
1401مرداد 12گزارش هفتگی بازار منتهی به 

شرکت کارگزاری بانک آینده



شرکت کارگزاری بانک آینده(میلیارد ریال)برتر ورود پول حقیقی طی یک هفته اخیر صنایع

خراج سایر به علت پایین بودن ارزش معامالت و باتوجه به خروج پول حقیقی سنگین در این هفته تنها دو صنعت استخراج نفت و گاز و است•
.معادن ورود پول حقیقی داشتند
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استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی به جز اکتشاف استخراج سایر معادن
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(میلیارد ریال)صنایع برتر ورود پول حقیقی طی یک هفته اخیر 



شرکت کارگزاری بانک آینده(میلیارد ریال)صنعت برتر ورود پول حقوقی طی یک هفته اخیر 10

.صنعت محصوالت شیمیایی و فرآورد های نفتی در این هفته توسط حقوقی ها مورد حمایت قرار گرفت•
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(میلیارد ریال)صنعت برتر ورود پول حقوقی طی یک هفته اخیر 10



(میلیارد ریال)نماد برتر ورود پول حقیقی طی یک هفته اخیر 20
شرکت کارگزاری بانک آینده

.می باشد( شراز)بیشترین ورود پول حقیقی در این هفته متعلق به شرکت پاالیش نفت شیراز •
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(میلیارد ریال)نماد برتر ورود پول حقیقی طی یک هفته اخیر 20



(میلیارد ریال)نماد برتر ورود پول حقوقی طی یک هفته اخیر 20
شرکت کارگزاری بانک آینده

.بیشترین حمایت های حقوقی در این هفته از شرکت های شبندر و شپنا بوده است•
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(میلیارد ریال)نماد برتر ورود پول حقوقی طی یک هفته اخیر 20



بازار P/Eروند 
سرمایه

شرکت کارگزاری بانک آینده

•p/e ttm رسید5.87به عدد 1401/05/12بازار در پایان معامالت.

1398روند از ابتدای سال 

هروند دو هفته گذشت



نماد با پایین20
ترین نسبت 
P/E TTM

شرکت کارگزاری بانک آینده

P/E TTMنماد
1.7ثنور

1.96ومدیر
2.53پردیس
2.54وتوسم

2.57وکبهمن
2.58وآفر

2.68وبوعلی
2.7وسكاب
2.76وهامون
3.44سنوین
3.64گوهران
3.81اعتال
3.94وپویا

3.95وصنعت
4.03وبانک
4.06واتی

4.09وخارزم
4.13مدیریت
4.29ونیكی

4.34وصندوق

P/E TTMنماد
3.08ثامید
3.2وبملت
3.29ولبهمن
3.4ونوین
3.61شبندر
3.72هرمز
3.75شتران
3.9ولساپا

3.93های وب
3.97فسپا
4.09فخوز

4.09فاسمین
4.11فروس
4.12فملی
4.22کرماشا
4.23مبین
4.33فجر

4.38حتاید
4.44کقزوی
4.48وپست

شرکت های تولیدی و خدماتیشرکت های سرمایه گذاری



بازدهی صنایع 
منتخب بازار 

سرمایه از ابتدای
1400اسفند 

شرکت کارگزاری بانک آینده

درصد بازدهیصنعتدرصد بازدهیصنعت
22سایر حمل و نقل64عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

20استخراج زغال سنگ48فرآورده های نفتی

20قند و شكر47حمل و نقل انبارداری و ارتباطات 

19استخراج سایر معادن44خرده فروشی

16دستگاههای برقی43اطالعات و ارتباطات

13فنی و مهندسی36سیمان آهک گچ

13خودرو و قطعات33واسطه گریهای مالی و پولی

13انبوه سازی امالک و مستغالت30سایر واسطه گریهای مالی

12منسوجات23زراعت و خدمات وابسته

11محصوالت فلزی22دارویی

11کاشی و سرامیک22کانی غیر فلزی

10ماشین آالت و تجهیزات22شیمیایی

ات ، فرآورده نفتی، حمل ونقل انبارداری وارتباطعرضه برق،گاز،بخار و آب گرم تا کنون چهار صنعت 1400در بازه زمانی ابتدای اسفند ماه •
.و خرده فروشی به ترتیب بیشترین درصد بازدهی را داشته اند



پر بازده ترین و 
کم بازده ترین 
سهم  از ابتدای 

1400اسفند 

شرکت کارگزاری بانک آینده

درصد بازدهینماد
844وسالت
574فبستم
446پشاهن
349آبین
270بتک
233بهیر
206نبروج
204سكرد
189ثغرب
179وآذر

170خبنیان
165واحصا

162خچرخش
161کساپا

161اسیاتک
145فافزا

141حپترو
134سپرمی
125فمراد
115خعمرا

درصد بازدهینماد
46-دسانكو
45-قشیر
45-زنجان
44-وشمال
44-ثاباد

44-رکیش
41-دروز
37-3انرژی

37-سخواف
36-تكشا

35-غصینو
35-سمایه
35-حاریا
35-سمگا
35-وآفر
35-وملل

34-حشكوه
32-بشهاب
31-شفن

31-حگردش

ترینبازدهپرجدول،در•
ماهاسفندابتدایازهاشرکت
سهمازتعدادیتاکنون،1400

انبوهخودرویی،صنایعهای
گذاری،سرمایهزراعت،سازی،

.خوردمیچشمبه

نیزبازدهیکمترینجدولدر•
صنایعهایسهمازتعدادی
ونقلوحملگذاری،سرمایه
کهخوردمیچشمبهدارویی

افزایشنمادها،اینافتدلیل
هنقطبهرسیدنوتوجهقابل

بودهآنهاسهمقیمتمقاومتی
.است



تحلیل تكنیكال 
شاخص کل

شرکت کارگزاری بانک آینده

.خود، شاهد مثبت شدن شاخص کل بودیمبا برخورد به حمایت 

.توجه شودواحد1.515.000و 1.500.000، 1.480.000، 1.450.000در صورت صعود روند باید به مقاومت های -1

.امیدوار بودواحد1.380.000و 1.400.000، 1.414.000، 1.430.000در صورت نزول باید به حمایت های -2

دیلی به همچنین اگر در تایم فریم . دیده می شود و عدد کنونی شاخص هم در کف کانال قرار داردBullish Triangleدر تایم فریم هفتگی نمودار، الگوی 
بنابر این از . روزه واکنش مثبت داده است200را مشاهده می کنیم که با برخورد با مووینگ Cup & Handleنمودار میان مدت شاخص توجه کنیم، الگوی 

.لحاظ تكنیكالی به نظر می رسد ریزش شاخص کل در روزهای پایانی خود باشد



تحلیل تكنیكال 
شاخص کل

هم وزن

شرکت کارگزاری بانک آینده

.ایمبودهنیزوزنهمکلشاخصریزششاهدکلشاخصریزشازپسگذشتههایهفتهدر

.داشتخواهدروپیشراواحد404.000و394.000هایمقاومتوزنهمکلشاخصنمودارصعودصورتدر-1

.بودخواهدنموداررویپیشواحد360.000وواحد370.000واحد،380.000هایحمایتوزنهمکلشاخصنمودارنزولصورتدر-2

370.000حمایتتارسدمینظربه.استدادهمثبتواکنشوکردهبرخوردخودروزه200گمووینحمایتبهشاخصروزانهنموداردر
خواهدصعودیدوبارهشاخصمدتمیانروندواحد،394.000مقاومتشكستصورتدر.باشدداشتهوجودهمچنانریزشاحتمالواحد
.شد



اول سالقیمت ماه قبلقیمت هفته ما قبلردرصد تغییلقیمت هفته قبردرصد تغییقیمت دیروزقیمت روزکاال

 9,781 7,982 7,339%2.0 7,637%0.2 7,776 7,791مس جهانی

 2,849 2,467 2,425%0.0 2,427%0.4 2,418 2,427آلومینیم جهانی

 3,650 3,113 3,002%7.8 3,038%0.4- 3,285 3,274روی جهانی

 78.9 113.8 106.9%2.3- 102.3%0.3- 100.2 99.9نفت برنت

 3.76 5.87 7.89%9.0- 8.60%2.3 7.66 7.83گاز طبیعی

 865 612 575%19.9 563%0.0 675 675اوره خلیج فارس

 319 315 297%1.0 302%0.0 305 305متانول پلتس

 568 525 525%0.0 525%0.0 525 525اسلب فوب ایران

 543 517 517%0.0 517%0.0 517 517بیلت فوب ایران

 29,700 31,700 31,750%1.8- 31,920%0.8- 31,610 31,360دالر آزاد

 24,746 25,856 26,232%0.2- 26,642%0.2 26,548 26,599دالر نیما

بررسی گزیده قیمت های جهانی
شرکت کارگزاری بانک آینده



NAVبررسی 
شرکت ومعادن

شرکت کارگزاری بانک آینده

(اعداد به میلیارد ریال)بررسی پورتفوی غیر بورسی 

ارزش بازارمالكیت% نام
درصد از 
ارزش بازار

ارزش افزوده

393,239%412,85528%16کگل

284,104%298,56320%17کچاد

226,323%231,91416%18کگهر

150,183%150,63111%64کنورح

120,473%127,3079%5کگلح

116,282%122,3758%32فخاس

46،313%119،8388%0سایر

1001،336،917%1,463,483-جمع کل

(اعداد به میلیارد ریال)بررسی پورتفوی بورسی 

ارزش روزمالكیت% نام
درصد از ارزش 

روز
ارزش 
افزوده

توسعه اهن و 
فوالد گل گهر

10%57,18855%46,974

9,430%11,57211%50کک طبس

سرمایه گذاری 
پرتو تابان 

معادن و فلزات
99%2,0002%1,907

322%033،675%سایر

58،313%104،435100_جمع کل



NAVبررسی 
شرکت ومعادن

شرکت کارگزاری بانک آینده

NAVمحاسبه 

289,078(میلیارد ریال)ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

1,336,917(میلیارد ریال)پورتفوی بورسی( کاهش)افزایش 

58,313(لمیلیارد ریا)پورتفوی غیر بورسی( کاهش)افزایش 
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها: اضافه می شود

(میلیارد ریال)
0

سود تقسیمی شرکت های زیرمجموعه: اضافه می شود
(میلیارد ریال)

0

36(میلیارد ریال)واگذاری سرمایه گذاری ها( زیان)سود 

1,684,346(میلیارد ریال)جمع مبالغ فوق

192,428(میلیارد ریال)سرمایه ثبت شده و نشده

NAV(ریال)8,753

4,992(ریال)قیمت تابلو

P/NAV57%

.باشدمیریالمیلیارد1,336،917مبلغشرکتبورسیافزودهارزشوریالمیلیارد1,463،483شرکتبورسیپرتفویروزارزش•

.گهرزمینآهنسنگمعدنی وصنعتی چادرملو،گهر،گلصنعتیومعدنی:ازعبارتندآنبورسیشرکتهایمهمترین•

.میلیارد ریال می باشد58،313میلیارد ریال و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 104،435ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت •

.درصد می باشد57روز شرکت P/NAVریال و نسبت 8،753هر سهم ومهان NAVبدین ترتیب •



بررسی حق تقدم های منتخب
شرکت کارگزاری بانک آینده

.در جدول زیر به بررسی ارزندگی حق تقدم های قابل معامله بازار پرداخته ایم•

قیمت حق تقدمقیمت سهمنام سهام
درصد اختالف قیمت سهم نسبت به حق

تومان100تقدم با فرض پرداخت 
نوع حق تقدم

حق تعلق سود تقسیمی به
تقدم

تاریخ انقضا حق تقدم

1401/05/22خیرعادی%1,7156673وثنو

1401/05/026بلهعادی%2,8211,7154رکیش

1401/06/01خیرعادی%3,9992,7856وسپه

1401/05/19خیرعادی%16,97015,0306هجرت

1401/05/22خیرعادی%13,70011,9306دارو

1401/06/01خیرعادی%19,19017,0107دلر

1401/05/25خیرعادی%17,74015,5707میدکو

1401/05/13خیرعادی%1,65647812شپترو

1401/06/10خیراستفاده نشده %8,3106,30014کی بی سی

1401/06/04خیرعادی%2,8501,44217وگستر

1401/05/19خیراستفاده نشده %7,0705,05017کفرا

1401/06/19خیرعادی%3,0171,38127وملل



بررسی اختیار معامالت
برترین درصد تفاوت ها

شرکت کارگزاری بانک آینده

قیمت روز/پایانیدرصد تفاوتپایانیارزشحجمتعدادنامنماد

%1%2.7 20 4,935,641,000 249,055 1401/05/121,438-1800-اختیارخ خودرو5001ضخود

%6%2.7 121 7,281,490,000 60,372 1401/05/12439-1700-اختیارخ خودرو5000ضخود

%14%0.7 1,249 39,960,000 32 1401/06/023-7500-اختیارخ سالم6003ضسال

%10%0.4- 178 362,445,000 2,033 1401/06/0234-1700-اختیارخ خودرو6002ضخود

%22%0.4- 1,070 5,350,000 5 1401/06/281-3750-اختیارخ ورنا6001ضرنا

%15%0.5- 281 534,160,000 1,900 1401/06/0218-1600-اختیارخ خودرو6001ضخود

%10%0.7- 875 114,652,000 131 1401/06/027-8000-اختیارخ سالم6004ضسال

%0%1.6- 1 3,090,000 3,090 1401/05/128-1900-اختیارخ خودرو5002ضخود

%16%2.3- 1,720 1,009,281,200 58,688 1401/06/3094-9000-اختیارخ اهرم6012ضهرم

%41%2.7- 1,029 44,374,826 13 01/07/102-1549-اختیارخ های وب7000ضهای

.اختیار خرید ارزنده بازار قرار گرفته اند10در جدول فوق •



بررسی اختیار معامالت
برترین ارزش معامالت

شرکت کارگزاری بانک آینده

قیمت روز/پایانیدرصد تفاوتپایانیارزشحجمتعدادنامنماد

%6%2.7 121 7,281,490,000 60,372 1401/05/12439-1700-اختیارخ خودرو5000ضخود

%48%16.5- 2,778 5,556,000,000 2,000 1402062920-4000-اختیارخ تفارس600ضتفارس

%15%5.8- 279 5,310,347,000 19,063 1401/08/04203-1700-اختیارخ خودرو8007ضخود

%1%2.7 20 4,935,641,000 249,055 1401/05/121,438-1800-اختیارخ خودرو5001ضخود

%3%11.3- 28 3,680,019,000 133,631 1401/07/17367-1000-اختیارخ شستا7003ضستا

%8%5.5- 75 3,507,643,000 46,471 1401/07/17172-900-اختیارخ شستا7002ضستا

%12%8.0- 221 2,317,485,000 10,493 1401/08/0471-1800-اختیارخ خودرو8008ضخود

%6%13.3- 119 1,620,618,000 13,642 1401/08/04168-2000-اختیارخ خودرو8010ضخود

%18%4.3- 164 1,473,847,000 9,005 1401/07/1735-800-اختیارخ شستا7001ضستا

%16%7.8- 267 1,264,090,000 4,740 1401/08/2597-1500-اختیارخ خساپا8047ضسپا

.اختیار خرید جذاب بازار قرار گرفته اند10در جدول فوق •



شرکت کارگزاری بانک آیندهنتیجه اهم مجامع برگزار شده طی هفته

افزایش سرمایه از محل درصد افزایش سرمایه (ریال)تقسیم سود  نماد

- - 1،700 فوالد

- - 250 غاذر

_ _ 520 شفن 

- - 79 اخابر

- - 50 بهیر

سود انباشته و اندوخته 30% _ بورس

سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی 79% _ ومعلم

سود انباشته  81% _ فوالد



شرکت کارگزاری بانک آینده


