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روی خط بازار

پتروشیمی کارون ،برترین شرکت
دانشبنیان عرضهکننده در بورس کاال شد

عرضه 1.5میلیون تن انواع محصول
در بورس کاال

دیروز ،یکشنبه یکم خرداد  ،1401تاالرهای مختلف بورس کاالی
ایــران میزبان عرضه یک میلیون و 446هــزارو 839تن انواع کاال
بودند .در این روز تاالر ســیمان بورس کاالی ایران میزبان عرضه
یک میلیون و  220هزار و  635تن ســیمان بود.به گزارش روابط
عمومــی و امــور بینالملل بــورس کاالی ایران 33 ،هــزار و 700
تــن قیر در تــاالر صادراتی بــورس کاالی ایران عرضه شــد و تاالر
محصوالت صنعتی و معدنی در این روز عرضه  5هزار تن مس
کاتد 11 ،هزار مس کم عیار ،یک هزار و  590تن شــمش روی60 ،
تن شــمش سرب ،شمش آلومینیوم 870 ،تن بیلت آلومینیوم،
 50هــزار تــن آهن اســفنجی و یک هــزار و  500تن هیدروکســید
آلومینیوم را تجربه کرد.
تــاالر فرآوردههای نفتی و پتروشــیمی عرضه  14هــزار و  244تن
مواد پلیمری ،مواد شــیمیایی ،اســاک واکس ،قیر و PDA TAR
را داشت و تاالر حراج باز نیز عرضه  100هزار تن کنسانتره سنگ
آهن و  30تن کنســانتره فلزات گرانبهــا را تجربه کرد.بازار فرعی
در ایــن روز شــاهد عرضه  2هــزار و  210تن قیراند آلومینیوم ،منو
کلرو استیک اســید ،اکسید آلومینیوم ،ام .دی .اف و هیپو کلریت
سدیم (آب ژاول) بود.
ëëعبور ارزش معامالت بورس کاال از 123همت از ابتدای سال
ارزش معامــات بــازار فیزیکــی بــورس کاال در دو مــاه ابتدایــی
امسال از  ۱۲۶هزار میلیارد تومان عبور کرد.در اردیبهشت امسال
نیز نزدیک به  ۸میلیون تن انواع کاال و محصول در بازار فیزیکی
بورس کاال معامله شد .در اردیبهشت ماه سالجاری ۷ ،میلیون
و  ۹۳۹هــزار تــن انــواع کاال بــه ارزش بیش از  ۶۶.۵هــزار میلیارد
تومان در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران معامله شد.

اخبار

در نخستین همایش تجلیل از برترینهای بورس کاالی ایران از
پتروشــیمی کارون به عنوان بزرگترین عرضه کننده دانش بنیان
تقدیــر شــد.به گــزارش روابــط عمومــی پتروشــیمی کارون ،این
همایش با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی،
محمدرضــاپورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس
شــورای اســامی ،مجید عشــقی رئیس ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار و حامــدســلطانینژاد مدیرعامل شــرکت بــورس کاالی
ایــران و همچنیــن دکتر علی عســکری مدیرعامل گــروه صنایع
پتروشیمی خلیج فارسبرگزار شد.در این همایش ،پتروشیمی
کارون بــه عنــوان بزرگتریــن عرضــه کننــده دانش بنیــان از نظر
حجــم و ارزش معامــات در بــورس کاالمعرفــی و تقدیر شــد.
گفتنی است ،پتروشیمی کارون ،اولین و بزرگترین شرکت دانش
بنیان در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.این شرکت
از جمله شــرکتهای مشــمول اصل  44قانون اساسی است و در
لیست واگذاریهای دولت قرار دارد.
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«ایران» از معامالت بازار سهام گزارش میدهد

اشتهای بازار برای بازگشت کامل به نقطه حمایت

تغییر قیمت نمادها در جریان معامالت ()1401/03/01

طی معامالت دیروز  346نماد با افزایش و  248نماد باکاهش قیمت به کار خود پایان دادند
گــروه اقتصــادی /معامــات در اولیــن روز
خردادمــاه درحالــی آغاز شــد که شــاخص
کل در روزهای گذشــته توانســته بود خود را
تا باالی نقطه مقاومتــی یک میلیون و 600
هزار واحد باال بکشــد .روندی که در روزهای
چهارشــنبه و شــنبه ،بــا هجوم ســهامداران
حقیقی جامانده از ریزشهای ســال ،1399
تا حدودی تعدیل شد و شاخص کل بورس
بــه زیر عدد یــک میلیون و  580هــزار واحد
رسیده بود.
امــا در روز یکشــنبه حقیقیهــا به میزان

قابل توجهی از فروشهای خود کاستند تا با
کاهش فشار عرضه در گروههای معامالتی
بــزرگ ماننــد فلــزات اساســی ،محصوالت
شــیمیایی ،ســرمایهگذاری و حملونقــل
باردیگــر شــاخص کل بورس به رنگ ســبز
درآید.صعودهــا و فرودهــای روزهای اخیر
نشــان میدهد کــه این روزها بازار با ســطح
حمایتــی حســاس خود دســت بــه گریبان
اســت و نمیتــوان درمــورد ادامــه رونــد
صعودی یا شــروع یک روند نزولی ،به طور
قطعی اظهار نظر کرد.

در این روز ،شــاخص کل بورس با 2هزار
و  457واحــد افزایش به ارتفاع یک میلیون
و  582هــزار واحــدی رســید و شــاخص کل
هم وزن نیــز یک هزار و  332واحد افزایش
یافــت تا این شــاخص پــس از نزول در ســه
روز معامالتــی گذشــته ،یک قــدم رو به باال
بردارد.
نهایبازار
ëëتری 
دیروز تعداد صفهای خرید به 112عدد
افزایش یافت و  42نماد نیز در صف فروش
به کارخود پایان دادند.

 270میلیــارد تومــان از طرف حقیقیها
از بــازار خارج شــد که گــروه فلزات اساســی،
بانکهــا و بیمــه بیشــترین ســهم را به خود
اختصــاص دادنــد .صندوقهــای قابــل
معامله ،حملونقل و شــکر نیز سه گروهی
بودنــد کــه بیشــترین اســتقبال را از طــرف
کدهایحقیقیداشتند.
ارزش معامــات خرد به  5هــزار و 543
میلیارد تومان نزول کرد و تعداد فروشندگان
حقیقی با کاهش 1درصدی روبهرو شد.
بیشــترین ارزش معامالت به نمادهای

«افــرا»« ،مدیریت» و «فوالد» تعلق گرفت
و نمادهای «شستا»« ،بترانس» و «خساپا»
بیشــترین حجــم معامــات را بــه خــود
اختصاص دادند.

نمادهــای «ســفار»« ،کفــرا» و «ختــور»
بیشــترین بــازده مثبــت و نمادهــای
«کاسپین»« ،غشصفا» و«تلیسه» بیشترین
بازدهی منفی روزانه را به ثبت رساندند.

«ایران» از عملکرد صنعت شوینده در بازار سهام گزارش میدهد

فرصتسوزی صنایع شوینده در اوج تقاضای دوران کرونا

در حال حاضر بسیاری از خطوط تولیدی شرکتهای این صنعت با تکنولوژیهای قدیمی و غیربهرهور فعالیت میکنند
سعید رشیدینوبندگانی
خبرنگار

صنعت شــوینده (محصوالت بهداشتی) با
 9نمــاد و ارزش بازار  47هزار و  253میلیارد
تومانــی در حــدود  0،66درصــد از کل ارزش
بــازار ســهام را تشــکیل میدهــد .همچنین
این صنعت با شناســایی ســود خالص 240
میلیارد تومانی ،نســبت قیمت به درآمدی
( )P/Eمعادل  26،23دارد که در مقایســه با
میانگین  9،22کل بازار ،عدد باالتری را نشان
میدهد .این گزارش به بررسی عملکرد این
صنعت در بورس میپردازد.
ëëسیاســتهای دولت در  10سال گذشته
به سرمایهگذاری آسیب زده است
به دلیل کمبود مــواد اولیه مورد نیاز برای
تولیــد محصــوالت در داخل کشــور؛ عواملی
چــون محدودیــت در واردات و صــادرات و
نوســانات شــدید نرخ ارز در سالهای گذشته
از جملــه مواردی بود که بر صنعت شــوینده
تأثیرگذار بوده است .همچنین سیاستهای
متضاد با تشــویق ســرمایهگذاری در  10ســال

گذشــته منجر شــد تــا ســرمایهگذاری در این
صنعت آســیب ببیند به گونهای که برخی از
واحدهایصنعتیمجبوربهتوقفواحدهای
تولیــدی خــود شــدند .ایــن صنعــت از نظــر
بهکارگیــری فناوریهــای نوین نیــز با چالش
روبهرو اســت و بیشــتر خطوط تولیــدی آن از
تکنولوژیهــای قدیمــی و با بهــرهوری پایین
برخوردار است .درصد باالی پرداخت سود در
مجامعساالنهنیز(هرچندکهسهامشرکتها
راجذابترمیکند)بهمنابعدردسترسبرای
تأمین مالی طرحهای توسعهای آسیب زده و
شرکتها برای تأمین سرمایه در گردش خود
باچالشروبهروشدهاند.
ëëفرصتی که به هدر رفت
صنعتشویندهاماباتداومبیماریکرونا
در 2سال گذشته با افزایش تقاضا روبهرو شد
و توانست بخشــی از خطوط تولیدی خود را
دوبــاره راهاندازی کند .فرصتی که با توجه به
تولید غیربهرهور شــرکتها از دســت رفت و
شــرکتها نتوانســتند بهنحو مطلوبی از این
فرصت اســتفاده کنند .آمار تولیــد و فروش

شــرکتهای شــوینده نشــان میدهد که در
ســالهای  1399و نیمــه نخســت 1400ایــن
شــرکتها بــا تقاضای بســیار زیــادی روبهرو
شدند و از این طریق درآمدهای قابلتوجهی
را کســب کردهانــد که بخش بســیار باالیی از
این درآمدها از طریق سهامداران (به وسیله
پرداخت سود) از صنعت خارج شده است.
ëëکاهــش تولیــد و فــروش شــرکتها در
فروردین
آمــار تولیــد و فــروش و سودســازی
شــرکتهایی چون پاکســان و پاکشــو نشــان
میدهــد رونــد سودســازی و تولیــد و فروش
ایــن شــرکتها بــا کاهــش (بعضــاً بیــش از
 30درصــدی) روبــهرو شــده اســت کــه ایــن
شــرکتها عواملی چون افزایش نــرخ مواد
اولیــه و همچنیــن کاهــش نســبی تقاضــا
نســبت به دورههــای گذشــته را دلیل عمده
ایــن امر بیــان کردهانــد و از ایــنرو در جهت
پوشش افزایش بهای تمامشده درآمدهای
عملیاتــی درصــدد افزایــش نــرخ تولیدات
خود برآمدهاند که تاکنون هیچ مجوز رسمی

از طرف ســازمان حمایــت تولید کنندگان و
مصرف کننــدگان برای افزایش قیمتهای
شوینده صادرنشده است .الزم به ذکر است،
بنــا به گزارش برخی از خبرگزاری ها  ،رئیس
انجمن صنایع شوینده در روزهای گذشته از
موافقت ســازمان حمایت بــا افزایش 25تا
40درصدیقیمتموادشویندهومحصوالت
آرایشی وبهداشتی خبر داده است.
وی اظهار داشــته که با توجــه به افزایش
هزینــه هــای تولیــد و مــواد اولیــه پــس از
برگزاری چند جلســه در ســازمان حمایت از
مصرف کنندگان و تولید کنندگان با افزایش
قیمت مواد شوینده موافقت شده است.
بختیار علم بیگی گفت :براســاس مجوز
ســازمان حمایــت ،قیمــت پــودر شــوینده
ماشینیو دستیبهمیزان25درصدوقیمت
سایر شویندههای آرایشی و بهداشتی مانند
صابــون و خمیردنــدان 40درصــد افزایــش
یافتهاست.
ëëنماگرهای صنعت
نماگرهــای عملکــرد بــازار نشــان

میدهد که قیمت ســهام این صنعت در
طول یکســال گذشــته با رشــدی کمتر از
میانگین بازار روبهرو شده است .صنعت
شــوینده حاشیه سود خالص  14درصدی
دارد کهنــرخ نهادههای پتروشــیمی ،نرخ

حقــوق و دســتمزد و هزینههــای انــرژی
مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر بهــای
تمامشــده تولیــدات و نــرخ محصــوالت
کاالی نهایــی بــر رونــد درآمــدی و
سودسازی آن تأثیرگذار است.

نماگرهای صنعت شوینده
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