 1400دالر)

2,800.0

2,652

2,600.0

2,000.0
2,272

1,953

1,889
2,014

2,005

2,086
1,969

1,800.0
2,127

2,365

2,411

2,649

2,728

2,628

2,775

2,781

2,200.0
2,495

2021-09-24

2021-09-22

2021-09-20

2021-09-18

2021-09-16

2021-09-14

2021-09-12

2021-09-10

2021-09-08

2021-09-06

2021-09-04

2021-09-02

2021-08-31

2021-08-29

2021-08-27

2021-08-25

2021-08-23

2021-08-21

2021-08-19

2021-08-17

2021-08-15

2021-08-13

2021-08-11

2021-08-09

2021-08-07

2021-08-05

2021-08-03

2021-08-01

2021-07-30

2021-07-28

2021-07-26

2021-07-24

2021-07-22

2021-07-20

2021-07-18

2021-07-16

2021-07-14

2021-07-12

2021-07-10

2021-07-08

2021-07-06

2021-07-04

2021-07-02

2021-06-30

2021-06-28

2021-06-26

2021-06-24

2021-06-22

2021-06-20

72.00
70.6

67.9

66.9

66.6

65.9

62.00
61.0

64.00
64.2

66.00
65.4

68.00
68.0

69.7

70.8

69.2

70.9

69.0

71.5

71.6

70.00
69.1

76.00

66.00
69.0

68.6

2021-08-20

2021-08-18

2021-08-16

2021-08-14

2021-08-12

2021-08-10

2021-08-08

2021-08-06

2021-08-04

2021-08-02

2021-07-31

2021-07-29

2021-07-27

2021-07-25

2021-07-23

2021-07-21

2021-07-19

2021-07-17

2021-07-15

2021-07-13

2021-07-11

2021-07-09

2021-07-07

2021-07-05

2021-07-03

2021-07-01

2021-06-29

2021-06-27

2021-06-25

2021-09-09

71.5

2021-09-07
2021-09-09

2021-09-07

2021-09-05

2021-09-05

2021-09-03

2021-09-03

2021-09-01

2021-09-01

2021-08-30
73.0

2021-08-30

2021-08-28

2021-08-26
2021-08-28

2021-08-26

71.3

64.00
2021-08-24

75.4

75.2

74.1

68.00

65.2

70.00
74.5

76.2

76.2

74.00

2021-08-24

78.00
2021-08-22

نمودار ( :)12-3قیمت روزانۀ نفت برنت در فصل تابستان سال ( 1400دالر)

2021-08-22

2021-08-20

2021-08-18

2021-08-16

2021-08-14

2021-08-12

2021-08-10

2021-08-08

2021-08-06

2021-08-04

2021-08-02

2021-07-31

2021-07-29

2021-07-27

2021-07-25

2021-07-23

2021-07-21

2021-07-19

2021-07-17

2021-07-15

2021-07-13

2021-07-11

2021-07-09

2021-07-07

2021-07-05

2021-07-03

2021-07-01

2021-06-29

2021-06-27

2021-06-25

2021-06-23

2021-06-21

72.00

74.1

2021-06-21
2021-06-23
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2,400.0

نمودار ( :)11-3قیمت روزانۀ نفت سنگین ایران در فصل تابستان سال ( 1400دالر)

60.00

OMID INVESTMENT BANK

نمودار ( :)13-3قیمت روزانۀ نفت  WTIدر فصل تابستان سال ( 1400دالر)

76.00

70.00
73.95

68.00
68.2

67.4

68.4

66.5

66.35

69.1

70.0

72.07

71.81

75.22

74.56

72.00
72.20

75.23

74.05

64.00

62.00
62.1

154.9

2021-09-09

2021-09-07

2021-09-05

2021-09-09

2021-09-07

2021-09-05

2021-09-03
2021-09-03

174.4

2021-09-01

161.3

2021-09-01

2021-08-30

2021-08-28
2021-08-30

2021-08-28

2021-08-26

2021-08-24

2021-08-22

2021-08-26

2021-08-24

2021-08-22

2021-08-20
2021-08-20

2021-08-18

2021-08-14

2021-08-12

2021-08-10

2021-08-08

2021-08-06

2021-08-04

2021-08-02

2021-07-31

2021-07-29

2021-07-27

2021-07-25

2021-07-23

2021-07-21

2021-07-19

2021-07-17

2021-07-15

2021-07-13

2021-07-11

2021-07-09

2021-07-07

2021-07-05

2021-07-03

2021-08-16

136.3

146.2

143.3

142.7

129.6

129.7

130.6

2021-07-01

2021-06-29

2021-06-27

2021-06-25

2021-06-23

2021-08-18

نمودار ( :)14-3قیمت روزانۀ گاز در فصل تابستان سال ( 1400دالر)

2021-08-16

2021-08-14

2021-08-12

2021-08-10

2021-08-08

2021-08-06

2021-08-04

2021-08-02

2021-07-31

2021-07-29

2021-07-27

2021-07-25

2021-07-23

2021-07-21

2021-07-19

2021-07-17

2021-07-15

2021-07-13

2021-07-11

2021-07-09

2021-07-07

2021-07-05

2021-07-03

2021-07-01

2021-06-29

2021-06-27

2021-06-25

2021-06-23

2021-06-21

180.00
170.00
160.00
150.00
140.00
130.00
120.00
110.00
100.00
112.6

2021-06-21

1400/07/02

1400/06/26

1400/06/19

1400/06/12

1400/06/05

1400/05/29

1400/05/22

1400/05/15

1400/05/08

1400/05/01

1400/04/25

1400/04/18

1400/04/11

1400/04/04

1400/03/28
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74.00

66.00

نمودار ( :)15-3شاخص هفتگی بورس نیویورک در فصل تابستان سال 1400

17,000
16,900
16,800
16,700
16,600
16,500
16,400
16,300
16,200
16,100
16,000

OMID INVESTMENT BANK
نمودار ( :)16-3شاخص هفتگی بورس داوجونز در فصل تابستان سال 1400

36,000
35,500
35,000
34,500
34,000
33,500
33,000
32,500
32,000
1400/07/02

1400/06/26

1400/07/02

1400/05/29

1400/05/22

1400/05/15

1400/05/08

1400/05/01

1400/04/25

1400/04/18

1400/04/11

1400/04/04

1400/03/28

1400/06/26

13,000

1400/06/19

14,000

1400/06/19

13,500

1400/06/12

15,000

1400/06/12

14,500

1400/06/05

15,500

1400/06/05

1400/05/29

1400/05/22

1400/05/15

1400/05/08

1400/05/01

1400/04/25

1400/04/18

1400/04/11

1400/04/04

1400/03/28

نمودار ( :)17-3شاخص هفتگی بورس نزدک در فصل تابستان سال 1400

OMID INVESTMENT BANK
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نمودار ( :)18-3شاخص روزانۀ بورسهای استانبول ،شانگهای ،توکیو و  S&P500در فصل تابستان سال 1400
4,455

4,432

3,613

3,614

2,090

2,100

2,091

1,384

1,419

1,438

1400/07/02

1400/06/26

1400/06/19

4,458

3,703

4,535

3,581

4,509

3,522

4,441

3,427

4,468

3,516

4,437

3,458

4,395

4,411

3,550

4,327

3,539

3,397

4,370

3,524

4,352

3,518

4,280

3,607

4,166

3,525

4,200

3,700

3,200

2,700

1,929

1,901

1,904

1,932

1,912

1,448

1,435

1,393

1,351

1,363

1,378

1,376

1400/05/22

1400/05/15

1400/05/08

1400/05/01

11400/04/12

1400/04/05

1,392

1,391

1,956

11400/04/11

1,946

1400/04/04

1,928

1,880

1,956

1,962

1400/03/28

2,015

2,200

1,468

1,458

1,444

1400/06/12

1400/06/05

1400/05/29

1,700

1,200

ﺑﻮرس اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
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ﺑﻮرس ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی

ﺑﻮرس ﺗﻮﮐﯿﻮ

ﺷﺎﺧﺺ S&P500

OMID INVESTMENT BANK

صندوق سرمایهگذاری مختلط گنجینۀ مهر
•امکان بهرهمندی همزمان از نوسانات مثبت بازار سهام و سود تضمین شدۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت

•مناسب برای سرمایهگذاران با سطح ریسکپذیری متوسط

•کسب بازدهی  830%از زمان تأسیس صندوق ( )1392/09/09تاکنون

•کسب بازدهی بیشتر نسبت به صندوقهای بادرآمد ثابت با توجه به پذیرش ریسک باالتر

OMID INVESTMENT BANK

OMID INVESTMENT BANK

تحلیل بنیادی

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور)

OMID INVESTMENT BANK
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مقدمه
امروزه سنگ آهن ،یکی از مهمترین کاالهای استراتژیک محسوب میشود .سنگ آهن عنصری فلزی است که  ۵درصد از پوستۀ
زمین را در بر گرفته است .این عنصر به راحتی اکسیده میشود و به تنهایی استحکام چندانی ندارد .برای افزایش استحکام آهن،
به منظور استفاده در صنایعی همچون ساختمانسازی ،آلیاژ آن با استفاده از عناصر مختلف تهیه میگردد .سنگ آهن مادۀ اولیۀ
تولید فوالد است و  ۹۸درصد سنگ آهن استخراج شده در ســطح جهان برای تولید فوالد به کار میرود .صنایع خودروسازی و
ساختوساز ،حوزههای اصلی مصرفکنندۀ فوالد هستند و در نتیجه میزان تقاضای فوالد در این حوزهها بر میزان تقاضا و قیمت
ســنگ آهن اثرگذار است .سنگ آهن جایگزین مســتقیمی ندارد اما مصرفکنندۀ اصلی آن یعنی فوالد ،جایگزینهایی دارد.
به عنوان نمونه ،این فلز رقابت باالیی با فلزاتی چون آلومینیوم دارد که مصرف آن در صنایعی چون خودروســازی رو به افزایش
است .چین بزرگترین تولیدکنندۀ فوالد در دنیاست و در برای تأمین نیاز سنگ آهن خود به واردات وابسته است .میزان اهمیت
تقاضای سنگ آهن چین بر بازار این مادۀ اولیه از آنجایی نمایان میگردد که چین عالوه بر این که سومین تولیدکنندۀ سنگ آهن
دنیاست ،همچنان اولین واردکنندۀ این مادۀ اولیۀ مهم نیز به شمار میرود.
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کشورهای اصلی تولید سنگ آهن
استرالیا با تولید  900میلیون تن سنگ آهن در سال ( 2020حدود  37.5درصد از کل تولید جهان) در میان بزرگترین کشورهای تولیدکنندۀ
سنگ آهن در جهان قرار دارد .این کشور دارای بزرگترین ذخایر ســنگ آهن جهان است که توسط سازمان زمینشناسی ایاالت متحده
معادل حدود  50میلیارد تن برآورد شده است .معدن سنگ آهن یک صنعت بزرگ در استرالیا است و صادرات این کاال ساالنه میلیونها
دالر درآمد برای دولت ایجاد میکند .بسیاری از بزرگترین شرکتهای معدن ســنگ آهن جهان فعالیت خود را در این کشور به ویژه در
منطقۀ پیلبارا در غرب استرالیا آغاز کردهاند.
ً
تقریبا
برزیل حدود  400میلیون تن سنگ آهن در سال  2020تولید کرده است که این اعداد کمی کمتر از سال  2019بوده ،اما همچنان
 17درصد از کل تولید جهان در اختیار این کشور قرار دارد .معدن کاراخاس در ایالت پارا در شمال برزیل یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن
در سطح جهان است و توسط شرکت واله در ریودوژانیرو اداره میشود .واله حضور قدرتمندی در این کشور دارد و در حال حاضر پیشرو در
معادن سنگ آهن جهان است به طور یکه تولید ساالنۀ آن در سال  2020به  300میلیون تن میرسد .برزیل حدود  34میلیارد تن ذخایر
سنگ آهن خام دارد که از این حیث پس از کشور استرالیا در رتبۀ دوم قرار دارد.
چین حدود  340میلیون تن سنگ آهن در سال  2020تولید کرده که این کشور را در رتبۀ سوم فهرست بزرگترین کشورهای تولیدکنندۀ

سنگ آهن قرار داده است .همچنین این کشور بزرگترین مصرفکنندۀ این کاال در جهان است و تولید داخلی را در کنار واردات اضافی
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خارجی برای تأمین صنعت عظیم فوالدسازی خود که در حال حاضر بیش از نیمی از تولید فوالد جهان را تشکیل میدهد ،مورد استفاده
قرار میدهد .تخمین زده میشــود که  20میلیارد تن ذخایر سنگ آهن خام در چین وجود دارد که اســتانهای لیائونینگ  ،سیچوان ،
هبی  ،مغولستان داخلی و شنزی از جمله مناطق با منابع غنی در این کشور هستند.
هند کمتر از  10درصد از تولید جهانی ســنگ آهن در سال  2020را به خود اختصاص داد که معادل  230میلیون تن است .شرکت ملی
توسعۀ معدنی تحت حمایت دولت ( )NMDCبزرگترین تولیدکنندۀ هند است که مجموع تولید معادن آن در سال مالی  2019-20بالغ بر
 31میلیون تن است.
روسیه برترین کشور تولیدکنندۀ سنگ آهن در اروپا است و در سال  2020حدود  95میلیون تن استخراج داشته است .روسیه دارای
ســومین ذخایر بزرگ سنگ آهن در جهان اســت که  25میلیارد تن وزن دارد که این موضوع ،زمینه را برای افزایش بیشتر تولید خود در
سال های آینده فراهم میکند.

نمودار ( :)1-4میزان ذخایر قابل استخراج سنگ آهن در کشورهای جهان در سال ( 2020میلیون تن)
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مقایسۀ شرکتهای بزرگ تولیدکنندۀ سنگ آهن در ایران و جهان
بزرگترین تولیدکنندۀ سنگ آهن دنیا شرکت واله در برزیل است .این شرکت در سال  2020به تنهایی موفق به تولید  300میلیون تن سنگ
آهن شده است .البته واله به جز سنگ آهن ،تولیدات دیگری نظیر مس ،نیکل ،منگنز و زغالسنگ نیز دارد .پس از واله ،شرکت بین المللی
ریو تینتو از نظر حجم تولید در جایگاه دوم قرار دارد که فعالیت آن در برزیل ،استرالیا ،صربستان ،ایسلند و سنگاپور گسترش یافته است.
این شرکت در ســال  2020مقدار  286میلیون تن سنگ آهن تولید نموده است .شرکت چندملیتی بی.اچ.پی بیلیتون که مرکزیت آن در
استرالیا قرار دارد با تولید حدود  248میلیون تن سنگ آهن در سال  2020در جایگاه بعدی قرار دارد.
در نمودار ( ،)2-4حجم تولید بزرگترین شرکتهای دنیا در حوزۀ تولید سنگآهن با تولید شرکتهای ایرانی مقایسه گردیده است.
نمودار ( :)2-4مقایسۀ حجم تولید در بزرگترین شرکتهای تولیدکنندۀ سنگآهن دنیا و ایران

VALE

تولید سنگ آهن 300 :میلیون تن ارزش بازار 90 :میلیارد دالر

bhp billiton

تولید سنگ آهن 248 :میلیون تن ارزش بازار 155 :میلیارد دالر

Rio Tinto

تولید سنگ آهن 286 :میلیون تن ارزش بازار 119 :میلیارد دالر

شرکت معدنی صنعتی چادر ملو
تولید کنسانتره سنگ آهن 11.5 :میلیون تن

تولید سنگ آهن 3.7 :میلیون تن ارزش بازار 7.5 :میلیارد دالر

شرکت معدنی صنعتی گل گهر
تولید کنسانتره سنگ آهن 15.7 :میلیون تن

تولید سنگ آهن 300 :میلیون تن ارزش بازار 90 :میلیارد دالر

شرکت سنگ آهن گهر زمین
تولید کنسانتره سنگ آهن 22.5 :میلیون تن

تولید سنگ آهن 4.5 :میلیون تن ارزش بازار 5.3 :میلیارد دالر
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عیار سنگ آهن
به میزان آهن موجود در مقدار مشخصی ســنگ آهن ،عیار سنگ آهن گفته میشود .مرغوب ترین نوع سنگآهن مربوط به کشورهای
استرالیا و برزیل است (عیار  68درصد) .همچنین متوسط عیار سنگ آهن در جهان  47درصد بوده و در ایران به طور میانگین  55درصد
میباشد که عیار مطلوبی به شمار میرود.
کانیهای اصلی ســنگ آهن عبارتاند از هماتیت ،مگنتیت ،گوتیت ،ســیدریت و پیریت .جدول ( ،)1-4عیار موجود در بین کانیهای
مختلف را نشان میدهد .همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،مگنتیک باالترین میزان ارزش را براساس عیار موجود ،در اختیار دارد.
جدول ( :)1-4عیار کانیهای سنگآهن
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ردیف

نام کانی

درصد آهن

1

مگنتیت

72.4

2

هماتیت

70

3

گوتیت

62.8

4

سیدریت

48.2

5

پیریت

46.6
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سنگ آهن ایران
ایران در حدود  5.7میلیارد تن ذخایر زمین شناسی سنگ آهن در اختیار دارد .از این مقدار حدود  3میلیارد ذخایر قطعی و قابل استخراج
گ آهن قرار میدهد .میزان ذخایر احتمالی سنگ آهن ایران
محسوب میشود که ایران را در جایگاه نهمین کشور بزرگ دارای ذخایر سن 
ً
تقریبا در تمامی استانهای کشور معدن سنگ آهن وجود دارد اما تراکم این ذخایر در سه منطقۀ
در حدود  8میلیارد تن برآورد میشود.
ایران مرکزی ،گلگهر و سنگان باالتر است.
نمودار ( :)3-4ذخایر زمینشناختی سنگ آهن در ایران به

جدول ( :)2-4ذخایر زمینشناختی سنگ آهن در ایران به تفکیک مناطق

منطقه

حجم ذخایر (میلیارد تن(

مناطق مرکزی

1/843

گل گهر سیرجان

1/235

سنگان

1/2

زنجان

0/248

سایر

1/174

جمع کل

5/7

تفکیک مناطق جهان در سال 2020

21%
32%
4%
21%
22%

ﺳﺎﯾﺮ

زﻧﺠﺎن

ﺳﻨﮕﺎن

ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎن

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی
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چرخۀ تبدیل سنگ آهن به فوالد
ً
عمدتا با روش روباز استخراج میشود .سپس ســنگ آهن استخراج شــده ،به کارخانۀ تغلیظ برده شده و در آنجا وارد
ســنگ آهن
مرحلۀ فرآوری میشود .فرآوری سنگ آهن از مهمترین مراحل در زنجیرۀ تولید فوالد به شمار میرود .در فرآیند فوالدسازی با توجه به
پارامترهایی مانند عیار سنگ آهن و میزان عناصر متفرقه در کانســار استخراج شده ،روش مناسب فرآوری تعیین میشود .محصول
تولیدشــده از فرآوری سنگ آهن به دو نوع ســنگ آهن دانهبندی شده و کنسانترۀ سنگ آهن تقســیم میگردد .کنسانتره در واحد
گندلهسازی تبدیل به گندله شده و در واحد احیای مستقیم ،به آهن اسفنجی تبدیل میگردد و سپس در کورههای قوس الکتریکی واحد
فوالدسازی ،ذوب میشود.

فروش مستقیم
کنستانتره

کنستانتره

فوالد

گندله

سنگ آهن

فروش مستقیم
گندله

فروش مستقیم

سنگ آهن دانه

نمودار ( :)4-4مراحل استخراج و فرآوری سنگآهن

60

WWW.OMIDIB.COM

بندی شده

استخراج از
معدن
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ضرایب تبدیل سنگ آهن به فوالد
نمودار ( )5-4ضرایب تبدیل ســنگآهن به فوالد را نشان میدهد .ضریب نهایی تبدیل سنگ آهن به فوالد در حدود  2.56است؛ بدین
معنی که به منظور تولید  1،000،000تن فوالد نیاز به  2،560،000تن سنگ آهن وجود دارد.
نمودار (:)5-4ضرایب تبدیل سنگآهن به فوالد

1.14

1
ﻓﻮﻻد

1.66

آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ

ﮔﻨﺪﻟﻪ

1.66
ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه

2.56
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ

چشم انداز صنعت فوالد تا 1404
رونق صنعت فوالد به عنوان یک صنعت استراتژیک ،نقش بسیار مؤثری در رشد و رونق اقتصادی ،درآمدهای ارزی کشور ،اشتغال زایی و
بسیاری دیگر از مؤلفههای اساسی کشور دارد .تولید سنگ آهن در ابتدای زنجیرۀ فوالد اهمیت ویژهای در شکلگیری زنجیرۀ تولید فوالد
داشته و باید همواره مورد توجه سیاستگذاران کالن کشور باشد.
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افق تولید فوالد خام در کشور برای سال  1404برابر با  55میلیون تن است .در نمودار ( )6-5ظرفیتها ،طر حها و کمبودهای زنجیرۀ فوالد
ارائه شده است .جهت دستیابی به برنامۀ فوق الذکر نیاز به استخراج  167میلیون تن سنگ آهن خام از معادن وجود دارد .تحقق اهداف
سند چشمانداز  1404در بخش فوالد ،نیازمند تکمیل زنجیرۀ ارزش از معدن تا انتقال محمولهها به بازارهای هدف است.
نمودار ( :)6-4موازنۀ زنجیرۀ فوالد در افق 1404
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55
16

39
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ﻓوﻻد ﺧﺎم

ﻫﺪف
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0
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تحلیل و پیش بینی بازار جهانی سنگ آهن
قیمت سنگ آهن با عیار  62%چین نسبت به ماه گذشته با کاهش شدید به زیر  100دالر رسیده است.کاهش ادامهدار قیمت سنگ آهن
ناشی از سیاستهای محدودکنندۀ چین در تولید فوالد و افزایش شــدید موجودی انبار سنگ آهن رقم خورده است .همچنین از سوی
دیگر ،رشد شاخص دالر و افزایش نگرانیهای ناشی از شیوع موج جدید کرونا ،قیمت کامودیتیها را با افت مواجه کرده است .شایان ذکر
است تقاضای فوالد با کنترل محدودیتهای تولید که انتظار میرود تا پایان سال ادامه یابد ،تعدیل شده و کاهش یافته است.
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گ آهن با عیار  CFR %62چین از سال  1396لغایت 1400
نمودار ( :)7-4تغییرات قیمت سن 
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1398-07-02
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1398-05-11

1398-06-07

1398-04-19

1398-03-24

1398-01-14

1398-02-20

1397-12-13

1397-11-10

1397-10-14

1397-08-11

1397-09-16

1397-06-07

1397-05-05

1397-04-13
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1396-12-06

1397-01-30

1396-11-03

1396-10-06

1396-09-13

1396-08-18

1396-07-05

1396-05-01

0

مرکز مطالعاتی «فیچ» ،تولید سنگآهن در جهان در سالهای پیش رو را صعودی دانسته و بیان نموده است که این روند افزایشی تولید
تا انتهای سال  ۲۰۲۵ادامه خواهد داشــت و از آنپس تا انتهای دهۀ جاری میالدی ،با افت نرخ رشد ساالنۀ تولید در بازار مواجه خواهد
شد .براساس برآوردهای صورت گرفته ،پیشبینی میشود تولید سنگآهن در دنیا در سال  ۲۰۲۵به مرز  1/07میلیارد تن برسد و بیشترین
رشد تولید در اســترالیا و برزیل ثبت خواهد شد .با این وجود بعد از ســال  ۲۰۲۵بازهم کاهش تولید رخ خواهد داد .نرخ رشد تولید در
استرالیا در بازۀ مورد مطالعه  1/8درصد و در برزیل  ۲/۲درصد پیشبینی شده است .انتظار میرود ،تولید سنگآهن در معادن چین طی
بازۀ زمانی سالهای  ۲۰۲۱تا  ۲۰۲۵بین دو تا سه درصد افزایش یابد که میتواند در تأمین نیاز صنعت فوالد این کشور تأثیر زیادی برجای
بگذارد« .فیچ» نرخ رشد تولید در فاصلۀ سالهای  ۲۰۲۶تا  ۲۰۳۰را برابر با  1/8درصد پیشبینی کرده است .همچنین انتظارها بر آن است
که واردات چین تا سال  ۲۰۳۰به نصف مقدار فعلی کاهش یابد .دلیل اصلی این کاهش تقاضا ،افزایش شارژ قراضه از  ۱۵درصد فعلی به ۳۰
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درصد تا سال  ۲۰۲۵است که این امر به معنای مصرف  ۳۳۰میلیون تن قراضه و کاهش  ۴۸۰میلیون تن واردات سنگ آهن در سال است.
همچنین پیشبینی میشود کاهش واردات سنگ آهن از سوی چین تا سال  ۲۰۳۰به رقم  ۶۰۰میلیون تن برسد که این باعث خودکفایی
بیشتر و کاهش وابستگی چین به واردات سنگ آهن میشود .با توجه به موارد مذکور انتظار کاهش قیمتهای جهانی سنگ آهن طی
سالهای آتی وجود دارد.
جدول ( :)3-4پیش بینی مؤسسۀ فیچ از قیمت فلزات و مواد معدنی
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اثرگذاری مستقیم

نرخ ارز
شمش فوالد خوزستان

قیمت گذاری محصوالت

عوامل اثرگذار در سودآوری
شرکتهای سنگآهن
نمودار ()8-4

افزایش نرخ فوالد و تمایل

قیمت جهانی سنگ آهن

شرکت ها به فروش صادراتی
افزایش نرخ در بورس کاال

رونق صنایع پایین دست
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جدول ( :)4-4عوامل اثرگذار در سودآوری شرکتهای سنگآهن
توضیحات

ردیف

عامل اثر گذار

1

نرخ ارز

2

قیمت گذاری محصوالت

3

قیمت جهانی سنگ آهن

4

رونق صنایع پایین دستی

نرخ ارز یک عامل اثر گذار مستقیم بر روی قیمت سنگ آهن می باشد .با توجه به اینکه در کشور ایران قیمت سنگ آهن با ضریبی

از نرخ شمش فوالد خوزستان قیمت گذاری می گردد لذا اثر دالر بر روی شمش بر قیمت داخلی سنگ آهن اثر گذار می باشد.

قیمت گذاری محصوالت سنگ آهن ،کنسانتره ،گندله و آهن اسفنجی بر اساس ضریبی از شمش فوالد خوزستان می باشد که با
تغییر این ضرایب توسط متولیان این صنعت قیمت محصوالت مذکور دستخوش تغییر می گردند.

افزایش قیمت جهانی سنگ آهن می تواند منجر به تمایل شــرکت ها به فروش صادراتی سنگ آهن و افزایش نرخ محصوالت
وابسته در بورس کاال گردد.

سنگ آهن ماده اولیه تولید فوالد است و  ۹۸درصد سنگ آهن استخراج شده در سطح جهان برای تولید فوالد به کار می رود .صنایع خودرو
سازی و ساخت و ساز ،بخش های اصلی مصرف کننده فوالد هستند و در نتیجه میزان تقاضای فوالد صنایع مذکور بر تقاضا و قیمت سنگ
آهن تاثیر گذار است .

تحلیل و پیش بینی بازار جهانی سنگ آهن
در ایران شرکتهایی که در زمینۀ اســتخراج از معادن فعالیت میکنند و مالک معادن نیستند ،ساالنه مبلغی را به عنوان حق مالکانه به
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) میپردازند .در جدول ( )5-4نحوۀ پرداخت حق مالکانه به صورت یک
فرمول کلی برای شرکتهای سنگ آهنی ارائه شده است .نحوۀ استفاده از این فرمول به این صورت است که شرکتها باید  20درصد از
مبلغ فروش سنگ آهن به صورت خام و  19درصد از مبلغ فروش سنگ آهن در صورت تبدیل به کنسانتره را به ایمیدرو بپردازد .شایان ذکر
است در محصوالت با ارزش افزوده بیشتر ،نر خها کاهشیتر شده و در صورت عدم خام فروشی ،تخفیفاتی برای شرکتها در نظر گرفته
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می شود که هدف از این شیوۀ نر خگذاری ،تشویق حرکت به سمت تولید و فروش محصوالت غیر خام است .بنابراین حق مالکانه به عنوان
یک عامل اثرگذار بر سودآوری شرکتهای سنگ آهنی محسوب می گردد.

ضرایب تبدیل سنگ آهن به فوالد

جدول ( :)5-4نرخ پرداخت حق مالکانه معادن سنگآهن

کلیات :شــركت «توســعه معدنی و صنعتی صبانور» با نام اولیۀ «تأمین مواد اولیه
فوالد صبانور» به صورت شركت ســهامی خاص در سال  1375تأسیس شد .در سال

حق مالکانه

نرخ

سنگ آهن دانه بندی شده

20%

کنسانتره

19%

گندله

15.5%

آهن اسفنجی

12.5%

نمودار ( :)9-4ترکیب سهامداران شرکت توسعۀ معدنی و صنعتی
صبانور (سهامی عام)

 1390نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافته و در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد

14%

سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردید .شــرکت توسعۀ معدنی و صنعتی صبانور

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و

(ســهامی عام) درحال حاضر بزرگترین تولیدکنندۀ سنگ آهن ،کنسانتره و گندله در

ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﺋﯽ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن

ﻓﻠﺰات

غرب و شمال غرب کشور است .محصوالت تولیدی این شرکت درحال حاضر شامل
کنسانتره و گندله است.

1%

1%

و ﻋﺸﺎﯾﺮ

ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ

84%
84%
ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪاران

ساختار سرمایه  :سرمایۀ شرکت در بدو تأسیس مبلغ  500میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ  12.771.022میلیون ریال افزایش
یافته است .شركت به منظور مشارکت در افزایش سرمایۀ شركتهای ســرمایهپذیر ،جبران مخارج سرمایهای و خرید و تکمیل پروژهها
ً
اخیرا اقدام به افزایش سرمایۀ  335درصدی از محل مطالبات و آوردۀ نقدی نموده است.
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موقعیت جغرافیایی وظرفیت معادن و کارخانه ها :فهرســت معادن و کارخانههای شرکت توسعۀ معدنی و صنعتی صبانور به تفکیک
استان ،سال بهرهبرداری و ظرفیت ،به شرح جدول ( )6-4است.
جدول ( :)6-4فهرست معادن و کارخانههای تحت مدیریت شرکت توسعۀ معدنی و صنعتی صبانور
نام معدن

استان

سال بهره برداری

ظرفیت اسمی (تن(

ظرفیت عملی (تن(

معدن بابا علی

همدان

1376

600.000

550.000

معدن گاللی

کردستان

1380

500.000

600.000

معدن شهرک

کردستان

1380

2.000.000

1.700.000

کارخانه کنسانتره همدان

همدان

1393

600.000

600.000

کارخانه کنسانتره شهرک

کردستان

1392

1.000.000

900.000

کارخانه گندله همدان

همدان

1396

550.000

500.000

روند تولید طی پنج سال اخیر :شرکت توســعه معدنی و صنعتی صبانور طی سال های  1394و  1395ســنگ استخراجی از معادن را به
کنسانتره تبدیل نموده و سنگ مازاد را به فروش رسانده است .در سال  1396فعالیت کارخانۀ گندلهسازی آغاز گردیده و با افزایش تولید
کنسانتره میزان فروش سنگ آهن خام به شدت کاهش یافته است .از سال  1397به بعد تمام سنگ استخراجی شرکت به کنسانتره تبدیل
شده و با افزایش تولید گندله به عنوان محصول با ارزش افزودۀ باالتر ،از میزان فروش کنسانتره کاسته شده است .افزایش روند در تمامی
واحدهای تولیدی در نمودار ( )10-4قابل مشاهده می باشد.
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نمودار ( :)10-4روند تولید محصوالت شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور طی سالهای  1394لغایت 1399
۳۰۰۰۰۰۰
2466431

۲۵۰۰۰۰۰
1948682

۲۰۰۰۰۰۰

1732477

1435463
1165712

500442

1129647

1028184

711167

468323

۱۳۹۹

1121343

1107965

1340609

۱۵۰۰۰۰۰

321375

۱۳۹۸

111909

۱۳۹۷
ﮔﻨﺪﻟﻪ

372307
0

۱۳۹۶
ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه

0

۱۳۹۵

۱۳۹۴

۱۰۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰
۰

ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه

مقایسه شرکت با رقبای داخلی :جدول ( )7-4به مقایســۀ تولیدات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با سایر شرکتهای رقیب در
داخل کشور ،میپردازد .با توجه به تولیدات رقبای شرکت در سال مالی  ،1399شرکت صبانور در تولید کنسانتره در جایگاه هشتم و در تولید
گندله در جایگاه یازدهم قرار دارد .نکتۀ حائز اهمیت ،رشد تولید کنسانتره و گندله به ترتیب به میزان  23درصد و  7درصد نسبت به سال
مالی گذشته میباشد.
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جدول ( :)7-4مقایسۀ تولیدات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با رقبای داخلی در سالهای  1398و 1399
کنسانتره
نام معدن

70

گندله

1399

1398

درصد تغییرات

1399

1398

درصد تغییرات

صنعتی و معدنی گل گهر

۱۵,۶۹۴,۵۶۳

۱۵,۰۸۰,۰۱۶

4%

۱۲,۲۳۹,۸۴۰

۱۲,۱۵۶,۹۴۸

0/7%

شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

۱۱,۴۶۷,۸۵۵

۸,۷۵۴,۹۷۰

31%

۳,۷۳۰,۶۳۷

۳,۵۸۱,۲۱۵

4/2%

مجموعه فوالد مبارکه

۰

۰

0%

۷,۳۶۴,۳۷۰

۶,۷۹۶,۲۷۰

4/8%

میدکو

۶,۲۶۵,۰۰۰

۵,۲۷۰,۰۰۰

19%

۶,۲۷۸,۴۵۲

۵,۶۷۳,۰۲۰

10/7%

فوالد خوزستان

۰

۰

0%

۵,۵۶۳,۸۸۱

۵,۸۵۲,۲۵۰

-4/9%

سنگ آهن گهر زمین

۴,۴۸۵,۵۱۸

۴,۵۷۱,۷۵۳

-2%

۰

۰

0%

سنگ آهن مرکزی ایران

۴,۲۲۰,۰۰۰

۴,۶۷۳,۰۰۰

-10%

۷۴۸,۰۰۰

۰

0%

سناباد

۲,۴۱۰,۸۷۵

۲,۵۰۹,۶۰۷

-4%

۱,۱۳۰,۱۸۰

۰

0%

اپال پارسیان سنگان

۲,۲۷۲,۸۰۵

۲,۸۰۵,۹۳۰

-19%

۳,۳۵۸,۸۹۶

۳,۲۳۳,۰۸۶

3/9%

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

۱,۴۳۵,۴۶۳

۱,۱۶۵,۷۱۲

23%

۵۰۰,۴۴۲

۴۶۸,۳۲۳

6/9%

فوالد سنگان خراسان

۲۶۵,۰۰۰

۰

0%

۳,۳۰۴,۱۲۴

۲,۴۶۳,۰۵۲

34/1%

فوالد خراسان

۰

۰

0%

۱,۶۰۲,۹۷۹

۱,۴۵۲,۷۷۳

10/3%

مجتمع سنگ آهن جالل آباد زرند

۳۹۸,۰۰۰

۵۱۰,۰۰۰

-22%

۰

۰

0%

جمع

۴۸,۹۱۵,۰۷۹

۴۵,۳۴۰,۹۸۸

%8

۴۵,۸۲۱,۸۰۱

۴۱,۶۷۶,۹۳۷

9/9%
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مقایســۀ شــاخصهای مالی با صنعت :مجموعۀ نمودارهای ( )11-4تا ( )14-4به ترتیب حاشیه ســود خالص ،حاشیه سود ناخالص و
نسبتهای  P/Sو  P/Eشرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور را با کل صنعت استخراج سنگآهن مقایسه مینماید.
نمودار ( :)12-4مقایسۀ حاشیۀ سود ناخالص شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با کل صنعت

نمودار ( :)11-4مقایسۀ حاشیۀ سود خالص شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با کل صنعت
120%

80%

100%

70%
60%

80%

50%

60%

40%

40%

30%
20%

20%

1399.12

1397.12

1398.12
ﮐﻨﻮر

1396.12

1395.12

10%

0%

1399.12

ﺻﻨﻌﺖ

1397.12

1398.12
ﮐﻨﻮر

نمودار ( :)13-4مقایسۀ نسبت  P/Eشرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با کل صنعت

1396.12

1395.12

ﺻﻨﻌﺖ

نمودار ( :)14-4مقایسۀ نسبت  P/Sشرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با کل صنعت
۱۶

۷

۱۴

۶

۱۲

۵

۱۰

۴

۸

۳

۶

۲

۴

۱

۲
1399.12

1397.12

1398.12
ﮐﻨﻮر

ﺻﻨﻌﺖ

1396.12

1395.12

0%

۰

1399.12

1397.12

1398.12
ﮐﻨﻮر

1396.12

1395.12

۰

ﺻﻨﻌﺖ
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نکات کلیدی شرکت
•شرکت در حال حاضر چند پروژه را در دستور کار خود دارد که بهرهبرداری از آنها در سالهای  1400و  ،1401موجب تسهیل در عملیات
آن خواهد بود .در این میان ،پروژۀ پمپ مجتمع شهرک و تغییرات خط تولید این مجتمع موجب افزایش عیار محصول کنسانتره
خواهد شد که منتج به کاهش مصرف کنسانتره در تولید گندله نیز میگردد .تاریخ برآوردشده برای بهرهبرداری از پروژههای مذکور،
آبان  1400می باشد.
•شرکت به دلیل واقع شدن در منطقۀ کمتر توسعهیافته و فروش صادراتی کاالی غیر نفتی ،از معافیت مالیاتی بهرهمند است .همچنین
کارخانههای کنسانتره شهرک و گندلهسازی همدان به ترتیب دارای  20و  10سال معافیت مالیاتی هستند.
•شرکت در نظر دارد با احداث کارخانۀ  1میلیون تنی گندله از طریق شرکت فرعی صبا امید غرب خاورمیانه (با مالکیت  )%70در منطقۀ
بیجار ،کنسانترۀ تولیدی خود را از طریق این شرکت به گندله تبدیل کرده و به فروش برساند که این امر باعث افزایش ارزش افزوده در
گروه شرکت کنور میگردد .زمان بهرهبرداری از طرح مذکور ،نیمۀ اول سال  1402است که بودجۀ آن از محل منابع داخلی و افزایش
سرمایه تامین می گردد.
•در سال  1399از محل فروش سهام ومعادن  5.598میلیارد ریال سود غیر عملیاتی شناسایی شده است.

ً
اخیرا موفق به اخذ مجوز تأســیس کارخانۀ کنسانتره به ظرفیت یک میلیون تن
•شرکت در راســتای برنامهریزی استراتژیک خود،
ی صورت گرفته ،طرح مذکور تا نیمۀ اول سال  1402به
در ســال و در نزدیکی معدن سنگ آهن گاللی گردیده اســت .طبق پیشبین 
بهرهبرداری میرسد.
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مفروضات برآورد سود :نرخ سنگ آهن خام ،کنسانتره سنگ آهن ،گندله و آهن اسفنجی بر اساس توافق شرکتهای فوالدی و معدنی
در ایران به صورت ضریبی از قیمت شمش فوالد خوزستان محاسبه میشــود که طی دورههای سه ماهه اعالم می گردد .میزان تولید و
فروش شرکت برای برآورد ســود سال  1400در محدودۀ سال گذشته و برای سال مالی  1401نیز میزان تولید و فروش کنسانتره  1.5میلیون
تن و گندله  500هزار تن در نظر گرفته شده است.
جدول ( :)8-4جدول کارشناسی نرخ شمس فخوز در بازۀ  1400تا 1401
شرح

کارشناسی 1400

کارشناسی 1401

نسبت گندله

28%

28%

نسبت کنسانتره

20%

20%

شمش جهانی

600

580

دالر

230000

250000

نرخ رشد حقوق و دستمزد

40%

20%

تورم

40%

30%

رشد هزینه انرژی

200%

30%

نرخ شمش فخوز (ریال برتن(

138.000.000

145.000.000

با توجه به مفروضات فوق الذکر برآورد سود هر سهم شرکت برای سال مالی  1400و  1401به شرح جدول ( )9-4می باشد.
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جدول ( :)9-4برآورد سود هر سهم شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور برای سالهای  1400و 1401
1397

1398

1399

کارشناسی 1400

کارشناسی 1401

فروش

4,081,513

7,655,689

22,072,878

41,321,953

50,588,889

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

-1,847,221

-3,210,438

- 6,318,286

-11,268,064

-14,225,551

سود (زیان) ناخالص

2,234,292

4,445,251

15,754,592

30,053,888

36,363,338

هزینه های عمومی ,اداری و فروش

-574,430

-667,843

-543,168

-753,414

-953,128

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

-1,693

-1,581

80,896

-27,092

0

سود (زیان) عملیاتی

1,658,169

3,775,827

15,292,320

29,273,383

35,410,210

هزینه های مالی

-197,618

-200,079

-49,390

-2,589

0

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

-67,973

1,007,822

6,596,919

*5,536,574

2,326,007

سود خالص قبل از کسر مالیات

1,392,578

4,583,570

21,839,849

34,807,368

37,736,217

مالیات

-55,928

17,655

0

0

0

سود(زیان) خالص

1,336,650

4,601,225

21,839,849

34,807,368

37,736,217

سود هر سهم پس از کسر مالیات

455

1,567

7,438

2,725

2,955

سرمایه

2,936,422

2,936,423

2,936,423

12,771,022

12,771,022

حاشیه سود ناخالص

55

58%

71%

73%

72%

حاشیه سود عملیاتی

41%

49%

69%

71%

70%

حاشیه سود خالص

33%

60%

99%

84%

75%

درصد تقسیم سود

93%

77%

75%

0%

0%

سال مالی
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* 3.290.000میلیون ریال از مبلغ درآمدهای غیر عملیاتی مربوط به فروش سهام ومعادن است.
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جدول ( :)10-4تحلیل حساسیت سود سال  1400شرکت معدنی و صنعتی صبانور

سال 1400

سال 1400
eps

2,725

170,000

200,000

230,000

250,000

270,000

450

1,522

1,786

2,050

2,226

2,403

2,667

1,688

1,982

2,275

2,471

1,855

2,178

475
525

1,771

575

1,938

2,275

625

2104

2471

675

2,270

725

2,437

775

500

550

نرخ دالری
شمش

600

650
700

750

%33
%93

2,021

1,884

2,163

2,080

2,388

2,593

2,613

2,838

3,063

3083

3327

2,500

2,349

2,535

2,814

2,799

3,107
3,401

3694

2,716

2,373

2,725

2,960

2,569

2,951

3,205

2,354

2,765

3,176

2,520

2,960

3,401

2,187

2,667
2,931

3,195

eps

2,960

2,955

200,000

220,000

250,000

270,000

300,000

320,000

460

1,688

1,907

2,237

2,457

2,787

3,007

3,074

3,314

3,361

3,620

480

1,783

2,013

2,357

2,587

2,931

520

1,974

2,223

2,596

2,845

3,218

560

2,166

2,434

2,835

3,103

3,505

2644

3074

3361

500

3,254
3,547

580

2,261

620

2,453

2,749

2,644

2,960

3,459

3,841

3,724

4,135

شمش

3,063
3,288

3,572

3,856

4,281

2,603

3,058

3,513

3,817

4,120

4,575

720

%77

%75

%0

%0

%0

%93

2,862

%99

%84

3,694
%75

3,988
%75
%0

3,988

نرخ دالری

600

3,327
3,450

1,879

2,118

540

3,591

%60

2,667

2838

سال 1401

سال 1401
300,000

1,605

جدول ( :)11-4تحلیل حساسیت سود سال  1401شرکت معدنی و صنعتی صبانور

4,428
%75

2,070

2,328
2,539

2357

640

2,548

680

2,740
2,931

660
700

%33

2,716

2,955
3,194

2,854

3,314

3,433

2,974

3,467
3,773

3,232

3,648

3,926

3,490

3,935

4,232

3,749

4,222

4,538

3,620

3792

4,079

4079

4,385

3,065

3,553

3,878

4,366

4,691

3,275

3,792

4,136

4,653

4,997

%75

%0

%0

%0

%0

2,835

3,170

%60

%99

%77

2,477

2,716

3,160

3,672
%84

4,007
%75

4,509
%75

4,844
%75

تحلیل حساسیت :حساسیت سود سالهای  1400و  1401شرکت به تغییرات نرخ دالر و شمش فوالد خوزستان به ترتیب به شرح جدول
( )10-4و ( )11-4است.
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بررسی روند تکنیکی سهام شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
شاخص صنعت :شاخص صنعت کانه های فلزی از نیمه دوم شهریور  1400از الگوی نزولی خود خارج شده و تا انتهای مسیر رشد در مقطع
فعلی به میزان  %75رشد داشته و در حال حاضر نزدیک به محدوده حمایتی خود ( 470 – 450هزار) که همسطح با آخرین سقف شکسته
شده و فیبوناچی معتبر قرار دارد و امکان بازگشت شاخص به ادامه مسیر صعودی خود محتمل می باشد .
نمودار ( :)15-4تحلیل تکنیکی شاخص صنعت کانههای فلزی
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نمای هفتگی سهم :شرکت از ابتدای سال  1400تا تاریخ تهیۀ گزارش با احتساب افزایش سرمایه و سود نقدی (تعدیل قیمتها) به میزان
 %78رشد قیمتی داشته و درمحاسبۀ موج شماری امواج الیوت در مسیر تکمیل موج  5از موج بزرگ  3قرار دارد.
نمودار ( :)16-4تحلیل تکنیکی نمای هفتگی سهام شرکت صنعت کانههای فلزی
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نمای روزانۀ سهم :قیمت سهام شرکت بر روی یک خط روند افزایشــی به سمت اهداف مشخص شده (سطوح فیبوناچی ادامهدهنده)
در حال حرکت بوده که در مقطع فعلی با برخورد با سطح  20،000( 2.618ریال) واکنش نشان داده و شروع به ریزش قیمت کرده است و
بازۀ حمایتی مشخص شده ( 16،000 – 15،000ریال) که هم سطح با فیبوناچی اصالحی و کف خط روند صعودی است ،به عنوان محدودۀ
انتهای اصالح قیمتی محتمل میباشد و پس از آن در صورت حفظ محدودۀ حمایتی مشخص شده ،احتمال رشد قیمت به سمت هدف
دوم در محدودۀ ( 24،000 – 21،000ریال) وجود خواهد داشت.
نمودار ( :)17-4تحلیل تکنیکی نمای روزانۀ سهام شرکت صنعت کانههای فلزی
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ﻣﺪﯾﺮ رﯾﺴﮏ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رﯾﺴﮏ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺳﺘﻤﯽ ﻧﻮروزآﺑﺎد

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎداﻣﯽ
Hobadami@gmail.com

Rostaminoroozabad.m@gmail.com

ﻣﺪﯾﺮ داراﯾﯽﻫﺎ
ﻣﯿﻼد رﺣﻤﺎﻧﯿﺎﻧﯽ
Milad.rahmani٦١٨٢@gmail.com
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ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﺴﺐ

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ دﻟﺒﺮی

Sadeghinasab.mr@gmail.com

Amirdlbri@gmail.com
amirdlbri@gmail.com

ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﯾﺴﮏ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ
ﻫﺎﻧﯿﻪ ادﯾﺐ ﻣﻬﺮ
H.adibmehr٩٤@gmail.com

اﻣﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن
ﻃﺮاح و ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﮐﺎدﻣﯽ
ﻣﺎﻟﯽ اﻣﯿﺪ
Aminkarimian٧٨@gmail.com
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