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 روند معامالتبینی نگاه به بازار و پیش
 

 
  

های این بازار پس از افت نخستین بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته سر و شکل بهتری داشت؛ بطوریکه شاخص

های اخیر را جبران کرده باشند. روز معامالتی هفته، تغییر مسیر دادند و به مدار رشد بازگشتند تا بخشی از اصالح هفته

سامانه »ها به ویژه در صنایع متوسط و کوچک و کاهش شکاف میان نرخ ارز شدن قیمتبه نظر عواملی نظیر جذاب 

وزیر  4سالمی به در کنار تعیین تکلیف کابینه دولت دوازدهم و رای اعتماد نمایندگان شورای ا« بازار آزاد»و « نیما

در بهبود وضعیت  «ر و رفاه اجتماعیتعاون، کا»و « راه و شهرسازی»، «اقتصاد و امور دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت»

کند و یکی از های بزرگ بر سر بازار سنگینی میبازار موثر بوده است. البته کماکان ریسک کاهش مقدار فروش شرکت

ش های بزرگ در بخهای مهرماه است که نشان داد بسیاری از شرکتها، انتشار گزارشدالیل کُند شدن آهنگ رشد قیمت

اند که البته بخش مهمی از این مشکالت به اعتصاب رانندگان که از قبل هم به آن اشاره مواجه بوده فروش با مشکالتی

ها و تحوالت بینی روند آتی بحث کنیم، نگاهی به شاخصگردد. اما پیش از اینکه درخصوص بازار و پیششده بود، باز می

 نماگرهای مهم بورسی خواهیم داشت. 

ساند که این رقم در واحدی به پایان ر 183.367ماه را در ارتفاع در حالی اولین هفته رسمی آبان« دماسنج بازار سرمایه»

واحد  2.307 توان گفت که بازدهی بورس در هفته گذشته،. بنابراین میواحد بوده است 181.060پایان هفته گذشته، 

 واحد 600هزار  187محدوده که + درصد بوده است. درخصوص وضعیت تکنیکی شاخص کل باید گفت 27/1معادل 

هزار  197رتفاع اعتبار شدن فضا را برای پیشروی بیشتر این شاخص تا اده که در صورت بیترین سطح مقاومتی بونزدیک

یف وضعیت کلی کند. بنابراین نوسانات هفته جاری اهمیت باالیی در تعیین تکلحدی برابر با سقف تاریخی مهیا میوا

 بازار خواهد داشت.

ماه، ترمز اصالح گرفته و حاال تالش دارد پس از افت سنگین نیمه دوم مهر کهرا داریم « وزنهم»شاخص در سوی دیگر، 

واحدی به مصاف هفته دوم  28.307وزن در حالی با ارتفاع تا بخشی از افت روزهای اخیر را جبران نماید. شاخص هم

وزن برابر واحد بوده و در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم 27.752رود که این رقم در پایان هفته نخست، می ماهآبان

 27.381واحدی تا حفره  34.343وزن از قله + درصد( بوده است. گفتنی است، اصالح شاخص هم2واحد )معادل  555با 

توان خاتمه یاعتبار نشود، نمواحدی بی 650هزار و  29مقاومتی  درصد بوده و تا مادامی که سطح 20واحدی در حدود 

 وزن را خاتمه یافته تلقی کرد. یافتن اصالح شاخص هم



 

ه از به کار کرد کواحدی آغ 2.065داشته باشیم. شاخص فرابورس تهران در حالی با رقم  Ifexای به و در انتها اشاره

در هفته  Ifexی واحد تنزل یافت. بنابراین باید اذعان داشت که بازده 2.018، به ارتفاع این شاخص در پایان هفته

هایی نظیر ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی نماد شرکتدرصد( بوده است.  -28/2واحد )معادل  47ماه منفی اول آبان

 زاگرس و میدکو بیشترین نقش را در نوسانات شاخص بازار فرابورس داشتند.

ها محدود بود اما توقف ریزش در هفته گذشته، روزهای آرام و نسبتا خوبی را سپری کرد. اگرچه رشد قیمتبازار سرمایه 

های خود گران تمایلی به عرضه داراییگیری روند نوسانی بورس بیانگر این مساله است که اغلب معاملهها و شکلقیمت

اند، ندارند. بنابراین طبیعی است که با محدود شدن وسی داشتههای فعلی به ویژه در صنایعی که افت محسدر قیمت

کم بخشی از اصالح گران عجول، شاهد برقراری تعادل در بازار و جبران دستسطح عرضه در بازار و خروج طیفی از معامله

 های اخیر باشیم. هفته

ها رد. به نظر قیمتدا« شجاعت»نام البته بازار برای برگشت به مدار رشد و آغاز رالی صعودی، نیاز به یک آیتم مهم به 

زار دیده در بسیاری از نمادها و صنایع برای خریدهای پرحجم جذاب شده است اما شجاعت کافی در بین فعاالن با

ها شود و یکی از دالیلی که ارزش معامالت کاهش محسوسی داشته، همین مساله است. بحث افت مقدار فروش شرکتنمی

گران شده املهان که گویا همچنان هم ادامه دارد از دیگر دالیلی است که سبب افت شجاعت معناشی از اعتصاب رانندگ

 است. 

های گزارش»است. با خاتمه یافتن « های ظالمانه آمریکاآغاز فاز دوم تحریم»اما مهمترین تحول پیش روی اقتصاد ایران 

آبان ماه شده است. اینکه این  13عطف با تحوالت تمرکز بازار « هعملکرد تولید و فروش ماهان»و « ایمیان دوره

ها چه اثری بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه دارد، در مقطع فعلی مشخص نیست. متاسفانه در خبرهایی که تحریم

حوزه نفتی و بانکی علی  2شود، شاهد تناقض در اظهارنظر کشورها در های مختلف منتشر میتوسط خبرگزاری

 ها هستیم. الخصوص توسط چینی

ها، فعالیت مالی و تجاری اجرایی شدن فاز دوم تحریمبرداشت سردبیر بولتن از تناقض خبرها این است که احتماال با 

های شرکت اما در عوض های نفتی که زیر ذره بین آمریکا قرار دارند، متوقف خواهد شدها و شرکتبسیاری از بانک

خواهند شد.  ، وارد همکاری با ایرانشودیاد می (های کوچک و متوسطبنگاه) SME تحت عنوان هاکه از آنجدیدی 

ها و نوع مقابله با آن بینانه باشد اما به هر جهت باید کمی صبر کرد تا اثرات تحریمالبته این برداشت شاید کمی خوش

 برای بازار مشخص شود.

اندازی و تاسیس است و کارشناسان جایگزینی در حال راه سیستممنابع موثق پکن به ایرنا اعالم کردند: در همین زمینه، 

لون به دلیل فشارهای اند. با توجه به اینکه بانک کونیات آن برگزار کردهئور تاکنون چندین نشست در مورد جزدو کش

 .شودسیستم جایگزین بانک کونلون می این کند،نمی تضمین نوامبر اول از را ایران با بانکی روابط کرده،آمریکا اعالم 

های آنان در قالب سیستم انی و چینی خواستار تعریف خواستهاتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین در نشستی با مسئوالن ایر



 

ان معتقدند در مدل کارشناس .جدید شده به نحوی که مشکالت بانک کونلون در این سیستم جدید رفع شده باشد

در نظر گرفت در غیر این صورت توان موردی غیر از تاسیس یک بانک جدید را گیرند نمیا در نظر میهجدیدی که چینی

به طول انجامد، به های دیگر مشکل ساز خواهند بود. ممکن است ایجاد ساختارهای جایگزین از سوی چین مدتی راه

 .موکول شود 2019شود این سیستم جدید به سال بینی میهمین دلیل پیش

نده خبر داد و از عملیاتی شدن سازوکارهای اتحادیه اروپا در چند روز آیدر سوی دیگر وزیر امور خارجه کشورمان 

ه خاطر ب: ظریف گفت گفت: البته ممکن است مقداری دیگر طول بکشد تا بتوان از این سازوکارها استفاده کرد.

ز این اقدامات زمان بیشتری ن کار داشتند انجام برخی اها در تمام مراحل ایهایی که آنفشارهای آمریکا و کارشکنی

 .برده است

ز با های برقراری ثبات در بازارها، ایجاد جو روانی مثبت توسط دولت است. بنابراین اگر بازار اردر این شرایط یکی از راه

مایه گذاران از نگرانی سریک شیب مالیم به سمت پائین حرکت کند و در عوض از بازار سرمایه حمایت شود، تا حدودی 

نیست. همین  درصدی شاخص و رفتار هیجانی 4 – 3و فعاالن بازار کاسته خواهد شد. البته منظور از حمایت، رشدهای 

کند، کافی است تا تعادل الزم در بازار حفظ شده و از این مقطع هم گذر دست حامی از او نگهداری میکه بازار بداند یک

های سیاسی افزایش یابد، نوسان بازار طال و حث دالر و اثرات آن در بازار است. در صورتی که تنشکنیم. و نکته آخر، ب

اهش مقدار فروش کارز شدت خواهد گرفت. در نگاه اول واکنش بازار سرمایه به این اتفاق مثبت نخواهد بود اما در عمل 

 د! شها با اثرات مثبت رشد نرخ ارز جبران خواهد شرکت

 

 بازار پیش بینی 

رو  های پیشبینی روند معامالت در هفتهرسیم. بدیهی است که بواسطه شرایط سیاسی، پیشبینی بازار میاما به پیش

ماهه و تحقق سودهای جالب توجه در صنایع بزرگ نشان داد که تحوالت ارزی  6های کمی دشوار باشد. انتشار گزارش

ها دارد. به نظر با گذر از تحوالت سیاسی پیش رو، باری دیگر ی بر سودآوری شرکتو آزادسازی بازارها چه تاثیر شگرف

کم به زمان ارائه الیحه بودجه تمرکز بازار عطف به تحوالت بورس کاال و رشد نرخ ارز در سامانه نیما شود. ضمن اینکه کم

م روند نوسانی صنایع بزرگ و جبران بخش برای هفته جاری شاهد تداو شویم. بنابراین احتماالدولت به مجلس نزدیک می

به  ندهیجه سال آدالر در بود متیقشود دیگری از افت قیمت صنایع متوسط و کوچک باشیم. به ویژه اینکه شنیده می

 . خواهد شد نییتع ریال 55.000حدود  الیبه ر یارز یدرآمدها لیتبد یعنوان مبنا

 

 



 

 هفته ها و ارزش معامالتبررسی 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(

05/08/1397  1.229 594 84 678 551 

06/08/1397  1.034 602 77 679 355 

1397/08/07 963 516 127 127 320 

1397/08/09 1.037 574 111 111 353 

 1.579 399 399 2.285 4.263 کلجمع 

 2.738 803 803 4.267 7.808 جمع هفته گذشته

٪-45 اختالف )درصد(  46-٪  50-٪  50-٪  3/42-٪  

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 09/08/1397تا تاریخ  02/08/1397از تاریخ  هاشاخص

٪27/1 2.307 183.367 181.060 شاخص کل بورس  

٪2 555 28.307 27.752 وزن(شاخص کل )هم  

-47 2.018 2.065 شاخص فرابورس  28/2-٪  



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

دهد که در هفته اخیر حجم و ارزش معامالت باری دیگر کاهش یافته است. بخشی از افت ارزش جداول فوق نشان می

فلزات »صنعت  3گران است. پذیری معاملهها و بخشی دیگر ناشی از کاهش سطح ریسکمعامالت ناشی از کاهش قیمت

اند. البته را به خود اختصاص داده شترین حجم و ارزش معامالتبی« بانکداری»و « های نفتیفرآورده»، «اساسی

جم حشوند اما طی هفته اخیر اندکی افت در هم کماکان جزء صنایع پر معامله محسوب می« محصوالت شیمیایی»

طی بورس( بازار بورس و فرا 2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در معامالت این صنعت رویت شده است. 

 5.070ا معامالت ببالغ گردید که در قیاس  میلیارد تومان( 671)میانگین روزانه میلیارد تومان  2.684هفته گذشته به 

دهد. بخشی شان میندرصدی را  34روزهای پایانی مهر ماه، افت  میلیارد تومان( 1.014)میانگین روزانه میلیارد تومانی 

 باشد.گ بازار میشنبه و بخشی دیگر ناشی از وضعیت رکود در صنایع بزرش معامالت به دلیل تعطیلی روز سهاز کاهش ارز

توان انتظار رشد جدی میلیارد تومانی باز نگردد، نمی 1.000بنابراین تا مادامی که ارزش معامالت به سطوح بیش از 

 صنایع بزرگ را داشت.

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

 :گفت مجلس یمل تیامن ونیسیکم یروابط خارج تهیکم سییر

اروپا است  هینقل و انتقاالت جز تعهدات اتحاد یساز و کار برا یاندازراه

 یانتقال پول زمیمکان یاندازراه شنهادیها به خاطر حفظ برجام پو آن

 یهانحوه مشارکت بانک باشد را مطرح کردند. کایکه مستقل از آمر

 7اعالم شد که  نیاز ا شیاند. پمشخص کرده زیرا ن رانیبا ا ییاروپا

اند تا نقل و توافق کرده رانیبا ا ییاروپا یاز کشورها یبانک مرکز

و  یمشکالت بانک شود. یاندازراه کایمستقل از آمر یانتقاالت پول

به  دیتهد هاییکایآبان ماه که آمر 13الزم است تا  .شودیحل م زین رانیبا ا ییاروپا ینقل و انتقال پول کشورها زمیمکان

 .شود یاندازراه رانیاروپا و ا هیاتحاد نیب ینقل و انتقال پول زمیاند، مکانکرده رانیا ینفت میتحر

 

نوامبر به مرحله  5روز  رانیا یهامیتحر :گفت کایآمر یجمهورسیرئ

و به خاطر  میکه ابتدائا وضع کرده بود یمیاجرا در خواهد آمد؛ هر تحر

 یهامیبا تحر هامیتحر نیا لغو شده بود بازخواهد گشت. یاتوافق هسته

را مورد  رانیا یاز رفتارها یشتریب فیهمراه خواهد شد تا ط دیجد

اجازه  سمیترور یحام شرویپ یمالحظه قرار دهد. ما به کشورها

اتفاق هرگز رخ  نیکشنده بزنند. ا یهادست به توسعه سالح میدهینم

 .نخواهد داد

 

دونالد »دولت  رودیاند انتظار مروز چهارشنبه گفته ییکایآمر یهامقام

را قطع  فتیبا سامانه سوئ رانیارتباط ا کایآمر جمهورسی، رئ«ترامپ

که از  کایکار در آمرنومحافظه انیبه جر کینزد یهااز رسانه یکی نکند.

دولت  یاحتمال میتصم نیا کندیم تیحما رانیا هیفشارها عل دیتشد

سته که خواستار دان ییاروپا یبه کشورها کایآمر «ژهیو ازیامت»را  ترامپ

 بودند. فتیبه سوئ رانیحفظ اتصال ا



 

 یاروپا برا هیاتحاد سمیاند مکانگفته ترزیبه رو یغرب پلماتیسه د

ماه( آبان 13نوامبر ) 4 خیتا تار رانیپرداخت وجوه صادرات به ا لیتسه

نخواهد  یاتیعمل یالدیم ندهیسال آ لیخواهد شد، اما تا اوا یاندازراه

 .شد

 

 

 

 یکه قرار است برا یاژهیو یساز و کار مال یزبانیحاضر به م ییاروپا یاز کشورها کیچینوشته ه «مزیتا ننشالیفا» هینشر

 .ستندیشود، ن جادیاروپا ا هیو اتحاد رانیا انیم یروابط مال لیتسه

 

مقابله  یاروپا برا تیواشنگتن خواستار حما :گفت کایخارجه آمر ریوز

آغازگر  یکه عربستان سعود منیجنگ  شده است. رانیا یبا رفتارها

و امارات  اضیر هیعل رانیاست که توسط ا یابتیجنگ ن کیآن بوده 

به سمت  کیشل یرا برا ییهاموشک ران،یا آغاز شده است. یمتحده عرب

 منیگروه انصاراهلل  اریکشور در اخت نیو فرودگاه ا یعربستان سعود

بداند که  دیبا ایدردسرساز است و دن رانیاقدامات ا نیا .دهدیقرار م

را در معرض خطر  یو تجار یرنظامیغ یاقدامات هوانورد نیبا ا رانیا

 هیمتحده عل االتیکه تا کنون توسط ا ییهامیتحر نیدتریهفته، شد کیاز  شیب یاندک ای گریهفته د کی .دهدیقرار م

  خواهند شد. اینوامبر اح 5اعمال شده از  رانیا

 

 

 

 

 



 

 اقتصادی

و  میکنیما تورم را مهار م :گفت مجلس یعلنصحن جمهور در سیرئ

تحول در اقتصاد  یبرا یخوب یهاامروز فرصت است. یکار شدن نیا

طرف  کیها از بانک ها هستند.از مشکالت بزرگ ما بانک یکی .میدار

 ایما با دن یو مال یاقتصاد را بر دوش دارند و روابط پول نیبار سنگ

ها اگر به اصالح بانک گریاز طرف د .ستین ریپذها امکانبدون بانک

به  ینگیرشد نقد از مشکالت اقتصاد ما باشد. یکی توانندیم م،ینپردار

از  ینگیرشد نقد بوده است. شهیمشکل در کشور ما هم کیعنوان 

ها بانک بوده است. یبه خاطر قرض دولت از بانک مرکز ینگیقبل رشد نقد یهادر دولت آسمان هفتم نازل نشده است.

اصالح  هیدر سا میرا حل کن ینگیرشد نقد دیما با است. ینگیاز آن مشکالت رشد نقد یکیهستند و  نیگاها مشکل آفر

  تیمهم است و موفق اریما بس یبرا هیبازار سرما :گفتوزرا در مجلس  تیصالح یجمهور، در جلسه بررسسیرئ ها.بانک

 یهاما در هفته: . وی گفتعمل کند ژهیبازار و نیا یبرا دیاقتصاد با ریوز. است یاز افتخارات اقتصاد یکیبازار  نیما در ا

از قانون. ما  یو هم گاه میکنیعبور م می. ما در جلسات سه قوه هم از تحرمیداد شیرا افزا یبانک مرکز اراتیاخت ر،یاخ

  توسط مجلس اصالح شود. دیاما قانون با میکنیاز قانون عبور نم

 

جمهور از وزرای جدید اقتصاد و تعاون درخواست کرد در مورد رئیس

های دولتی و نهادهای عمومی با جدیت و سرعت اقدام واگذاری بنگاه

های اشتغالزایی توسط همه کنند. همچنین با تأکید بر پیگیری طرح

خواست طرح بازآفرینی شهری و ساخت ها، از وزیر جدید راه وزارتخانه

های فرسوده طبق اهداف و برنامه های جدید و بافتمسکن در محله

روحانی از  .شده در اولویت اجرایی این وزارتخانه قرار گیرد زمانبندی

های ابتکاری در زمینه رشد صادرات همه وزرا نیز خواست با طرح

، مصوب و همچنین در این جلسه .ها، تراز ارزی بخش را مثبت کنندشکاالها و خدمات و کسب درآمد ارزی در همه بخ

منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی نامه بهبه دولت اجازه داده شد نسبت به امضای موافقت

  .های بر درآمد بین دولت ایران و هند اقدام کنددر مورد مالیات

 



 

ا برگشت مرحله ب یاتفاق چیه!!  اسکناس در کشور وجود دارد ریذخا نیترسابقهی: امروز بگفت جمهورسییمعاون اول ر

 .نخواهد بود رانیقادر به متوقف کردن فروش نفت ا کایآمر ! افتدینم هامیدوم تحر

 

امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حجم باالی جدید وزیر دژپسند، 

است، اظهار کرد: باید تدابیر اندیشید تا نقدینگی مشکل اساسی کشور 

یس بورس در فکر ئاین نقدینگی به احکام تبدیل شود. در مشاوره با ر

گذاری  هدایت نقدینگی به بازار سرمایه هستیم. مردم حاضر به سرمایه

ای با محوریت های توسعهدرهر جایی نیستند بنابراین باید شرکت

 درصدی.  20عایت سهم میاندار باشند البته با ر ،صادرات

 

کانال  جادیخبر داد: ا ینستاگرامیا یادداشتیدر  یکل بانک مرکز سئیر

انجام  یاروپا برا یکانال مال اتیجزئ. اروپا در دستور کار قرار گرفت یمال

اروپا در نشست هفته گذشته در بروکسل  هیو اتحاد رانیا انیتجارت م

درک  نیبر ا یکانال مال جادیو تبادل نظر قرار گرفت. ا یمورد بررس

 ییو اروپا یرانیا یها و فعاالن اقتصاداست که شرکت یمشترک مبتن

به  لیاز برجام تما کایمتحده آمر االتیا جانبهکیعلى رغم خروج 

راستا به منظور  نیدارند. در ا گریکدیبا  یو تداوم روابط تجار یبرقرار

کانال  قرار گرفته است. نیاروپا در دستور کار طرف یکانال مال جادیا ،یمال یهافع مشکالت مربوط به انجام پرداختر

. ندینما افتیفراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را در یرانیو ا ییکنندگان اروپاصادر یامکان را برا نیمزبور ا

در  عیخواهد کرد. هر دو طرف بر تسر فایاروپا را ا هیو اتحاد رانیا انیدوجانبه م یپول مانیپ یکانال مذکور کارکرد نوع

شده و به اطالع  ییو نحوه استفاده از کانال مزبور نها اتیجزئ یرود بزودیدارند. انتظار م دیتاک ندیفرا نیشدن ا یاتیعمل

  رسانده شود. یعموم هموطنان و فعاالن اقتصاد

 

 

 

 

 

 



 

 بازارهای جهانی
 

 ادهنام م 05/08/1397 12/08/1397 تغییر هفتگی

 نفت 77 72 ٪-49/6

 طال 1233 1233 0٪

 بیلت 455 457 44/0٪

 مس 6181 6306 02/2٪

 روی 2659 2548 ٪-71/4

 آلومینیوم 2001 1978 ٪-15/1

 سنگ آهن 76 75 ٪-32/1

 سرب 1995 2005 5/0٪

 متانول 421 405 ٪-8/3

 اوره 322 316 ٪-86/1

 

تاثر از انتشار ممعامالت پر نوسانی را طی هفته گذشته شاهد بودیم. در حالی قیمت فلزات رنگین  در بازارهای جهانی،

 نویسپیش تهیه برای کابینه به ترامپ دستورگرفته بود که رسیدن خبر  های رسمی کشور چین تحت فشار قرارداده

 اخبار، تجاری جنگ پایان به بینیخوش از داجها و کاهش فشار عرضه گردید. ، سبب بازیابی قیمتچین با تجاری توافق

 فموظ چین دولت ،مصوبه طبق. باشدمی هازیرساخت بخش در چین گذاری سرمایه افزایش سیاست تصویب از حاکی

 .کند هریش بین/شهری جدید زیرساختی هایپروژه تعریف و شناسایی به اقدام موجود، هایپروژه مالی تامین ضمن است

 باشد.ها میقیمت برگشت و چین در هاکامودیتی مصرف افزایش معنی به موضوع این

 

 نفت

به  یهند و کره جنوب ،ژاپن)کشور  8عافیت م -1خبر :  2شود و رسیدن وضعیت متفاوت دنبال میاما در بازارهای نفتی، 

ها با آمریکا موجب شد تا قیمتد نفت در فزایش سطح تولیا -2( و نوامبر 5ها در میپس از اعمال تحر رانینفت ا دیخر

 و کرده وزآوریربه  را آگوست ماه در کشور این نفت روزانه تولید هایداده آمریکا انرژی وزارتافت جدی مواجه شوند. 

 ایبشکه ونمیلی 1/2 رشد معنی به رقم این است. رسانده روز در بشکه میلیون 11.346 به افزایش بشکه 385.000 با

  است. اخیر سال 98 طی آمریکا نفت ساالنه تولید رشد باالترین و بوده آن قبل سال به نسبت

 کمتر( 11/4) تحلیلگران انتظار از که داشته ایبشکه میلیون 21/3 رشد از نشان آمریکا نفت مخازن موجودی هفتگی آمار

 اطالع، جهت است. نفت بازار تحلیلگران انتظار از ترپایین عملکرد، که است اخیر هفته 6 طی بار اولین برای این. است



 

 براست.  شده اضافه آمریکا مخازن موجودی به نفت بازار تحلیلگران انتظار فرای نفت بشکه میلیون 30 اخیر هفته 6 طی

قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت  وسنت  57دالر و  72به  دریای شمالنفت برنت  گزارش، قیمت هر بشکهاساس این

سال گذشته که در هفته  4های شاخص نفتی نسبت به باالترین رقم قیمت هر دوه است. سنت رسید 86دالر و  62به 

داشته و در مسیر ثبت بدترین عملکرد ماهانه از جوالی  دالر کاهش 13 - 12نخست ماه اکتبر به ثبت رسیده بود، حدود 

  .تاکنون قرار دارد 2016

 

 سنگ آهن  –فوالد 

 16دود حرشد  اخیر ماه 2 طی (زمستان فصل آستانه) چین فوالد در تولید رشدبواسطه  هاقیمتدر حوزه سنگ آهن، 

باشد. در نتیجه می محدود معادن در پرعیار سنگ آهن وبوده  کاهشی چین معادن تولید است. درصدی را تجربه کرده

 5/75 رزشا به ایران درصد 67 کنسانتره به مربوط سنگ آهن قیمت بیشترینشاهد رشد نرم این ماده معدنی هستیم. 

 محدودیت هایدستورالعمل سازیشفاف باباشد. می معامله درصد 65 کنسانتره از گرانتر دالر 4/3 که بوده تن هر دردالر 

 .دارد وجود نرخ سنگ آهن افزایش انتظار ،(آینده روز چند در) چین فوالد تولید

 RioTinto شرکت .است رسیده 1/52 رقم به واحد 1/0 رشد با چین فوالد بخش PMI دهدمی نشان اکتبر ماه هایداده

ای ماده بر تقاضا و کرده فروشپیش را خود تولیدی محصول از زیادی بخش گفته  دنیا آهن سنگ تولیدکننده دومین

 تقاضای که فتهگ نیز آهن سنگ تولیدکننده چهارمین - فورتسکو مدیرعامل Gaines خانمهمچنین . است باال معدنی

 .است مطلوب آینده ماه 12 اندازچشم و سالم بسیار چین

 

 فلزات رنگین

 دستورن خبر ، پس از افت قیمت در روزهای ابتدایی و میانی هفته، شاهد بهبود تقاضا بواسطه رسیددر فلزات رنگین

 افزایش سیاست بتصویبودیم. البته کاهش ارزش یوان و  چین با تجاری توافق نویسپیش تهیه برای کابینه به ترامپ

 شودمی باعث یوان تضعیفتاثیر نبوده است. ها بینیز در بهبود کامودیتی هازیرساخت بخش در چین گذاری سرمایه

 انبارها موجودی سرعت عمل بیشتری به خرج داده و در نتیجه روی و مس کنسانتره خرید و سفارش ارایه در هاچینی

 اثربخشی بایستی و باشدمی تقاضا افت عامل ،(درازمدت در) یوان ارزش کاهشبا این حال برخی معتقدند  .یابد افزایش

 .دهد نشان چین گذاری سرمایه شاخص و GDP رشد در را خود سریعتر هرچه چین اقتصادی تحریک بسته

 

 



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 پتروشیمی خارک 

که به مانند زاگرس، عملکرد  رویمپتروشیمی خارک میساز به نام های متانولیکی از شرکتدر گروه پتروشیمی به سراغ 

میلیارد ریال  4.672ماهه  3این شرکت در حالی طی دوره ای را در نیمه نخست سال به ثبت رسانده است. کنندهخیره

الص داشت که ریال به ازای هر سهم( سود خ 1.213میلیارد ریال ) 2.425میلیارد ریال سود عملیاتی و  2.373فروش، 

یلیارد ریالی و سود م 15.452به سود عملیاتی  متانول، بوتان، پنتان و ...میلیارد ریال  11.881در فصل تابستان با فروش 

در نیمه  شخارکت ریال( دست یافته است. در مجموع باید گف 7.586میلیارد ریالی )به ازای هر سهم  15.173خالص 

روش دوره ریال سود محقق نموده و این در شرایطی است که ف 8.799میلیارد ریالی،  16.553نخست امسال با فروش 

 شخارکر دریال به ازای هر سهم بوده است. نکته مهم  1.652میلیارد ریال و سود خالص  8.632مشابه سال گذشته 

 ! رده استکماهه افزایش پیدا  6درصد در دوره  9/81ماهه به  3وره درصد در د 6/60اینکه حاشیه سود ناخالص از 

 8.285روش به ف 96ماه ابتدایی سال  7رسیم. پتروشیمی خارک در حالی طی دوره اما به بررسی عملکرد ماهانه می

، خرداد 1.730اردیبهشت ، 1.061فروردین ماه نخست سال جاری ) 7میلیارد ریالی دست یافته بود که این رقم در 

ر شهریور و شخارک دمیلیارد ریال بوده است.  19.682( 3.129، مهر 3.897و شهریور  981، مرداد 1.471، تیر 1.845

ست. نکته مهم ادرصدی داشته  137العاده زده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد مهرماه یک سوپر فروش فوق

طوح سماهه سال گذشته در  12طی دوره ت یعنی متانول در حالی نرخ فروش مهمترین محصول شرک اینکه میانگین

بتدای امسال اماه  7نرخ فروش در میانگین  ریال و 31.177.145نرخ فروش مهر ماه  که قرار داشته یریال 13.676.216

افزایش طه شد با اهمیتی بواس. بنابراین باید گفت که نرخ فروش متانول در شخارک، رریال بوده است 29.117.698

ود پتروشیمی خارک دهد که سر داشته است. این بررسی نشان میها در بازارهای جهانی و همچنین افزایش نرخ دالقیمت

ها به سادگی ریمریالی هم افزایش یابد؛ هرچند که از کنار ریسک تح 16.000 – 15.000تواند تا سطوح می 97برای سال 

 کند.ه میره مشابه سال گذشته را مقایسماه نخست امسال با دو 7ک در نباید عبور کرد. گراف ذیل، عملکرد شخار
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت پتروشیمی خارک 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 فوالد خوزستان 

زار را افزایش که فخوز با گزارشات خوب ماهانه انتظارات با، سفری به خوزستان خواهیم داشت. جایی در گروه فوالدی

 6دوره در  نشده است. فوالد خوزستاتومانی  1.000های کمتر از سهم به قیمتداده و همین عامل مانعی برای نفوذ 

، مرداد = 7.389، تیر = 8.127، خرداد = 9.554، اردیبهشت = 4.146ی )فروردین = الیر اردیلیم 46.612ماهه با فروش 

سود  الیر اردیلیم 11.423 تیو در نها دست یافته یالیر اردیلیم 13.054 یاتیسود عمل ( ، به8.760، شهریور = 7.635

د ریال فروش میلیار 8.802این شرکت در دوره مهر ماه نیز  محقق کرده است. نیز ریال( 789ای هر سهم )به از خالص

ین درآمد از محل امیلیارد ریالی ارتقاء داده است.  54.412ماه ابتدای سال را تا سطوح  7زده و مجموع درآمد خود در 

هزار  317، لیهزار تن بلوم و بیلت داخ 447صادراتی، هزار تن اسلب  591هزار تن بلوم و بیلت صادراتی،  749فروش 

حل بلوم، موره مشابه سال گذشته از ، فخوز در دن گندله محقق شده است. گفتنی استهزار ت 346تن اسلب داخلی و 

 میلیارد ریال محقق کرده بود.  35.328، رقمی بالغ بر بیلت و اسلب

کت رآمد شردها موجب شده تا ، توفیق خاصی نداشته اما رشد نرخدهد که شرکت به لحاظ مقداریاین بررسی نشان می

دراتی شرکت یلت صادرصدی را نمایش دهد. نکته مثبت اینکه فروش بلوم و ب 54، رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته

روش خ ف، میانگین نرن خبر خوبی است. الزم به ذکر استدرصدی داشته و ای 80ماه رشد بیش از نسبت به شهریور

 96در سال  «اسلب داخلی»و « بلوم و بیلت داخلی»، «اسلب صادراتی»، «بلوم و بیلت صادراتی»شرکت نظیر محصوالت 

بتدای امسال اماه  7های فروش میانگین نرخریال بوده که  17.928و  16.926 – 18.742 – 17.203در حالی به ترتیب 

رای سال به کف سود فخوز ل بوده است. بنابراین باید گفت کریا 25.382 – 24.720 – 23.254 – 26.253به ترتیب 

و از طرف دیگر فروش صادراتی  اندهای فروش رشد با اهمیتی داشتهریال باشد؛ چراکه نرخ 2.000ز تواند کمتر اجاری نمی

 ماه روند افزایشی داشته است.مهر
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت فوالد خوزستان 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 رایان سایپا 

شار سنگین عرضه فتومانی، با  190تومانی تا سطوح  110 – 100های قیمتپس از رشد از ، رایان سایپا در گروه لیزینگی

ماه مهر الی تا پایاندرآمد از ابتدای سال ممیلیارد ریال  4.670این شرکت در حالی ! خش عمده رشد اخیر را از رفته دیدب

اه گذشته منی شرکت در و این یع ماه بودهمهردرصد( متعلق به  30میلیارد ریال آن )معادل  1.402محقق نموده که 

میلیارد  2.600ال گذشته سماهه مشابه  7است. جالب است بدانید که ولساپا در دوره  ای شناسایی کردهکنندهدرآمد خیره

براین این نتیجه ه است. بنادرآمد از محل لیزینگ خودرو شناسایی کرد میلیارد ریال 5.535ماهه  12و در کل دوره  ریال

داد تعدرصدی مواجه شده است.  80با رشد  نسبت به دوره مشابه سال گذشته ن گرفت که عملکرد شرکتتوارا می

فقره  56.809ماهه  7میلیارد ریال و در مجموع دوره  300فقره معادل  2.145ماه سال جاری مهرتسهیالت اعطایی در 

هزینه اری )جدای سال مالی تا پایان ماه جمع هزینه محقق شده شرکت از ابتمیلیارد ریال بوده است.  7.816معادل 

 میلیارد ریال بوده است.  14.593میلیارد ریال و جمع تسهیالت اخذ شده  2.424مالی( تاکنون 

گفتنی است، این  بین بود.ریالی شرکت خوش 400الی  350توان به تحقق سود این در صورت تداوم روند فعلی، میبنابر

الی دوره ری 81ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به سود  154ماهه به ازای هر سهم  6شرکت در پایان دوره 

 6 درصدی حاشیه سود عملیاتی از نکات مثبت گزارش 104درصدی داشته است. رشد  90مشابه سال گذشته، رشد 

، گردد. گراف ذیلهای منفی کم ریسک ارزیابی میرید سهم در قیمترکت دارد. خماهه بوده که نشان از بهبود عملیات ش

 کند. ره مشابه سال گذشته را مقایسه میعملکرد شرکت با دو
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میلیون ریال-درآمد حاصل از عملیات لیزینگ 

96درآمدهای محقق شده در سال  97درآمدهای محقق شده در سال 



 

 تحلیل بنیادی

 بررسی وضعیت شرکت پتروشیمی غدیر

 
 

 معرفی

 15/2 منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر و در زمینی به مساحت 3در سایت  1381شرکت پتروشیمی غدیر در سال 

  (VCM)ومرنام محصوالت تولیدی آن وینیل کلراید مون .برداری رسیده استبه بهره 1388ماه هکتار تأسیس و در دی

سال بوده که  ردهزار تن  120با ظرفیت تولید ساالنه  (PVC) هزار تن و پلی ونیل کلراید 150با ظرفیت تولید ساالنه 

 …وسازی وهای الکتریکی، چهارچوب درب و پنجره، کابینت و صنایع خودررها، شیلنگ ها، عایقدر ساخت انواع لوله

 ٪22 ودحد بازار در غدیر پتروشیمی عملیاتی سهم و داخل تولیدات کل ٪16 حدود تولید اسمی سهم .دارد کاربرد

 ستان،افغان عراق، همسایه کشورهای به را خود محصوالت ٪40 حدود شده بینیشپی بودجه مطابق همچنین. باشدمی

ر زمینه فروش شرکت پتروشیمی غدیر د .نمایدمی صادر شرقی اروپای و ترکیه ،CIS حوزه آفریقا، هندوستان، پاکستان،

داخل کشور  های پتروشیمی بندرامام، اروند و آبادان رقابت دارد. خریداران دردر داخل کشور با شرکت PVC محصول

 .نماینددام به خرید این محصول میاز طریق بورس کاالی ایران اق

 

 

 

 



 

 سرمایه و ترکیب سهامداران

ی غدیر جزء در حال حاضر شرکت پتروشیمباشد. میلیون ریال می 1.300.000آخرین سرمایه شرکت در حال حاضر 

ت شـرک است و واحـد تجـاری نهـایی گـروه های فرعی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامینشرکت

 د.باشسرمایه گذاری تامین اجتماعی می

 

 درصد سهام تعداد سهام نام سهامدار

 67/55% 878،349،614 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین

 8/45% 109،972،181 شرکت پتروشیمی بندرامام

 24% 311،678،205 سایر

 100% 1،300،000،000 جمع کل

 

 

 در کشور PVCهای تولید کننده مقایسه ظرفیت تولید شرکت

ور محسوب هزار تن در سال به عنوان بزرگترین تولیدکننده پی وی سی در کش 340شرکت پتروشیمی اروند با ظرفیت 

 شود. می

 سهم ظرفیت تولید در ایران )درصد( ظرفیت تولید )هزار تن( نام شرکت

 46% 340 پتروشیمی اروند

 23% 175 پتروشیمی بندر امام

 16% 120 پتروشیمی غدیر

 15% 110 پتروشیمی آبادان

 ٪100 845 جمع کل

 

 

 

 

 

 



 

 96-92های سالپتروشیمی غدیر روند مقدار تولید شرکت 

وراک و های اخیر شرکت توانسته است کمی بیشتر از ظرفیت اسمی خود تولید داشته باشد. در صورت تامین خدر سال

 تواند ادامه داشته باشد.کاتالیست این روند می

 

 

 

 96-92های روند سود خالص شرکت سال
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 96-92های روند حاشیه سود ناخالص سال

 

 نسبت مبلغ مواد مصرفی به مبلغ فروش

 

 

 

 

 



 

 نسبت نرخ خرید اتیلن به نرخ فروش پی وی سی

 

 

 97ماهه اول ترکیب بهای تمام شده شش

 

 

 

 

مواد مستقیم 

مصرفی

53%

دستمزد

5%

سربار

42%



 

 ترکیب مواد مصرفی 

                       

 98-97بینی سود کارشناسی سال پیش

 مفروضات:

 98ریال، نرخ دالر سال  90.000میانگین  97ماهه دوم دالر، نرخ دالر شش 850(: نرخ جهانی پی وی سی 1محتاطانه)

 درصد 100ریال، نسبت نرخ اتیلن به پی وی سی  100.000میانگین 

 98 سال دالر نرخ ریال، 90.000 میانگین 97 دوم ششماهه دالر نرخ دالر، 850 سی وی پی جهانی نرخ(: 2واقع بینانه)

 درصد 90 سی وی پی به اتیلن نرخ نسبت ریال،100.000 میانگین

ر سال ریال، نرخ دال 90.000میانگین  97دالر، نرخ دالر ششماهه دوم  850(: نرخ جهانی پی وی سی 3خوش بینانه)

 درصد 80ریال، نسبت نرخ اتیلن به پی وی سی  100.000میانگین  98

 

 

 

 



 

 

 تایم فریم روزانه  – پتروشیمی غدیر )شغدیر(تحلیل تکنیکال 

در تحلیل تکنیکال سهام پتروشیمی غدیر، پس از رشد پر قدرت اخیر، شاهد قرار گرفتن سهم در مسیر اصالحی تحت 

عنوان الگوی مثلث قائم الزاویه هستیم. بنابراین تا مادامی که شغدیر موفق به خروج از این مثلث نگردد، روند حرکتی 

ریالی  7.000های ی خود بتوانند از سقف مثلث مذکور برابر با قیمتگران با تقاضانوسانی خواهد بود اما چنانچه معامله

ریالی )رشد به اندازه قاعده مثلث( هموار خواهد شد.  9.000های بیش از عبور نمایند، فضا برای پیشروی سهم تا قیمت

لی( و شناسایی سود ریا 5.000های بنابراین بهترین استراتژی در شرایط کنونی، خرید در محدوده کف مثلث )مرز قیمت

 ریالی خواهد بود.  7.000های در قیمت

 

 

 

کارشناسی 98 )3(کارشناسی 98 )2(کارشناسی 98 )1(کارشناسی 97 )3(کارشناسی 97 )2(کارشناسی 97 )1(ششماهه 97دوره مالی

2,318,1056,929,7556,929,7556,929,7559,775,0009,775,0009,775,000فروش

7,621,024-8,221,845-8,822,665-5,356,229-5,640,630-5,925,030-1,946,984-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

371,1211,004,7241,289,1251,573,525952,3351,553,1552,153,976سود )زیان( ناخالص

%22%16%10%23%19%14%16نسبت حاشیه سود ناخالص

366,126-366,126-366,126-243,243-243,243-243,243-105,543-هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

46,362-46,362-46,362-46,362-46,362-46,362-23,181-خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

242,397715,119999,5191,283,920539,8471,140,6681,741,488سود )زیان( عملیاتی

1,204-1,204-1,204-1,204-1,204-1,204-602-هزینه های مالی

8,22916,45816,45816,45816,45816,45816,458خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

250,024730,3731,014,7731,299,174555,1011,155,9221,756,742سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

0000000مالیات

250,024730,3731,014,7731,299,174555,1011,155,9221,756,742سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

0000000سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

250,024730,3731,014,7731,299,174555,1011,155,9221,756,742سود )زیان( خالص

1925627819994278891,351سود هر سهم پس از کسر مالیات

1,300,0001,300,0001,300,0001,300,0001,300,0001,300,0001,300,000سرمایه



 

  

 

 

 

 
 

 

 



 

 ماه بورس کاالی ایرانآبان دومگزارش معامالت هفته 

 رینگ صنعتی

هفته گذشته از نظر تناژ و ارزش معامالت رینگ صنعتی به حجم قابل قبول قبلی نزدیک شد اما از نظر تنوع محصوالت 

که حتی فوالد مبارکه اصفهان نیز تنها بطوریو عرضه محصوالت پر تقاضا به خصوص در بخش فوالدی بسیار ضعیف بود 

قابل ذکر دیگر در بازار صنعتی فته گذشته عرضه شدند. اتفاق ها در دو روز از هدرصد عرضه 90و ورق گرم عرضه کرد 

 ها انجام شد.فهان اشاره کرد که در سکوت رسانهتوان به خرید شرکت فوالد اکسین خوزستان توسط فوالد مبارکه اصمی

ال رقم کا تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس 155.129 عرضه بیش از 09/08/97در هفته منتهی به چهارشنبه 

ه رقمی که نهایتا داشته، البت یتن 104.520افزایش قابل توجه بیش از سه برابر و معادل خورد که نسبت به هفته گذشته 

ضای حدود داشت و با تقا افزایشتن  120.544نسبت به هفته قبل  تن بود که 129.159در تاالر صنعتی معامله شد 

 رو گشت. تن روبه 231.977برابری معادل  67/0

مل بوده، که شا یتن محصوالت فوالد 127.820بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به 

 متیت به قدرصد نسب 28که تا و فوالد اکسین خوزستان شرکت فوالد مبارکه اصفهان  یدیتن انواع ورق تول 117.820

 16تا  نیزشرکت آهن و فوالد ارفع  یدیتول 5SP(150×150تن شمش بلوم ) 10.000رقابت شد،  Cگرم در ورق  هیپا

 یرآورفو  رانیمس ا عیصنا یمل تن کاتد مس شرکت 3.700تن انواع محصوالت مس شامل 25.909 درصد رقابت گردید.

 الیر 626.131 هیپا متیبه قتن کاتد شرکت ملی مس ایران  3.500تن از  2.500تنها که  مس درخشان تخت گنبد

 یایدن یدیتول عیصنا و راد شمال لیگ ران،یمس ا یمل یهاشرکت یمفتول مس از سو تن 2.200 نیمعامله شد. همچن

کت ملی که برای مفتول مس شرمعامله شدند؛ قابل ذکر است  الیر 658.138 هیپا متیشد که به ق ضهمس کاشان عر

حدود  کرد که 1000p-99.75شمش  تن 1000وب هرمز جندر بخش آلومینیوم، شرکت آلومینیوم مس تقاضایی نبود. 

 یعدنممواد  یهای فرآورفته شاهد عرضه شمش روی توسط شرکتدر این ه درصد بیشتر از قیمت پایه معامله شد. 4

ته گذشته بودیم معامالت این محصول همانند هفو ذوب روی بافق  زنجان یسازان روخالص عیصنا، نیمیکالس، رانیا

ت پایه رقابت صورت درصد نسبت به قیم 125و تا  رو شدبهبرابری رو 4/2به طوری که با استقبال  بسیار پر رونق بود

 نیمیکالستن آن معامله شد اما برای شمش روی شرکت  300تن محصول عرضه شده در این بخش  400گرفت. از 

 تقاضایی نبود. 

ت تقاضا برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسب 95/4 با تقاضای آهن و فوالد ارفعشرکت  5SP(150×150شمش بلوم )

 95/99 یرا در بین محصوالت عرضه شده این هفته داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه مربوط به محصول شمش رو

 برابری بوده است.  4/4بافق با نسبت  یذوب رو

 

 



 

ال و ارزش هزار ری 82.981.460وی هزار ریال، ر 290.062.054، مس هزار ریال 5.414.539.760 فوالدارزش معامالت 

ش معامله با ارز فوالد مبارکه اصفهان Cورق گرم . در این بین هزار ریال بود 232.548.740معامالت آلومینیوم 

 .هزار ریال بیشترین ارزش معامله در این هفته را داشته است 4.077.948.050

 .بود بانآاول هفته ارزش معامالت  برابر 26/2هزار ریال بوده که  6.020.132.014ارزش کل معامالت رینگ صنعتی 

 

 رینگ پلیمری

علی رغم  ریال اعالم شد، 91.703 قیمت دالر نیمایی به مبلغبراساس  06/08/1397های پایه در روز یکشنبه قیمت

 بودیم. درصدی قیمت دالر، در تمامی گریدها شاهد افزایش قیمت 5های جهانی به علت باال رفتن کاهش قیمت

معامله  هزار ریال با حجم 4.655.851.959ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در بورس کاال در هفته گذشته، 

 درصد کاهش یافته است.  29و  24ه هفته گذشته باشد که به ترتیب نسبت بتن می 42.889

زار ریال و ه 192.642.140عمده معامالت انجام شده گروه پلیمری مربوط به پتروشیمی امیرکبیر با ارزش معامالت 

تروژن تن بوده که نسبت به هفته گذشته کاهش داشته و تنها محصول پلی اتیلن سنگین اکس 1.964حجم معامالت 

EX3  یمی درصد رقابت شد. در محصوالت عرضه شده توسط پتروش 5برابری در حدود  8/4از این شرکت با تقاضای

ابت قیمتی های کاالیی عرضه شده رقبا قیمت پایه معامله شد و بقیه گروه AA 209شازند تنها پلی اتیلن سبک خطی 

ن بوده، ت 3.305هزار ریال و حجم معامالت  390.938.389 ت پتروشیمی شازندارزش کل معامال داشتند، به طوریکه

ه کاهش تن نسبت به هفته گذشت 1.057هزار ریال با حجم معامله  128.907.010پتروشیمی تبریز با ارزش معامله

قیه محصوالت بر درصد رقابت مورد معامله قرار گرفت و ب 18در این گروه با  200داشته و تنها پلی استایرن انبساطی 

 5.884عامالت هزار ریال با حجم م 516.800.404پایه معامله شدند. پتروشیمی بندر امام با ارزش معامله روی قیمت 

ه تن از جمل 2.247جم معامالتهزار ریال با ح 274.599.423تن و پتروشیمی نویدزرشیمی با ارزش معامله 

والت عرضه یش داشته است. تمامی محصکنندگانی بودند که ارزش و حجم معامالتشان نسبت به هفته گذشته افزاعرضه

با  ZH525J شده توسط پتروشیمی نوید زرشیمی رقابت قیمتی داشتند که بیشترین رقابت مربوط به پلی پروپیلن فیلم

 144.238.384پتروشیمی آریاساسول با ارزش معامله باشد. تمامی محصوالت عرضه شده توسط درصدی می 25رقابت 

مله تن بر روی قیمت پایه معامله شدند. پتروشیمی اروند با ارزش معا 1.502ت  هزار ریال با حجم معامال

هزار ریال  1.181.741.374تن، پتروشیمی تندگویان با ارزش معامله  4.222هزار ریال با حجم معامالت 306.503.215

م معامله ریال با حج هزار 223.514.302تن و در نهایت پتروشیمی مارون با ارزش معامله  8.635با حجم معامالت 

 ها رو به خود اختصاص دادند.تن بیشترین حجم معامالت در میان پتروشیمی 2.134

 



 

یان پتروشیمی تندگو  BG825و   BG781،BG821 بیشترین رقابت قیمتی مربوط به گروه پلی اتیلن ترفتاالت بطری

 درصد رقابت شدند. 28و  30،  36حدود در باشد که به ترتیب می

ر را نشان دید حجم و ارزش معامالت در هفته گذشته نگرانی به وجود آمدن یک رکود گسترده در بازار پلیمکاهش ش

 دهد.می

 

 رینگ شیمیایی

مالت و باشد که ارزش معاتن می 25.258هزار ریال و حجم  1.566.026.859ارزش کل معامالت در رینگ شیمیایی 

 درصد افزایش یافته است. 3و  7حجم معامالت نسبت به هفته گذشته به ترتیب 

گزانول ، دی اتیلن هآوراناسید استیک پتروشیمی فن بیشترین درصد رقابت در رینگ شیمیایی به ترتیب مربوط به

ت با قیمت درصد رقاب 15و  31، 33باشد که به ترتیب در حدود پتروشیمی شازند و زایلین پتروشیمی بندر امام می

ید، اورتوزایلین ریال معامله شدند. در نهایت دی اتیلن گالیکول پتروشیمی مروار 85.272و  132.390، 81.299میانگین 

روشیمی کرمانشاه و ، اوره پریل پتروشیمی خراسان و شیراز و اوره گرانول پتبرزویه، بنزن پتروشیمی بندرامام پتروشیمی

ه معامله ریال روی قیمت پای 21.344و  27.851 61.687، 84.168، 54.710رازی با قیمت پایه به ترتیب به مبلغ 

 شدند.

 

 رینگ کشاورزی

ن مورد ت 37.200هزار ریال با حجم معامله  343.747.600در رینگ کشاورزی در هفته جاری تنها گندم با  ارزش 

 درصد کاهش یافته است. 35معامله قرار گرفت که معامالت کل نسبت به هفته گذشته 

 

 

 

 

 

 



 

 متانول در بورس انرژی

وشیمی شیراز شوند. در هفته گذشته پترپتروشیمی شیراز و زاگرس عرضه می متانول در بورس انرژی عمدتا از طریق دو

 عامله شد. مریالی  37.909رو و نهایتا به قیمت میانگین تنی روبه 3.102تن متانول عرضه کرد که با تقاضا  2002

 د.ریال معامله ش 33.575تقاضا داشت و به قیمت متوسط تن  4.475تن عرضه کرد و  4.450پتروشیمی زاگرس 

 ده شده است: های زیر مقدار عرضه و مقایسه روند قیمتی برای دو پتروشیمی فوق از ابتدای سال جاری آوردر نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یمیایی و پتروشیمی مجله پالتسشها و محصوالت های جهانی هفته گذشته خوراکگزارش قیمت

اکتبر در  26ی و پلیمری در تاریخ ها، محصوالت شیمیایهای جهانی در گروه خوراکدر این بخش به تغییرات قیمت

گذاری محصوالت در بورس کاال طی هفته گذشته بوده نگاهی قیمتاکتبر که از عوامل تأثیرگذار بر  19مقایسه با 

 اندازیم:می

 

 ها قیمت خوراک

 اند.ها کاهشی بودهدر هفته گذشته قیمت تمام خوراک

اهش داشته کدرصد در فوب کره  71/5و چین  CFRدرصد در  4/5بیشترین کاهش نرخ مربوط به بوتادین بوده، بوتادین 

 چین رسید.  CFRدالر در  1.052و به قیمت 

اند. قابل درصد کاهش داشته 96/4جنوب شرق آسیا  CFRدرصد کاهش و در  09/5شمال شرق آسیا  CFRاتیلن، در 

 دالر در تن معامله شد. 1.046شمال شرق آسیا  CFRذکر است اتیلن 

 درصد کاهش داشته است.  2/3چین   CFRکاهش و نیز در درصد  19/2پروپیلن فوب کره 

 

 ها قیمت شیمیایی

 کره کاهشی بودند. CFRبه جز تولوئن و متانول  در هفته گذشته همه محصوالت شیمیایی

عامله میوان در تن  7.702درصد افزایش به قیمت  82/6داخلی چین محصول تولوئن در هفته گذشته با  CFRقیمت 

عادل  درصد افزایش داشته ضمناً این محصول در فوب کره نیز افزایشی م 2/3چین این محصول  CFRشد، همچنین 

 .درصد داشته است 69/2

 یوب شرقجن CFR ،درصد 43/1هند  CFRاست که متانول  یدر حال نیا درصد افزایش داشت. 68/0کره  CFRمتانول در 

اهش به کدرصد  47/0نیز با  نیچ CFR. متانول کاهش داشت 23/0تایوان  CFRو  61/3داخلی چین  CFR، 44/0 ایآس

 دالر در تن معامله شد. 421قیمت 

الر در د 1.235درصد در تمام مقاصد تحویلی خود کاهش قیمت یافت و قیمت  6دالر، در حدود  78استایرن منومر 

CFR .چین را به ثبت رساند 



 

اد و به ددرصد کاهش قیمت را به خود اختصاص  06/3ین و فوب کره معادل چ CFRدالر کاهش در  73/38پارازایلین 

 چین رسید.  CFRدالر در  1.247قیمت 

ن این داخلی چی CFRدالر در تن معامله شد، همچنین  827درصد کاهش داشت و با قیمت  M EG 88/3چین،  CFRدر 

 درصد کاهش داشت. 77/3محصول 

  CFRر ددالر در تن در فوب کره رسید و  907درصد کاهش به قیمت  26/0زایلین مخلوط در هفته گذشته با حدود 

 درصد کاهش داشت. 46/0تایوان 

 23/4ه دالر معامله شد و در فوب کر 804دالر کاهش داشته و با قیمت  36درصد معادل  33/4چین  CFRبنزن در 

 شته است.دالر کاهش دا 5/34درصد برابر با 

اشت. قیمت این درصد، کاهش د 77/3دالر در تن معادل  38چین  CFRاسید ترفتالیک، ماده اولیه پلی اتیلن ترفتاالت، 

 دالر رسید. 970به  1.008محصول از 

 

 

 

  



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 سیمان

 25تا  20دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان از احتمال افزایش 

با وجود  اظهار کرد: عبدالرضا شیخان  .درصدی قیمت سیمان خبر داد

که ارزبری صنعت سیمان زیاد نیست اما باال رفتن نرخ ارز از این

ابتدای امسال باعث شده هزینه تامین مصالح، قطعات و پیمانکاری 

که ادامه فروش وی با بیان این .افزایش چشمگیری داشته باشد

اظهار ان خواهد کرد، ها را دچار زیسیمان با قیمت کنونی، کارخانه

دهد شرایط اقتصادی و افزایش نرخ ارز حدود ها نشان میکرد: بررسی

تا  20درصد قیمت تمام شده تولید سیمان را باال برده، ولی با این حال افزایش منطقی قیمت سیمان حدود  40تا  30

در  اضافه کرد: ش قیمت سیمان گرفته نشده،وز تصمیم قطعی درباره میزان افزاینکه هاو با تاکید بر این .درصد است 25

حال حاضر انجمن سیمان با همکاری یک موسسه در حال انجام کار کارشناسی است و بعد از آماده کردن مدارک و 

اندیشی با مدیران، بررسی مناطق توزیع و صادرات، تصمیم قطعی گرفته شده و قیمت دقیق سیمان اعالم هم مستندات،

وساز و در نتیجه تولید سیمان که در شش ماهه نخست امسال میزان ساختان در ادامه با بیان اینشیخ .خواهد شد

کاهش چندانی نداشته است، اظهار کرد: مصرف داخلی سیمان حدود دو درصد کاهش داشته، اما در مقابل صادرات آن 

  .افزایش یافته است

 

 سنگ آهن

گفت:  نیگهر زم هیتوسعه معادن و فلزات درباره زمان عرضه اول یگذار هیسرما یو مال یمعاون اقتصاد یاکبر یعل یمرتض

شرکت ارائه شود،  نیتوسط ا دیمد نظر فرابورس است که با یشرکت انجام شده و موارد رشیپذ یبرا هیاول یندهایفرآ

 یجار یماهه سال مال 6شده  یشده است و تنها گزارش حسابرس هیته رابورستمام مدارک و مستندات مورد نظر ف

 عیگزارش تسر یانجام شده از حسابرس هم درخواست شده است تا در امر حسابرس یهایریگیشرکت مانده که با پ

 خواهد شد. هیدر فرابورس عرضه اول نیماه گهر زمآبان 13شود روز  ییموارد نها نی؛ اگر ادینما



 

 خودرو

فروش محصوالت  رانیصنعت خودرو ا هیعل کایآمر یهامیاز تحر یرویرنو فرانسه با پ

آمار منتشر شده از  نیدتریجد را به صفر رساند. 2018در سپتامبر  رانیخود به ا

 یهامیاز تحر یرویشرکت با پ نیدهد ایرنو فرانسه نشان م یشرکت خودروساز یسو

  .را به طور کامل متوقف کرده است رانیفروش محصوالت خود به ا رانیا هیعل کایآمر

 

 شیاند و افزاشده هر خودرو ارائه کردهتمام یاز بها یخودروسازان مستندات خود را در قالب گزارش ها،دهیبراساس شن

 است. یبازار در دست بررس میاعالم و اعمال آن توسط ستاد تنظ اماشده است،  یینها یخودرو تا حدود متیق

 

 محصوالت شیمیایی

براساس این گزارش، جالل  .های پتروشیمی کردابالغ قیمت گاز خوراک شرکتشرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام به 

شرکت  13ایی به مدیران عامل هاشمی رئیس کل امور هماهنگی و تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ارسال نامه

جاری و دوره زمانی ماه دوم سال  3بورسی و فرابورسی، منطقه ویژه اقتصادی و دبیر کل انجمن، قیمت گاز خوراک برای 

، 4.253ماه تابستان به ترتیب  3در این میان قیمت هر متر مکعب گاز خوراک طی  .تیر تا شهریور سال جاری را ابالغ کرد

 .ریال تعیین شده است 4.851و  4.293

 

 

 

وسعه میلیون یورویی طرح ت 287سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه از نهایی شدن تسهیالت 

توان طی دو سال آینده با این روند می ت:پتروشیمی اوره و آمونیاک کرمانشاه از محل صندوق توسعه ملی خبر داد و گف

وی این میزان تسهیالت ارزی را رقمی قابل توجه دانست که تصویب چنین رقمی  .برداری از این پروژه بودشاهد بهره

ه بوده و ادامه داد: این پروژه عالوه بر تسهیالت ارزی، هزار میلیارد تومان نیز سابقای در کرمانشاه بیتاکنون برای پروژه

درصد پیشرفت فیزیکی دارد، یادآوری کرد: با  30رستمی با بیان اینکه این طرح هم اکنون  .گذاری ریالی داردسرمایه

شود و به بیش از یک میلیون و می هزار تن در سال اضافه 685برداری از طرح توسعه ظرفیت تولید این پتروشیمی بهره

 . رسدهزار تن کود اوره در سال می 370



 

 ساخت محصوالت فلزی

د که منجر به ماشین سازی اراک با پتروشیمی کیان خبر دا EPC مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از انعقاد قرارداد

ای به مصطفی طاهری فرهنگیان طی نامهبر این اساس، مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره  .شد "فاراک"صف خرید 

شرکت پتروشیمی کیان در  برای EPC که عقد قراردادنجف آبادی مدیرعامل شرکت پتروفرهنگ اعالم کرد: از آنجایی

ابق درصد سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است با سو 100جریان است، شرکت ماشین سازی اراک که 

درصد آن  40تروشیمی کیان که ای در ساخت تجهیزات در پتواند نقش شایستهجهز میطوالنی و کادر و تجهیزات م

رفتن است متعلق به این موسسه است داشته باشد و از آنجا که از طریق ترک مناقصه، این قرارداد در حال شکل گ

ان مشخص پتروشیمی کیبه صورت جداگانه با عقد قرارداد مستقیم با  شود از همین ابتدا وظایف فاراکدرخواست می

 .ای انجام وظیفه کندشود تا بتواند به نحو شایسته

 

 هابانک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقدامات انجام حال در: وتجارت گفت مالی معاون

 ارزیابی تجدید محل از سرمایه افزایش برای الزم

 عملیات اتمام از پس تا هستیم ثابت هایدارایی

 شود. اتخاذ خصوص این در قطعی تصمیم ارزیابی،

 نرخ افزایش شدن اجرایی :افزود رزازان امیر مسعود

 دست در ثانویه بازار نرخ به ارزی هایدارایی تسعیر

 به متعاقباً آن نتایج که است اقدام و بررسی

 رسید. خواهد محترم سهامداران استحضار

 بیقر هیسرما شیاز افزا« وبصادر» رهیمد اتیعضو ه

اله حجت خبر داد. یبانک در چند روز آت نیالوقوع ا

صیدی با بیان اینکه روند کاهش زیان عملکردی بانک، 

بسیار قابل توجه بوده است، گفت: با عمل به 

را  97ها، امید بسیاری وجود دارد که سال ریزیبرنامه

صیدی افزود: تالش . بدون زیان پشت سر بگذاریم

ماه اول  6شود تا نسبت به عملکرد مضاعف موجب می

دست پیدا کنیم و حتی ممکن سال به نتایج بهتری 

 .ایان سال نیز به سوددهی هم برسیماست تا پ



 

 دارو

 4.000دارو بالغ بر  نیتام رهیمطالبات زنج نکهیسازمان غذا و دارو با اشاره به ا سیرئ

ها و پرداخت یمطالبات کارساز نیدر آبان ماه، ا میتومان است، گفت: انتظار دار اردیلیم

 یغالمرضا اصغر .ردیدارو قرار بگ کنندگاننیتام اریالزم در اخت ینگیشود تا نقد یاتیعمل

و  شودیم نهیدار و هزنشان یو ملزومات پزشک زاتیدارو و تجه یپول صرفا برا نیافزود: ا

مان صرف کنند و ساز نهیزم نیرا در ا هم ملزم هستند، صرفا آن یعلوم پزشک یهادانشگاه

 .کندیموضوع نظارت م نیغذا و دارو بر ا

 سازیتایر

رنو  B دیبارز، مراحل اخذ گر یگروه صنعت یبه گزارش روابط عموم

اتحاد رنو  یجهان یاستانداردها یبر مبنا یابیبراساس ارز سانین -

از هزار  شیب نیعمال ب سه،یمقا نیانجام شده و ا سانین -

گزارش، عالوه  نی. براساس اردیگیاتحاد صورت م نیا کنندهنیتام

بارز، قرار گرفتن در  تیفیک تیریمد ستمیس یفیک یبر نفس ارتقا

بارز است  یگروه صنعت یبرا یتیرنو موفق یجهان کنندگاننیپنل تام

 Original)ی اصل کنندهنیصورت تام به سازدیکه آن را قادر م

Equipmentستین طفاز ل ینکته خال نیا یادآوریداشته باشد. ضمنا  یهمکار سانین -رنو  دیتول یهاتیسا ری( با سا 

اخذ  ASES یابیدر ارز یرانیساز اقطعه 10از  شیب نیرا در ب( 67نمره ) نیبارز باالتر یکه در حال حاضر گروه صنعت

 یرانیا کنندگاننیتام ریسا نینمونه در ب کیعنوان  پارس ذکر شده، بارز به رنو نیزیطور که در گزارش ممکرده و همان

 .هستند A دیگر یدارا سانین -در پنل رنو  کنندهنیتام 10کمتر از  نی. همچنشودیم یمعرف

 

 مخابرات

 نیمجموعه، از شرکت توسعه اعتماد مب نیسهام و خروج ا یاز واگذار یاهیتعاون سپاه در اطالع ادیبن یروابط عموم

 و همراه اول خبر داد. رانیمخابرات ا یهاشرکت یمربوط به سهامدار

 متفرقه

شود عدم رسمیت افزایش دهند. گفته میخبر می جاریمنابع خبری از احتمال آغاز دوباره اعتصاب رانندگان از هفته 

 ها از دالیل اعتراض رانندگان است.های حمل و نقل و درج آن در بارنامهکرایه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


