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سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایراننام شرکت

شیراننماد

1363سال تاسیس
28,960  قیمت سهم )1400/06/03( )ریال(

EPS3,964 گذشته نگر)ریال(

P/E8.35 گذشته نگر

3,123سود برآوردی هر سهم برای سال 1400 )ریال(

P/E6.5 آینده نگر)براساس سود 1401(

14.37درصد شناوری

272,720ارزش بازار)میلیارد ریال(

9,640,176سرمایه)میلیون ریال(

1400/09/30سال مالی منتهی به

ـــران  ـــادار ته ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــال 1375 در س ـــیس و س ـــال 1363 تأس ـــام( در س ـــهامی ع ـــران )س ـــیمیایی ای ـــع ش ـــرمایه گذاری صنای ـــركت س ش
ـــاز و در  ـــان آغ ـــرب اصفه ـــمال غ ـــی ش ـــه صنعت ـــال 1369 در منطق ـــر س ـــی)LAB(، در اواخ ـــزن خط ـــل بن لكی ـــرح آ ـــی ط ـــات اجرای ـــت. عملی ـــده اس ـــه ش پذیرفت
نهایـــت ایـــن مجمتـــع تولیـــدی در 11 خـــرداد مـــاه ســـال 1373 بـــه بهره بـــرداری رســـید. بـــا افزایـــش مصـــرف داخلـــی و همچنیـــن بهبـــود بـــازار مصـــرف 
لكیـــل بنـــزن خطـــی و 140 هـــزار تـــن  در منطقـــه، اجـــرای طـــرح توســـعه شـــركت بـــه منظـــور رســـیدن ظرفیـــت اســـمی ســـاالنه شـــركت بـــه  75 هـــزار تـــن آ
نرمـــال پارافیـــن قـــوت گرفـــت. بـــا بهره گیـــری از دانـــش موجـــود ایـــن شـــركت موفـــق شـــد در ســـال 1382 طـــرح توســـعه خـــود را بـــا موفقیـــت بـــه پایـــان 

لكیـــل بنـــزن خطـــی)LAB(، مـــاده اولیـــه اصلـــی و عامـــل پاک كنندگـــی در مـــواد شـــوینده اســـت.  برســـاند. آ

با توجه به سال مالی شركت P/E آینده نگر با در نظر گرفتن تقسیم سود 75 درصدی در سال 1400 و پیش بینی سود 1401 لحاظ شده است. 

لكیـــل بنـــزن خطـــی)LAB(، در جهـــان در ســـال 2018 معـــادل 4.1 میلیـــون تـــن بـــود و شـــركت ســـرمایه گذاری صنایـــع شـــیمیایی ایـــران  ظرفیـــت تولیـــد آ
بـــا تولیـــد 120 هـــزار تـــن ســـهم 3 درصـــدی در تولیـــد ایـــن محصـــول در جهـــان را دارا اســـت.

معرفی شرکت

جایگاه شرکت در صنعت
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طبـــق برخـــی تحقیقـــات و بررســـی ها، بـــه طـــور میانگیـــن افزایـــش2.2 درصـــد ظرفیـــت تولیـــدی بـــرای ســـال هـــای 2018 تـــا 2030 پیـــش بینـــی شـــده و در 
طـــرف تقاضـــا نیـــز بـــه طـــور متوســـط بـــرای ســـال هـــای 2019 تـــا 2027، رشـــد 2.7 درصـــدی بـــرای تقاضـــای جهانـــی پیـــش بینـــی شـــده اســـت. 

پیش بینی درصد رشد ظرفیت و تقاضای جهانی LABتا سال 2030

شـــركت ســـرمایه گذاری صنایـــع شـــیمیایی ایـــران عـــاوه بـــر تامیـــن نیازهـــای داخلـــی نرمـــال پارافیـــن، نســـبت بـــه صـــادرات ایـــن محصـــول بـــه خـــارج 
از كشـــور هـــم اقـــدام می كنـــد. رقبـــای منطقـــه ای شـــركت ســـرمایه گذاری صنایـــع شـــیمیایی ایـــران شـــركت های عربســـتانی و قطـــری هســـتند. 
پتروشـــیمی فارابـــی واقـــع در عربســـتان ســـعودی بـــا ظرفیـــت اســـمی ســـاالنه تولیـــدLAB بـــه میزان140هزارتـــن ازجملـــه ایـــن شـــركت ها اســـت. ایـــن 
 )GAS-TO- LIQUIDS( GTL نیـــز  بـــا ظرفیـــت 26000 تـــن، از تكنولـــوژی  PEARL شـــركت بـــه زودی طـــرح 120هـــزار تنـــی را افتتـــاح مـــی كنـــد.  شـــركت قطـــری
بـــرای تولیـــد نرمـــال پارافیـــن اســـتفاده می كنـــد و اســـتفاده از مـــاده اولیـــه گاز طبیعـــی باعـــث كاهـــش بهـــای تمـــام شـــده ایـــن محصـــول مـــی شـــود، لـــذا 
ـــرای رقابـــت در فـــروش نرمـــال پارافیـــن كـــه از مـــاده اولیـــه نفـــت ســـفید اســـتفاده مـــی  كنـــد، بـــه وجـــود آورده اســـت.  همچنیـــن  مشـــكات زیـــادی را ب

ـــود.  ـــی ش ـــوب م ـــران محس ـــیمیایی ای ـــع ش ـــرمایه گذاری صنای ـــركت س ـــب ش ـــن رقی ـــزار ت ـــت 50 ه ـــا ظرفی ـــتون ب ـــیمی بیس ـــز پتروش ـــور نی ـــل كش در داخ

ـــع  ـــه مجـــاورت پاالیشـــگاه نفـــت اصفهـــان و شـــركت ســـرمایه-گذاری صنای ـــا توجـــه ب ـــی كـــه مصـــرف می شـــود نفـــت ســـفید اســـت. ب ـــه اصل مـــاده اولی
شـــیمیایی ایـــران مـــواد اولیـــه بـــه صـــورت انحصـــاری از ایـــن شـــركت تامیـــن می شـــود. نرمـــال پارافیـــن محصـــول میانـــی اســـت كـــه در مرحلـــه اول از 
نفـــت ســـفید حاصـــل و بـــا اضافـــه شـــدن بنـــزن بـــه آن در مرحلـــه دوم تبدیـــل بـــه LAB  می شـــود. همچنیـــن نرمـــال پارافیـــن مـــازاد بـــه صـــورت داخلـــی 

و صادراتـــی بـــه فـــروش می رســـد.

ـــی  ـــوراک دریافت ـــت و خ ـــزن اس ـــاخه و بن ـــدون ش ـــای ب ـــن و LAB، هیدروكربوره ـــال پارافی ـــد نرم ـــرای تولی ـــاز ب ـــورد نی ـــه م ـــواد اولی ـــه م ـــه اینك ـــه ب ـــا توج ب
از شـــركت فـــوق بـــه قیمـــتFOB خلیـــج فـــارس خریـــداری می شـــود، لـــذا تغییـــرات قیمـــت جهانـــی نفـــت خـــام متاثـــر از عرضـــه و تقاضـــا و تنـــش هـــای 

سیاســـی، تاثیـــر مســـتقیم و آنـــی بـــر روی بهـــای تمـــام شـــده محصـــوالت ایـــن شـــركت دارد. 
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آخرین تركیب سهامداری شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در تاریخ 1400/06/03:

  LAB طرح نوسازی و توسعه ای
ـــوژی  ـــر اســـاس تكنول ـــری از دانـــش فعلـــی، طـــرح نوســـازی و توســـعه ای را طراحـــی و ب ـــا بهره گی شـــركت ب
موجـــود یـــک خـــط جدیـــد تولیـــد LAB ایجـــاد و عـــاوه بـــر نوســـازی خـــط تولیـــد فعلـــی، ظرفیـــت تولیـــد نیـــز 
ـــخ 31  ـــا تاری ـــرح ت ـــن ط ـــت ای ـــر اس ـــایان ذك ـــت. ش ـــد یاف ـــش خواه ـــال افزای ـــن در س ـــزان 100.000 ت ـــه می ب

خردادمـــاه 1400 معـــادل10 درصـــد پیشـــرفت فیزیكـــی داشـــته اســـت. 
LABSA پروژه

در راســـتای برنامـــه هـــای اســـتراتژیک شـــركت در خصـــوص ایجـــاد پـــارک شـــیمیایی، طـــی ســـال 1398 
بســـترهای الزم جهـــت ورود شـــركت فرعی)شـــركت بازرگانـــی و خدمـــات بنـــدری ایـــران( بـــه بـــازار 
محصـــوالت پاییـــن دســـتی)LABSA( فراهـــم شـــد و در همیـــن راســـتا طـــی یـــک ســـال گذشـــته بیـــش از 
9000 تـــن مـــاده اولیـــه LABSA توســـط شـــركت مذكـــور بـــه فـــروش رســـیده كـــه در حـــدود 16٪ آن بـــه 

كشـــورهای منطقـــه صـــادر شـــده اســـت. 

ــای  ــهریور 1400 برمبنـ ــدای شـ ــا ابتـ ــال 1398 تـ ــدای سـ ــركت از ابتـ ــازار شـ ــرات ارزش بـ ــر تغییـ ــودار زیـ نمـ
ــد. ــان می-دهـ ــال را نشـ ــون ریـ میلیـ

ترکیب سهامداران شرکت

طرح های توسعه و برنامه های  شرکت

تغییرات ارزش بازار )میلیون ریال(

4,818,577,84950شركت بانک صنعت و معدن
2,804,711,45830شركت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند 

BFM526,792,9975 صندوق سرمایه گذاری.ا.ب. نماد صنعت و معدن
106,566,6331شركت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن

1,383,527,06314سایر
9,640,176,000100مجموع

درصدتعداد سهام سهامداران
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1016,4401,644٪لیزینگ صنعت ومعدن 

3621,7757,839٪نیروكلر

1052,3615,236٪تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

535,6491,782٪معدنی  اماح  ایران 

159,3891,408٪صنایع بهداشتی ساینا

616,9971,020٪معادن منگنز ایران 

1.712,201211٪صنایع  الستیكی  سهند

19,141جمع ارزش سهام شركت های بورسی در تاریخ 3 شهریورماه 1400 

LABSA7,640156,419,2411,195,0437,640330,393,5282,524,2077,640452,494,7323,457,060 )تن(

536211,033,582113,114536445,751,618238,923536610,484,897327,220فتی الكل )تن(

8,1761,308,1578,1762,763,1298,1763,784,280جمع فروش داخلی

LABSA1,412156,706,799221,2701,412330,393,528466,5161,412452,494,732638,923

1,412221,2701,4120466,5161,412638,923جمع فروش صادراتی:

625,213812,777937,820درآمد خدمات

9,5882,154,6409,5884,042,4229,5885,361,022جمع

نگاهی به سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

شرکت سرمایه پذیر 

تعداد فروشتعداد فروشتعداد فروشنوع کاال

کارشناسی 1401/09/30کارشناسی1400/09/30  سال مالی منتهی به 1399/09/30
نرخ فروش- ریالنرخ فروش- ریالنرخ فروش- ریال مبلغ فروش- میلیون ریالمبلغ فروش- میلیون ریالمبلغ فروش- میلیون ریال

 درصد مالکیت  
 ارزش بازار شرکت 

)میلیارد ریال( 
   ارزش سرمایه گذاری

)میلیارد ریال(   

سرمایه گذاری های بورسی 

پیش بینی درآمدهای عملیاتی شرکت بازرگانی و خدمات بندری

فروش داخلی:

فروش صادراتی:

سرمایه گذاری های غیر بورسی
ــران اســـت  ــیمیایی ایـ ــرمایه گذاری صنایـــع شـ ــركت سـ ــركت های فرعـــی شـ ــزء شـ ــات بنـــدری جـ ــات بازرگانـــی و خدمـ ــركت خدمـ شـ
كـــه در حـــال حاضـــر در مالكیـــت 100 درصـــدی شـــركت ســـرمایه صنایـــع شـــیمیایی ایـــران قـــرار دارد. مركـــز اصلـــی شـــركت در تهـــران و 
مخـــازن نگهـــداری مـــواد و تاسیســـات آن در بوشـــهر واقـــع شـــده اســـت. ایـــن شـــركت در حـــال حاضـــر بـــه تولیـــد و فـــروش محصـــول 
لكیـــل بنـــزن خطـــی ســـولفونه )اســـید ســـولفونیک(( نیـــز اقـــدام كـــرده اســـت. همچنیـــن شـــركت بازرگانـــی و خدمـــات بنـــدری  البســـا )آ
ایـــران در ســـال 98، بـــه منظـــور رفـــع موانـــع بـــرای ورود بـــه بـــازار ســـرمایه افزایـــش ســـرمایه از 10 بـــه 400 میلیـــارد ریالـــی را انجـــام 

ـــت.  داده اس
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پیش بینی صورت سود و زیان شرکت بازرگانی و خدمات بندری

درآمد فروش به تفکیک داخلی و صادراتیسهم محصوالت از درآمد فروش 

2,154,6404,042,4225,361,022درآمدهای عملیاتی

4,486,703-3,331,160-1,573,867-بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی

580,773711,262874,319سود )زیان( ناخالص

ى و عمومی 86,432-72,026-60,022-هزینه  هاى فروش، ادار

45,26954,32365,187خالص سایر درآمدها

566,020693,559853,075سود )زیان( عملیاتی

000هزینه  هاى مالی

2,462,950364,009455,011خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

3,028,9701,057,5671,308,086سود )زیان( قبل از مالیات

145,730-118,480-96,693-مالیات

2,932,277939,0871,162,355سود )زیان( خالص

400,000400,000400,000سرمایه

کارشناسی 1401کارشناسی 1399/09/301400شرح)میلیون ریال(

وضعیت تولید و فروش

همانطـــور كـــه در ابتـــدا نیـــز اشـــاره شـــد تولیـــد اصلـــی شـــركت الكیـــل بنـــزن خطـــی)LAB ( اســـت كـــه مـــاده اولیـــه محصـــوالت شـــوینده 
اســـت. الزم بـــه توضیـــح اســـت نرمـــال پارافیـــن محصـــول میانـــی اســـت و در خـــط تولیـــد الكیـــل بنـــزن خطـــی و الكیـــات ســـنگین 
بـــه عنـــوان مـــواد اولیـــه مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی گیـــرد و مـــازاد بـــر نیـــاز شـــركت نیـــز در بازارهـــای داخلـــی و صادراتـــی بـــه فـــروش 

می رســـد.

الكیات سنگین
٪4 

 الكیل بنزن خطی
٪66 

 فروش صادراتی
٪39 

نرمال پارافین مازاد
٪30 

 فروش داخلی
٪61 
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117,040115,843103,99458,456113,456113,456الكیل بنزن خطی

8,7456,1365,4222,9195,9195,919الكیات سنگین

159,752171,072146,09789,924169,924169,924نرمال پارافین  تولیدی

285,537293,051255,513151,299289,299289,299مجموع

116,000116,133103,64157,674112,674113,456الكیل بنزن خطی

3,9506,33710,8883,0486,0485,919الكیلت سنگین

48,39967,83481,99255,84193,83683,469نرمال پارافین مازاد

168,349190,304196,521116,563212,558202,844مجموع

6,384,10612,625,03618,80918,166,77243,191,77259,564,400الكیل بنزن خطی

159,750474,8991,137514,1991,251,2991,678,037الكیلت سنگین

2,801,0125,319,8668,4879,532,89519,041,09024,101,761نرمال پارافین مازاد

10,721839,53921,94028,617-سایر

9,804,06518,430,52228,51728,223,40563,506,10085,372,814مجموع

55,035108,712181,483314,991383,334525,000الكیل بنزن خطی

40,44374,941104,396168,701206,895283,500الكیلت سنگین

57,87378,425103,516170,715202,919288,750نرمال پارافین مازاد

تولید)تن(

مقدار فروش)تن(

مبلغ فروش )میلیون ریال(

نرخ فروش )هزار ریال/تن(

شش ماهه اول 1400

شش ماهه اول 1400

شش ماهه اول 1400

شش ماهه اول 1400

کارشناسی 1400

کارشناسی 1400

کارشناسی 1400

کارشناسی 1400

کارشناسی 1401

کارشناسی 1401

کارشناسی 1401

کارشناسی 1401

سال 1397

سال 1397

سال 1397

سال 1397

سال 1398

سال 1398

سال 1398

سال 1398

سال 1399

سال 1399

سال 1399

سال 1399
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نرخ فروش 

اجزای  بهای تمام شده

لكیـــل بنـــزن خطـــی)LAB( از 1،600 دالر تـــا 1،800 دالر افزایـــش داشـــت، امـــا بـــه طـــور میانگیـــن از  از ابتـــدای ســـال جـــاری نـــرخ آ
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــول در نظ ـــن محص ـــرای ای ـــرخ 1،750 دالر ب ـــز ن ـــر نی ـــل حاض ـــه در تحلی ـــوده ك ـــدوده 1750 دالر ب ـــال در مح ـــدای س ابت
اســـت. از ســـوی دیگـــر نـــرخ مـــواد اولیـــه شـــركت از نوســـان كمتـــری برخـــوردار اســـت بـــه نحـــوی كـــه در مـــاه گذشـــته نـــرخ بنـــزن از 

ــاه بـــه 877 دالر كاهـــش یافـــت. 953 دالر در اردیبهشـــت مـ

لكیـــل بنـــزن خطـــی)LAB(  نفـــت ســـفید و بنـــزن اســـت و خـــوراك دریافتـــی از  ـــرای تولیـــد نرمـــال پارافیـــن و آ ـــاز ب مـــواد اولیـــه مـــورد نی
شـــركت هـــای تولیـــد كننـــده داخلـــی بـــه قیمـــت FOBخلیـــج فـــارس خریـــداری مـــی شـــود. بـــر همیـــن اســـاس تغییـــرات قیمـــت جهانـــی 

نفـــت خـــام كـــه  مـــواد مصرفـــی از مشـــتقات نفتـــی اســـت، روی بهـــای تمـــام شـــده محصـــوالت ایـــن شـــركت اثـــر مـــی گـــذارد.

قیمت محصول و مواد اولیه شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

سهم مواد مستقیم مصرفیبهای تمام شده

 مواد مستقیم مصرفی
٪84.6 

 سربار تولید 
٪13.8

نفت سفید
٪73 

دستمزد مستقیم تولید
٪1.6 

بنزن
٪27 
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پیش بینی بهای تمام شده 

مفروضات برآورد سود

160,593172,848147,49590,008170,774171,550نفت سفید

39,23638,55234,65919,40137,77337,814بنزن

28,54060,12455,46687,559111,178165,000نفت سفید

39,44178,30487,134157,531184,267255,000بنزن

4,583,28610,392,3738,181,0207,881,00818,986,26728,305,750نفت سفید

1,547,5013,018,7903,019,9853,056,2656,960,3769,642,480بنزن

6,130,78713,411,16311,201,00510,937,27325,946,64337,948,230جمع

6,130,78713,411,16311,201,00510,937,27325,946,64337,948,230مواد مستقیم

115,656180,326211,113167,081334,162275,614دستمزد

951,6301,522,1331,831,2981,390,7873,002,3423,736,947سربار
6,316,97913,008,51113,243,41612,281,50229,069,50741,960,791

کارشناسی 1401کارشناسی 1400شش ماهه اول 1400شرح سال 1399سال 1398سال 1397

 مقدار مصرف
)تن(

 نرخ مصرف 
)هزار ریال/تن(

 مبلغ مصرف
 )میلیون ریال(

 بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته

بهای تمام شده كاالی فروش رفته

با توجه به تحقق سود شش ماهه اول، مفروضات برآورد فصول باقیمانده به شرح زیر است:

250,000300,000نرخ ارز)ریال(
1,7501,750الكیل بنزن خطی)دالر(
945945الكیلت سنگین)دالر(
963963نرمال پارافین)دالر(

850850بنزن)دالر(
550550نفت سفید)دالر(

25٪ )6ماهه دوم(20٪تورم )درصد(

کارشناسی 1401کارشناسی 1400 مفروضات
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حاشیه سود

ـــا  دلیـــل بـــاال بـــودن حاشـــیه ســـودخالص شـــركت در ســـال 1399، فـــروش ســـرمایه گـــذاری هـــا بـــوده كـــه عمدت
مربـــوط بـــه فـــروش ســـهام شـــركت پاالیـــش نفـــت اصفهـــان بـــوده اســـت. 

٪36 ٪36
٪29 ٪31

٪55 ٪55

٪99

٪56
٪52 ٪50 ٪50 ٪47

٪51
٪53 ٪51 ٪48٪50

٪32

 سال
1397 

 سال
1398 

 سال
1399 

حاشـــیه ســـود ناخالـــص 
ـــی ـــود عملیات ـــیه س  حاش
حاشـــیه ســـود خالـــص

 شش ماهه اول
1400 

 شش ماهه دوم
1400 

 كارشناسی
1400 

 كارشناسی
1401 

پیش بینی سود و زیان

9,804,06518,430,52228,516,56528,223,46662,149,61285,373,959درآمد حاصل از فروش

)41,960,791()29,069,507()12,281,502()14,217,312()13,008,511()6,316,979(بهای تمام شده كاالی فروش رفته

3,487,0865,422,01114,299,25315,941,96433,080,10543,413,168سود)زیان( ناخالص

)1,962,080()1,550,616()748,551()943,549()642,413()420,873(هزینه های اداری و فروش

209,913768,386)391,334(91,068969,8122,240,501خالص درآمد)هزینه(های عملیاتی

3,157,2815,749,41015,596,20514,802,07931,739,40242,219,474سود)زیان( عملیاتی

)1,144,004()1,144,004()572,002()351,947(  هزینه های مالی

575,6014,876,79914,377,3841,551,1013,275,6633,570,726درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

3,693,08410,626,20929,621,64215,781,17833,871,06144,646,196سود  قبل از كسر مالیات

)5,057,743()3,767,301()1,752,191()1,403,805()520,355()167,234(مالیات

3,525,85010,105,85428,217,83714,028,98730,103,76039,588,454سود خالص

EPS7621,2533,4981,4553,1234,107

4,628,9888,066,2208,066,2209,640,1769,640,1769,640,176سرمایه

شش ماهه اول دوره مالی
1400 سال 1399سال 1398سال 1397

 کارشناسی
1400 

 کارشناسی
1401 

٪52 ٪50 ٪47
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جدول تحلیل حساسیت EPS  سال 1400

جدول تحلیل حساسیت EPS  سال 1401

    

1,5001,5501,6001,6501,7001,7501,800

 200,0002,5152,5542,5942,6332,6722,7112,750

 220,0002,6602,7032,7462,7902,8332,8762,919

240,0002,8052,8522,8992,9462,9933,0403,088

 260,0002,9503,0013,0523,1033,1543,2053,256

 280,0003,0953,1503,2053,2603,3153,3703,425

300,0003,2403,2993,3583,4173,4753,5343,593

320,0003,3853,4483,5113,5733,6363,6993,762

340,0003,5303,5973,6633,7303,7973,8633,930

    

1,5001,5501,6001,6501,7001,7501,800

 200,0002,1722,2522,3322,4122,4922,5722,651

 220,0002,4392,5272,6152,7032,7912,8792,966

240,0002,7062,8022,8982,9943,0903,1863,281

 260,0002,9743,0773,1813,2853,3893,4933,596

 280,0003,2413,3523,4643,5763,6883,8003,911

300,0003,5083,6273,7473,8673,9874,1074,226

320,0003,7753,9034,0304,1584,2864,4144,541

340,0004,0424,1784,3134,4494,5854,7214,856

نرخ دالر)ریال(

نرخ دالر)ریال(

نرخ جهانی آلکیل بنزن خطی)LAB( )دالر(

نرخ جهانی آلکیل بنزن خطی)LAB( )دالر(

لكیـــل بنـــزن خطـــی در تحلیـــل حساســـیت  نـــرخ هـــای ســـایر محصـــوالت و مـــواد اولیـــه )نفـــت ســـفید و بنـــزن( متناســـب بـــا تغییـــرات آ
تغییـــر داده شـــده اســـت.  
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تحلیل تکنیکال

رونـــد قیمـــت شـــیران از ســـال 1397 در یـــک مســـیركانالیزه شـــده صعـــودی قـــرار گرفتـــه و انتظـــار مـــی رود در بلندمـــدت نیـــز ایـــن 
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــان مـــدت شـــد كـــه ب رونـــد ادامـــه دار باشـــد. همچنیـــن شـــیران از تیرمـــاه ســـال 1399، وارد یـــک رونـــد اصاحـــی می
خـــروج قیمـــت از رونـــد نزولـــی شـــكل گرفتـــه انتظـــار مـــی رود طـــی فرآینـــد نوســـانی تـــا محـــدوده مقاومتـــی34،000 الـــی 40،000 
ـــورد  ـــد م ـــان رون ـــات زم ـــاس مقتضی ـــطوح براس ـــددا در آن س ـــود، مج ـــنهاد می ش ـــه پیش ـــد. البت ـــروی كن ـــی( پیش ـــک تاریخ ریال)پی

ـــرد. بازبینـــی قـــرار گی
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کریـــم خـــان زنـــد، خیابـــان شـــهید عضـــدی   تهـــران ، خیابــــــــــــــــــــــان 
 )آبـــان جنوبـــی(، شـــماره 11، ســـاختمان شـــهید بهمـــن محمودپـــور
تلفن :88903293-021                                  فکس : 021-88919676

توضیح مهم:
کنیـــد، تحلیـــل آخریـــن  گـــزارش مطالعـــه مـــی  آنچـــه در ایـــن 
گذاری  وضعیـــت شـــرکت اســـت و بـــرای اتخاذ تصمیم ســـرمایه 
گـــزارش ســـعی دارد فرهنـــگ تحلیـــل  کافـــی نیســـت. ایـــن 
 را در ســـطح بـــازار ســـرمایه افزایـــش دهـــد و همچنیـــن بـــه 
هیـــچ وجـــه توصیـــه ای بـــرای خریـــد و فـــروش سهــــــــــــام نیســـت.


