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 صندوق ارزش کاوان آینده، همچنان سرآمد

صندوق ارزش کاوان آینده، همچنان صندوق اول در بازده   (Fipiran.ir)ایران مالی اطالعات پردازش طبق اعالم مرکز

 باشد.سه ماهه می

 

صندوق ارزش کاوان آینده در مدت یک ساله اخیر 

عادت سبقت گرفتن از شاخص بورس را حفظ نموده 

 باشد.است و همچنان صندوق برتر می

رو مشخص است این روند همانطور که در نمودار روبه

 همچنان حفظ شده است.

 

 

 

گذاری های سرمایههمانگونه که فعاالن بازار سرمایه توصیه به خرید صندوق

تواند با توجه به کاوان آینده مینمایند، صندوق ارزشدر پرتفو خود می

ها برای حضور های محقق شده در یکساله اخیر، جز بهترین گزینهبازدهی

 در سبد سهام فعاالن بازار سرمایه باشد. 

رخ بازده صندوق و مقایسه آن را با شاخص بازار را مشاهده در جدول زیر ن

 نمایید.می

 

 

 تاریخ
 نرخ بازده

 شاخص بازار صندوق ارزش کاوان آینده

 19/37 11/55 یک ماهه

 96/64 74/92 سه ماهه

 4/117 92/129 یک ساله
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 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 

  

های پیاپی سرد شد و از روز دومین هفته از فصل پاییز را در حالی پشت سر گذاشتیم که تنور بازار سرمایه پس از رکوردشکنی

نشینی خریداران و تشدید فشار عرضه بارشی در کلیت بازار بودیم!! دالیل مختلفی درخصوص عقبدوشنبه شاهد ورود یک سامانه 

 ها و تغییر و تحوالت این حوزه بطور مفصل بحث خواهیم کرد.شود که پس از بررسی وضعیت شاخصدر بازار مطرح می

هزار  197ه پائیزی رفت و پس از فتح قله واحدی به مصاف دومین هفت 180.635در ارتفاع « شاخص کل بورس اوراق بهادار»

ها روند واحدی به کار خود خاتمه داد تا پس از هفته 185.559واحدی با تغییر روند مواجه شد، بطوریکه در نهایت در ارتفاع 

ه در هفته مذکور کنید، بازدهی دماسنج بازار سرمایصعودی بازار متوقف شده باشد. مطابق با اعداد و ارقامی که در باال مشاهده می

رود در هزار واحدی، انتظار می 197واحدی از قله  11درصد( بوده است. با توجه به اصالح بیش از  73/2واحد )معادل  4.924

 روزهای ابتدایی هفته شاهد برقراری تعادل در کلیت بازار باشیم. 

پس از رشد در روزهای ابتدای هفته، تغییر مسیر داد و در  IFEXدر فرابورس هم وضعیت به همین شکل بوده و شاخص 

توان گفت که بازدهی شاخص این بازار نسبت به رقم واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین می 2.115نهایت در ارتفاع 

وده است. نمادهایی درصد( ب 12/2واحد )برابر با  44واحدی که در پایان هفته ابتدایی مهر به ثبت رسیده بود، تنها  1.858

 نظیر پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی مارون بیشترین نقش را در کاهش شاخص این بازار داشتند. 

 32.226وزن در حالی با ارتفاع ها داشت. شاخص کل همکه رفتاری مشابه با سایر شاخصرا داریم  «وزنهم»شاخص در سوی دیگر، 

واحد بوده و در نتیجه باید گفت  31.455رود که این رقم در پایان هفته اول مهر ماه، واحدی به مصاف هفته سوم فصل پائیز می

توانست بیشتر هم باشد اما . البته بازدهی این شاخص میدرصد( بوده است 45/2واحد )معادل  771وزن برابر با بازدهی شاخص هم

 ها خنثی شود. گیری فشار فروش در کلیت بازار موجب شد تا بخشی از بازدهی این شاخص به مانند سایر شاخصشکل
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ه ترمز بازار کننده بود که به یکبارهای خیرهها و پرشبورس تهران در حالی طی روزهای ابتدایی هفته اخیر سرمست رشد قیمت

رسد چند عامل در این ها و صنایع بودیم. به نظر میها شاهد ورود موج سنگین عرضه در اکثر گروهکشیده شد و پس از مدت

است.  هایمیخوراک پتروشارز  رینرخ تسع شیخبر افزاشود، وضعیت موثر بوده است. عامل اول که به عنوان زنگ خطر از آن یاد می

ای نسبت به این خبر نداشته باشد. چراکه در سال باعث شده تا بازار رفتار معقوالنه 92یت منفی اتفاقات سال رسد ذهنبه نظر می

ها شد اما در شرایط فعلی، باز شدن سقف فروش محصوالت ها زمینه ساز ریزش قیمتتغییر در فرمول نرخ خوراک پتروشیمی 92

ها را افزایش ها نخواهد شد بلکه سود شرکتتنها موجب کاهش درآمد این شرکتها در بورس کاال را داریم که در نهایت نه شرکت

بسیاری از تحلیلگران بر این مساله واقف بود و  بینیقابل پیش در این خصوصدولت  أتیه میتصم ،است خواهد داد. الزم به ذکر

 بودند و دالر را در مفروضات خود تک نرخی لحاظ کرده بودند. 

 40از  شیماه گذشته ب کی ی طیبورسهای شاخصهای اخیر بود. گفتنی است، ها در هفتهد بدون وقفه قیمتاما عامل دوم رش

رسانده بودند و این وضعیت موجب شده بود تا حتی کارشناسان و تحلیلگران هم تمایلی برای خریدهای جدید ثبت رشد را به درصد 

 وستهیپ و آهسته یصعودها ،یمال یدر تمام بازارها یبه طور کل( نداشته باشند. R/Rبه دلیل بزرگ شدن نسبت ریسک به ریوارد )

 هیجانی و سرعتی، یرشدهادهد که معموال در پَسِ تر از صعودهای هیجانی و افسارگسیخته است. تجربه تاریخی نشان میقابل قبول

توان اصالح های فرسایشی نماید. بنابراین مید سیکلها بازار را وارتواند برای مدتشود که مییک فشار سنگین فروش ظاهر می

بازار را به فال نیک گرفت و آن را فرصتی برای اصالح پرتفوی قلمداد کرد. ضمن اینکه تحوالت نیمه دوم اخیر موجب شد تا 

 تجربه روی زشت بازار را هم ببینند ... !!گران تازه کار و کممعامله

تواند بر میزان رسیم. برخی معتقدند که عقب نشینی دالر میذهنی بازار سرمایه به نرخ ارز می و اما به عامل سوم یعنی وابستگی

های ای از شرکت ها تاثیر منفی بگذارد. اما به این مساله باید توجه ویژه داشت که اگرچه سودآوری بخش عمدهسودآوری شرکت

های نیمایی هم تعدیل نشده چه برسد به نرخ بازارهای غیر رسمی! نرخها هنوز با بازار سرمایه به نرخ ارز وابسته است اما قیمت

موجب کاهش بدبینی  "ها ندارد بلکه اوالبنابراین تخلیه حباب بازار ارز نه تنها تاثیر منفی به روی بازار سرمایه و سودآوری شرکت

 ممکن است بخشی از این نقدینگی جذب بازار سرمایه شود.  "شود و ثانیابه وضعیت سیاسی می

رسیم. به نظر زعم نگارنده این بخش بیشترین تاثیر را در تغییر فاز بازار داشته میو در نهایت به عامل چهارم که به

داشته است. نشینی بازار بیشترین نقش را در عقب« تغییر در شیوه اعتباردهی به مشتریان»و « خرابی هسته معامالت»

 همدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص راه اندازی آزمایشی ساماندر روزهای ابتدایی هفته 

های کارگزاری هستند، سامانۀ ای صادر کرد. بر اساس این ابالغیه که مخاطبین آن کلیه شرکتمدیریت ریسک ابالغیه

اندازی و اجرا خواهد شد. در این مرحله عات واقعی ارسالی، به صورت آزمایشی راهبر اساس اطال 97مهر  10مزبور از 

گونه رد یا تأیید سفارشی بر صرفاً صحت اطالعات ارسالی و عملکرد سامانه مورد آزمایش و کنترل قرار گرفته و هیچ

 مبنای اطالعات مندرج در سامانه اعمال نخواهد شد. 
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سامانۀ مزبور تأثیری در تأیید یا رد معامالت نخواهد داشت. طبق این اطالعیه، قدرت خرید هر مشتری بر بنابراین اجرای آزمایشی 

 Back office اساس جمع جبری میزان اعتبار تخصیصی به هر مشتری توسط شرکت کارگزاری که فیلد آن از قبل در سامانه

شود محاسبه های کارگزاری دریافت میاز سیستم حسابداری شرکتشرکت کارگزاری ایجاد شده است و ماندۀ ریالی مشتری که از تر

. شودهای کارگزاری دریافت و به سامانه ارسال میشرکت  Back officeافزاری ازهای نرمشده و به صورت اتوماتیک توسط شرکت

در این روش سقف اعتبارات بسته خواهد شد و مشتریان دیگر قادر به استفاده از معامالت اهرمی بدون دارایی کافی نیستند. ضمن 

ها نیز تعدیل خواهد شد و احتماال دیگر شاهد تشکیل صفوف عریض و طویل اینکه بخشی از هیجانات بازار در زمان رشد قیمت

 زار باید این خبر را به فال نیک بگیرد. بدون پشتوانه ریالی نباشیم. با

 

 پیش بینی بازار 

هفته اخیر به ثبت رساند تا  5 – 4بورس اوراق بهادار تهران در دومین هفته از فصل پائیز کمترین بازدهی را در قیاس با بازدهی 

اید به آن توجه داشته باشند این است که ها بازار طعم اصالح را هم چشیده باشد. اما نکته قابل تامل که سرمایه گذاران ببعد مدت

ارزش معامالت کماکان در سطوح مناسبی قرار دارد. اما برای هفته جاری، به نظر در روزهای ابتدایی هفته شاهد برچیده شدن 

باورند که زمان ورود بازار سهام به دوره رکود  نیدر حال حاضر عمده کارشناسان بر اها و برقراری تعادل در کلیت بازار باشیم. عرضه

بود اما این انتظار وجود دارد که بازار برای برگشت به مدار نخواهد  ادامه دار روزهای پایانی هفته اخیر یجانیو افت ه دهینرس فرا

 .ر باشیمسازی شاهد جذب انرژی برای حرکت بعدی بازارشد اندکی در سطوح حمایتی دست به دست شود تا ضمن کف
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 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 

 بورس )م.ت(فرا

معامالت خرد کل 

 )م.ت(

بلوک و اوراق 

 )م.ت(

06/07/1397  2.174 1.196 218 1.414 760 

07/70/1397  2.385 1.553 176 1.729 656 

80/70/1397  2.935 1.985 256 2.241 694 

90/70/1397  2.171 1.325 142 1.467 704 

10/07/1397 2.587 1.635 174 1.809 778 

 3.592 8.660 966 7.694 12.252 جمع کل

 3.896 6.832 813 6.019 10.728 جمع هفته گذشته

٪14 اختالف )درصد(  28٪  19٪  27٪  8/7-٪  

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 11/07/1397تا تاریخ  04/07/1397از تاریخ  هاشاخص

٪73/2 4.924 185.559 180.635 شاخص کل بورس  

٪45/2 771 32.226 31.455 وزن(شاخص کل )هم  

٪12/2 44 2.115 2.071 فرابورس شاخص  
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یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف  

 

حجم معامالت به شکل وسیعی افزایش پیدا کرده اما با آغاز اصالح، تا حدودی از ارزش معامالت دهد که نشان میفوق  نمودار

، «های نفتیفرآورده»، «فلزات اساسی» هایی نظیر، بیشترین ارزش معامالت متعلق به گروهگذشتههفته  کاسته شده است. در

بود. البته افزایش حجم و ارزش معامالت نشان داد که نقدینگی به سایر صنایع هم وارد شده « شیمیایی محصوالت»و « بانکداری»

 و در نتیجه طی مدت اخیر رشد خوبی در بازار رخ داده است.

)میانگین  میلیارد تومان 8.660در دومین هفته فصل پائیز بازار بورس و فرابورس(  2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در 

هفته  میلیارد تومان( 1.366)میانگین روزانه میلیارد تومانی  6.832بود که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 1.732روزانه 

دهد. کماکان اعتقاد داریم که ثبات ارزش معامالت در سطوح فعلی موجب می درصدی را نشان 27ابتدایی مهر ماه، رشد جالب 

رو، افت ارزش معامالت شدید و در راستای خروج مشروط بر اینکه طی هفته پیشحمایت از بازار خواهد شد. تداوم روند صعودی و 

 نقدینگی فعاالن حقیقی نباشد.
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 مجله خبری

 اخبار سیاسی 

 «انانیس» یاروپا در مصاحبه با شبکه خبر هیاتحاد یخارج استیمسئول س

 ایدر سراسر دن گرانیو د هاینیها، چروس نیو همچن هاییما همراه با اروپا :گفت

 جادیا رانیادامه تجارت با ا یبرا ییهاتا کانال میابه کار گرفته ییساز و کارها

 میگوینم کند. داینظر از ادامه پصرف تواندیتجارت م کندیکه ضمانت م میکن

که من دارم  ینانیساده است، چون اطم کایآمر یهامیکه دور زدن تحر

 تواندیمتحده نم االتیاست که ا نیا میگویکه م یزیدارد. چ ییهاتیمحدود

 یبرا هیاتحاد نیاعالم کرد طرح ای نیموگر کایفدر کند. لیمستقل تحم تیحاکم یدارا یخودش را به کشورها یاسیس یهامیتصم

 .شودیم ییاز ماه نوامبر اجرا شیپ رانیتجارت با ا لیتسه

 

گوید اتحادیه اروپا از سیستم مالى جدیدى رونمایى میخبرگزارى راشا اینسایدر 

هاى ایران هاى برجام از طریق آن توان دور زدن تحریمکرد که اروپا و دیگر طرف

، ایران از شددر سیستم جدیدى که جایگزین سوئیفت خواهد . را خواهند داشت

کمپانى دیگر، فروشد و از طریق کمپانى واسطه اروپایى نفت خود را می کطریق ی

 !دالر دریافت خواهد کرد ءجزه کاال یا پولى ب

 

 رخ دهد.در آبان  یبیاتفاق عج ستی: قرار نگفت امور خارجه ریوز یاسیمعاون س

تا  رانیبا ا یو تجار یتبادل بانک یسازوکارها ها،ییبر اساس مذاکرات با اروپا

که  ییهامیخواهد شد. تحر ییآبان، اجرا 13در  کایآمر یهامیشروع دور دوم تحر

خواهد کرد، عمال به طور کامل اجرا شده  ییاست در آبان اجرا یمدع کایآمر

اما  شودیبرقرار م یبه صورت رسم باندر آ کایآمر یهامیاست. بخش دوم تحر

اند. همه شده ادهیزودتر از آن پ یررسمیبه صورت غ کایآمر یهامیعمال تحر

در  دنظرینفت بخرند، زودتر شروع به تجد توانندیآبان نم 13که از  ییهاطرف

 .کرده بودند رانینفت ا دیخر
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وزیر خارجه ایران در مصاحبه با نشریه نیویورکر گفته که در باب مذاکره با آمریکا، 

ظر داشت که هیچ چیز غیرممکن نیست! ظریف در خصوص باید این واقعیت را در ن

ما در دنیای احتماالت زندگی "آمریکا گفته: بینی از آینده روابط ایران و پیش

. وی با "چیز ناممکن نیست ولی هنوز هم باید ماند و دید کنیم چون هیچمی

اول از همه بگویم که ما "گفته:  "قرار اول 50"اشاره به فیلم سینمایی آمریکایی 

ن عصبانی نیستیم. حاال هم اگر قرار است به سمت حل مسائل برویم، باید مبنایما

ای صفحه 2ای است، صفحه150ایم؛ برجام یک سند چیزی باشد که قبال ساخته

 !!که نیست

 

متحده  االتیمودت، ا مانیرح در پطبر اساس تعهدات م :اعالم کرد الهه وانید

بشردوستانه،  ،ییاقالم دارو نهیشده در زم اعمال یهاتیمحدود یبه نحو مقتض دیبا

 کایآمر را رفع کند. رانیا هیعل 2018 یم 8 میبر اساس تصم یو کشاورز یهوانورد

در ارائه  یو توفق تیمحدود چیکند که ه نیپس از اعالم خروج از برجام، تضم دیبا

 یماهایاجاره هواپ ایکه در موضوع فروش  یتوافقات ژهیوه ب ،یپزشک زاتیدارو، تجه

اند، صورت شده یینها مایهواپ زاتیتجه گریو د یدکیقطعات  دیخر ،یمسافربر

و انتقال پول مرتبط با اقالم فوق الذکر  یدر صدور مجوز مبادالت مال .ردیگینم

دامنه آن را گسترش داده و حل مناقشه را  ایکرده و  دیکه مناقشه را تشد یاز هر اقدام دیبا نیطرف. شود جادیا یمانع چیه دینبا

 ینیبشیپ ندهیماه آ یکه برا ییهامیو تحر ینفت یهامیاز وضع تحر دیبا کایدولت آمر یعنی در عمل،) کنند. یدشوارتر کنند، خوددار

می وتو رود و احتماال توسط آمریکا می تیامن یشورابه اجرا  یبراالبته دادگاه مجری طرح نیست. و این رای  کند. یشده خوددار

 (شود.

 

صهیونیستی مبنی بر وجود وزیر رژیم یوکیا آمانو در واکنش به ادعای اخیر نخست 

ایی اعالم ر سازمان ملل مطرح شد، در بیانیهتاسیسات اتمی در جنوب تهران که د

المللی انرژی اتمی، سازمانی مستقل بوده و هر اطالعات به ظاهر کرد: آژانس بین

اطالعاتی که  وی ادامه داد: این نهاد در انجام وظایف از تمام .پذیردارزشمند را نمی

کند اما بر مبنی اطالعات ادمان در اختیار دارد استفاده میهای پس موافقتنامهبر اسا

 کند.ه شده بر اساس ظواهر ارزیابی نمیارائ
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 اخبار اقتصادی 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهادات بانک مرکزی جهت مدیریت 

بر اساس این گزارش، تمام  .بازار ارز را بررسی و تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد

ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات  3صادرکنندگان غیرنفتی موظفند ظرف 

کند ارز به ترتیبی که بانک مرکزی معین میخود را در سامانه نیما عرضه و یا 

حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند. صادرکنندگانی که در 

بوطه عمل کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق و چارچوب دستورالعمل مر

تسهیالت صادراتی خواهند شد. در این جلسه همچنین اختیارات الزم به رئیس کل بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز داده شد. 

ل نرخ ارز انجام خواهد های مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات الزم برای کنترها و صرافین مبنا، بانک مرکزی از طریق بانکبر ای

 .نحو مقتضی اطالع رسانی خواهد کردداد و قیمت مبادله در بازار ارز را نیز به 

 

ها را ملزم به تسویه مانده اضافه ای، بانکخشنامهرییس کل بانک مرکزی با ابالغ ب

برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد. عبدالناصر همتی در این بخش نامه 

در صورت عدم انجام اقدامات جدی در راستای کاهش و نهایتا تسویه آورده است: 

مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، به دلیل در تضاد بودن آن 

انک مرکزی برای با اهداف اقتصاد کالن سیاستگذارای پولی و برنامه جدی ب

 د.د نظر شوورد انضباطی با بانک مورتواند منجر به برخجلوگیری از آن می

 

جمهور و رئیسحالی چند نماینده مجلس از استعفا وزیر صنعت با هماهنگی در

در کنار وزیر ارتباطات، سامانه  "اخیراخبر داده بودند که وی  منتفی شدن استیضاح

این  .جامع تجارت ایران را رونمایی کرد تا همچنان به عنوان وزیر فعال باشد

جلسه کمیسیون صنایع مجلس و بررسی طرح درحالی است که شریعتمداری به 

 .گیری وی بیشتر شودها از کنارهتیضاح هم نرفته بود تا گمانه زنیاس
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بانک  ازیمورد ن اراتیاخت یدر ادامه بررس یاقتصاد یهماهنگ یعال یجلسه شورا

به نقل از پایگاه  کرد. بیرا تصو یدیدر مورد بازار ارز و پول، موارد جد یمرکز

جلسه که روز سه شنبه با حضور سران  نیرسانی ریاست جمهوری، در ااطالع 

برگزار شد؛ مصوب شد تا بانک  یروحان یآقا استیو به ر هییمقننه و قضا یقوا

مصوبه،  نیاساس ا بر باشد. یالیر – یمجاز به انتشار اوراق مشارکت ارز یمرکز

 یو فروش فور دیخر یالزم را برا التیو تسه داتیموظف است تمه یبانک مرکز

که توسط  یمحصوالت صادرات گریو فوالد و د یمیارز حاصل از صادرات پتروش

 یتواند برایبازار باز است و م اتیمجاز به عمل یبانک مرکز نیهمچن ارز فراهم کند. هیشود، در بازار ثانویصادرکنندگان عرضه م

 یهماهنگ یعال یشورا نیهمچن منتشر شده توسط دولت اقدام کند. یاسالم یو فروش اوراق مال دیبه خر ،یپول استیاعمال س

 یهزار دالر برا 250که حداقل  یدر صورت یخارج یهااتباع دولت ،یو جذب منابع ارز یگذار هیسرما قیبه منظور تشو یاقتصاد

ساله برخوردار  5مجوز اقامت  ازیاز امت توانندیکند، میکه دولت اعالم م یبه کشور وارد کنند، مطابق ضوابط ران،یدر ا یگذار هیسرما

 .شوند
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 های جهانیبازار

 

 نام مواد 07/07/1397 14/07/1397 تغییر هفتگی

 نفت 82 84 44/2٪

 طال 1.192 1.202 84/0٪

 بیلت 471 477 27/1٪

 مس 6.258 6.186 15/1٪

 روی 2.596 2.625 12/1٪

 آلومینیوم 2.053 2.117 12/3٪

 سنگ آهن 69 69 0٪

 سرب 2.032 1.989 12/2٪

 متانول 411 412 24/0٪

 اوره 315 327 81/3٪

 به بازارهادر نتیجه  و داده افزایش را تجاری تنش کاهش به امید شمالی آمریکای کشورهای USMCA قرارداددر بازارهای جهانی، 

 گسترش طریق از اقتصاد تحریک برای ریزی برنامه حال در چین دولت. همچنین هستند بین خوش اقتصادی رشد و تقاضا بهبود

 را تجربه کرده است. تقاضا رشد امید به افزاش قیمت اخیر هفته 2 طی کامودیتی بازار .است نقدینگی تزریق و زیربنایی هایفعالیت

 

 نفت

 توجه ها اندکی تعدیل شد. باهفته قیمت ها با شیب مالیم ادامه دارد. البته در روزهای پایانیدر حوزه نفتی، روند رو به رشد قیمت

 سایر و چین و هند به آمریکا نفت عرضه کاهش عامل و خریداری می کند آمریکا از بیشتری نفت مکزیک نفتا، جدید توافق به

سنت و نفت وست تگزاس  3دالر و  84شد. بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به  خواهد کشورها

 3 طی آمریکا نفت هایچاه تعداد رشد عدم ایران، تحریم نفت، رشد دالیل سنت رسیده است. سایر 29دالر  74رمدییت به اینت

 خط چالش البته و عربستان و روسیه مازاد ذخیره وجود عدم از نگرانی الجزایر، در نفت تولید رشد در اوپک توافق اخیر، عدم هفته

 باشد.می آمریکا در مکزیک خلیج به پرمیان ناحیه از شل نفت انتقال برای لوله

این بدان  «.میلیون بشکه در روز برسد 3/11انتظار داریم تولید نفت خام آمریکا در پایان سال جاری به » بانک بارکلی اعالم کرد:

در بخش تقاضا مصرف  طلبد.اوپک نفت خام جهان به مبارزه می کننده غیروسیه را به عنوان بزرگترین تولیدمعناست که آمریکا ر

افزون قیمت نفت بانک ان بی دی اعالم کرد باال رفتن روز  تر است.سوخت باالست و رشد آن در اقتصادهای نوظهور آسیایی سریع

 ای است برای اعضای اوپک که خطر کاهش شدید تقاضا وجود دارد.های رایج در بازار نشانهو ارزش پایین پول



  13 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

 گ آهن سن –فوالد  –زغالسنگ 

. رسید تن هر در دالر 210به بیش از  قیمت ،ماهه 6 رکورد با ودرصدی داشته  10رشد  استرالیا بنادر در شو کک زغالسنگ قیمت

این کشور سبب کاهش سطح عرضه و  درابنیکی از  تعمیرات همچنینو  استرالیا در زغالسنگبزرگ  دنامعیکی از  در سوزی آتش

ها در سطوح فعلی شود. در حوزه فوالد و سنگ آهن بازار امیدوار است تا با نزدیک شدن به فصل سرما و کاهش تولید ثبات قیمت

 ها به مدار رشد باز گردند. فوالد در کشور چین بواسطه مباحث زیست محیطی، باری دیگر قیمت

 

 فلزات رنگین

اند. در فلز روی، ها از سطوح حمایتی به خوبی فاصله گرفتههفته اخیر قیمت 2وضعیت خوبی حاکم شده و طی  در فلزات رنگین

 موجودی. شود هاقیمت رشد مانع نتوانسته هم کشور آن بازارهای تعطیلی و سپتامبر ماه در چین اقتصاد PMI عملکرد ضعیف آمار

 ماه طی موجودی از تن هزار 50 خروج آن، از مهمتر و هرسید تن هزار 200 مرز بهدرصدی  1با افت نزدیک به  LME انبارهای

 .است شده هاقیمت محرک که بود آمریکا و هلند بنادر در سپتامبر

 این .است شده تشدید نیز محیطیزیست هایبازرسی و نموده وضع تعرفه آمریکا از مس قراضه واردات رویه ب چیندر فلز مس، 

. باشدمی کاتد و کنسانتره تقاضای محرک عکس بر و شده جاری سال در قراضه مس واردات درصدی 43 کاهش عامل موضوع

. دارد رشد درصد 15 کاتد و درصد 18 سال ابتدای ماه 8 طی مس کنسانتره واردات و شده گزارش باال فعال چین مس تقاضای

 .برد خواهد باال این از بیش را تقاضا که بوده اقتصادی محرک بسته تعریف دنبال به چین ضمن اینکه
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 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 باما

تومانی به بیش  400های کننده از قیمت افزایش سرمایه با یک حرکت خیرهباما را داریم که پس از  شرکت در گروه فلزی و معدنی

میلیارد ریالی دست یافت که  1.806درآمد به  96! این شرکت در سال ده و همچنان قدرت خرید خوبی داردتومان رسی 1.100از 

 ماه ابتدای سال جاری به درآمد )فروردین 6ماه نخست سال بود. گفتنی است، باما در  6میلیارد ریال آن متعلق به  709از این مبلغ، 

 با عملکرد سالریالی دست یافته که در قیاس  میلیارد 906( 365 شهریور ،315 مرداد ،8 تیر ،14 خرداد ،168 اردیبهشت ،35

 دهد. درصدی را نشان می 28گذشته، رشد 

های فعلی بود و بازارهای جهانی حال و روز خوبی نداشت، تر از نرخاه ابتدای سال که نرخ دالر پائینم 4نکته مهم اینکه شرکت در 

تر اند، باما در مسیر فروش قویبازارهای جهانی بهبود یافته در فروش ضعیف بود و حال که دالر به باالترین سطح خود رسیده و

میلیون  61و  44ظاهر شده است. توسط نرخ کنستانتره سولفور روی و کنستانتره سولفور سرب در حالی برای سال گذشته به ترتیب 

میلیون ریال بوده است. با توجه به اینکه شرکت  70و  60محصول در نیمه نخست سال جاری  2ریال بوده که نرخ فروش این 

 های آتی نیز ادامه داشته باشد.دهی و افزایش درآمد شرکت در ماه رود روند بهبود گزارشدی انبار مناسبی دارد، انتظار میوموج
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت باما 

96درآمد سال  97درآمد سال 
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 پتروشیمی شیراز 

های اوره تری نسبت به سایر شرکتکه سبد متنوع« شیراز»به نام کننده اوره های تولیدبه سراغ یکی از شرکتدر گروه پتروشیمی 

 3، خواهیم رفت. این شرکت در دوره د مهمترین دلیل رشد اخیر سهم استابهام در تعیین تکلیف رفع قانون موانع تولیساز دارد و 

ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است. درآمد و سود شرکت نسبت  57میلیارد ریال از محصوالت خود،  4.256ماهه با فروش 

 درصدی داشته است.  375و  12ذشته رشد به ترتیب به دوره مشابه سال گ

، 1.341، خرداد 1.093، اردیبهشت 1.821)فروردین بینیم که فروش شرکت در نیمه نخست امسال در نگاهی به عملکرد ماهانه می

رد ریالی دوره میلیا 7.313میلیارد ریال بوده که در قیاس با فروش  11.181 "( جمعا2.910، شهریور 2.466، مرداد 1.547تیر 

ت شرکت درصد( از سبد محصوال 5/73میلیارد ریال )معادل  8.240دهد. درصدی را نشان می 53ه، رشد حدود مشابه سال گذشت

دهد. بنابراین هرگونه تغییر در نرخ اوره جهانی و دالر، به شکل با اهمیتی درآمد شرکت اثرگذار است. را اوره صادراتی تشکیل می

ریال در شهریور ماه رسیده است. متوسط نرخ این محصول  18.550ریال در فروردین ماه به  11.357ادراتی از نرخ فروش اوره ص

 ریال بوده است. 8.957ماهه مشابه سال گذشته  12در کل دوره 

وش یا آزادسازی نرخ فرهایی درخصوص و رایزنیشود محل فروش اوره کشاورزی تامین می درصد از درآمد شرکت از 9همچنین، 

 300مدتی است در سطوح بیش از  ، نرخ اورهخبر خوب برای شیراز اینکهساز در جریان است. های اورهها توسط شرکتافزایش نرخ

دالری قرار بگیرد. تنها مشکل شیراز،  360 – 350های این محصول به مرور در مسیر قیمت دالری دوام آورده و بازار انتظار دارد نرخ

ها به نتیجه برسد و بدهی ارزی خود را به بدهی ریالی تبدیل کند، سود شرکت بحث زیان تسعیر نرخ ارز است که اگر شرکت با بانک

 به شکل با اهمیتی افزایش خواهد یافت. 
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت پتروشیمی شیراز 

96درآمد سال  97درآمد سال 
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 های صنعت اردکان سرامیک

اخیرا مورد توجه قرار گرفته و بازدهی بیش از هایی خواهیم رفت که سراغ یکی از سهم لزی و نسوزها بهفهای غیردر گروه کانی

های صنعتی سرامیکماهه و عملکرد تولید و فروش ماهانه شرکت  3نگاهی به گزارش  درصدی را به ثبت رسانده است. در ابتدا 100

ریالی دوره  52یال سود شناسایی نمود که نسبت به سود ر 67ماهه به ازای هر سهم  3این شرکت در دوره  اردکان خواهیم داشت.

 – 75های سایز مبلغ فروش ناشی از رشد نرخ گلولهدرصدی  17دهد. افزایش درصدی را نشان می 29گذشته، رشد  مشابه سال

میلیارد ریال،  16بینیم که فروش شرکت در فروردین ماه ی، دلیل اصلی رشد سود شرکت بوده است. در بررسی عملکرد ماهانه م15

و در مجموع میلیارد  41، در شهریور میلیارد 21 مردادمیلیارد، در  33میلیارد، در تیر  35میلیارد، در خرداد  29در اردیبهشت 

 میلیارد ریالی داشته است.  142میلیارد ریال بوده است. گفتنی است، کسرا در دوره مشابه سال گذشته درآمد  160ماهه  6دوره 

 در 15 – 75های سایز فروش را محقق کند. گلولهمبلغ درصدی در  13باید گفت که شرکت موفق شده در این دوره رشد  بنابراین

دهد. بنابراین هر تغییری در نرخ فروش، تاثیر با اهمیتی بر درآمد و سود خالص از سبد محصوالت شرکت را تشکیل می %80 حدود

ریال به ازای هر کیلوگرم بوده اما در تیر  75.000ر کوارتر اول بدون تغییر خاصی کسرا خواهد گذاشت. نرخ فروش این محصول د

درصدی به  31و در شهریور ماه با رشد  ریال 81.000درصدی به  5، در مرداد ماه با رشد ریال 77.000درصدی به  5/2ماه با رشد 

ریالی قرار  61.000در سطوح  96رسیده است. نکته مهم اینکه، میانگین نرخ فروش این محصول برای کل سال ریال  106.000

ریالی میل کند و مقدار فروش را نسبت به سال گذشته  120.000داشته است. بنابراین در صورتی که نرخ فروش به سمت سطوح 

ه شکل با اهمیتی افزایش خواهد یافت. گفتنی است، مبلغ فروش کیلوگرم( در نظر بگیریم، درآمد شرکت ب 4.600.000ثابت )

کسرا تاثیر  نوین پودر زرین در کسرا بحث درآمد و سود شرکتمیلیارد ریال بوده است.  350ماهه سال گذشته  12شرکت در دوره 

 .  بسزایی در سود شرکت خواهد داشت و یکی از دالیل اقبال جدی بازار به این سهم، همین مساله است
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت سرامیک صنعتی اردکان 

96درآمد سال  97درآمد سال 
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 یتحلیل بنیاد

شرکت پتروشیمی لردگانبررسی   

 

 
 معرفی

 درحال شهرستان لردگان کیلومتری  55ه فاصل در فالرد منطقه  بختیاری و چهارمحال استان در واقع لردگان پتروشیمی مجتمع

با هدف تولید کودهای شیمیایی بر پایه اوره به منظور توسعه کشاورزی  1385وزیران در شهریور ماه . هیأت محترم باشدمی احداث

رشته خط لوله سراسری  3و رفع محرومیت با توجه به عبور و خودکفائی و استفاده از توان بخش خصوصی در جهت ایجاد اشتغال 

طقه جهت تولید آمونیاک را در من گاز طبیعی از استان چهار محال و بختیاری مجوز ایجاد مجتمع پتروشیمی جهت تولید اوره و

 ود.هزار تن آمونیاک صادر نم 670میلیون تن و  1.075سالیانه اوره 

واحد تجاری نهایی گروه، . باشدسرمایه گذاری ایرانیان می های فرعی شرکت گروه پتروشیمیدر حال حاضر، شرکت جزء واحد

 .باشد) سهامی عام( می شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 ست:ل طرح به شرح ذیل تغییر یافته اشرکت برآورد ک 1395ق بودجه مصوب سال طب

 میلیون یورو 802سرمایه ارزی مورد نیاز  میلیارد ریال 3.407سرمایه ریالی مورد نیاز 

 کربن استامی شرکت: اوره واحد، کازاله آمونیاک شرکت: آمونیاک واحد لیسانس: صاحب هایشرکت

 



  18 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

 سهامدارانسرمایه و ترکیب 

میلیارد ریال افزایش یافته است. که  9.000شش مرحله به مبلغ میلیارد ریال بوده که طی  442سرمایه شرکت در بدو تاسیس 

 میلیارد ریال هنوز به ثبت نرسیده است. 9.000میلیارد ریال به  5.000افزایش سرمایه اخیر از مبلغ 

 درصد سهام تعداد سهام نام سهامدار

 ٪78 4،000،000،000 پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیانگروه 

 ٪4 206،000،000 شرکت مهندسی همپا

 ٪1 51،000،000 شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری

 ٪17 743،000،000 سایر

 ٪100 5،000،000،000 جمع کل

 

 آخرین وضعیت پروژه

درصد ظرفیت فعالیت  75اندازی و در سال اول با راه 1/1/97تاریخ آخرین گزارشات شرکت طبق برنامه این مجتمع در مطابق 

 خواهد کرد.
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 1401-1398های برآورد مقدار تولید شرکت در سال

 

 

 98برآورد سود کارشناسی سال 

 مفروضات برای هر سه سناریو به شرح زیر بوده است:

ریال، نرخ فروش اوره داخلی بصورت  85،000سنت، نرخ ارز فروش صادراتی و خوراک  5/10دالر، نرخ خوراک 300نرخ اوره جهانی 

 آزاد

 درصد ظرفیت 75: تولید بر اساس (1سناریو )

 درصد ظرفیت 60(: تولید بر اساس 2سناریو )

 درصد ظرفیت 50تولید بر اساس  :(3سناریو )
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 تایم فریم روزانه  –تحلیل تکنیکال کود شیمیایی اوره لردگان )شلرد( 

( و انتقال خط تشکیل شده به اولین سقف Cو  Aدر تحلیل سهام شرکت کود شیمیایی اوره لردگان، با اتصال نقاط ماژور کف )نقطه 

کنید، اصالح اخیر شلرد پس از ریزش ابتدایی (، یک کانال فرضی ترسیم نمودیم. همانطور که در تصویر مشاهده میBماژور )نقطه 

به شکل یک مثلث فرسایشی درآمده و سهم اخیرا با خروج از باند باالیی مثلث سیگنال تغییر روند داده و در صورتی که  B از نقطه

تومانی  500های توان انتظار داشت که رشد آغاز شده تا قیمتتومانی تثبیت گردد، می 284های بیش از طی روزهای آتی در قیمت

 ادامه داشته باشد. AB=CDمیل الگوی برابر با سقف کانال در راستای تک

کارشناسی 98 )3(کارشناسی 98 )2(کارشناسی 98 )1(پیش بینی 98دوره مالی

8,914,78120,497,59416,398,07513,665,063فروش

8,740,275-9,578,688-10,836,307-5,285,692-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

3,629,0899,661,2876,819,3874,924,787سود )زیان( ناخالص

277,576-277,576-277,576-231,313-هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

0000خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

3,397,7769,383,7116,541,8114,647,211سود )زیان( عملیاتی

3,885,431-3,885,431-3,885,431-1,739,896-هزینه های مالی

0000خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

1,657,8805,498,2802,656,380761,780سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

0000مالیات

سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

1,657,8805,498,2802,656,380761,780سود )زیان( خالص

18461129585سود هر سهم پس از کسر مالیات

9,000,0009,000,0009,000,0009,000,000سرمایه
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 سی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیسربر

 

 معرفی

 05/02/1385باشد که در تاریخ های تابعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن میشرکت از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

 اجرای راستای در سپس. رسید ثبت به تهران صنعتی مالکیت و هاشرکت ثبت اداره در و به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس

، ضمن تبدیل شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام، اقدامات الزم جهت پذیرش و عرضه سهام گروه شده تعیین هایسیاست

عنوان به  07/02/93نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت و از تاریخ  11244تحت شماره  20/01/93شرکت در بازار سرمایه در تاریخ 

 د معامالتی در بازار فرابورس ایران درج گردید.نود و چهارمین نما

 

 ترکیب سهامداران

 

 سهامدار درصد مالکیت

 شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن 81

1/3  گروه مالی بانک پارسیان 

82/1 آورد آباد مسکنرهصندوق سرمایه گذاری    

13/1  شخص حقیقی 

04/1  صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 
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 ترکیب اعضای هیات مدیره

 

  

 روند زیر بنای تکمیل شده توسط شرکت )متر مربع(

 

 

متر مربع بوده که حاصل از به پایان  133.250میزان زیر بنای تکمیل شده )آماده تحویل(  92با توجه به نمودار فوق در سال 

متر مربع  72.920درصدی همراه شده و به مقدار 45با افت  92باشد. این میزان پس از سال های مسکن مهر میرساندن پروژه

متر مربع رسیده است. یکی از دالیل  50.969کاهش یافته و به عدد  96ضعیفی تا سال  رسیده است و پس از آن با شیب نزولی
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رو بهها با مشکل روتوان به رکود حاکم در بازار مسکن اشاره کرد که نقدینگی مورد نیاز برای اجرای مابقی پروژهکاهش مذکور می

 کرد.

 

 های در دست ساختروند واحد

 

سو گرفتن شرکت در راستای ساخت وسمت است. همچنین از 96تا سال  92های نیمه کاره از سال واحد نمودار فوق نیز بیانگر رشد

 این میزان با کاهش همراه باشد. 97رسد در سال واحدهایی با متراژ کمتر حکایت دارد. به نظر می

 

 های در دست اجرای شرکتاهم پروژه

، عتیق، سپهر تهرانپارس، ویالیی کالرآباد تحت 1سکونی و تجاری المپیک، نیلوفرهای متوان از پروژههای زیر میپروژهدر میان 

های شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس برشمرد. که البته با توجه به هدف اخیر شرکت مبنی بر فروش ترین پروژهعنوان اصلی

اداری )از جمله پروژه ترنج،  –های تجاری ژههای تجاری به دلیل ایجاد ارزش افزوده بیشتر، بخش اعظم نگاه شرکت بر پروواحد

 المپیک، عتیق و تهرانپارس( معطوف شده است.
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 های شرکتمحاسبه ارزش افزوده پروژه

طبق گزارشات اعالمی از شرکت محاسبه شده و از مقدار  97های فروخته شده تا پایان سال در جدول زیر بهای تمام شده پروژه

ها در تا کنون کسر گردیده است تا مقدار ناخالص ارزش افزوده حاصل شود و در نهایت درصد پیشرفت پروژهها مبلغ فروش پروژه

ارزش افزوده ناخالص ضرب شده تا این مقدار به صورت خالص به دست آید. الزم به ذکر است که در مقادیر فوق نرخ های فروش 

درصد به دلیل رشد قیمت مسکن افزایش داده شده است.  70کنون  )زمان ارائه گذارش شرکت( تا 96مسکن از آبان ماه سال 

درصد رشد داده شده  50های فوالد و به طور کل مصالح ساختمانی همچنین به موازات آن بهای تمام شده نیز به دلیل رشد قیمت

رکت سرمایه گذاری مسکن درصدی پروژه ویالیی کالرآباد توسط ش 40است. موضوع دیگری که الزم به ذکر است، واگذاری سهم 

میلیارد تومان صورت گرفته است و با توجه به هزینه حدود  39باشد که این قرارداد به مبلغ پردیس به شرکت پایا سازه پاسارگاد می

 میلیاردی را برای ثپردیس در نظر گرفت. 22توان نهایت سود میلیاردی شرکت برای اجرای پروژه، می 17



  26 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

نام پروژه

برآورد بهای 

تمام شده 

کل پروژه

برآورد مبلغ 

فروش کل 

پروژه

کل بهای 

تمام شده تا 

پایان سال 

مالی 95

بهای تمام شده 

پروژه های فروش 

رفته سال منتهی 

به 1396/06/31

بهای تمام شده 

پروژه های فروش 

رفته سال 97

کل بهای 

تمام شده 

فروش رفته

مبلغ فروش 

تا پایان 

سال مالی95

مبلغ 

فروش 

سال مالی 

96

مبلغ 

فروش 

سال 97

کل مبلغ 

فروش رفته

بهای تمام 

شده باقی 

مانده

مبلغ فروش 

باقی مانده 

برآوردی

ارزش افزوده 

ناخالص

درصد 

پیشرفت

ارزش افزوده 

خالص

  182,976%300,000475,00033,329129,193128,358290,88046,728137,516155,879340,12313,680202,316188,63697نیلوفر 1

  140,677%104,511190,65838,4746,52645,00047,3648,03355,39789,267229,944140,677100بیمارستان85تختخوابی

  513,217%163,510710,34702,9188553,77308,6601,68310,343239,6061,190,007950,40154مراورید

    34,918%65,875110,50035,01519,98555,00041,19423,51364,70710,87545,79334,918100تپه نورشهداء

  296,301%90,907271,745000000136,361461,967325,60691المپیک\تجاری

  223,227%62,600230,31500000093,900391,536297,63675عتیق

  224,625%180,000332,104000000270,000564,577294,57723ویالیی/کالرآباد

    66,080%12,209105,3527,9084,24112,14937,2301,98239,2126066,14066,080100گل رز

    53,959%123,710295,865000000185,565502,971317,40617آفتاب رویان

  174,341%65,461314,1722,21423,39228,97354,57925,58065,773110,664202,01716,323190,664174,341100ویالیی سروستان

    80,393%662,982821,435000000994,4731,396,440401,96720شاهین شمالی )ترنج(

  186,554%400,000875,500000000600,0001,488,350888,35021کوهسار

    90,376%9,606230,1403,5815,2318,812138,9700138,97079491,17090,376100امید

   - 20,370%55,05537-37,453-23,568115,4450011,83311,83300137,476137,47617,603گلبرگ 1

    58,301%24,891114,65100000037,337194,907157,57037گلبرگ 2

    46,997%21,617104,687008,4798,4790022,20922,20919,707140,213120,50639ارکید 1

    91,879%60,000278,13600000090,000472,831382,83124ارکید 2

    76,300%6,50082,8000000006,50082,80076,300100صدف

7,877,46112,160,2713,925,577513,660394,4444,439,2375,667,669786,273829,8546,453,9424,288,8659,638,5095,580,9042,877,840جمع
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  NAVمحاسبه 

 1.819.487 ارزش دفتری )میلیون ریال(

 2.877.840 )میلیون ریال( هاارزش افزوده پروژه

 4.697.327 )میلیون ریال( جمع

 1.400.000 تعداد سهام 

 NAV  3.355 هر سهم

 2.257 )ریال( قیمت

P/NAV 67% 

 

 نظر کارشناسی

توان سود خوبی را های ساختمانی میافزایش بیشتر نرخ واحدین انتظار های گذشته و همچنبا توجه به رشد قیمت مسکن در ماه

ینگی مناسبی را های باالتر، نقدنرخ های خود،  بهدر سال آینده برای شرکت متصور شد. از طرفی ثپردیس با فروش بیشتر و پروژه

تن تسهیالت با بهره باال اجتناب تر و گرفهای پایینفروش کردن در قیمتهای نیمه کاره کسب کند و از پیشبرای تکمیل پروژه

 کرده و از این سو نیز سود خوبی را شناسایی کند.

 

  تایم فریم روزانه –تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری مسکن پردیس )ثپردیس( 

کنید، روند حرکتی سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس را در یک کانال نزولی که انطور که در تصویر ذیل مشاهده میهم

دهد که بازار به باره با سقف کانال مذکور نشان می2باره با کف و  3البته شیب مالیمی هم دارد، محصور نمودیم. تعداد برخورد 

تومانی سبب  182 – 180داده است اما شکسته شدن مقاومت های خوبی نشان میمایتی و مقاومتی این کانال واکنشسطوح ح

سهم باز شود. لذا مطابق با قوانین تکنیکال انتظار داریم تا ثپردیس به اندازه عرض کانال شده تا فضای جدیدی برای رشد بیشتر 

گونه اصالح قیمت و برگشت به روی داشته باشد. بنابراین هر تومانی پیش 333های و تا سقف کانال موجود یعنی قیمت قبلی

 گردد.نی، فرصت خرید میان مدتی تلقی میتوما 200های کمتر از قیمت
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 ماه بورس کاالی ایرانمهردوم گزارش معامالت هفته 

 رینگ صنعتی

ر ابرانگیز بود و اخبای نداشت که در بین فعاالن بازار بسیار سوالدر هفته گذشته فوالد مبارکه اصفهان در روز عرضه ورق، عرضه

باشد. غیر رسمی حاکی از عرضه این شرکت به روال قبل، به صورت مستقیم توسط این شرکت خارج از سازوکار بورس کاال می

های اعمال شده جهت خرید این محصول از سوی بورس، با تقاضای باالی رغم محدودیتها عرضه شد و علیآلومینیوم پس از مدت

درصد قیمت مفتول  05/1قرار بود که قیمت مفتول مس بر مبنای معامالت کاتد و معادل رو شد. در بخش مس تقاضاکنندگان روبه

گردد و به این ترتیب با درصد قیمت آن مبنای محاسبه کاتد می 95/0شود و باشد ولی در عمل مفتول روز قبل از کاتد عرضه می

 یکه تقاضا برا ییو از آنجاگردد ی کاتد تثبیت میدرصدی مفتول مس در روز یکشنبه قیمت دو برابری برا 123توجه به رقابت 

 خواهد بود. زیکاتد هر هفته ن متیبودن ق یشیسبب افزا یگذارمتیاز ق وهیش نیاز کاتد است ا شیمفتول ب

بورس کاال رقم خورد که  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 126.340 از شیعرضه ب 11/07/97شنبه چهاربه  یدر هفته منته

تن بود که  73.740البته رقمی که نهایتا در تاالر صنعتی معامله شد ،داشته کاهشتن  106.710نسبت به هفته گذشته حدود 

  رو گشت.تن روبه 120.702معادل  یبرابر 95/0حدود  تقاضایبا  وتن کاهش داشت  108.190نسبت به هفته قبل 

شمش  تن 40.000 که شامل ی بودهتن محصوالت فوالد 99.720در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

درصد  1 به طور میانگین تا که خوزستان، فوالد خراسان و فوالد کاوه جنوب کیشهای فوالد ولیدی شرکتت 5SP (150×150بلوم )

ذوب آهن مجتمع فوالد خراسان، های هن تولیدی شرکتانواع میلگرد و تیرآتن  28.220 .رقابت شده است هیپا متینسبت به ق

عرضه شده، که بیشترین  نیو آذر فوالد ام مجتمع کارخانجات فوالد نطنز، ریفراب کو دیفوالد سپ یدیتول ،فوالد کاوه ارونداصفهان، 

 باشد.تومان می 3.757درصد رقابت نسبت به قیمت پایه با قیمت  20ذوب آهن اصفهان با  18تا  14درصد رقابت مربوط به تیرآهن 

فوالد اکسین  به قیمت پایه معامله شدند. نیمجتمع کارخانجات فوالد نطنز و آذر فوالد ام ر،یفراب کو دیفوالد سپ یدیتولمیلگرد 

تن  30.000عرضه کرد که با حدود یک درصد بیشتر از قیمت پایه معامله شد. قابل ذکر است که تن ورق گرم 1.500وزستان خ

پارس و  شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر ،انیرانیا رجانیفوالد س، رجانیشرکت جهان فوالد سآهن اسفنجی عرضه شده توسط 

ای بود که آهن اسفنجی در بورس کاال معامله ته قبل حذف شدند و این سومین هفتهبه دلیل نبود تقاضا همانند هف فوالد سبزوار

که با توجه به برداشتن سقف رقابتی در تمام  های ملی صنایع مس ایران عرضه شدتن کاتد مس شرکت 3.000نشد. در بخش مس 

ریال معامله شد.  644.622ت پایه درصد قیمت مفتول مس به قیم 95محصوالت و تعیین قیمت پایه این محصول معادل با 

 یایدن یدیتول عیصنا های ملی مس ایران، گیل راد شمال وتن مفتول مس از سوی شرکت 1.120همچنین در بخش مفتول مس

ها ریال رسیدند و کاتد سایر شرکت 676.853درصد رقابت به قیمت میانگین  123عرضه شد که کاتد ملی مس با حدود  مس کاشان

عرضه  1000p-99.8شمش ها شرکت آلومینیوم ایران به دلیل نبود تقاضا حذف شدند. در بخش آلومینیوم این هفته پس از مدت

 تن و همچنین 200این میزان رقابت با توجه به محدود کردن تناژ هر سفارش به  درصد بیشتر از قیمت پایه معامله شد. 20کردکه 

 محدود کردن تقاضاکنندگان به سهمیه اسامی اعالمی وزرات صنعت ، معدن و تجارت بود.



  30 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

محصوالت  نیرا در ب تقاضا نسبت نیشتریب ،به عرضهنسبت  یبرابر 98/1ی با تقاضا رانیا ومینیشرکت آلوم 1000p-99.8شمش 

با نسبت فوالد خراسان  A3-14تا28 لگردیسبد ممحصول مربوط به نسبت تقاضا به عرضه  یرده بعد عرضه شده این هفته داشت.

  بوده است. یبرابر 95/1

. در این بین استارزش معامالت هفته گذشته بوده  %35تقریبا  ،الیهزار ر 2.478.538.768 یفوالد ارزش معامالت محصوالتی

در این ارزش معامله  نیشتریب الیهزار ر 877.525.000با ارزش معامله شرکت فوالد خوزستان  5SP(150*150شمش بلوم )

 .هفته را داشته است

اول مهر ریال کمتر از ارزش بازار در هفته  4.634.146.497که  بوده الیهزار ر 4.491.357.008ارزش کل معامالت رینگ صنعتی 

 است.

 

 رینگ پلیمری

های جهانی در محاسبات قیمت پایه لحاظ شد و تنها قیمت  08/07/97های اعالمی از سوی دفتر صنایع تکمیلی مورخه در قیمت

 ریال ثابت در نظر گرفته شد. 42.000نرخ دالر معادل 

تن  61.614هزار ریال با حجم معامله  6.240.361.667ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در بورس کاال در هفته گذشته، 

 درصد کاهش یافته است.  20باشد که نسبت به هفته گذشته می

تن، پتروشیمی  5.630ت هزار ریال با حجم معامال 535.752.530عمده معامالت انجام شده مربوط به پتروشیمی امیرکبیر با ارزش

هزار  354.140.779تن، پتروشیمی تبریز با ارزش معامله  3.760هزار ریال با حجم معامالت 306.447.482با ارزش معامله  شازند

، پتروشیمی 6.304هزار ریال با حجم معامالت 597.316.792تن، پتروشیمی بندر امام با ارزش معامله  3.719ریال با حجم معامله 

تن، پتروشیمی آریاساسول با ارزش معامله  1.512هزار ریال با حجم معامالت 288.680.628رشیمی با ارزش معامله نوید ز

هزار ریال با حجم معامالت  418.701.198تن، پتروشیمی اروند با ارزش معامله  1.562هزار ریال با حجم معامالت  140.530.170

تن و در نهایت پتروشیمی  7.678هزار ریال با حجم معامالت  1.208.511.238ه تن، پتروشیمی تندگویان با ارزش معامل 4.048

 تن بوده است. 8.008هزار ریال با حجم معامله   687.023.656مارون با ارزش معامله 

تقاضاها  بسیاری از کدهای معامالتی به علت ارائه ندادن اظهارنامه مالیاتی بسته شدند با این حال 04/07/1397از روز چهارشنبه 

های های تغییر نرخ خوراک با نرخ ارز نیمایی رقابتچندان کاهش نیافتند و همچنین با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و زمزمه

 BG821قیمتی در هفته گذشته قابل توجه بوده است. بیشترین رقابت قیمتی به ترتیب مربوط به پلی اتیلن ترفتاالت بطری گرید 

درصدی نسبت به میانگین قیمتی در روز  186و  205پتروشیمی اروند با رقابت  S65و پلی وینیل کلرایدپتروشیمی تندگویان 

 باشد. معامله می
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برابر  4و  5پتروشیمی نویدزر شیمی با تقاضایی به ترتیب معادل  ZB332Cو  ZR230Cدر میان گریدهای پلی پروپیلن شیمیایی، 

 4پتروشیمی نوید زر شیمی با تقاضای  ZH552Rند و در نهایت پلی پروپیلن نساجی درصد رقابت شد 163و  168عرضه در حدود 

 درصد رقابت شد. 149برابری 

 های کاالیی محدودیت تناژ در نظر گرفتند.در بازار بورس کاال در هفته گذشته، برای کنترل قیمت و میزان تقاضا در برخی گروه

 

 رینگ شیمیایی

باشد که ارزش معامالت و حجم معامالت تن می 21.477هزار ریال و حجم  693.186.379شیمیایی ارزش کل معامالت در رینگ 

درصد افزایش یافته است، علت اصلی افزایش این حجم تقاضا باز شدن کدهای خریداران بعد از ارائه  111نسبت به هفته گذشته 

های مذکور های زیادی به علت ارائه ندادن گزارششته شرکتباشد. در هفته گذمی 96های مالی سال اظهارنامه مالیاتی و صورت

 مسدود شدند و امکان خرید در روز چهارشنبه را نداشتند.

باشد که در بیشترین تقاضا در رینگ شیمیایی به ترتیب مربوط به منومر وینیل استات و منواتیلن گالیکول پتروشیمی شازند می

باشد درصد رقابت می 147ه بیشترین رقابت قیمتی مربوط به ایزوبوتانول پتروشیمی شازند با برابر عرضه بوده، در حالیک 4و  5حدود 

و در نهایت منواتیلن گالیکول پتروشیمی فرسا شیمی و مروارید، دی اتیلن گالیکول پتروشیمی مارون و مروارید روی قیمت پایه 

 معامله شدند.

 

 رینگ کشاورزی

هزار ریال مورد  364.239.600هزار ریال و  44.200.000ها شکر و گندم به ترتیب با  ارزش در رینگ کشاورزی در هفته جاری تن

درصد کاهش یافته است. ارزش کل معامالت در رینگ  50معامله قرار گرفتند که معامالت گندم نسبت به هفته گذشته 

درصد کاهش یافته  49و  47ته به ترتیب باشد که نسبت به هفته گذشتن می 41.600هزار ریال و حجم  408.439.600کشاورزی

 است.

 

 تایم فریم روزانه  –تحلیل تکنیکال سکه فیزیکی 

هزار ریالی موفق بوده و سکه با گذر  560میلیون و  50بینیم که بازار در حمله به مقاومت در بروز رسانی تحلیل سکه فیزیکی، می

مانعی  Fibo Extension 161.8%هزار ریالی پیشروی نموده است اما خاصیت دافعه  45میلیون و  56از این سد تا محدوده 

رو گردید. بنابراین سکه برای رشد قیمت بیشتر و وریکه سکه در این محدوده با فشار عرضه روبهبرای پیشروی بیشتر بازار بود، بط

 670میلیون و  42میلیون ریالی، نیاز به گذر از مقاومت فعلی خود دارد. گفتنی است، محدوده  60های بیش از دستیابی به قیمت
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شود و چنانچه این سطح از دست حمایت کننده سکه محسوب می هزار ریالی، برابر با کف کانال صعودی ترسیم شده، مهمترین

 اعتبار خواهد شد.برود، تحلیل فوق بی
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 ها و محصوالت شیمیایی و پتروشیمی مجله پالتسهای جهانی هفته گذشته خوراکگزارش قیمت

سپتامبر در مقایسه با  28شیمیایی و پلیمری در تاریخ ها، محصوالت های جهانی در گروه خوراکدر این بخش به تغییرات قیمت

 اندازیم.گذاری محصوالت در بورس کاال طی هفته گذشته بوده نگاهی میسپتامبر که از عوامل تأثیرگذار بر قیمت 21

 

 ها قیمت خوراک

 1.135درصد درفوب کره افزایش یافت و با قیمت  71/0ها کاهشی بوده، به جز پروپیلن که در هفته گذشته قیمت تمام خوراک

 درصد افزایش داشت. 47/1این محصول نیز  نیچ  CFRدالر در تن معامله شد. 

داشته و به  فوب کره کاهشدرصد در 16/6و  چین  CFRدرصد در  19/5 بوتادین ه،بود بوتادین کاهش نرخ مربوط به نیشتریب

 .دیرس چین  CFRدالر در  1.408 متیق

اند. قابل ذکر است درصد کاهش داشته 17/0 ایشرق آس جنوب  CFRدرصد افزایش اما در  71/0شمال شرق آسیا   CFR اتیلن، در

 معامله شد.دالر در تن  1.282 ایشمال شرق آس CFR اتیلن 

 

  هایمیاییقیمت ش

 افزایشی بودند به جز اسیدترفتالیک و تولوئن. هفته گذشته همه محصوالت شیمیایی در

محصول  نیا متیدرصد، کاهش داشت. ق 35/1دالر در تن معادل  14 نیچ CFRترفتاالت،  لنیات یپل هیماده اول ک،یترفتال دیاس

 .دیدالر رس 1.021به  1.035از 

 CFRدر   در تن معامله شد. وانی 6.970متیدرصد کاهش به ق 34/0محصول تولوئن در هفته گذشته با  نیچ یداخل CFR متیق

 .درصد داشته است 28/0معادل   یمحصول در  فوب کره کاهش نیدرصد کاهش داشته ضمناً ا 32/0 زین نیچ

 . متانول درداشت افزایشرصد د 37/1هند  CFR و49/0تایوان  CFR، 4/1 ایآس یجنوب شرقCFR ، 64/1 کره CFRمتانول در 

CFR دالر معامله شد، این در حالی است که متانول  411بدون تغییر قیمت با قیمت  نیچCFR  درصد کاهش  21/2نیچداخلی

 نرخ داشت.

 CFR ن،یچMEG  39/0  دالر در تن معامله شد. 878 متیداشت و به ق افزایشدرصد CFR درصد  14/0این محصول  نیچ یداخل

 کاهش داشت.
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دالر  1.309 متیرا به خود اختصاص داد و به ق متیق افزایشدرصد  6/1و فوب کره معادل  نیچ CFRدر  افزایشدالر 20نیلیپارازا

 .دیرس نیچ  CFRدر 

درصد برابر با  39/1دالر معامله شد و در فوب کره  857 متیداشته و با قافزایش  دالر  9درصد معادل  06/1  نیچ CFRبنزن در  

 داشته است. افزایشدالر   67/11

 51/0 وانیتا  CFR. و دردیدالر در تن در فوب کره رس 908 متیبه ق شیدرصد افزا 39/0مخلوط در هفته گذشته با حدود  نیلیزا

 داشت. شیدرصد افزا

 نیچ  CFRدالر در  1439 متیو ق افتی متیق افزایشخود  یلیدرصد در تمام مقاصد تحو 45/0دالر، در حدود  6منومر  رنیاستا

 را به ثبت رساند.

 

 هاقیمت پلیمری

 ماند.در هفته مورد نظر در هر سه منطقه بدون تغییر باقی C6 و پلی اتیلن سبک خطی PVC گروه سوسپانسیون 

درصد 39/0، 79/0در منطقه آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی به ترتیب  گروه پلی اتیلن سنگین بادی، پلی اتیلن سنگین فیلم

 مانده است. حصول در مناطق جنوب آسیا ثابت باقی، درحالیکه قیمت این مافزایش داشته

HI در طول هفته مورد نظر پلی استایرن مقاوم  PS 5در منطقه آسیای جنوب شرقی بدون تغییر باقی مانده و در آسیای شرقی 

 دالر در هر تن رسید.  1.546دالر در هر تن کاهش یافته و به 

دالر در هر تن مواجه شد و در آسیای  10شرقی با افزایش قیمت حدود  پلی اتیلن سبک خطی معمولی تنها در منطقه آسیای

دالر در هر تن رسید و در  1.181جنوب شرقی بدون تغییر باقی ماند. پلی اتیلن سنگین تزریقی در جنوب آسیا با کاهش قیمت به 

Butنهایت پلی اتیلن سبک خطی  ene ر آسیای شرقی با بیشترین در هر سه منطقه با افزایش قیمت مواجه شد به خصوص د

 دالر در تن رسید. 1.111درصد افزایش قیمت به ترتیب به 

دالر در هر  1.486و  1.516دالر افزایش با قیمت  5در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی با   GPPSقیمت پلی استایرن معمولی

 تن معامله شد.

درصد افزایش یافته و به  81/0ای شرقی و آسیای جنوب شرقی در گروه پلی پروپیلن، قیمت پلی پروپیلن گرید نساجی در آسی

دالر در هر تن معامله  1.261دالر در هر تن کاهش به قیمت  15دالر در هر تن رسید و در جنوب آسیا با  1.251و  1.241قیمت 

ریقی در آسیای شرقی و دالر در هر تن رسید. پلی پروپیلن تز 1.296دالر کاهش قیمت به  15شد و پلی پروپیلن شیمیایی با 

 دالر در هر تن معامله شد. 1.241و  1.236دالر افزایش قیمت با  5و  10جنوب شرقی به ترتیب با 
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دالر در هر تن به ثابت  1.831و  1.801های ( در آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی در قیمتABS)اکریلونیتریل بوتادین استایرن

 باقی ماند.

 1.081قیمت پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین در خاورمیانه در طول هفته گذشته افزایش داشته و به ترتیب با قیمت  

دالر   1.209و  1.211افزایش قیمت به ترتیب به درصد  25/0دالر در هر تن معامله شد. پلی پروپیلن نساجی و تزریقی با  1.257و 

 اند.در هر تن رسیده
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 بزرگترین رویداد صنعت پالستیک در خاورمیانهحضور کارگزاری بورس بیمه ایران در 

، میزبان کارگزاری بزرگترین رویداد صنعت پالستیک در منطقه خاورمیانهنمایشگاه تخصصی ایران پالست به عنوان 

 بیمه ایران به عنوان تنها نماینده صنف کارگزاران در این رویداد جهانی بود.بورس 

 

بورس بیمه ایران به دلیل  های به عمل آماده، کارگزاریریزیطبق برنامه

گذاران حقیقی و حقوقی فعال در صنعت  ایجاد تعامل سازنده با سرمایه

کشور و همچنین پالستیک کشور، به عنوان کارگزار فعال در بورس کاال 

به عنوان تنها نماینده صنف کارگزاران بورس کشور در دوازدهمین 

 المللی تخصصی ایران پالست شرکت نموده است. نمایشگاه بین

 

 

در این رویداد جهانی، کارگزاری بورس بیمه ایران میزبان فعاالن و مدیران ارشد صنایع مختلف و اصحاب رسانه در غرفه خود بوده 

مندان به حضور فعال در بازار سرمایه کشور از دیگر اقدامات انجام شده توسط های آموزشی به جهت آشنایی عالقهبرگزاری دورهاست. 

  این شرکت بوده است. 

 

 بین نمایشگاه دوره دوازدهمین گردد کهدر پایان خاطر نشان می

 هاینمایشگاه دائمی محل در 1397 مهرماه پالست ایران المللی

 نیمه و ساخته کاالهای اولیه، مواد گروه چهار در تهران المللیبین

 .شد برگزار خدمات و تجهیزات و آالت ماشین شده، ساخته
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 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 بورسی 

ها و ناشران حسن امیری معاون نظارت بر بورس

سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اصالح 

ها گفت: شرکت دستورالعمل افشای اطالعات شرکت

بورس در این زمینه پیشنهاداتی را ارائه کرده و این 

مبنای اصالح این مقررات است و نه پیشنهادات بر 

حذف کامل آن؛ لذا این احتمال وجود دارد که به 

درصد رشد متوالی،  20جای توقف نمادها پس از 

نمادهای بورسی پس از نوسان بیشتری با توقف 

مواجه شوند. این مقام نظارتی تاکید کرد: در این 

زمینه چند پیشنهاد دیگر نیز مطرح است که طی 

ها گیریها و تصمیمنتیجه بررسی همین هفته

 .مشخص خواهد شد

 

 سیمان

: میزان صادرات صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت رئیس انجمن

ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه  5سیمان و کلینکر در 

درصد افزایش یافت. مجموع صادرات سیمان و کلینکر  3/17پارسال 

تن رسیده  367هزار و  819میلیون و  5در مدت مورد بررسی به 

های ماهه امسال از قاره 5کشور جهان در دوره  20است. بیش از 

درصد، به عنوان  26و  30با آسیا، اروپا و آفریقا سیمان صادراتی ایران را جذب کردند که در بین آنها افغانستان و عراق به ترتیب 

  .مشتریان اول و دوم بودند

 ماتیعالوه بر تصم هیبازار سرما یهاسکیاز ر یکی

و بدون استفاده از نظرات  دهیو نسج یرکارشناسیغ

شبانه و  یهادستورالعمل یفعاالن بورس، اجرا

بود اما معاون اول  یروزانه و بدون اطالع قبل

را ابالغ کرد که  یجمهور دستورالعمل مهمسییر

به بازار  وکش جادیتواند مانع از ایدر صورت اجرا م

گزارش، اسحاق  نیا براساس شود. هیسرما

از خسارت  یریاول مهر با هدف جلوگ یریجهانگ

بهداشت، صنعت،  رانی، به وزیبه فعاالن اقتصاد

دستور داد قبل  یکل بانک مرکز سیو رئ یکشاورز

ها در زمان دستورالعملها و از ابالغ بخشنامه

 کنند. یآگه شیمعقول، اقدام به اعالم پ
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 پتروشیمی

جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با بیان این که تغییر نرخ تسعیر ارز 

ها رخداد نگران کنندهای نیست، تاکید کرد: از همان برای نرخ خوراک پتروشیمی

داخلی آزاد شد این زمان که سقف رقابت فروش محصوالت پتروشیمی در بازار 

ها هم در بازار داخلی و انتظار وجود داشت. در واقع در شرایط کنونی پتروشیمی

هم در بازار صادراتی محصوالت خود را بر مبنای ارز بازار ثانویه موسوم به نیما 

کنند. لکن فروشند و از طرفی دیگر خوراک را هم با همین نرخ دریافت میمی

التفاوتی را به دولت بپردازند و در بلند مدت اثر این رخداد حتی مثبت نیز هست. وی درباره تغییر نرخ خوراک دیگر قرار نیست ما به 

ها گفت: در حال حاضر نه درباره خوراک مایع و نه درباره خوراک گاز تغییر فرمول اصلی مطرح نیست و تنها مبنای محاسبه ارز آن

  .تغییر کرده است

 

 معدنی و فلزی

 ئتیه یمهرماه امسال اعضا 8مورخ  رانیجلسه انجمن ذغال سنگ ا نیپانزدهمدر 

ذغال سنگ بزرگ کشور که  دکنندگانیتول ریانجمن ذغال سنگ به همراه سا رهیمد

مصوب کردند با توجه  شوندیذغال سنگ را شامل م دکنندگانیدرصد تول 50از  شیب

 نیسنگ و شمش فوالد و همچن غالذ متیق یمعادن و نرم جهان یهانهیهز شیبه افزا

 یرا برمبنا یدیکنستانتره ذغال سنگ تول هیپا متیانجام شده ق یاقتصاد یهایبررس

خصوص قراردادها اصالح نگردد با کمال تأسف از  نیماه در ا تا آخر مهر یو در صورت ندینما نییدرصد شمش فوالد تع 30 یبها

 و ارسال ذغال سنگ به مقصد ذوب آهن اصفهان نخواهند بود. دیلو تو تیماه قادر به تداوم فعال مهر 30 خیتار

بهروز رحمتی مدیر امور سهام، سرمایه گذاری و مجامع شرکت ملی مس ایران 

کنند شرکت با مشکل فروش صادراتی در پاسخ به این سؤال که برخی مطرح می

کاتد مس در رو است، گفت: در یک ماه اخیر با توجه به افزایش تقاضا برای هروب

بورس کاال برای تأمین نیاز بازار مجبور به عرضه بیشتر کاال در بازار داخل بودیم، 

از طرفی مشکل خاصی برای صادرات وجود ندارد و با چین و ترکیه در حال رایزنی 

 .ای که داشتیم صادرات عملیاتی خواهد شدهستیم و طبق برنامه
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 تایر و خودروسازی

 یخودروها یبرا کیالست دیجد زیسا 8 دیاز تول رانیا ریصنعت تا یانجمن صنف سیرئ

 یگروه صنعت نیو همچن ریتا زدیگفت:  یگنج محمدرضا امسال خبر داد. انیتا پا یاکره

و عرضه آن به بازار  دیجد یزهایبا سا کیالست دیتول یبرا یزیربارز در حال برنامه

 زیسا 4و سهم بارز  زیسا 8 زدیانجام شده سهم  یهاینیبشیهستند که بر اساس پ

  خواهد بود.

گذاری خودرو خبر داد و گفت: ازاین عضو شورای رقابت از خداحافظی این شورا با قیمت

نهایی هر خودرو با مجوز ستاد تنظیم بازار و در سازمان  پس میزان افزایش و قیمت

، محسن بهرامی نقل از اتاق بازرگانی به. شودخودروسازان ابالغ می تعیین و بهحمایت 

گذاری خودروهای داخلی و گفت: از این پس شورای رقابت فقط چارچوب قیمت

خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه 

نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان  کند اما میزان افزایش و قیمتمی

  .خودروسازان ابالغ خواهد شد تعیین و به حمایت

 

 بیمه

 نیاولدر همین راستا . کنند ریتسع مایرا با نرخ ن ی خودارز یهاییداراتوانند ها میخبر مهم برای صنعت بیمه: این شرکت

 .سود دارد ییمحل شناسا نیاز ا الیر اردیلیم 273 نینو مهیب و گفته کهکرده  یسازشفاف ایمهیب شرکت
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 مهبد قندچیگاهی به بازار: ن 
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  :الهه چپردار و مهسا پاکپورگزارش بورس کاال 
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