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بورس و بیمه

پرداخت هزینه های درمان رسطان در رشکت های مختلف

4

بیمـه تامیـن اجتماعـی یکـی از شـرکتهای بیمـه پایـه اسـت .در بیم ه تامیـن اجتماعی برخلاف بیمههای درمـان تکمیلی
بـرای شـرکتهای بیمـه ،سـقف تعهـدی در پرداخـت هزینههـای درمانـی وجود نـدارد و هر چند بـاری که به مراکـز درمانی
طـرف قـرارداد بیمـه تامیـن اجتماعـی مراجعـه کنیـد ،موظـف اسـت مقـداری از هزینههـا را پرداخـت کنـد .اگـر بیمهشـده
بـه مراکـز درمانـی طـرف قـرارداد بـا بیمـه تامیـن اجتماعـی مراجعـه کنـد ،بیمـه تامیـن اجتماعـی بایـد در هر بـار مراجعه
بیمهشـده بـه ایـن مراکـز  3تـا  10درصـد هزینههـای درمانـی او را بپـردازد و اگـر بـه مراکـز درمانـی ملکـی بیمـه تامیـن
اجتماعـی مراجعـه کنـد ،تمـام هزینههـای درمانـی بـر عهـده بیمه تامیـن اجتماعی خواهـد بـود و بیمهگذار هیـچ هزینهای
را الزم نیسـت پرداخـت کند.

هزینههای درمان رسطان در بیمه عرم سامان

در بیمـه عمـر سـامان بـرای امـراض خـاص سـه طرح وجود دارد کـه در هر یک از آنهـا هزینه تعـدادی از بیماریها از جمله

سـرطان ،تا سـقف  500میلیون تومان از طرف بیمه سـامان به بیمهشـده پرداخت میشـود.
پوشـش امـراض خـاص پایـه و دریافـت هزینههـای هشـت بیماری برای بزرگ سـاالن و سـه بیمـاری برای کودکان ،پوشـش
امـراض خـاص آسـایش و دریافـت هزینههـای  13بیماری برای بزرگ سـاالن و شـش بیماری برای کودکان ،پوشـش امراض
خـاص ممتـاز و دریافـت هزینههـای  30بیمـاری برای بزرگ سـاالن و  14بیماری بـرای کودکان

هزینههای درمان رسطان در بیمه عرم اپسارگاد

بیمـه پاسـارگاد هـم ،در بیمـه عمـر خـود پوششـی بـرای بیمـاری سـرطان دارد کـه تحت این پوشـش هزینههـای مربوط به
درمان بیماری سـرطان تا سـقف  25میلیون تومان به بیمهشـده پرداخت میشـود .فقط دقت داشـته باشـید برای اسـتفاده
از ایـن پوشـش ،سـن بیمهشـده مبتلا بـه بیمـاری سـرطان بایـد کمتر از  60سـال باشـد و قبـل از عقـد قـرارداد بیمه عمر،
مشـکلی از نظر این بیماری نداشـته باشـد.

آشنایی با کامل ترین بسته بیمه ای!

یک بیمه بخر؛ چندات برب!

آتش سوزی  ،زلزله،
سرقت،ترکیدگی
لوله آب ،سیل  ،
طوفان ،غرامت
فوت ساکنان ،هزینه
پزشکیساکنان،
تامینمعیشت
سرپرست خانواده در
صورت وقوع حوادث
بیمه شده ،جبران
خسارت وارده به
خودرو پارک شده
در پارکینگ ،آسیب
های وارد شده به
لوازم برقی ناشی از
نوسان برق ،هزینه
اجاره و اسکان
موقت پس از وقوع
حادثه در این بیمه
پیش بینی شده است

ایـن کـه بیمـه چقـدر میتوانـد در زندگـی روزمـره مـا حائـز اهمیـت باشـد ،جای هیچ شـکی نیسـت .کمتر کسـی اسـت کـه هیچ بیمـه نامهای
راحله شعبانی
نداشـته باشـد! بیمـه بیـکاری ،سـرقت ،شـخص ثالـث ،زلزلـه و دهها نوع بیمه دیگـر که در مواقع ضـروری به کار مـا می آید و ضررهـای ما را
روزنامهنگار
بـه حداقـل ممکـن خـود میرسـاند .شـاید خریـد تک تک بیمه نامهها جلوی چشـم شـما سـنگینی کنـد اما دیگـر نگران نباشـید! در ایـن مقاله با
بیمـه حامـی آشـنا خواهیـد شـد .طرحـی که شـامل مجموعـه ای از بیمه نامههـا خواهد بـود و کار را برای شـما آسـان خواهد کرد.
اگـر دنبـال یـک بیمـه نامه کامل و شـش دانـگ میگردیـد که تمام
دغدغه ها و نیازهای شـما را در برابر حوادثی همچون آتش سـوزی و
زلزله پوشـش دهد ،طرح حامی بیمه ایران گزینه خوبی اسـت .آتش
سـوزی ،زلزلـه ،سـرقت ،ترکیدگـی لوله آب ،سـیل ،طوفـان ،غرامت
فوت سـاکنان ،هزینه پزشـکی سـاکنان ،تامین معیشـت سرپرسـت
خانـواده در صـورت وقـوع حـوادث بیمـه شـده ،جبران خسـارت وارد
شـده بـه خـودروی پارک شـده در پارکینگ ،آسـیب های وارد شـده
بـه لـوازم برقـی ناشـی از نوسـان بـرق ،هزینه اجـاره و اسـکان موقت
پـس از وقـوع حادثـه در ایـن بیمـه پیش بینی شـده اسـت .این نکته
مهـم اسـت کـه بدانیـد صرفـا واحدهای مسـکونی میتواننـد از طرح
حامی اسـتفاده کنند.

رشایط عمویم بیمه طرح حایم

هزینه اسـکان موقت در صورت وقوع خطرهای آتش سـوزی ،انفجار،
زلزلـه ،سـیل و چنـان چـه محـل مورد بیمه به تشـخیص کارشـناس
شـرکت بیمه ایران غیر قابل سـکونت باشـد تا سـقف مقرر در جدول
پرداخت خواهد شـد .
پرداخـت تامیـن معیشـت سرپرسـت خانـواده در صورتـی کـه محل
مـورد بیمـه در اثـر خطـرات بیمـه شـده بیـش از  70درصـد آسـیب
دیده باشـد .
خسـارت وارده احتمالی به وسـایط نقلیه مسـتقر در پارکینگ محل
مـورد بیمـه تحـت شـرایط زیـر قابـل پرداخـت اسـت  :وسـیله نقلیه
در محـل مـورد بیمـه باشـد .وسـیله نقلیه بیمـه نامه معتبـر دیگری
نداشـته باشـد .خسـارت وارد شـده در اثر یکی از خطرات مورد تعهد
این بیمه نامه باشـد و از خود وسـیله نقلیه ناشـی نشـده باشـد .

فرانشیز طرح حایم

فرانشیز خطر سرقت (با شکست حرز)  ٪20از هر خسارت است.
فرانشیز خطر سیل و طوفان  ٪10از هر خسارت است.
فرانشیز خطر زلزله یک درصد مبلغ بیمه شده است.
فرانشـیز خطـر ترکیدگـی لولـه آب و ضایعات ناشـی از ریـزش باران ،
ذوب و سـنگینی برف  ٪10از هر خسـارت اسـت .شـروع پوشش بیمه
ای خطـرات ترکیدگـی لوله آب ،ضایعات ناشـی از ریزش باران و ذوب
و سـنگینی برف پس از  60روز از شـروع بیمه نامه آغاز می شـود .

استثناائت طرح حایم

مسـکوکات ،پول ،اوراق بهادار ،اسـناد ،فلزات قیمتی به هر شـکل،
جواهرات و مروارید ،سـنگ های قیمتی سـوار نشـده ،هرگونه اسـناد
و نسـخههای خطـی و همچنیـن هزینه بازسـازی نقشـه ،جمع آوری
مجـدد اطالعـات یـا تنظیـم دفاتـر بازرگانـی تحـت ایـن بیمـه نامه،
پوشـش ندارند مگر آن که به صراحت خالف آن شـرط شـده باشـد.
جنـگ ،جنگ داخلی ،آشـوب و بلـوا ،اعتصاب ،قیام ،انقلاب ،کودتا،
اغتشاشـات داخلـی یـا اقدامات احتیاطی مقامـات نظامی و انتظامی .

لـوازم الکترونیکـی از قبیـل دوربین عکاسـی ،فیلم بـرداری ،تبلت و
گوشـی تلفن همراه تحت پوشـش خطر سـرقت نیسـت.
محتویـات موجـود در انبـاری منـازل مسـکونی از شـمول تعهدات
خطـر سـرقت خارج اسـت.

بیمه کاالی دیجیتال سامان

جـدا از طـح حامـی بیمـه ایـران ،شـرکت بیمـه سـامان در قالـب
همیـن طـرح بیمـه نامـه متفاوتـی را عرضـه کرده اسـت .بـا توجه به
مزیتهـای زیـاد آن بـه مختصـر آن را معرفـی خواهیم کرد .شـرکت
بیمـه سـامان در یکـی از اقدامـات مفیـد خـود اقـدام بـه ارائـه بیمـه
تجهیـزات الکترونیـک در قالـب طـرح سـامان حامی کرده اسـت .در
ایـن طـرح کـه بـه نـام های مختلفـی مانند بیمـه تلفن همـراه ،بیمه
تبلت ،بیمه لپ تاپ و  ...شـناخته می شـود ،شـما می توانید گوشـی
و تبلت و تجهیزات الکترونیک خود را در برابر خسـارت ها و حوادثی
کـه انتظـارش را نداریـد ،بیمه کنید .یعنی اگـر در صورت وقوع حادثه
دسـتگاه شـما دچار خرابی شـود می توانید از بیمه خسـارت بگیرید.
ایـن بیمـه نامـه ماننـد دیگـر بیمـه نامه ها به صـورت یک سـاله ارائه
می شـود و پس از یک سـال نیاز به تمدید دارد .در این مقاله سـعی
داریـم تـا بـا پوشـش هـا ،شـرایط دریافت خسـارت و جزئیـات طرح
سـامان حامی آشـنا شویم.

لوازم تحت پوشش بیمه سامان

هـدف بیمـه کاالی دیجیتـال همان طور که از نامش پیداسـت تحت
پوشـش قـرار دادن لـوازم الکترونیکـی و گجـت های دیجیتال اسـت.
نکته قابل توجه محدودیت بیمه سـامان دسـتگاه های تحت پوشـش
اسـت .یعنـی تمام لـوازم و ابزار دیجیتال تحت پوشـش این بیمه نامه
قرار نمیگیرند .بیمه سـامان دسـتگاه های زیر را تحت پوشـش بیمه
لـوازم دیجیتال قـرار می دهد:
تلفن همراه

تبلت
لپ تاپ
کنسول بازی
ساعت هوشمند
رایانه رومیزی All in One
دوربین عکاسی و فیلم برداری
تجهیزاتالکترونیک
خسارت های تحت پوشش
تجهیـزات الکترونیـک خـود را در برابـر چه اتفاقاتـی بیمه می کنیم؟

چرا برای ورود به این ابزار ،ابید محتاط بود؟

منطق تحلیل اپالییش ها

پاالیشـگاه هـا ،جـزو صنایـع میـان دسـتی صنعـت نفت
دسـته بنـدی می شـوند ،جایی که نفت خـام (یا میعانات
گازی) را دریافـت و انـواع فـرآورده هـای اصلـی و فرعی را
تحویـل مـی دهنـد .معمـوال نفت خـام سـنگین تحویلی
بـه پاالیشـگاه هـا در کشـور عمدتـا بـه گازوئیـل و نفت و
کـوره (حـدود  50تـا  60درصـد) ،بنزین (بیـن  20تا 30
درصـد) و دیگـر فـراورده هـا ( 10تـا  30درصـد) تبدیـل
قیمتی
مـی شـود .در ایـن میان آنچه مهم اسـت ،فاصلـه
ِ
نفـت خـام و فـراورده هاسـت که به اصطالح بـه آن کرک
اسـپرد گفتـه مـی شـود .بنابرایـن حتـی در صـورت افت
قیمـت نفـت در بـازار جهانی در اثر رکـود احتمالی ،لزوما
وضعیـت پاالیشـی هـا بد نخواهد شـد .بلکه ممکن اسـت
طـی مدتـی قیمـت بنزین و فـراورده ها بـاال بماند و حتی

حامي يک
مبلغ مورد بيمه (ريال)

ردیف
1
2
3

ارزش اعياني ساختمان وتأسيسات و اثاث منزل مسكوني در برابر خطرهاي آتش سوزي ،انفجار ،صاعقه ،سيل ،طوفان ،زلزله ،تركيدگي لوله آب،
ضايعات ناشي از بارش باران و ذوب برف ،سنگيني برف
اثاث منزل مسكوني در برابر خطر سرقت
مسئوليت مالي در برابر همسايگان ناشي از وقوع آتش سوزي و انفجار و تركيدگي لوله آب در محل مورد بيمه

4

حداكثر غرامت فوت يا نقص عضو دایم اشخاص ساكن در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتش سوزي ،انفجار ،صاعقه ،سيل ،زلزله و سرقت

50.000.000

5

حداكثر هزينه پزشكي اشخاص ساكن در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتش سوزي ،انفجار ،صاعقه ،سيل ،زلزله و سرقت

5.000.000

6
7

حداكثر هزينه اجاره و اسكان موقت بيمه گذار و اعضاي خانواده وي در محلي ديگر در صورتي كه محل مورد بيمه به علت وقوع آتش سوزي،
انفجار ،سيل و زلزله قابل سكونت نباشد
دستگاه ها و لوازم برقي منزل مسكوني در قبال خطر نوسانات برق

خسارتهاي احتمالي وارده به اتومبيل شخصي متعلق به بيمه گذار يا اعضاي خانواده وي مستقر در پاركينگ محل مورد بيمه در مقابل خطرهاي
9
آتش سوزي ،انفجار ،زلزله و سيل

جمع حق بيمه (بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداري)
تعهدات فوق الذكر حداكثر تا  30برابر قابل افزايش مي باشد

بـازار سـرمایه روزهـای پرالتهابـی را تجربـه مـی کنـد .طـی هفته قبـل هم صعودهـای قابل توجه داشـتیم و هـم ریزش های ترسـناکی.
جواد غیاثی
سـرگیجه و التهـاب بـازار روز چهارشـنبه بـه اوج خـود رسـید؛ جایی که بازار با یک فشـار فروش سـنگین و افت بیـش از  4هزار واحدی
روزنامه نگار
شـروع کـرد و در نهایـت مثبـت بـه پایان برد .در شـماره امروز ،ضمن توصیف علل شـرایط پرالتهـاب و هیجانی بازار و ریسـک های آن،
دربـاره شـش نمـاد گـروه پاالیشـی به عنـوان یکی از کم ریسـک ترین گـروه ها بحـث خواهیم کرد.
«رشـد هیجانـی و بـر اثـر ورود پولهـای جدیـد اسـت».
ایـن جملـه ای اسـت کـه اکثر تحلیلگـران بازار سـرمایه
در ابتـدای توصیـف خـود از وضعیـت ایـن روزهـای بـازار
سـرمایه ذکـر مـی کننـد .قیمت برخی سـهم هـای کوچ
آن قـدر رشـد کـرده اسـت کـه اگـر همـه شـایعاتی کـه
بـرای باالبـردن قیمـت آن هـا عنـوان شـده هـم محقـق
شـود ،بـاز هـم از قیمـت هـای فعلـی حمایـت نخواهـد
کـرد .امـا اهالـی بـازار بـاز هـم میخرنـد .مـدت هاسـت
کـه بازنشـر یـک شـایعه تکـراری بیـن اهالـی بـازار ،مثل
حـذف ارز  4200تومانـی (کـه اثـر خالص آن بر شـرکت
هـا هـم قابـل محاسـبه نیسـت) ،موجـب جهـش قیمـت
برخـی سـهم هـای گـروه هایـی مثـل غذایـی و دارویی و
میشـود! موضوعـی کـه طبیعتا یک نقطه پایـان دارد .هم
اکنـون ورود پـول هـای جدیـد مانـع از افت می شـود اما
اکثـر تحلیـل گران معتقدند در این شـرایط بـرای ورود به
بـازار بایـد محتـاط بود و ضریب ریسـک باالیـی را منظور
کـرد .افت سـنگین قیمـت ها طـی دو روز کاری در هفته
گذشـته ،زنـگ خطـر را بـه صـدا درآورد .امـا در هـر دو
بـار ،بـازار توانسـت خـود را احیـا کنـد .طبیعتـا کسـانی

حق بیمه

حـق بیمـه در طـرح سـامان حامـی بـرای دسـتگاه هـای مختلـف با
کاربـری مختلـف ،متفـاوت اسـت .فرمـول محاسـبه بـرای دسـتگاه
هـای مختلـف بـر مبنـای قیمـت روز دسـتگاه و  6تـا 7درصد قیمت
دسـتگاه اسـت ،پس هر چه قیمت لوازم بیشـتر باشـد ،نرخ بیمه نامه
تجهیـزات الکترونیکـی افزایش مـی یابد.

شرح مورد بيمه  -جدول سرمايه ،تعهدات و حق بيمه

چراگروهپاالیشی،یکیازکمریسکترینگروههایبازاراست؟

که پیشـتر سـهام خریده اند و اکنون سبدشـان در سـود
اسـت ،مشـکل خاصـی ندارنـد امـا ورود بـه بـازار در ایـن
قیمـت هـای بـاال ،صرفـا بـرای افراد بسـیار ریسـک پذیر
قابـل توصیـه اسـت .چرا که رشـد فعلی بر مبنـای جریان
نقدینگـی و شـایعات بی اسـاس اسـت.

مثلا آیـا وقتی گوشـی تلفـن همراه ما به هر دلیلی بشـکند میتوانیم
از بیمه درخواسـت خسـارت کنیم؟ برای آگاهی از خسـارت هایی که
بیمـه سـامان بـرای این طرح در نظر گرفته اسـت ،بهتر اسـت نگاهی
به فهرسـت خسـارت های تحت پوشـش سـامان حامی بیندازیم:
خسـارت و شکسـتگی بـر اثـر سـقوط از ارتفـاع یـا ضربه خـوردن به
دستگاه
خرابی دستگاه بر اثر نفوذ آب و مایعات درون دستگاه
خراب شدن دستگاه بر اثر نوسان برق
آسیب به دستگاه بر اثر آتش سوزی
خسارت به دستگاه بر اثر وقوع بالیای طبیعی (سیل،زلزله و ) ...
سرقت دستگاه الکترونیکی
از مزایـای طـرح سـامان حامـی ایـن اسـت کـه ایـن بیمـه نامـه در
هرجـای دنیـا اعتبـار دارد .بـه طـور مثـال اگـر تلفـن همراه شـما در
سـفرهای خارجـی دچـار آسـیب و حادثـه شـود میتوانیـد پـس از
بازگشـت به کشـور اقدام به دریافت خسـارت از شـرکت بیمه کنید.
خسارت هایی که تحت پوشش سامان حامی نیست
همانطور که گفتیم تمام خسـارت های وارد شـده به گوشـی و تبلت
و لـوازم الکترونیـک تحـت پوشـش طـرح سـامان حامی قـرار ندارند.
مـواردی کـه تحـت پوشـش طرح سـامان حامی قـرار نمـی گیرند را
بـا هم مـرور کنیم:
مواردی که توسط گارانتی و ضمانت نامه پوشش داده می شود.
خسـارت هایـی کـه به دلیل کوتاهی صاحب دسـتگاه یـا به طور عمد
به دسـتگاه وارد شود.
آسیب به لوازم جانبی
تعمیـر توسـط مراکـز غیرمجـاز و مراکزی که تحت نظر بیمه سـامان
قرار نداشـته باشند.
ایرادات رجیستری
ایرادات ظاهری مانند خط ،خش و تغییر رنگ
آسیب های نرم افزاری
سـرقت و خسـارت هایی که هنگام جنگ ،بلوا و شـورش یا در زمان
وقـوع بالیای طبیعی انجام شـود.

اسـپرد رشـد کنـد .البتـه در بلندمـدت معمـوال فـراورده
هـا هـم از نفـت پیـروی مـی کننـد امـا حتـی در ایـن
صورت نیز ،ممکن اسـت حاشـیه درصدی سـود ناخالص
پاالیشـی هـا ثابـت بمانـد .نکتـه مهـم دیگـر در تحلیـل
گـروه پاالیشـی آن اسـت کـه نـرخ هـای تحویـل نفت به
پاالیشـگاه هـا و دریافـت فـراورده هـا از آن هـا منحصـرا
توسـط شـرکت پاالیـش و پخـش (زیرمجموعـه وزارت
نفـت) تعییـن مـی شـود .البته طی سـال هـای اخیر ،این
شـرکت خـود را ملـزم بـه تعییـن ایـن نـرخ ها بر اسـاس
شـاخص هـای معتبـر قیمتـی کـرده اسـت .لذا مـی توان
تغییـرات جهانـی کرک اسـپرد را با تقریـب خوبی ،مبنای
تحلیـل پاالیشـی ها قـرار داد.
نکتـه نهایـی ایـن کـه پاالیشـی هـا دربـاره پنج فـرآورده
اصلـی (انـواع بنزیـن ،گازوئیـل ،نفـت کـوره ،نفت سـفید
و گاز مایـع) موظـف بـه تحویـل محصـول بـه شـرکت
پاالیـش و پخـش طبـق نـرخ هـای اعالمـی هسـتند امـا
دربـاره فـرآورده هـای فرعـی و ویـژه (حلال هـا ،لوبکات
و  )...مجـاز بـه فـروش از طریـق بـورس کاال و  ...هسـتند.
طبـق دسـتورالعمل ابالغی دولت ،از ابتـدای آبان  97نرخ
تسـعیر ارز در محاسـبه خـوراک ،محصـوالت و فـرآورده

هـای ویـژه پاالیشـگاه هـا نیمایـی شـد؛ موضوعـی کـه
موجـب بهبـود سـودآوری ایـن شـرکت ها شـد.
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سـال پایـدار بدانیـم ،می توان همـه این نمادهـا را گزینه
هـای مناسـبی بـرای بلندمـدت و کسـب سـود منطقـی
حـدودا  25درصـد سـاالنه قلمـداد کـرد .در سـه سـتون
پایانـی نیـز ،وضعیـت تولید بنزیـن ( به عنـوان مهمترین
محصـول شـرکت ها) شـرکت هـا در پنج ماهه امسـال را
بـا پنـج ماهـه اول سـال  97مقایسـه کـرده ایـم .بـه جـز
شـپنا و شـبریز کـه رشـد قابـل توجهـی در تولیـد بنزین
نسـبت به سـال قبل داشـته اند ،دیگرنمادها در محدوده
سـال قبـل تولیـد کـرده انـد .تولیـد بنزیـن بیشـتر از دو
جهـت قابـل تحلیـل اسـت؛ اول ایـن کـه ظرفیـت کاری
بیشـتر شـده اسـت و دوم ایـن کـه ،هر چه نسـبت تولید
بنزیـن بـه تولیـد فرآورده های سـنگین تر بیشـتر شـود،
ارزش افـزوده پاالیشـگاه بیشـتر خواهـد بـود .البته میزان
کیفیـت بنزیـن تولیدی هم مهم اسـت و شـرکت پاالیش
و پخـش در نـرخ گـذاری محصـوالت بـه کیفیـت بنزیـن
(عـدد اکتـان و  )...هـم توجـه مـی کند.

حال کدام اپالییش ها هبرت است؟

جـدول زیـر ،کلیـت شـرایط سـودآوری و تولید پاالیشـی
هـا را نشـان مـی دهـد .چنـان چـه پیداسـت نسـبت
قیمـت بـه درآمـد بـر مبنـای سـود  12مـاه اخیـر
( p/e (ttmبـرای همـه شـرکت هـا در محـدوده مناسـبی
قـرار دارد .شـپنا بـا نسـبت حـدود  4بهتریـن وضعیت را
دارد و الوان در محـدوده  8.5کمـی گـران تـر از بقیـه
اسـت .دیگـر نمادهـا هـم در محـدوده  5قـرار دارنـد .امـا
با احتسـاب سـود گزارش شـده در بهار امسـال و تعمیم
ان بـه کل سـال (فـرض تـداوم عملکـرد بهـار در  3فصل
بعـدی) ،نسـبت قیمـت به درآمـد در چهار نماد شـنبدر،
شـراز ،شـپنا و شـتران به کمتر از  4می رسد .بنابراین در
صورتـی کـه وضعیت شـرکت های پاالیشـی را تـا انتهای

تولید بنزین-
5ماهه 97

تولید بنزین-
5ماهه 98

نسبت
تولید
بنزین 5
ماهه 98
به 97

نام

نماد

P/E

قیمت
(6
شهریور
)98

بازار

سود 12
ماه اخیر
()ttm

سود
بهار 98
()ttm

سود
ساالنه
با فرض
تداوم
عملکرد

( P/Eتحلیلی)

۱,۶۶۰,۳۶۹

0.97

پاالیش بندرعبارس

شبندر

5.06

15821

بورس

3128

1053

4212

3.75617284

1719061

1.29

پاالیش تبریز

شبریز

5.49

27800

بورس

5063

1201

4804

5.7868443

325,566

۴۱۸,۴۷۲

پاالیش الوان

شاوان

8.44

32895

بازار دوم

3899

1574

6296

5.22474587

290,186

۳۱۹,۰۲۹

1.10

پاالیش شیراز

شراز

5.50

40174

بازار دوم

7306

2810

11240

3.57419929

212,268

۲۱۵,۷۶۸

1.02

پااليش اصفهان

شپنا

3.96

12303

بورس

3110

872

3488

3.52723624

1,393,153

۱,۶۹۵,۰۲۱

1.22

پااليش تهران

شتران

4.97

5205

بورس

1047

336

1344

3.87276786

1,018,847

۱,۰۳۶,۶۸۲

1.02

