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 معرفی کارگزاری بورس بیمه ایران
 ترینایحرفه نمودن فراهم به متعهد را خود روز، تکنولوژی و مجرب کادری از گیریبهره با ایران بیمه بورس کارگزاری شررررک 

 با بلندمدت ایرابطه تا گرددمی ارائه صرررمیمانه و دلپذیر رویکردی با خدمات این. داندمی گذاریسررررمایه و کارگزاری خدمات

 و قوانین به احترام و ایحرفه اخالق اصول رعای  مشتریان، اسرار حفظ با ایران بیمه بورس کارگزاری. گردد برقرار گذارانسرمایه

شتریان اطمینان ارتقاء دنبال به مقررات شدمی خود به م شتریان جذب دنبال به همواره شرک  این. با سعه طریق از جدید م  تو

س  خود خدمات سازی متنوع و امکانات ستمر بهبود با حال عین در و ا ضایتمندی سطح افزایش دنبال به خدمات کیفی  م  ر

 به یافتن دسرر  دنبال به همواره که هسررتند مدیرانی ایران بیمه بورس کارگزاری مدیری  باشررد. تیممی خود قدیمی مشررتریان

 ها،سررلیقه تمام به پاسررویویی طریق از تا کنندمی را خود تالش تمام و بوده سرررمایه بازار در توسررعه و پیشرررف  برای هاییراه

 .زنند رقم را سهامداری و گذاریسرمایه فرهنگ توسعه

 ایران سراسر در خود فعال شعبه 10 با کارگزاری این. نمود کار به شروع سرمایه بازار در1375 سال از ایران بیمه بورس کارگزاری

 .اس  کرده تجربه را چشمییری رشد معامالت ارزش لحاظ به اخیر هایسال در

 

 خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:این مجموعه خدمات موتلفی را برای مشتریان خود در نظر گرفته اس  که از آن جمله می

 

 :خدمات معامالتی 

  نام راییان در سامانه سجام؛بورسی و ثب  کد دریاف 

 های اولیه به صورت راییان؛خرید عرضه 

 های معامالت آنالین و آفالین برای خرید و فروش؛استفاده از سامانه 

 های معامالتی؛ارائه توفیف 

 رس کاال و انرژی؛های موتلف بوانجام انواع معامالت خرد و کالن در بورس اوراق بهادار و فرابورس و رینگ 

 

 :خدمات اعتباری 

 ماهه؛ 12 تا 3 سررسیدهای موتلف با ارائه تسهیالت اعتباری به مشتریان و تعریف بازپرداخ  اعتبارات 

 های ویژه حمایتی از مشتریان؛ارائه اعتبار راییان در طرح 

 

 :خدمات آموزشی 

 ؛ مجازی و پیشرفته به صورت حضوری تا مقدماتی سطح های آموزشی عمومی و توصصی ازبرگزاری دوره 

 بازار؛ بینیپیش روزانه هایگزارش های آموزشی تحلیلی به صورت هفتیی و ارائهارسال بولتن 

 ها و صنایع؛های آموزشی آشنایی با شرک برگزاری کارگاه 

 



 

 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش
 

 

 

 

 

 

درصدی به  2.46که شاخص کل ضمن ثب  رشد های مثب  را به نمایش گذاش ؛ تا جاییبازار سرمایه یک هفته نوسانی با رگه

ماهه و همچنین اخبار مثب  مجامع  3های خوب هزار واحدی بازگش . بورس تهران رشد هفته اخیر را مدیون گزارش 250کانال 

های منتشر شده بیشتر بود اما حضور وجه به تحوالت مثب  رخ داده در سامانه کدال و گزارشبود. با این حال انتظارات از بازار با ت

 واحدی )سقف اخیر شاخص( بود.   800هزار  254تر بازار و گذر از مقاوم  ها در سم  عرضه، مانعی برای رشد قویپررنگ حقوقی

مبنی  کارشناسانگرف  که محتوای آن برخالف نظر برخی از  باالها در حالی ماهه شرک  3های مالی صورتهفته گذشته ترافیک 

گروه  5ای که گذش ، نمادهای در هفته داد.ها از منظر بنیادی قبول شرک  بر ایجاد حباب در بازار سهام، خبر از عملکرد قابل

بیش از سایر صنایع « غیرفلزیهای کانی»و « های فلزیاستوراج کانه»، « های نفتیفرآورده»، «اساسیفلزات»، « پتروشیمی»

ای که گران بود به گونهگذاران و معاملهمورد توجه بودند. دلیل توجه ویژه بازار به این صنایع، عملکرد فراتر از سطح انتظار سرمایه

پایانی  محقق شده از سود کوارتر EPSها عالوه بر رشد سود نسب  به دوره مشابه سال گذشته، شاهد سپق  در بسیاری از شرک 

ها باشد، به نوعی رشد سود شرک عامل: رشد نرخ دالر نیمایی و گذر از موانع صادراتی می 2بودیم. این رویداد که ناشی از  97سال 

های صنایع یاد شده، نسب  قیم  به درآمد یا همان نماید. از طرف دییر در بسیاری از شرک را تضمین می 97در پایان سال 

P/E  ها از باب  خاتمه یافتن کند و نیرانیقرار دارد. بنابراین کلی  بازار به لحاظ بنیادی سیینال مثبتی صادر میدر سطح جذابی

 روند صعودی بلند مدتی، برطرف شده اس . 

های نسوز، گروه پتروشیمی و تولیدکننده فرآورده 2های توان گف  که شرک های منتشر شده به جرات میبندی گزارشدر طبقه

 های مطرح بازار خواهیم داش : ها را راهی کدال نمودند. در ادامه نیاهی به گزارش برخی از شرک ترین گزارشقوی

میلیارد ریال اوره در بازار  3.841این شرک  در کوارتر ابتدایی سال موفق شده با فروش  پتروشیمی کرمانشاه )کرماشا(: *

ریال سود خالص محقق کند. گفتنی اس ، کرمانشاه  725میلیارد ریال سود عملیاتی و  2.411داخلی و صادراتی، رقمی بالغ بر 

ال سود محقق کرده بود. حاشیه سود ناخالص شرک  از ری 559و  156ماه ابتدایی و انتهایی سال گذشته به ازای هر سهم  3در 

ریالی  2.500خطی نیاه کرد. بنابراین سود بیش از  تواندر فصل بهار رسیده اس . کرمانشاه را می %67فصل زمستان به  63%

شرک  را به سم  تواند سود شرک  تا پایان سال در دسترس خواهد بود و البته رشد احتمالی اوره جهانی در نیمه دوم سال می

واحدی قرار  4تحلیلی پتروشیمی کرمانشاه با وجود رشد اخیر، در محدوده کمتر از  P/Eریالی سوق دهد. بنابراین  3.000سطوح 

 دارد.



 

ریال سود محقق کرده اس . این شرک  در فصل  290ماهه  3غول تولیدکننده فوالد مبارکه در دوره  فوالد مبارکه )فوالد(: *

میلیارد ریال سود عملیاتی دس  یافته اس . گفتنی اس ، فوالد در بهار  48.731میلیارد ریالی، به  95.738ش سنیین بهار با فرو

ریال سود خالص  126میلیارد ریال سود عملیاتی و  21.802میلیارد ریال از محصوالت خود،  47.098سال گذشته، با فروش 

درصدی زمستان رقم  47بوده که نسب  به حاشیه سود  %55ناخالص بهار  داش . نکته مهم در فوالد این اس  که حاشیه سود

گذاری را به آن اضافه کنیم، سود حدود مطلوب تری اس . اگر فروش و سود شرک  را خطی در نظر بییریم و درآمد سرمایه

آهن حاشیه سود فصول ر نرخ سنگتواند بیشتر باشد اما تغییریالی برای فوالد در دسترس خواهد بود. )البته این رقم می 1.200

واحدی معامله  3.5حدود  P/Eریالی اکنون با  1.200بعدی را کاهش خواهد داد.( گفتنی اس ، فوالد مبارکه با سود تحلیلی 

 شود.می

 پاالیش نف  بندرعباس درترین گزارش را داش . های نفتی، شبندر قویدر گروه فرآورده پاالیش نفت بندرعباس )شبندر(: *

و نسب   %125ریالی دوره مشابه سال گذشته  468ریال سود محقق کرد که نسب  به سود  1.053ماهه به ازای هر سهم  3دوره 

میلیارد ریال انواع فرآورده نفتی فروش زده و  174.504بیشتر اس  ! شرک  در فصل بهار  %107ریالی زمستان  509به سود 

بوده اس . گزارش  %11.4رده اس . حاشیه سود ناخالص شرک  در فصل مورد گزارش میلیارد ریال سود ناخالص محقق ک 19.942

رسد این مقدار سود ای اس . رشد دالر نیمایی تاثیر مثبتی در درآمد و سود شرک  داشته اس . البته بعید به نظر میفوق العاده

ریالی را برای شبندر انتظار داش . بنابراین  3.500 – 3.300توان سود حدود قابلی  تکرار داشته باشد اما در حال  محتاطانه می

 شود.میواحدی معامله  4.3حدود  P/Eسهم مذکور اکنون با 

میلیارد ریالی،  31.368ماهه با فروش  3های فلزی در دوره گُل سرسبد گروه استوراج کانی گهر )کگل(:معدنی و صنعتی گل *

ریال سود خالص دس  یافته اس . گفتنی اس ، عملکرد فصل بهار کیل چه در  314میلیارد ریال سود عملیاتی و  13.970به 

مبلغ فروش و چه در سود خالص )با یک انحراف جزئی( مشابه با عملکرد زمستان بوده اس  اما یک تفاوت اساسی وجود دارد و 

میلیارد ریال بوده اس . حاشیه  15.068میلیارد و در بهار  12.248آن هم رشد جدی سود ناخالص. سود ناخالص کیل در زمستان 

گزارش شده اس . در واقع حاشیه سود  %48بوده که این رقم برای بهار  %38.5سود ناخالص شرک  در حالی در فصل زمستان 

هاس  گذاریناخالص کیل نسب  به زمستان رشد جدی داشته اس . عدم رشد سود خالص به دلیل عدم شناسایی سود سرمایه

کند. با توجه به موارد مطروحه و در نظر گرفتن افزایش فصل دوم سال درآمد این بوش وضعی  بهتری پیدا می که معموال از

ریالی برای کیل در دسترس خواهد بود. این سهم اکنون با نسب  قیم  به  1.800ضریب در نرخ فروش گندله و کنسانتره، سود 

 گردد.واحدی دادوستد می 4.5درآمد کمتر از 

میلیارد  49.641ماهه با فروش  3ها، فملی هم دس  پُر بود. این شرک  در دوره در فلزی نایع مس ایران )فملی(:ملی ص *

ریالی دس  یافته اس . گفتنی اس ، فملی  402میلیارد ریالی و سود خالص  33.618ریال از محصوالت خود، به سود عملیاتی 

ریال سود خالص داش . بنابراین  207میلیارد ریال سود عملیاتی و  14.277 میلیارد ریال فروش، 35.644در زمستان سال گذشته 

باید گف  فملی نه تنها نسب  به بهار بلکه نسب  به زمستان سال گذشته روند رو به رشدی داشته که البته بوشی از آن ناشی از 

دالری و در نظر گرفتن عدم  6.000 – 5.500صادرات موجودی انبار اس . با این گزارش و در صورت ثبات مس در بازه قیمتی 

 باشد.واحد می 4این سهم  P/Eریالی را برای فملی متصور بود.  1.000توان سود بیش از مشکل در بوش فروش صادراتی، می

 هایبنابراین همانطور که در گزارشکند. ها حمای  میماهه در صنایع صادراتی از قیم  سهام این شرک  3های بررسی گزارش

درصد  8 – 7نشینی بازار بصورت یکسان و یکپارچه نوواهد بود. در واقع سهام بنیادی و جذاب بازار نهایتا عقب اخیر هم اشاره شد،

اند، های فعلی تقاضای خوبی خواهند داش  اما در سهامی که رشد قیم  براساس پارامترهای بنیادی نداشتهتر از قیم پائین

 د.تر خواهد بوها قویاصالح



 

 آنچه در بازار گذشت ...
 246.790روز نوس  مرداد ماه موفق شد ارتفاع خود را از 2انضمام شاخص بورس اوراق بهادار تهران در واپسین روزهای تیر ماه به

واحدی )معادل  6.074ای که گذش ، رشد واحدی ارتقاء دهد. در واقع دماسنج بورس تهران در هفته 252.864واحد تا سطوح 

کند. شکسته هزار واحدی نقش مقاومتی را ایفا می 255درصد( را تجربه کرده اس . به لحاظ تکنیکی، کماکان محدوده  2.46

 هزار واحدی را صادر خواهد کرد.  274شدن این سد، سیینال رشد تا سطوح 

ترین سطح حمایتی خواهد بود و چنانچه این سطح از دس  برود، ادامه اصالح تا هزار واحدی نزدیک 245از طرف دییر، محدوده 

 هزار واحدی محتمل خواهد بود.  227 – 226محدوده 

 که روند متفاوتی را به نمایش گذاش .  را داریم «وزنهم»شاخص در متغیر با اهمی  دییر بازار سرمایه، 

واحدی  59.945واحدی آغاز نمود و با اندکی اف  در محدوده  59.959وزن کار خود را در ارتفاع بر اساس این گزارش، شاخص هم

درصد( بوده  0.02واحد )معادل  14ای که گذش  برابر با وزن در هفتهبه کار خود خاتمه داد. در نتیجه باید گف  زیان شاخص هم

واحدی آغاز به کار  3.254و نوسان این شاخص داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم  Ifex ای بهاس . و در انتها اشاره

در هفته پایانی  Ifexواحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داش  که بازدهی  3.292کرد که در پایان هفته در ارتفاع 

 درصد( بوده اس .   1.17واحد )معادل  38تیر ماه 

 

 پیش بینی بازار:
رسیم. طی هفته گذشته برآیند بورس تهران در صنایع بزرگ و صادراتی مثب  بود اما اف  محدود بینی بازار میبه بوش پیش

دهد. بنابراین باید گف  رشد محقق شده در شاخص کل معطوف به طیف وزن خبر از ضعف تقاضا در کلی  بازار میشاخص هم

 بوده اس .محدودی از نمادهای بورسی 

کنند. برای هفته جاری، اند، روند اصالحی را تجربه میهایی که گزارش ضعیف و کمتر از سطح انتظار منتشر کردهدر واقع شرک  

ها را خواهیم داش . چنانچه روند تولید و فروش در سطوح راند دوم تحوالت کدال و انتشار عملکرد تولید و فروش ماهانه شرک 

هزار واحدی را انتظار داش  اما ضعف در مقدار یا نرخ فروش، بدون  255ن گذر شاخص از مقاوم  توامطلوب حفظ شده باشد، می

 ها خواهد شد. گران و اصالح قیم نشینی معاملهشک سبب عقب

 کنند، اخیرا از دول  مجوزهایی که شیرخام تولید میآهن و شرک نباتی، سنگنکته مهم: صنایعی نظیر تایرسازی، سیمان، روغن

شود گزارش و های ماهانه نمایان خواهد شد. بنابراین توصیه میاند. اثر این افزایش نرخ در گزارشافزایش نرخ فروش اخذ کرده

دهی ماهه، صنایع تورمی دس  باال در گزارش 6رود در دوره ها را زیر نظر داشته باشید چراکه انتظار میروند معامالت این شرک 

 را داشته باشند. 

 

 

 

 



 

 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 هابررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 بررسی ارزش معامالت هفته

 تاریخ
ارزش کل معامالت 

 )م.ت(

معامالت خرد 

 بورس )م.ت(

معامالت خرد 

 فرابورس )م.ت(

معامالت خرد 

 کل )م.ت(

بلوک و اوراق 

 )م.ت(

29/04/1398 1552 772 202 974 578 

30/04/1398 1601 715 219 934 667 

31/04/1398 1592 810 309 1119 473 

1398/05/01 1304 668 251 919 385 

02/50/1398 2330 609 306 915 1415 

 3518 4861 1287 3574 8379 جمع کل

 3083 6288 1619 4669 9371 هفته گذشتهکل جمع 

 704 972 257 715 1676 میانگین ارزش معامالت روزانه

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 هفته گذشته
1874 934 324 1258 617 

 14% 23%- 21%- 23%- 11%- اختالف )درصد(

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 04/05/1398تا تاریخ  29/04/1398از تاریخ  هاشاخص

 ٪46/2 6،074 252.864 246.790 شاخص کل بورس

 -02/0 -14 59.945 59.959 وزن(شاخص کل )هم

 -1/17 38 3.292 3.207 فرابورسشاخص 



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 4.861بازار بورس و فرابورس رقمی بالغ بر  2کنید، ارزش معامالت خرد هفته گذشته در مطابق با جداولی که در باال مشاهده می

میلیارد تومانی )میانیین ارزش معامالت  972میلیارد تومان بوده اس . اگر این رقم را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به عدد 

 23میلیارد ریالی در هفته چهارم تیر ماه، اف  جدی  1.258رقم در قیاس با متوسط ارزش معامالت روزانه  رسیم. اینروزانه( می

های بورسی دهد. البته در بولتن شماره اخیر به این نکته اشاره شد که به دلیل توقف طیف وسیعی از شرک درصدی را نشان می

رو با گشایش مابقی رود در هفته پیشرا خواهیم داش . لذا انتظار می در راستای برگزاری مجامع ساالنه، اف  حجم معامالت

اندازی سامانه نامک، نمادها، نقدینیی بازار سر و شکل بهتری بییرد. اما در مجموع به این نکته باید توجه داش  که از زمان راه

و « بانکداری»، « اساسیفلزات»، « وشیمیپتر»صنع   3وضعی  نقدینیی بازار تح  تاثیر قرار گرفته اس . طی هفته گذشته، 

 هایی نظیر سیمرغ و وهور بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. تک سهم

 



 

 مجله خبری

  سیاسی

اکوادور به تکرار  جمهورسیمشترک با رئ یدر کنفرانس مطبوعات کایخارجه آمر ریوز

 یپمپئو مدع کیما پرداخ . رانیخود درباره مذاکره کشورش با ا نیشیپ یادعاها

کشور نرمال رفتار  کیهمانند  دیها باکند. آن یریگ میتصم  یدر نها دیبا رانیشد: ا

از  یعیوس فیکار را انجام دهند ما آماده مذاکره درباره ط نیها اکنند و اگر آن

  بود. میخواه یشرط شیپ چیموضوعات بدون ه

 

 «حداکثری فشار» به موسوم سیاس  ماندن ناکام از پس که آمریکا جمهوررئیس

 توافق ایران با بوواهد اینکه گف  گرفته، قرار کشورش در سیاسی محافل انتقاد مورد

 آماده آمریکا که شد مدعی آمریکا جمهوررئیس. شودمی دشوارتر او برای دارد کند

 در پیشرو کشور» را ایران این، بر عالوه ترامپ،. اس  ایران با اتفاقات بدترین

 .کرد توصیف «ترویسم

 

 .کندیتحوالت منطقه به تهران سفر م یبررس یبرا پنجم مرداد ماهکشور شنبه  نیخارجه ا ریوزارت خارجه عمان اعالم کرد که وز

نمایندگان مجلس برای رونق تولید و تسویه بدهی تولیدکنندگان، حذف  

گیرندگان را تصویب کردند. جزئیات این سود و جریمه مضاعف از بدهی وام

مشمول  97تا پایان سال  93قانون به شرح زیر اس : کسانی که از سال 

های مکرر بانکی و پرداخ  سود مرکب و جریمه مضاعف شدند قرارداد

ها قرار داد ها نیس  و مالک عمل برای بدهی آنی به پرداخ  جریمهنیاز

شرط آنکه بدهی شود، بهصورت ساده محاسبه میاولیه اس  و سود وام نیز به

های تسویه کنند. این اتفاق خبر خوبی برای شرک  98خود را تا پایان بهمن 

 .تولیدی و البته خبر بد برای بانکهاس 

 

وگو با شبکه تلویزیونی کنم. مایک پامپئو در گف ف : اگر الزم باشد برای مذاکره با ایران به تهران سفر میوزیرخارجه آمریکا گ

بلومبرگ در پاسخ به این سوال که آیا عالقمند اس  به تهران سفر کند، گف : قطعا. اگر این تماس باشد، با خوشحالی به آنجا 

کنم. از سوی دییر وزیر دفاع آمریکا گف : ما به دنبال با مردم ایران استفاده می وگوی مستقیمروم و از این فرص  برای گف می

شرط، در هر زمان، هر مکان با آنها مالقات کرده و دهیم که مایلیم بدون پیشزدایی هستیم. به ایران خیلی روشن پیام میتنش

 .وگو کنیمدرباره بازگش  به مذاکره با آنها گف 

 



 

 اقتصادی

 عامل مدیر حضور با 98تیر 24ایران  بیمه بورس کارگزاری شرک  از شعبه هفتمین

رئیس انجمن صنفی بیمه ایران استان فارس  عملیات شرک ، و توسعه کارگزاری، معاون

 .شد برگزار فارس استان ایران بیمه شرک  مدیران جمعی از و

سطح کشور، با ای خود در کارگزاری بورس بیمه ایران در راستای سیاستهای توسعه

فرآهم آوردن شرایط و بسترهای ایجاد شده در شهر شیراز در صدد برآمد تا شعبه جدید 

 .خود را در این استان راه اندازی نماید

مهدی محمود رباطی مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه ایران در این مراسم اظهار داش :پیرو بحث گسترش شعب کارگزاری و 

همه گیر کردن این فرهنگ مصمم هستیم تا در آینده نزدیک شاهد افتتاح شعب کارگزاری بیشتری  تقوی  فرهنگ سهامداری و

 در دییر شهرهای ایران باشیم. 

مدیر عامل کارگزاری با اشاره به نوع خدمات دهی شعبه شیراز تصریح کرد :کارگزاری بورس بیمه ایران هم از بعد تحلیلی و هم از 

گونه ارائه خدماتی دریغ نوواهد کرد و مشتریان این کارگزاری میتوانند در حد اعال از خدمات ارایه  بعد اعطای اعتبارات از هیچ

 شده شرک  بهره مند شوند.

همچنین این کارگزاری با هدف گسترش هر چه بیشتر فعالی  های خود، برنامه های رو به توسعه متعددی را در استان فارس 

رسیدن به اهداف واالی خود نیازمند همکاری هر چه بیشتر مجموعه بیمه ایران و به خصوص  ارایه خواهد کرد و در نهای  برای

 انجمن صنفی بیمه ایران در استان فارس می باشد. 

شهرام عظیمی رئیس انجمن صنفی بیمه ایران استان فارس با حضور در مراسم افتتاحیه عنوان کرد: به طور قطع هر جا که نامی 

د تضمین، اطمینان و اعتبار را به همراه خواهد داش  و مطمئنا کارگزاری بورس بیمه ایران نیز از این امر مستثنی از بیمه ایران باش

نبوده و تمامی متقاضیان و سرمایه گذاران در این کارگزاری میتوانند با اطمینان خاطر فعالی  خود را شروع کرده و شاهد سودآوری 

 و ارتقا ارزش مالی خود باشند.

 

رسید که نسب   179.7( به 1395=100عدد شاخص کل ) 98رکز آمار اعالم کرد: در تیر م

. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسب  به ماه مشابه داش درصد افزایش  2.8به ماه قبل 

 97درصد بیشتر از تیر  48درصد اس ؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانیین  48سال قبل 

اند که نسب  به این اطالع در هزینه کرده« مجموعه کاال و خدمات یکسان»برای خرید یک 

ماهه منتهی به تیر  12واحد درصد کاهش یافته اس . نرخ تورم  2.4 (درصد 50.4ماه قبل )

 .هددواحد درصد افزایش نشان می 2.8درصد( 37.6درصد رسید که نسب  به همین اطالع در ماه قبل) 40.4به  98

 

 تصویب را گیرندگانوام بدهی از مضاعف جریمه و سود حذف تولیدکنندگان، بدهی تسویه و تولید رونق برای مجلس نمایندگان

 مرکب سود پرداخ  و بانکی مکرر هایقرارداد مشمول 97 سال پایان تا 93 سال از که کسانی: اس  زیر شرح به جزئیات. کردند

 صورتبه نیز وام سود و اس  اولیه داد قرار هاآن بدهی برای عمل مالک و نیس  هاجریمه پرداخ  به نیازی شدند مضاعف جریمه و

 تولیدی هایشرک  برای خوبی خبر اتفاق این. کنند تسویه 98 بهمن پایان تا را خود بدهی آنکه شرطبه شود،می محاسبه ساده

 .بانکهاس  برای بد خبر البته و



 

 بازارهای جهانی
 نام مواد 98/04/29 98/05/04 هفتگیتغییر 

 نف  62/8 63/3 0/8٪

 طال 1425 1419 %0/4-

 بیل  415 415 0/0

 مس 6075 5965 %1/8-

 روی 2424 2441 0/7٪

 آلومینیوم 1847 1805 %2/3-

 سنگ آهن 121 117 %3/3-

 سرب 2044 2072 1/4٪

 متانول 247 232 %6/1-

 اوره 272 274 0/7٪

 

 چندان رو به راه نیس . شاخص کنند و این در شرایطی اس  که آمارها و ارقامجهانی، نوسانات محدودی را تجربه میبازارهای 

 خصوص به کار و کسب شرایط و شودمی منتشر Markit اقتصادى مطالعات مؤسسه توسط ماه هر PMI همان یا خرید مدیران

 .کندمی بررسى را دنیا اقتصادى هاىقدرت تولیدى هاىبوش در

 .کندمی زدن حدس و تومین قابل را( GDP) کشور هر داخلى ناخالص تولید عملکرد از زیادى حجم گزارش، این آنالیز مجموعه 

  .هستند قائل زیادى اهمی  گزارشات این براى مالى بازارهاى

 بدترین به صنایع این تجارت شرایط و کرده دریاف  قبل ماه به نسب  کمترى صنعتى سفارشات هم باز بر اساس این گزارش، اروپا

 کند. بنابراین کماکان نیرانی از باب  وضعی  اقتصاد جهانی بازار را تهدید می !اس  رسیده اخیر سال 5 سطح

 

 داخلی ناخالص تولید آمریکا بود. GDPها شد، انتشار آمار از دییر اتفاقاتی که سبب رشد شاخص دالر و مانع رشد کامودیتی

 باشد. می آمریکا بهره نرخ تعیین جه  در اتواذی هایسیاس  تعیین برای اهمی  با معیارهای از یکی کاآمری

 

 GDP گزارش به توجه با رسید. %2.1داد که این رقم به را نشان می GDPدرصدی  1.8ها رشد بینی اقتصادداندر حالی پیش

 و حاال این نیرانی وجود دارد که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش ندهد. شد همراه رشد با و داد نشان مثبتی واکنش دالر آمریکا،

 جاریرا سه شنبه هفته  یدوجانبه، مذاکرات تجار یبا هدف بهبود روابط تجار نیو چ کایکنندگان آمرمذاکرهما در خبری دییر، 

  سر خواهند گرف . از یدر شانیها

در راس  کایآمر یتجار ندهینما زر،یتیو رابرت ال کایآمر یخزانه دار ریوز ن،یچمنو ونیاعالم کرد که است یاهیانیدر ب دسفی کاخ

 اس . نیچ ریمعاون نوس  وز ،یه ویبر عهده ل ینیمذاکره کنندگان چ اتیه اس یکه ر یقرار دارند؛ در حال ییکایآمر اتیه

 



 

 نفت

 موجب ها در خلیج فارس کهمدن موضوع نفتکشآ پیشدنبال  بههای نفتی، هفته آرام و کم نوسانی را پش  سر گذاشتند. شاخص

دهنده کاهش بیش از حد انتظار ذخایر احتمال بروز اختالل در عرضه نف  خاورمیانه شده و در حالی که آمارها نشان از نیرانی

ر نف  این کشور بر اساس گزارش انستیتوی نف  آمریکا، میزان ذخای .را تجربه نمودنف  آمریکاس ، قیم  نف  اندکی افزایش 

میلیون بشکه رسیده که بیش از حد انتظار کاهش نشان  449میلیون بشکه کاهش داشته و به  11جوالی  19در هفته منتهی به 

میزان ذخایر نف  در کوشینگ اوکالهاما، محل تحویل نف  خام  .ای را داشتندمیلیون بشکه 4دهد. تحلیلیران انتظار کاهش می

درصدی داشته در حالی که تحلیلیران  4.4ای مواجه بوده اس . البته میزان ذخایر بنزین رشدی هزار بشکه 448آمریکا با کاهش 

سرگیری مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین از  گفته تحلیلیران، احتمال از کشیدند. بهای را میهزار بشکه 730انتظار کاهش 

که مقامات ارشد آمریکایی قرار اس  این :مشاور اقتصادی کاخ سفید گف دییر عوامل رشد قیم  نف  بوده اس . لری کودلوف، 

ها از در عین حال، نشانه .شودوگو در مورد احیای مذاکرات تجاری به چین سفر کنند سیینال مثبتی محسوب میبرای گف 

المللی پول رش جدید صندوق بینانداز ضعیف رشد اقتصاد جهانی که در گزاافزایش تنش در خاورمیانه موجب شده تا تأثیر چشم

 .منعکس شده تا حدودی خنثی شود

 

 فلزات رنگین

در فلزات رنیین، مس و آلومینیوم بیشترین اف  هفتیی را به ثب  رساندند و این در شرایطی اس  که سرب و روی با اندکی رشد 

 4.9رشد  LMEکاهش داش  اما در  %6.1شانیهای  به کار خود خاتمه دادند. طی هفته گذشته موجودی آلومینیوم در انبارهای

، LMEدرصدی در انبار  0.8درصدی را تجربه کرد. در مس هم موجودی انبارها کاهشی بود. این فلز عالوه بر کاهش موجودی 

کاهش موجودی را  %0.7و در شانیهای  %5در حدود  LMEشانیهای داش . روی در انبارهای  اف  موجودی در انبارهای 3.5%

 2.000های اخیر و برگش  به کانال ، دلیل رشد پر قدرت هفتهLME کاهش موجودی در انبارهای %9.6تجربه نمود. و سرب با 

 دالری را روشن کرد.

 

 سنگ آهن –فوالد 

 2019 دوم ماهه 3 عملکرد گزارش انتشار با برزیل وله آهن مانعی برای اصالح جدی فوالد بوده اس . شرک تحوالت اخیر سنگ

 تولید! دارد  قبل سال به نسب  میلیون تن 32.6درصدی برابر با  33.6اف   بازه این در شرک  این آهن سنگ گوید: تولیدمی

 این معدن حادثه با مرتبط و بوده جاری سال در آهنسنگ قیم  صعود عوامل از موضوع دارد. این کاهش %29.3 نیز گندله

 میلیون 332 – 307 محدوده در همچنان را خود 2019 تولید اندازچشم وله شرک  وجود این با اس . امسال آوریل ماه در شرک 

 بعالوه. اس   Brucutu معدن تولید از نیمی تدریجی بازگش  از ناشی که دارد سال ادامه در تولید رشد به امید و کرده حفظ تن

 شد. خواهد اضافه تولید مدار به امسال پایان در خشک فرآوری طریق از نیز معدن این دییر تولید تن میلیون 30

 

 



 

  هابررسی گزارش عملکرد شرکت



 

 



 

 



 

  و انرژی کاالبورس 1398سال ماه  یرت آخرهفته گزارش معامالت 

 رینگ صنعتی 

در هفته های گذشته کاهش نسبی نرخ ارز و مهار نوسانات و التهابات ارزی توسط بانک مرکزی، سبب اف  تقاضا در اکثر بازارها 

در آخرین روز تیر ماه نیز مزید بر  بازار فوالد کشور یمتنظ یتوصص یتهکمگردیده اما عالوه بر این موضوع انتشار مصوبات جدید 

درصد، اکثر این محصوالت با مازاد تقاضا روبه رو و در مچینگ  7یش نرخ پایه مقاطع فوالدی تا حدود عل  شد تا جایی که با افزا

 معامله شدند.

ساس  صمیم بر ا ص یتهکمت ص شور  یمتنظ یتو ستی و تولیدکنندگان بازار فوالد ک صنایع باالد سد در حمای  از  که به نظر می ر

 یلیردم یهمالک نرخ پا درصد 7به اضافه  یدو هفته گذشته شمش فوالد ینرخ رقابت یانیینمن بعد مفوالدی گرفته شده اس ؛ 

که این امر با توجه به دیدگاه مثب  فعاالن به عملکرد بانک مرکزی جه  کنترل نرخ ارز  ار در بورس کاال قرار خواهد گرف آجد

 شتر تقاضا در بورس کاال گردید.و همچنین کاهش قابل توجه تقاضای داخلی این محصوالت، سبب کاهش هر چه بی

مطابق این مصرروبه مچینگ انواع ورق در بورس کاال به صررورت آزمایشرری انجام خواهد شررد که طی آن برای برخی ین همچن 

( با توجه به  ییمواد غذا یعصناو  یلوازم خانی ،یقطعه ساز، خودروسازان،  گازنف  و یشرک  هامشتریان خاص فوالد مبارکه ) 

 در سامانه مچینگ معامله خواهند نمود. صنع  به هر یصیتوص یهسهمنرخ کشف شده در تاالر بورس کاال و 

خورد که بورس کاال رقم  یصررنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 76.726از  شیعرضرره ب 02/05/98 شررنبهچهاربه  یدر هفته منته

صنعت تایکه نها یرقمالبته هفته قبل بود،  کمتر ازتن  194.170 شد  یدر تاالر  کمتر تن  203.304که تن بود  44.242معامله 

    روبرو گش . تن  113.710 یی معادل با و با تقاضااز هفته قبل بود 

 

که این رقم نسب  به هفته  بود فوالدیتن محصوالت  47.166 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

 درصد کاهش داش . 60قبل حتی بدون در نظر گرفتم حجم عرضه ورق فوالد مبارکه اصفهان حدودا 

شمش رو 1.400 هفته ینا یدر بوش رو صنا یتن  سترش  صنا، یرانا یمواد معدن یفرآور، یرانیانا یرو یعگ سعه   یرو یعتو

عرضه شد که این محصول با عدم استقبال تقاضا کنندگان رو به رو و  بافق یرو ذوبو  یسپنتا رو، زنجان یسازند رو، یانهخاورم

 مورد معامله قرار نیرف .

نسب  تقاضا را در  نیشترینسب  به عرضه، ب یبرابر 8/4ی با تقاضا مجتمع ذوب آهن فوالد خزر 5SP(150*150شمش بلوم )

شده ا نیب ضه  صوالت عر ش . رده بعد نیمح ضه یهفته دا ضا به عر سب  تقا ذوب آهن  مولوط یلیردسبد مبه  مربوطنیز  ن

 بوده اس . برابری   39/4با نسب   اصفهان

درصد رقاب  نسب  به قیم  پایه بیشترین درصد رقاب  را در  12 بامجتمع ذوب آهن فوالد خزر  5SP(150*150شمش بلوم )

 این رینگ داشته اس .

 



 

 * : محصول معامله نشده اس .

 محصول عرضه نشده اس . ** :

 

 

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(
حجم  تقاضاحجم عرضه

حجم 

معامله 

شده

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

میانگین 

معامله

درصد 

رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت پایه

**فوالد خوزستان

31.47934.3209/030/00آهن و فوالد ارفع

31.47935.33812/260/00مجتمع ذوب آهن فوالد خزر

** معدنی وصنعتی چادرملو

**فوالد کاوه جنوب کیش

37.80638.5632/006/89ذوب آهن اصفهانتیرآهن

37.80637.8060/006/89ذوب آهن اصفهان

1/50-37.80637.8060/00فوالد آذربایجان

37.80637.8060/006/89مجتمع فوالد خراسان

37.80637.8150/026/89آذر فوالد امین

37.80637.8680/166/89فوالد روهینا جنوب

*37.806پرشین فوالد آریا

37.80638.5251/906/89تولیدی فوالد سپید فراب کویر

37.80637.9910/49صنایع فوالد کاوه تیکمه داش

37.80637.8310/07فوالد ظفر نوین گستر بناب

233.616233.6160/001/96آلومینیوم ایران

233.016233.0160/001/84آلومینیوم المهدی

*228.817آلومینیوم هرمز جنوب

249.328249.3280/00آلومینیوم ایرانبیل 

695.276695.2760/002/08ملی مسکاتد

2/03*718.535ملی مس

718.535718.5350/002/03گیل راد شمال

718.535718.5350/002/03دنیای مس کاشان

*718.535گروه صنایع کابلسازی افق البرز

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
2.380.980.88676.726113.71044.242

ارزش معامالت 

80 درصد 

کاهش داشته 

است.

1.073.551.66634.16661.49028.402میلیرد/تیرآهن

شمش 

451.245.00013.00048.00013.000

سبد میلیرد

مس
مفتول

آلومینیوم

مقاطع موتلف شمش

307.925.48024.1402.180940

417.918.4003.9001.9201.780



 

  پلیمریرینگ 

ریال با  116.041با قیم  دالر قیم  پایه محصرروالت پلیمری اعالمی توسررط دفتر توسررعه صررنایع پایین دسررتی پتروشرریمی 

اعالم شد. تنها پلی اتیلن سنیین اکستروژن و پلی استایرن انبساطی افزایش بیشتر از  30/04/1398درصد افزایش در روز 23/0

 اند و در مابقی محصوالت یا افزایش معادل قیم  دالر و یا کاهش قیم  داشتند.افزایش قیم  دالر داشته

 

 در نمودار زیر میزان ارزش معامالت در رینگ پلیمری در یک ماه گذشته نشان داده شده اس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 داده شده اس .در نمودار زیر میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت در رینگ پلیمری نشان 
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در رینگ پلیمریمیزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت 

تیر28تا 22 مرداد4تیر تا 29
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ارزش معامالت در رینگ پلیمری



 

 بیشترین نسب  تقاضا به عرضه در میان محصوالت پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده اس .

 
 

 بیشترین درصد رقاب  در میان محصوالت پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده اس .

 درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی محصول

شیمی شرک  صنعتی نوید زر ZR230C پلی پروپیلن شیمیایی   129،452 39 

پلی پروپیلن شیمیایی    RG3212E 30 129،452 پتروشیمی رجال 

پلی پروپیلن شیمیایی   ZB332C 25 129،452 شرک  صنعتی نوید زر شیمی 

 20 94،491 پتروشیمی آبادان S57 پلی وینیل کلراید  

پلی پروپیلن شیمیایی   EPC40R 18 129،452 شرک  پتروشیمی شازند 

200استایرن انبساطی پلی   13 131،626 پتروشیمی تبریز 

پلی پروپیلن شیمیایی   EP548R 11 129،452 شرک  پلی پروپیلن جم 

پلی پروپیلن شیمیایی   ZR340R 9 132،655 شرک  صنعتی نوید زر شیمی 

 7 90،034 پتروشیمی اروند E6834 پلی وینیل کلراید  

 

 

 

 

 

 

 

 نسبت تقاضا بر عرضه قیمت پایه پتروشیمی محصول

پلی پروپیلن شیمیایی   EP548R 6/3 129،452 شرک  پلی پروپیلن جم  

200پلی استایرن انبساطی   3 131،626 پتروشیمی تبریز 

7/2 129،452 شرک  صنعتی نوید زر شیمی ZB332C پلی پروپیلن شیمیایی    

پلی پروپیلن شیمیایی   EPC40R 7/2 129،452 شرک  پتروشیمی شازند  

گرید - 50اکریلونیتریل بوتادین استایرن 

 طبیعی
7/2 153،144 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر  

پلی پروپیلن شیمیایی   ZR230C   صنعتی نوید زر شیمیشرک  129،452 4/2  

300پلی استایرن انبساطی  3/2 131،626 پتروشیمی تبریز   



 

  رینگ شیمیایی

 حجم معامالت، عرضه و تقاضا در رینگ شیمیایی در مقایسه با هفته گذشته نشان داده شده اس .در نمودار زیر 

 ایم.در رینگ شیمیایی شاهد کاهش در حجم معامله و تقاضا در هفته گذشته بوده

قیم  پایه معامله درصد و یا با  1در این رینگ شیمیایی محصوالت زیر رقاب  قیمتی داشتند و مابقی محصوالت با رقاب  کمتر از 

 شدند.

 

 

 

 

 

 

 درصد رقابت نسبت به میانگین قیمت پایه تولیدکننده نام محصول

 21 70،460 شرک  پتروشیمی شازند ایزوبوتانول

 21 46،793 شرک  پتروشیمی فن آوران اسید استیک

 7 51،511 شرک  پتروشیمی شازند منو اتیلن گالیکول

 1 50،176 پتروشیمی مروارید دی اتیلن گالیکول
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دررینگ شیمیاییمیزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت 

تیر28تا 22 مرداد4تیر تا 29



 

  های نفتیرینگ فرآورده

باشد. میلیون ریال می 1.566.381وکیوم باتوم با ارزش های نفتی بوش اصلی معامالت شامل در رینگ فرآوردهدر هفته گذشته 

  اس . ریال بیشترین حجم تقاضا را در طول هفته گذشته داشته28.678با قیم  پایه  بندرعباسوکیوم باتوم پاالیش نف  

 رینگ صادراتی

 تقاضاباشد. بیشترین حجم کننده میعرضه 32با  6070بیشترین حجم معامالت در رینگ صادراتی در هفته گذشته مربوط به قیر

ریال و  30.456 با قیم  پایه پارسیان انرژی و توسعه نف  هرمزانصنع  قیر عرضه شده توسط  6070به ترتیب مربوط به قیر 

 باشد.تن تقاضا می 4.000و  8.700حجم 

 رینگ کشاورزی

هزار  1.597.500گذشته تنها معامله انجام شده در رینگ کشاورزی زعفران رشته ای بریده ممتاز با ارزش معامله در طول هفته  

 بوده اس .
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یانرژ  

 :شودیارائه م یلبه شرح ذ1398ماه سال  یرت آخردر هفته  یمعامالت بازار انرژ یاجمال بررسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * : محصول معامله نشده اس .

 ** : محصول عرضه نشده اس .

 

 یعتن گاز ما 9.000تنها  ی تن محصررول بود که در نها 390.886 شرراهد عرضرره یبورس انرژ یصررادرات ینگدر هفته گذشررته ر

 رینگ مورد معامله قرار گرف . یندر ا نف  الوان یشفارس و پاال یجشرک  نف  ستاره خل
 

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(

حجم عرضه 

)تن(

حجم  

تقاضا)

تن(

حجم 

معامله 

شده)تن(

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

میانگین 

معامله

درصد 

رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت پایه

0/00*48.190پاالیش نف  کرمانشاهسبک

48.19048.1900/004/17پاالیش نف  شیراز

**پاالیش اصفهان

48.19048.1900/000/00پاالیش نف  تهران

5/24-21.28722.4875/64پتروشیمی شیراز

**پتروشیمی فن آوران

5/24-21.28721.2870/00پتروشیمی زاگرس

5/24-21.28721.2870/00 متانول کاوه 

**پاالیش اصفهان

59.34059.3400/000/00 پاالیش بندرعباس

59.34059.3400/000/00پاالیش تبریز

18/98*70.603پاالیش شیراز

**پاالیش تهران

46.50946.5090/000/00پاالیش اصفهان400

**پاالیش اصفهان

50.47150.4710/000/00پتروشیمی بندرعباس

50.47150.4710/000/00پاالیش تبریز

50.47150.4710/000/00پاالیش نف  کرمانشاه

50.4710/00ستاره خلیج فارس

0/00*45.229پاالیش تبریز

53.25453.2540/0017/74پاالیش شیراز

**پاالیش اصفهان410

**پاالیش اصفهان406

5/00-52.87652.8760/00پتروشیمی بیستون502

5/00-50.56050.5600/00پتروشیمی بیستون503

313.212.78079.4726.5775.669سایر

 کل معامالت 

انرژی
902.169.237117.22022.32120.368

ارزش 

معامالت 78 

درصد کاهش 

داشته اس .

5.293

123.419.837

حالل

402

404

279.428.62018.6625.293

آیزوریسایکلآیزوریسایکل 41.538.0002.080700700

متانولمتانول 7.8066.7515.706

144.570.0009.2003.0003.000نفتا
سنیین



 

 های سپرده کاالیی )زعفران و زیره سبز( و گواهی گزارش هفتگی بازار آتی

 نگاهی بر عملکرد بازار آتی زعفران و زیره سبز در هفته گذشته
 

بازار  درهزار تومانی قرار گرف . 12دالر به ریزش خود همچنان ادامه داد و در نهای  در کانال  در جریان معامالت هفته گذشته

در بازار شنبه هفته گذشته، 4تا  قرارداد های آتی نیز نسب  به هفته گذشته کمی از شدت ریزش بازار کاسته شد. بدین ترتیب،

 مرداد زعفران نیین سررسید دو قرارداد را در قالب 941هزار  173  تعداد ، معامله گرانکاال )زعفران و زیره سبز(قراردادهای آتی 

 .میلیون ریال منعقد کردند 595میلیارد و  2638به ارزشی بالغ بر 98و یک سررسید زیره سبز شهریور  1398 و شهریور

 310رداد به ارزشری بیش از قرا 996هزار و  25 ،1398 ماه مرداد ، در سرررسرید آتی زعفران تحویلطی معامالت هفته گذشرته

هزار و  16به رقم  این سرررررسررریدمیلیون ریال منعقد شرررد و تعداد موقعی  های باز در آخرین روز معامالتی  943میلیارد و 

  موقعی  رسید.438

ریال در نوسررتین روز معامالتی هفته 120،329امسررال نیز از  مردادقیم  تسررویه روزانه هر قرارداد آتی زعفران برای تحویل در 

 .کاهش یاف 115،015گذشته به رقم 

که انعقاد آن ارزشرری بیش از به ثب  رسررید  قرارداد در حالی  151هزار و 133نیز  زعفران نیین  98شررهریور ماه  در سررررسررید

 لیون ریال را در بازار رقم زد.یم 356میلیارد و  1689

یاف  و قیم  تسررویه  افزایشموقعی   37،876ای باز در آخرین روز معامالتی هفته به در این سررررسررید هم تعداد موقعی  ه

؛ این در حالی بود که قیم  تسویه روزانه هر قرارداد این سررسید در ابتدای هفته ریال کاهش یاف  120،973روزانه نیز به رقم 

 ریال ثب  شده بود.127،526مذکور رقم 

مورد اسررتقبال بیشررتری قرار گرف  و با افزایش موقعی  های باز و حجم معامالت روبرو  همچنین زیره سرربز در هفته گذشررته

میلیون ریال منعقد شد  823میلیارد و  63قرارداد به ارزشی بیش از  14،794، در هفته گذشته 98گردید. در سررسید شهریور 

 موقعی  رسید. 1،637و تعداد موقعی  های باز در آخرین روز معامالتی هفته قبل به رقم 

 

راه اندازی شده و تا  05/05/1398از روز شنبه مورخ  1398قرارداد آتی زیره سبز تحویل آبان ماه بنابر اعالم بورس کاالی ایران، 

که با توجه به دورتر بودن موعد تحویل سرررررسرررید موجود، می تواند مورد توجه  .قابل معامله خواهد بود 29/08/1398ریخ تا

شنبه   معامله گران آتی قرار گیرد. سه  صادرات و واردات زیره پاک کنی   1398 /01/05همچنین از روز  شرک   سبز  انبار زیره 

 .ش محصول مشتریان می باشدفعال شده و آماده پذیر (03پ9903شرک  بیهق)پ( )زیر9903زیره سبز، بیهق با نماد 

ش .  سر گذا ش   سان را پ گواهی زعفران نیین حجمی در جریان معامالت هفته قبل بازار گواهی های کاالیی نیز هفته ای پر نو

شد و هفته ای همراه با نزول قیم  ها را تجربه  114،555و قیم   45،238برابر با  ریال در ابتدای هفته با کاهش قیمتی همراه 

 رسید.  34،680ریال با حجم معامالتی برابر با   113،393ه طوری که در انتهای هفته قیم  آن به کرد. ب

تومان در ابتدای هفته  403،901همچنین قیم  گواهی زیره سبز نیز هفته کاهشی را پش  سر گذاش . بدین ترتیب، از قیم  

در ابتدای  4،126،266ری از نوسرررانات نرخ دالر از قیم  تومان کاهش یاف . گواهی سرررکه رفاه با تاثیر پذی185،403به قیم  

 افزایش پیدا کرد. 032،325،4هفته به قیم 

 

http://www.imereport.ir/news/18497/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 

 های بازتعداد قرارداد ارزش معامالت )میلیون ریال( حجم سررسید

996،25 98زعفران نگین مرداد   943،310  438،16  

151،133 98هریورشزعفران نگین   356،689،1  876،37  

211،15 98سبز شهریور  هزیر  215،656  1637 

 

 مشخصات قرارداد آتی زعفران

 ای درجه یک )پوشال معمولی(زعفران رشته،  ای بریده ممتاز )نیین(زعفران رشته: هیپا دارائی

 باشد(سال می YYنماد اختصاری ماه قرارداد و  MM)   SAFMMYY: نماد

 گرم 100: قرارداد اندازه

 با توجه به قیم  تسویه روز قبل (± %5تا ) حداکثر: نوسان دامنه

 تمامی ماه های سال به تشویص شرک  بورس کاالی ایرانماه قرارداد : 

 تومان برای هر قرارداد 1000سفارش:  م یق رتغیی حداقل

 برای هر قرارداد هزار تومان 460: نتضمی وجه

 16 یال 10و پنجشنبه  17 الی 10 چهارشنبه تا شنبه: معامله ساع 

 موقعی  خرید و موقعی  فروش1000اشواص حقیقی: در هر نماد :  یقیحق یتعهد  موقعی مجاز سقف

 موقعی  های تعهدی باز در آن نماد در بازار %10 تا افزایش قابل و  موقعی  در هر نماد معامالتی 1000اشواص حقوقی:

 

 سبز رهیز آتی قرارداد مشخصات

 سبز رهی: زهیپا دارائی

 سال می باشد( YYنماد اختصاری ماه قرارداد و  MM)  CSMMYY: نماد

 گرم لوکی 100: قرارداد اندازه

 با توجه به قیم  تسویه روز قبل (± %5حداکثر تا ): نوسان دامنه

 تمامی ماه های سال به تشویص شرک  بورس کاالی ایرانماه قرارداد : 

 تومان 1000سفارش:  م یق رتغیی حداقل

 تومانهزار  450: نتضمی وجه

 16 یال 10و پنجشنبه  17 الی 10 چهارشنبه تا شنبه: معامله ساع 

 در هر نماد معامالتی  یموقع 300در هر نماد :  یقیحق یتعهد  موقعی مجاز سقف
 

 

 



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 بورسی

رییس اداره بازار سرمایه هلدینگ خلیج فارس درخصوص 

و اختالف حساب « نوری»شایعات مربوط به گران فروشی 

میلیارد  1.300میلیارد تومانی گف : در ارزشیذاری  1.300

تومان اختالف حساب در هر دو روش ارزش گذاری حذف 

اختالف حساب با جم در حال پیییری  د:وی افزو .گردیده اس 

شود. ختم می« نوری»ه احتمال زیاد نتیجه کار به نفع اس  و ب

همچنین موضوع اختالف حساب با سازمان امور مالیاتی نیز بر 

 .سر ارزش افزوده بوده که این موضوع نیز در حال پیییری اس 

هزار  10فرهاد جوانمردی تاکید کرد: با توجه به فرض دالر 

درصدی نرخ ارز، ارزش گذاری بسیار متعادل بوده و این سهم پتانسیل  10رشد بینی گذاری این شرک  و پیشتومانی در ارزش

درصد باالتر از نرخی اس  که در فرآیند  11دستیابی به قیم  های باالتر را دارد. چرا که نرخ فعلی دالر در سامانه نیما، حدود 

نشان می دهد این شرک  به  98س  سال ماهه نو 3در « نوری»گذاری نوری لحاظ شده اس . همچنین بررسی عملکرد ارزش

راحتی قادر به تحقق سود بیش از آنچه در بودجه پیش بینی شده، خواهد بود. ضمن اینکه ارزش گذاری سهم بر اساس فعالی  

 100ماهه ابتدای امسال، میانیین تولید پتروشیمی نوری نزدیک به  3درصد ظرفی  تولید صورت گرفته که در  90شرک  با 

 .درصد بوده اس 

وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دول  در دو شرک  خودرو سازی را از سران  :معاون سازمان خصوصی سازی گف 

  .درصد سایپا باید به فروش گذاشته شود 17درصد ایران خودرو و  14در واقع حدود  .سه قوه دریاف  کرده اس 

  

 اعالم اساس بربرنامه و بودجه  ونیسیپور عضو کمشهباز حسن

 یهاپس بودجه بانک نیسازمان برنامه و بودجه از ا سرئی

ذکر  یدولت یهاهم به طور مجزا در بحث بودجه شرک  یدولت

  .دهدیم شیموضوع گستره بودجه را افزا نیخواهد شد و ا

مجلس  ینامه داخل نییآ نیتدو ونیسکمی مصوبه اساس بر

ماه زودتر  کیرا  یدولت یهادول  موظف اس  بودجه شرک 

 بودجه ساالنه به مجلس ارائه کند. جهیاز ال

 



 

 

دهد که مینشان  صنع  فوالد ماه صادرات خرداد  یوضع یبررس

آهن اصفهان و فوالد کاوه جهش به ترتیب ، ذوبفوالد مبارکههای شرک 

مقابل، فوالد  دردرصدی در صادرات داشته اند. اما  66و  82 – 73

درصدی در فصل بهار  28ماه و در خرداد  درصدی 45خوزستان کاهش 

 اس . داشته

داشته  درصدی 4ماه اف   بزرگ در خرداد هایشرک  صادرات مجموع در

باید منتظر ماند و دید آیا کاهش کاهش دارد.  12 زین یسال جار یو ط

 شود یا خیر.صادراتی رخ داده در خرداد ماه تکرار می

علی کیانی معاون اقتصادی و مالی شرک  توسعه معدنی و صنعتی صبانور درخصوص افزایش تقاضا در سهام شرک  های معدنی 

  در و آخرین وضعی  عملکردی صبانور گف : در حال حاضر مذاکراتی بین شرک  های سنگ آهنی، فوالد سازان و وزرات صم

های تولید، افزایش قیم  جهانی سنگ آهن و نوسانات نرخ ارز اصالحاتی در نحوه محاسبات جریان اس  تا با توجه به افزایش هزینه

 نرخ تولیدات شرک  های سنگ آهنی ایجاد شود که هنوز خروجی آن مشوص نیس . 

قیم  سنگ آهن، صادرات گندله حتی با وجود عوارض وی ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش 

های تولید کننده از جذابی  خوبی برخوردار اس  و فاصله بین نرخ های صادراتی و نرخ های داخلی باالس ، صادراتی برای شرک 

مذاکراتی که برای طبیعتا شرایط باید به نحوی باشد که جذابی  برای عرضه در بازار داخل نیز حفظ شود. کیانی گف : احتماال 

های موتلف میانیین شمش فوالد خوزستان اقدام به محاسبه گران بر اساس درصداصالح نرخ مطرح شده اس  منجر شده تا تحلیل

 و تحلیل کنند و برای سرمایه گذاری در صنع  سنگ آهن تقاضا افزایش داشته باشد. 

شرک  هم گف : بر اساس گزارش تولید و فروش منتشر شده ، شرایط معاون اقتصادی و مالی فوالد صبانور درباره وضعی  عملکرد 

 تولید و فروش بر اساس برنامه هایی که داشتیم در مسیر خود قرار دارد و نیرانی خاصی از باب  عملیات شرک  احساس نمی شود.

هیات وزیران با تصویب آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال 

ریال  1.320ها را از وخ  تحویلی به پتروشیمیکل کشور، بهای س 98

ریال افزایش داد. درخصوص افزایش نرخ سوخ  برای مجتمع  2.600به 

های پتروشیمی باید توجه داش  که نرخ سوخ  با نرخ خوراک متفاوت 

اس  و تاثیر این موضوع چندان باال نیس . اثر این رویداد در بوش سربار 

نرژی( قابل مشاهده می باشد. سهم انرژی شرک  ها )تح  عنوان هزینه ا

نسب  به بهای تمام شده از مجتمعی به مجتمع دییر متفاوت اس  اما 

  .درصد آن قابل توجه نیس 

 



 

 

 

 افزایش از استفاده با ها زیرمجموعه و شرک  این مالی ساختار اصالح و تجارت قانون 141 ماده از خروج برنامه از خودرو ایران ارشد مقام م

 داد.  خبر ها دارایی ارزیابی تحدید محل از سرمایه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


