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 روند معامالتبینی نگاه به بازار و پیش
 

 
  

 ل قیمتی، بلکه به شکلآبان ماه، روند نوسانی داشت و کماکان اصالح بازار نه به شک از بورس اوراق بهادار در دومین هفته

در  هاتن اصالح قیمتخاتمه یاف مبنی بر یهایته در روزهای پایانی هفته، نشانهادامه دارد. الب فرسایشی )در بُعد زمان(

است. دو  صادر نشدهبرای آغاز روند صعودی شد اما هنوز سیگنال قطعی  نمایانبرخی از صنایع و همچنین شاخص کل 

مبارزه با  ونیانسبه کنو رانیا یاسالم یالحاق دولت جمهور حهیرد الالمللی در کنار عامل ابهام در فضای سیاسی و بین

ار گرفتن ب کاهش جدی ارزش معامالت و قراز دالیلی است که سب س( و اعاده آن به مجلCFT) سمیترور یمال نیتام

های رسد بازار برای برگشت به مدار رشد نیاز به کاهش تنشبه نظر میاست.  شدهبازار در یک فضای نوسانی  وضعیت

م، نگاهی بینی روند آتی بحث کنیسیاسی و ورود مجدد نقدینگی داشته باشد. اما پیش از اینکه درخصوص بازار و پیش

 به دماسنج و تحوالت نماگرهای مهم بورسی خواهیم داشت. 

د و پس از یک زواحدی استارت  183.367دومین هفته از آبان ماه را در ارتفاع « شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران»

بازدهی ضعیف  واحدی پیشروی نمود تا 185.100هزار واحدی، در نهایت تا ارتفاع  183رفت و برگشت به سطوح کمتر از 

کی شاخص کل ص وضعیت تکنیدرخصوازار به ارمغان آورده باشد. + درصد( را برای فعاالن ب95/0واحدی )معادل  1.733

توان انتظار خاتمه یافتن اصالح بازار ی گردند، میهزار واحد 186گران موفق به گذر از مقاومت باید گفت، چنانچه معامله

 اشت. دهزار واحدی را  210و سپس  197های و رشد شاخص تا مقاومت

رشد اندک شکل گرفته  تقریبا وضعیتی مشابه با شاخص کل داشته و کهرا داریم « وزنهم»شاخص در سوی دیگر، 

 28.446وزن در حالی با ارتفاع شاخص همبواسطه بهبود تقاضا در نیمه دوم هفته بوده است. بر اساس این گزارش، 

ر نتیجه باید داست. واحد بوده  28.307، اولرود که این رقم در پایان هفته می وم آبان ماهسواحدی به مصاف هفته 

وزن در ، شاخص همگفتنی استدرصد( بوده است.  +49/0واحد )معادل  139وزن برابر با گفت بازدهی شاخص هم

 هزار واحدی اصالح شده بود. 28روزهای ابتدایی هفته تا سطوح کمتر از 

 

 



 

ه ز به کار کرد کواحدی آغا 2.018ن در حالی با رقم شاخص فرابورس تهراداشته باشیم.  Ifexای به اشاره و در انتها

اشت که بازدهی دبنابراین باید اذعان واحد رسید!  2.026با تغییری نامحسوس به ، ارتفاع این شاخص در پایان هفته

Ifex  رسد شاخص فرابورس چسبندگی به نظر میدرصد( بوده است. + 4/0واحد )معادل  8 مثبتآبان ماه  دومدر هفته

 اد شده هستیم. یواحدی داشته و فعال مدتی است که شاهد روند نوسانی این دماسنج در محدوده  2.000باالیی به رقم 

در واقع، ی مواجه شد. با رشد محدود، ایاالت متحدههای همزمان با اجرای دور دوم تحریمبازار سرمایه در هفته گذشته 

 ه تحوالت سیاسیبنشینی بسیاری از فعاالن حقیقی ناشی از نگرانی نسبت عقبشکننده سهامداران عمده در برابر تقاضای 

رسد احتیاط فعاالن سهام در به نظر میها ادامه داشته باشد. موجب شد تا روند نوسانی شاخص های جدیدو اعالم تحریم

 .اران خرد تا بازگشت آرامش به بازار استگذها عامل اصلی خروج سرمایهانداز مبهم تحریمچشم

ان تا آخرین موج تابست فصل از ابتدایکه توان اذعان داشت می های خرد به بازاربررسی وضعیت ورود و خروج سرمایه در

ای وارد شده است. نکته تاالر شیشهمیلیارد تومان سرمایه جدید به  هزار 5بیش از  ،مهرماهدهه ابتدایی صعودی بازار در 

ه جریان معامالت بپایانی روند صعودی اخیر یک ماه دوره در جالب توجه اینجاست که تقریبا دو سوم نقدینگی اشاره شده 

خرین برآوردهای ورودی تبدیل به جریان خروجی شد تا جایی که مطابق با آ یک ماه گذشته، جریان طیاما  ه است!!پیوست

توقف رسد نظر می بهمیلیارد تومان از سرمایه فعاالن بازار از بورس خارج شده است.  500ار و هزآماری، در حدود یک

ت. بررسی فوق تل نموده اسفضای سیاسی، روند صعودی اخیر را مخ و عدم مشارکت موثر ناشی از ابهام در ورود نقدینگی

جریان نقدینگی  ار رشد نیاز دارد، ورود مجدددهد که یکی از پارامترهای مهمی که بازار برای بازگشت به مدنشان می

 است.

 2اند، نیاز به های خود را واگذار کردهسهامدارانی که داراییرسد برای برگشت بازار به مدار رشد و آشتی می به نظر

رفت. و کاهش فروش نفت ها به استقبال تحریمرویداد مهم داشته باشیم. همانطور که عنوان شد بازار در هفته گذشته 

رسد به نظر می ها گشود، اماهایی در تاریکی تحریممشتریان نفتی، روزنهبرخی از به  آمریکا چند اعطای معافیتهر

فروش نفت دارند. بر همین  و البته نتیجه تبادالت ارزی ناشی ازها اثر واقعی معافیتفعاالن بازار نیاز به پدیدار شدن 

واردات نفت و  میتهران که شامل تحر هیعل کایآمر یهامیکشور از تحر نیا ،یکره جنوب یبه گفته مقامات دولتاساس، 

 وانیتا ،ژاپن ان،ونی ا،یتالیهند، ا ن،یچهمچنین کشورهایی نظیر  است، معاف شده است. رانیا یتبادالت با بانک مرکز

رسد افزایش این دست خبرها، میبه نظر  اند.معاف شده رانیا هیعل ینفت یهامیهستند که از تحر ییاز کشورها هیو ترک

 در کاهش نگرانی فعاالن بازار تا حدودی موثر باشد.

 رانندگانهای اخیر هم اشاره شد، بحث اعتصاب همانطور که در گزارشباشد. های ماهانه میانتشار گزارشعامل دوم، 

نکند. ضمن اینکه همین عامل سبب ماه جذابیت چندانی برای بازار ایجاد تا گزارش تولید و فروش دوره مهر سبب شد

ها را به حساب مشکالت تحریمی بگذارند. بنابراین گزارش عملکرد عاالن بازار دلیل کاهش فروش شرکتشد تا برخی از ف

رود مشکالت انتظار میزاویه برای بازار اهمیت زیادی دارد. زاویه اول، بهبود فروش داخلی شرکت هاست.  3آبان ماه از 

 ها باشیم.ده و شاهد بهبود مقدار فروش شرکتر بخش حمل و نقل تا حدودی مرتفع شایجاد شده د



 

کنند. به بخشی از محصوالت خود را صادر می هایی است که تمام و یافروش شرکت زاویه دوم، عدم کاهش مقدار

ها، در دوره ک، کالسیمین و برخی از دیگر شرکتهایی نظیر ملی صنایع مس، پتروشیمی خارشرکتعنوان مثال، 

ها تقویت شود، در تصمیم کترو شدند. بنابراین این نکته که مقدار فروش صادراتی شرهماه با افت صادرات روبمهر

 وش شرکت هاست. افزایش نرخ فرفعاالن بازار نسبت به خرید یا فروش موثر خواهد بود. و زاویه سوم، روشن شدن اثر 

واهد بود. بر موثر خ و ورود نقدینگی ( در روند معامالتعملیالبته حمایت دولت هم )نه به شکل لسانی بلکه به شکل 

 دولت رد:عنوان ک هیبر حضور فعال مردم در بازار سرما دیبا تاک طی روزهای اخیر جمهور سییراساس این گزارش، 

 زیارند به اوراق نهمان طور که به اسکناس اعتماد د دیمردم با اوراق اعتماد الزم را به مردم داده است. دیدرخصوص خر

 طیشرا نیدر ا ژهیوب یشتریشده، استفاده ب جادیا هیکه در بازار سرما یاز فرصت مناسب میدواریاعتماد داشته باشند. ام

باال  هیبازار سرما ارز باعث شده تا ارقام متیق شیکمک کرده و افزا هیبه بازار سرما میتحر :ی گفتروحان .میداشته باش

باز شده  هیرماسها بسته شده، دست بازار که دست بانک یدارد و به همان مقدار ینیسنگ تیمسئول هیبازار سرما !!برود

بازار . دیکن جیا ترور هی. بازار سرمادیبفروش . سهام رادیو عرضه کن دیاوریرا به بازار ب یدولت یهابنگاه: وی گفت !!است

ویژه وزیر اقتصاد و  به نظر سیاست وزرای جدید به دارد. یفراوان تیاهم هیو بانک کمک کند. بازار سرما دیبه تول هیسرما

 وزیر صنعت و معدن بر بازار سرمایه موثر باشد.  

 

 پیش بینی بازار

ها بیش از سایر صنایع سهمکنار تک سازی درگروه بانکداری و انبوه 2رسیم. در هفته گذشته، بینی بازار میاما به پیش

 های بزرگ نیز معامالت آرام و کم نوسانی را شاهد بودیم. در گروه پتروشیمی و پاالیشی، فشارمورد توجه بودند. در گروه

تری مواجه های متوسط با تقاضای قویماه نیز انتظار داریم سایر گروهعرضه تا حدودی باال بود. برای هفته سوم آبان

ها در بورس کاال و کاهش تنش تجاری میان آمریکا و چین د. همچنین گروه فلزات اساسی بواسطه افزایش نرخشون

کم به زمان توانند با افزایش تقاضا همراه شوند. البته ابهامات سیاسی کماکان به قوت خود باقیست. ضمن اینکه کممی

 ازار تاثیرگذار خواهد بود.ری در این حوزه در نوسانات بشویم و هر خبارائه الیحه بودجه دولت به مجلس نزدیک می

 

 

 

 

 



 

 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 
  

 

 هابررسی آخرین وضعیت شاخص
 

 

 بررسی ارزش معامالت هفته

 

 تاریخ
ارزش کل معامالت 

 )م.ت(

معامالت خرد 

 بورس )م.ت(

معامالت خرد 

 فرابورس )م.ت(

معامالت خرد کل 

 )م.ت(

بلوک و اوراق 

 )م.ت(

12/08/1397  .1101  514 92 606 504 

13/08/1397  .0811  527 108 635 446 

1397/08/14 .1531  494 86 580 573 

1397/08/15 .2811  557 134 691 590 

 2.113 2.512 420 2.092 4.625 جمع کل

 1.579 2.684 399 2.285 4.263 جمع هفته گذشته

٪8 اختالف )درصد(  8-٪  5٪  6-٪  33/8٪  

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 19/08/1397تا تاریخ  12/08/1397از تاریخ  هاشاخص

٪95/0 1.733 185.100 183.367 شاخص کل بورس  

٪49/0 139 28.446 28.307 وزن(شاخص کل )هم  

٪4/0 8 2.026 2.018 شاخص فرابورس  



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

دهد که کماکان حجم و ارزش معامالت در مسیر کاهشی قرار دارد اما نکته مثبت و با جداول و گراف فوق نشان می

گرانی که ملهاهمیت اینجاست که از سرعت افت ارزش معامالت کاسته شده و این وضعیت بیانگر این مساله است که معا

توان امیدوار بود که های فعلی ندارند. بنابراین میهای خود به قیمتاند، دیگر تمایلی به فروش داراییدر بازار باقی مانده

توان به مرور برگشت بازار کم شاهد توقف کاهش ارزش معامالت باشیم. بدیهی است با ثبات در ارزش معامالت، میکم

ی دیگر ناشی از کاهش ها و بخش؛ بخشی از افت ارزش معامالت ناشی از کاهش قیمت"به مدار رشد را انتظار داشت. ضمنا

و « های نفتیفرآورده»، «فلزات اساسی»گران است. طی هفته گذشته، صنایعی نظیر پذیری معاملهسطح ریسک

 هایی نظیر رمپنا و سمگا بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. و تک سهم« بانکداری»

لیارد تومان می 2.512طی هفته گذشته به بازار بورس و فرابورس(  2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در 

 671انگین روزانه )میمیلیارد تومانی  2.684بالغ گردید که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 628)میانگین روزانه 

رود از هفته جاری به مرور شاهد ورود دهد. انتظار میدرصدی را نشان می 6روزهای ابتدایی آبان ماه، افت  میلیارد تومان(

های صعودی پرقدرت، ارزش نقدینگی و افزایش حجم و ارزش معامالت باشیم. همانطور که قبال هم اشاره شد، در رالی

 باشد.نملموس ها، ورود نقدینگی چندان یابد اما شاید در ابتدای رالیمعامالت با سرعتی باال افزایش می

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

از  کایهدف آمر: فرمودند انیآموزان و دانشجودانش داریدر درهبر انقالب 

شده  نیا جهیفلج کردن و عقب نگه داشتن اقتصاد کشور بود؛ نت م،یتحر

 ملت کرده است. دایدر کشور گسترش پ ییکه حرکت به سمت خودکفا

را وارد کند،  زیچعادت کرده بود که همه یمتماد یهادر طول سال رانیا

کشور  ندهیآ دیبدان زیچکردن همه دیاما حاال عادت کرده که برود سراغ تول

تر از گذشته است و در مراتب بهتر و درخشان به یاسالم رانیا ندهیو آ

 .دست برتر را خواهد داشت. یمناسبات جهان

 

 700 میتحر اتیشامل جزئ یاصفحه 75 ستیل کایآمر یداروزارت خزانه

ها نیز تحریم . در لیست جدید، اکثر بانکرا منتشر کرد یرانیا شرکت

صادرات،  توسعه نده،یآ ،ییتوان به کارگشایها مبانک نیاز جمله ااند. شده

 ایپرش یالملل نیو بانک ب یسپه، پست بانک، تجارت، د ن،ی، قوامیمل

 یمایهواپ 65)هما( و  ریا رانیا ییمایهواپ، همچنین کایآمر. اشاره کرد

 یهااز شرکت یتعداد. در حوزه دریایی، کرد میمتعلق به آن را تحر

: تاکنون گفت کایخارجه آمرها قرار دارد. بر همین اساس وزیر در لیست تحریم یرانیکشت یاز جمله شرکت مل یرانیکشت

اعمال  رانیا هیعل میدور تحر 19تاکنون  کایآمر ینوندولت ک. اندرا به صفر رسانده رانیکشور واردات نفت خود از ا 20

 .اقتصادش باشد یشاهد فروپاش ایرفتار کند  یعاد گریباز کیدو انتخاب دارد، به صورت  رانیا کرده است.

 

 نوشت نگهبان شورای دبیر به اینامه در اسالمی شورای مجلس رئیس

 با مبارزه کنوانسیون به ایران الحاق مصوبه به تشخیص مجمع ایرادات»

 شد، ارسال قانونی روزه 20 مهلت از خارج چون تروریسم مالی تأمین

 .«دهدنمی قرار بررسی مورد را ایرادات این مجلس

 



 

 رانیا یاسالم یالحاق دولت جمهور حهینگهبان از رد ال یشورا یسخنگو

مجلس ( و اعاده آن به CFT) سمیترور یمال نیمبارزه با تام ونیبه کنوانس

به مجلس  CFTبه  رانیالحاق ا حهی: اعاده الکدخدایی گفت خبر داد.

مجلس و عدم رفع  یدر صورت پافشار !ستیرد آن ن یلزوما به معنا

مصلحت نظام  صیبه مجمع تشخ یریگمینگهبان، تصم یشورا راداتیا

 سیرئ شه،یحشمت اهلل فالحت پ، در همین زمینه سپرده خواهد شد.

 یشورا راداتیرفع ا یبرا CFT حهیال :گفت مجلس یمل تیامن ونیسیکم

را رد کرده  CFT حهیال ینگهبان به کل یمعنا است که شورا نیبه ا یکل راداتیا نگهبان به مجلس ارجاع شده است.

اگر  شود. یریگیموضوع رأ نیدرباره ا دیبا زیمجلس ن یدر صحن علن حهیال نیدرباره ا ونیسیبعد از اعالم نظر کم است.

 ندگانیو اگر نما رودیمصلحت نظام نم صیبه مجمع تشخ حهیال نیآورد ا یموضوع )رد طرح( رأ نیدر صحن پارلمان ا

 .رودیم صیبه مجمع تشخ حهیال نیخود اصرار داشته باشند، ا یبر مصوبه قبل

 

باالخره به مرحله  SPVاروپا موسوم به  یمال سمیمکان :نوشت کیاسپوتن

که به اعتقاد کارشناسان  ستمیس نیا یمرکز اجرا .دیرس یاندازراه

 شده است. نییآلمان تع ایرا دور خواهد زد، فرانسه  کایآمر یهامیتحر

شود به  یاندازراه یمال زمیمکان نیکه ا یدر صورت سدینویم کیاسپوتن

اعمال شده  یهامیتحر یاجازه خواهد داد تا به راحت ییاروپا یهاشرکت

 یپرداخت به کسب وکارها ستمیس نیواقع ا در را دور بزنند. رانیا هیعل

به روابط خود با  کایشدن توسط آمر میتا بدون تحر دهدیامکان م ییاروپا

 یازین رانیبا ا یتبادل مال یبرا دهدیها امکان مبه شرکت دیجد زمیمکان نیا گرانلیتحل یبرخ دهیبه عق ادامه دهد. رانیا

 نداشته باشند. فتیسوئ ستمیبه س

 

ها موفق به تسخیر مجلس ای آمریکا، دموکراتات میان دورهدر انتخاب

نمایندگان و جمهوری خواهان نیز اکثریت خود را در سنای این کشور 

هاى کنگره دوباره رئیس نانسى پلوسى رهبر دموکرات .تثبیت کردند

فت: پلوسى گگیرد. خواه میشود و این کرسى را از پل رایان جمهوریمی

زدیک کنیم چرا که ها را در کنگره به هم نما سعى خواهیم کرد که دیدگاه

هاى قدرت خود را دارند. کنترل و متعادل کردن قدرت هر دو حزب اهرم

 کنیم!رئیس جمهور را آغاز می



 

 اقتصادی

در سوئد صحبت  TankerTracker ریبا مد یبلومبرگ در گزارش

 رانیصادرات نفت ا دهدینشان م یاماهواره ریتصاو دیگویکرده و م

بشکه در روز ادامه دارد و آمار  ونیلیم 2طبق روال گذشته در سطح 

 متینبوده و صرفا با هدف تحرک ق حیصح رانیا یمنتشر شده از سو

با خاموش کردن  رانیا یهایگزارش، کشت طبق .ردیگینفت صورت م

GPSبه سمت مقاصد عمان و سواحل  رانینفت خود ا یی، اقدام به جابجا

 نکهیجالب ا .دهندیم لیتحو انیو به مشتر کنندیم نیو هند و چ یدب

تا مانع صعود  ماندساکت ب دهدیم حیرو، ترج شیمطلع بوده، لکن با توجه به انتخابات پ رانیا یاقدام مخف نیاز ا کایآمر

صادرات نفت است، استفاده  یکه نشان از کاهش ظاهر رانیا یرسم یهااز انتشار داده کایعالوه آمره نفت شود! ب متیق

 .کندیم یغاتیتبل

 

 نیا. شده است رانینفت از ا دیمجوز تداوم خر افتیموفق به در ایتالیا

را  وروی یبه منابع ارزی امکان دسترس رانیبه ا رایاست، ز یموضوع مهم

 رانینفت ا دیکه مجوز تداوم خر ییکشورها کا،یآمر می. طبق تحردهدیم

 EscrowAccount ژهیحساب و کیپول را در  یستیبا رند،یگیرا م

 ازهشود و اج رانیدارند و تا صرف صادرات کاال به ا خود نگه یبه پول مل

 .و انتقال پول به خارج را ندارند لیتبد

 

بانک و دو  یک یسینورهی: از فردا پذگفت ییو دارا یامور اقتصاد ریوز

 یرا به سمت ینگینقد دیبا یمال نیدر تام شود.یآغاز م یشرکت دولت

 شود. لیتبد یکه از حالت تورم زا به موتور رشد اقتصاد میکن تیهدا

 طیعبور از شرا یجلب مشارکت مردم برا»وزارت اقتصاد  یکار تیاولو

سهام دولت به بخش  ینقش بورس، واگذار تیتقو است. «یکنون

رشد و توسعه،  ندیآدولت در فر یهاییدارا ریتاث شیافزا ،یخصوص

مهم وزارت اقتصاد  یهاتیاولو یبانکها و اصالح نظام بانک یسازفعال

 د.هستن



 

را منتشر  97تابستان  کاریروین یریطرح آمارگ جینتا رانیمرکز آمار ا

 2/12که  دهدینشان م ترشیساله و ب 10افراد  یکارینرخ ب یبررس کرد.

 نیا راتییروند تغ اند.بوده کاری(، بکاریفعال )شاغل و ب تیدرصد از جمع

 زانیبه م 96شاخص نسبت به تابستان  نیاز آن است که ا ینرخ حاک

هزار نفر  237کشور  با  کاریب تیداشته است و جمع شیدرصد افزا 7/0

 10 نیشاغل تیجمع است. دهیهزار نفر رس 326و  ونیلیم 3به  شیافزا

هزار نفر بوده که نسبت  956و  ونیلیم 23فصل  نیدر ا شتریساله و ب

 داشته است. شیهزار نفر افزا 158به فصل مشابه سال قبل 

 

 طیو عبور از شرا دیتول تیتقو ی: براگفت یاتیسازمان امور مال سیرئ

و در  میرا کاهش ده دیتول اتیمال میکه بتوان میبرو یبه سمت دیبا یفعل

 25نسبت به سود آنها  یدیتول یبر عملکرد واحدها اتیحال حاضر مال

 یفعل طیدر شرا میتوانیدهد که ما میدرصد است و مطالعات ما نشان م

 زهیمکان یهاصندوق یراه انداز .میکاهش ده صددر 20رقم را به  نیا

 ستمیشدن است. با اتصال فروش به س ییفروش در مجلس در حال نها

 .رسدیقل مبه حدا یاتیپوزها، امکان فرار مال قیکشور از طر یبانک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بازارهای جهانی
 

 نام مواد 12/08/1397 19/08/1397 تغییر هفتگی

 نفت 72 69 ٪-17/4

 طال 1.233 1.210 ٪-87/1

 بیلت 457 460 66/0٪

 مس 6.306 6.039 ٪-23/4

 روی 2.548 2.504 ٪-73/1

 آلومینیوم 1.978 1.956 ٪-11/1

 سنگ آهن 75 77 67/2٪

 سرب 2.005 1.965 ٪-2

 متانول 405 360 ٪-11/11

 اوره 316 317 32/0٪

 

 گرفت تصمیم کمیته نای تورم، و کار بازار شرایط درک به توجه با کرد اعالم ایاطالعیه در رزرو فدرال آزاد بازار کمیته

 قوی، کار ازارب که کرد اعالم رزرو فدرال .کند حفظ درصد 25/2 تغییر بدون را بهره نرخ برای خود گذاریهدف بازه تا

 سپتامبر ماه در .دهستن تصمیم این اتخاذ برای عواملی عنوان به خانوارها سوی از کرد هزینه افزایش و بیکاری نرخ کاهش

 2018 سال طول در که داد تغییر درصد 25/2 به 2 از افزایش درصد 25/0 با را بهره نرخ رزرو فدرال میالدی جاری سال

 مالی بحران دلیل به را بهره نرخ رزرو فدرال .کرد بهره نرخ افزایش به اقدام بار سومین برای آمریکا مرکزی بانک میالدی

 افزایش به اقدام راخی سال 3 در و بود داشته نگه پایینی بسیار سطح در آمریکا اقتصاد تحریک منظوره ب سال چندین برای

 .دهد افزایش را بهره نرخ دیگر یکبار میالدی 2018 سال پایان از قبل تا که رودمی انتظار و کرد بهره نرخ تدریجی

 

 نفت

 وسنت  84دالر و  59ا به به نقل از رویترز، قیمت هر بشکه نفت خام آمریک. ها بودیمشاهد سقوط قیمت، در بازار نفت

های آینده ماهکند شدن رشد اقتصاد جهانی طی احتمال  .سنت رسید 64دالر و  69به  دریای شمالقیمت نفت برنت 

فت در این ازار نجمیل احمد تحلیلگر ب .های بخش عرضه نفت از جمله تبعات تحریم ایران سایه افکنده استبر ریسک

ی، بازار تصاد جهانها علیه ایران قبال بر قیمت نفت اثر گذاشته است. به دلیل وضعیت بالتکلیف رشد اقباره گفت: تحریم

قاضا برای تهش رشد تقاضا تمرکز دارد، در حالی که کند شدن رشد اقتصاد جهانی، کاانداز هم اکنون بیشتر روی چشم

 .کندها میهای آینده ریسکی را متوجه قیمتنفت در طی ماه



 

موثر است. در  کاهش ارزش پول ملی اقتصادهای رو به رشدی نظیر هند و اندونزی در آسیا نیز در افت تقاضا برای نفت

خش عرضه، به در ب .کندن را تهدید میری میان آمریکا و چین رشد این دو اقتصاد بزرگ جهاعین حال، اختالفات تجا

مشتری عمده  8روزه برای  180نفت زیادی در بازار وجود دارد. واشنگتن معافیتی  ،های ایرانرغم آغاز رسمی تحریم

ین بدان معناست که ا .نفت ایران یعنی چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، یونان، تایوان و ترکیه در نظر گرفته است

یکا و سیه، آمرتواند بخش قابل توجهی از فروش نفت را ادامه دهد. این در حالی است که تولید نفت روفعال میایران 

 .کننده بزرگ نفت جهان در حال افزایش استتولید 3ن عربستان، به عنوا

 

 سنگ آهن  –فوالد 

در . رسید تن هر در دالر 481 به درصدی 7/1با افزایش  گذشته هفته در چین بیلت هرتن تولید هزینهدر حوزه فوالد، 

همین عامل مانعی برای  درصدی در هفته گذشته مواجه شده و 16 کاهش با تانگشان بیلتبینیم که موجودی انبارها می

 سطح کمترین که بوده تن هزار 6/151 ر چیندانبارها  موجودی جمع ها بوده است. بر اساس این گزارش،کاهش قیمت

، از قیمت (تولید رشد) فوالدسازان تقاضای رشد البته و چین بنادر موجودی نزولی روند تداوم با. اما است اخیر هایماهدر 

رشد  درصد با 62درصد و سنگ آهن عیار  3/3درصد با رشد  58سنگ آهن هم حمایت شد. بطوریکه سنگ آهن عیار 

 رقم هب جمعه روز معامالت پایان در چین بنادر در آهن سنگ هفتگی موجودیدرصدی در هفته اخیر مواجه شد.  48

 .است داشتهدرصدی  46/1 هفتگی کاهش که دیرس تن میلیون 7/139

 

 فلزات رنگین

 آمارهای طبق برها با افت قیمت به کار خود خاتمه دادند. وضعیت تعریف چندانی و اکثر کامودیتی در فلزات رنگین

 15 به یکنزد رشدی با اکتبر ماه در کشور این سوی از مس کنسانتره واردات میزان چین، گمرک سوی از شده منتشر

 مس نسانترهک واردات مجموع ترتیب این به .است رسیده تن میلیون 57 به گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در درصد

 ساالنه یشافزا رقم این که رسیده تن میلیون 56 به میالدی 2018 سال از شده سپری ماهه 10 بازه در چین سوی از

 روند شدن آرام احتمال از گزارشی در شانگهای فلزات بازار موسسه با این حال .کندمی منعکس را درصد 19 سطح در

 سوی از مس ترهکنسان واردات مجموع نهاد این برآوردهای طبق بر .داد خبر میالدی جاری سال پایانی ماه 2 در واردات

 .کرد خواهد تجربه 2017 سال به نسبت را درصدی 20 تا 15 رشد نرخ میالدی جاری سال در چین

 

 



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 نفت سپاهان 

ای را برای العادهدر راند صعودی اخیر، بازدهی فوق نمادهایی است کههای نفتی، نفت سپاهان یکی از در گروه فرآورده

 . نفت سپاهانالعاده شرکت طی یک سال اخیر بوده استده و دلیل این مساله، عملکرد فوقسهامدارانش به ارمغان آور

 1.218رد ریال )میلیا 1.279میلیارد ریال سود عملیاتی و  1.360میلیارد ریال فروش،  5.268ماهه  3در حالی طی دوره 

 2.988یاتی ، به سود عملیمیلیارد ریال 6.442ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت که در فصل تابستان با فروش 

جموع باید گفت مریال( دست یافته است. در  2.907میلیارد ریالی )به ازای هر سهم  3.052و سود خالص  میلیارد ریالی

ایطی است که ریال سود محقق نموده و این در شر 4.125میلیارد ریالی،  11.710در نیمه نخست امسال با فروش  شسپا

ته مهم نک به ازای هر سهم بوده است. ریال 915میلیارد ریال و سود خالص  8.083فروش دوره مشابه سال گذشته 

اگر  ودرصد در تابستان رسیده  49درصد در فصل بهار به  36نکه حاشیه سود ناخالص شرکت از درخصوص شسپا ای

 تومانی در دسترس خواهد بود. 1.000شرکت با همین فرمان پیشروی کند، سود 

 9.324رآمد د 96ماه ابتدایی سال  7در حالی طی  کنیم. این شرکتشسپا را بررسی میماه به ماه در ادامه عملکرد 

، 1.756، خرداد 1.974، اردیبهشت 1.417ماه ابتدای سال جاری )فروردین  7لیارد ریالی را کلید زده که این رقم برای می

توان گفت که یارد ریال بوده است. بنابراین میمیل 14.767( 3.056، مهر 2.765و شهریور  2.075، مرداد 1.747تیر 

رآمد ماهانه دی در مبلغ فروش داشته و البته نکته مهم اینکه ددرص 58شسپا نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد 

 شرکت با شیب مناسب در حال رشد است.

یلیون ریالی م 38بینیم که نرخ فروش این محصول از فروردین سال جاری از سطوح روانکارها مینرخ فروش  بررسیدر 

ن نرخ فروش !! میانگیمیلیون ریالی رسیده است 70یک به های نزدیمتدرصدی به ق 80به ازای هر تن با رشد بیش از 

ن نرخ فروش میلیون ریالی قرار داشته که میانگی 38در سطوح  96ماهه سال  12هر تن روانکارها در حالی طی دوره 

با یون ریال برسد. میل 55رود میانگین نرخ فروش تا پایان سال به بیش از میلیون ریال بوده و انتظار می 49سال جاری 

کت از محل آمد شردرصد در 70هزار تومانی و این نکته که بیش از  10های بیش از ه به ثبات نرخ ارز در قیمتتوج

میلیارد ریال برسد. بنابراین بدیهی  هزار 27رود درآمد شسپا تا پایان سال به بیش از شود، انتظار میصادرات تامین می

 افزایش خواهد یافت.   96است که سود سال جاری به شکل با اهمیتی نسبت به سال 
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت نفت سپاهان 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 پتروشیمی خراسان 

عاید  ساز خواهیم رفت که طی مدت مذکور بازدهی مناسبی راهای اورهوه پتروشیمی به سراغ یکی از شرکتدر گر

د ریال سود میلیار 591میلیارد ریال فروش،  1.523ماهه  3سهامداران خود کرده است. این شرکت در حالی طی دوره 

 2.041ش ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت که در فصل تابستان با فرو 370میلیارد ریال ) 663عملیاتی و 

ریال(  731ر سهم میلیارد ریالی )به ازای ه 1.307میلیارد ریالی و سود خالص  1.250لیارد ریالی، به سود عملیاتی می

ریال سود  1.101میلیارد ریالی،  3.564دست یافته است. در مجموع باید گفت خراسان در نیمه نخست امسال با فروش 

ریال به  606میلیارد ریال و سود خالص  2.430ه سال گذشته محقق نموده و این در شرایطی است که فروش دوره مشاب

درصد در  70ه ماهه ب 3درصد در دوره  52ازای هر سهم بوده است. نکته مهم در خراسان اینکه حاشیه سود ناخالص از 

 ماهه افزایش پیدا کرده است.  6دوره 

 2.900فروش  به 96ماه ابتدایی سال  7دوره رسیم. پتروشیمی خراسان در حالی طی رد ماهانه میاما به بررسی عملک

، تیر 532داد ، خر622اردیبهشت ، 368فروردین ماه نخست سال جاری ) 7میلیارد ریالی دست یافته بود که این رقم در 

راسان نسبت ختوان گفت که بنابراین می میلیارد ریال بوده است. 4.194( 630، مهر 684و شهریور  787، مرداد 570

 درصدی در فروش داشته است. 44مشابه سال گذشته، رشد به دوره 

 15.310 – 11.907 – 11.416 - 10.795  - 12.583ماه ابتدای امسال به ترتیب  7نرخ فروش اوره صادراتی شرکت در 

اه به ترتیب مریال به ازای هر کیلو بوده است. گفتنی است، نرخ فروش اوره و دالر در شهریور  21.466 – 19.977 –

میلیارد  46ماه  تومان بوده است. نکته منفی اینکه درآمد اوره صادراتی خراسان در حالی طی مرداد 7.500دالر و  286

سیده است و البته رمیلیارد تومان  20میلیارد تومان و در مهر ماه به  29تومان بوده که این رقم برای شهریور ماه به 

ه نظر اوره سازها ر انبار دارد. این مشکل در کرمانشاه هم وجود داشت. بهزار تن اوره موجود د 70 – 60شرکت در حدود 

رایط به نظر ششته است. با این های فروش بر این مساله سرپوش گذابا مشکالتی مواجهند اما رشد نرخ در بخش صادرات

 ریالی تا پایان سال را داشته باشد. 2.500رسد خراسان توانایی رسیدن به سود می
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میلیون ریال -فروش ماهانه شرکت پتروشیمی خراسان 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 صنعتی بهشهر 

رول و درصدی کلست 40در گروه غذایی و مواد آشامیدنی، غبشهر پس از فشار عرضه روزهای اخیر و کاهش بیش از 

ماهه شرکت خواهیم داشت. غبشهر در  9ه گزارش ب!! ابتدا نگاهی تومانی به تعادل رسید... 250های چربی، در قیمت

ریال سود به  37میلیارد ریال سود عملیاتی محقق کرد و در انتها به  229میلیارد ریال فروش زد،  6.017کوارتر اول 

د ریال، سود میلیار 5.923؛ بطوریکه فروش در این دوره به فت. در کوارتر دوم وضعیت بدتر شدازای هر سهم دست یا

سطه افزایش نرخ بواریال رسید. اما در کوارتر سوم  21میلیارد ریال و سود خالص به ازای هر سهم به  110عملیاتی به 

یارد ریال میل 326میلیارد ریالی،  6.353ماهه فصل تابستان با فروش  3فروش، وضعیت کمی بهبود یافت. شرکت در 

بد. حاشیه ها به افزایش سطح سودآوری شرکت افزایش یال سود خالص محقق کرد تا امیدواریریا 99سود عملیاتی و 

که رشد خوبی  درصد بوده 8/9درصد و در کوارتر سوم  9/5صد، در کوارتر دوم در 4/5سود ناخالص شرکت در کوارتر اول 

 کرده است. 

ن شرکت در حالی آذر ماه دارد، خواهیم داشت. ای 30در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه غبشهر که سال مالی منتهی به 

اری به )دی ماهه سال ج 10که فروش میلیارد ریالی را محقق نمود  18.014درآمد  96ماهه ابتدای سال  10طی دوره 

، 1.629د ، مردا2.340، تیر 2.230، خرداد 2.141، اردیبهشت 1.433، فروردین 2.315، اسفند 2.062، بهمن 1.647

سبت به دوره نبه میلیارد ریال رسیده است. بنابراین باید گفت که فروش شرکت  20.824( 2.706و مهر  2.294شهریور 

 ده و رشدشدرصدی داشته است. نکته مهم اینکه بیشتر درآمد فروش در مهر ماه محقق  5/15 مشابه سال گذشته، رشد

 ها تاثیر خوبی بر عملکرد شرکت داشته است. نرخ

فروش  درصد( 81هزار تن )حدود  490که فروش محصول داشتههزار تن  601جمعا حدود  96ی شرکت در سال مال نیا

دلیل افت  وهزار تن رسیده  405به  97است، مقدار فروش شرکت از ابتدای سال روغن نباتی آزاد بوده است. گفتنی 

ط نرخ فروش های فروش، در حالی متوسمحصوالت بوده است. در بررسی نرخ مقدار فروش، تالش برای افزایش نرخ فروش

حصول از ابتدای وش این مریال بوده که نرخ فر 44.800ماهه سال گذشته به ازای هر کیلو  12روغن نباتی آزاد در دوره 

وجه ست. با تاریال رسیده  51.773ماه ابتدای دوره به  10ریال و متوسط نرخ  62.314ریال به  45.887سال مالی از 

وارتر چهارم عملکرد رود شرکت در ک(، انتظار میهای روغنی و روغن خام )مواد اولیه شرکتموارد مطروحه و افت نرخ دانه

 ماهه محقق شود.  12به هملکرد کوارتر دوم داشته باشد و سود خوبی در دوره  به مراتب بهتری نسبت
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت صنعتی بهشهر 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 تحلیل بنیادی

 بررسی شرکت ایران تایر

 

 

 
 

 

 معرفی

 9240به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و تحت شماره  1343اردیبهشت ماه  21شرکت در تاریخ  -

ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در اداره ثبت شرکت 10100387143و شناسه ملی  1343سال 

از وزارت  1344ه اسفند ما 27مورخ  55396تحت مجوز شماره  1344برداری از کارخانه در اسفند ماه بهره

در  1355به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال  1354صنایع و معادن آغاز گردیده است. شرکت در سال 

 بورس اوراق بهادار تهران در گروه الستیک و پالستیک با نماد پتایر پذیرفته شده است. 

آالت کشاورزی و راهسازی موضوع اصلی فعالیت شرکت، تولید انواع تایر خودروهای سواری، سنگین، ماشین  -

 باشد.می

 

 ترکیب سهامداران

 درصد سهامدار

 51 شرکت گسترش پایا صنعت سینا

 87/12 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

 95/4 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

 28/1 شخص حقیقی

 27/1 شخص حقیقی

 13/1 شخص حقیقی

 5/27 سایر



 

 ترکیب اعضای هیات مدیره

 

 

 فروشبازار 

ه فروش ببزرگترین مشتریان محصوالت شرکت، نمایندگان فروش هستند که در سراسر کشور در یک شبکه بزرگ اقدام 

بدلیل عدم  نمایند و از دیگر مشتریان محصوالت شرکت، خودروسازهای داخلی بوده که متاسفانهو توزیع محصوالت می

ا به رپرداخت به موقع وجه حاصل از محصوالت فروخته شده از سوی خودروسازها، این شرکت فروش محصوالت خود 

رد گسترش دستور کار خود دایکی از اهداف کوتاه مدتی که شرکت در حال حاضر در خودروسازها محدود نموده است. 

بازارهای  هدرصد )ریالی( از محصوالت شرکت ب 5حدود  ،1397بازارهای صادراتی بوده و در شش ماهه ابتدای سال 

 صادراتی ارسال شده است.

ارت صنعت، معدن الزم به ذکر است در تاریخ تهیه گزارش به دلیل ایجاد توازن در بازار طبق بخشنامه صادره توسط وز 

ماهه دوم  6در  تجارت تا اطالع ثانوی صادرات هر نوع تایر ممنوع اعالم شده که در صورت ادامه این ممنوعیت شرکت و

 .سال جاری فروش صادراتی نخواهد داشت

 

 تغییرات در تولید

  1397ال سبه خط تولید، تولید تایر رادیال سیمی در 1397ماهه دوم سال  6دستگاه پرس پخت در  4با ورود 

 .ایش خواهد داشتافز

  تولید رادیال  یش ظرفیتدرصد افزا 5با اجرای طرح تغییر فرآیند پخت از بخار و آب گرم به تمام بخار در حدود

 .گیردبرداری قرار میمورد بهره 1397در نیمه دوم سال داشت که  سواری خواهد

  سایز  21 به 15 رادیال از مجموعاًمحصوالت  انواعدر جهت تنوع بخشی به محصوالت به ویژه در بخش رادیال

 .ایز افزایش یابدس 30به  1400گردد تا سال بینی میگذاری شده است و پیشدر سال جاری هدف



 

 مواد تشکیل دهنده الستیک

شود که هر یک در عملکرد تایر و نیز ساختمان الستیک از مواد شیمیایی، طبیعی و معدنی مختلفی استفاده می

 .کنندنقش خاصی را ایفاء میدرجریان تولید آن 

 : ترین مواد تشکیل دهنده تایر به شرح زیر استاصلی

 کائوچو 

 :کننداز نظر تهیه و فرآوری، کائوچو را به سه دسته تقسیم می

 (Natural Rubber) کائوچوی طبیعی

 (Synthetic Rubber) کائوچوی مصنوعی

 (Reclaim Rubber) کائوچوی بازیافتی

روید، به از شیره درخت مخصوصی که در مناطق استوایی و کشورهایی نظیر مالزی و تایلند می کائوچوی طبیعی

 .آیددست می

 .اشاره کرد SMR اتوان به کائوچوی استاندارد مالزی یی طبیعی میهای تجاری کائوچوترین ناماز معروف

توان عی میاز انواع کائوچوی مصنو نیز از مشتقات نفتی و محصول کارخانجات پتروشیمی است. کائوچوی مصنوعی

 .را نام برد (SBR) و استایرن بوتادین رابر (BR) رابر بوتادین

خصوصیات  های مختلفی از کائوچوی طبیعی و مصنوعی هستند که این نسبت بهیک از اجزا مختلف تایر شامل نسبتهر 

عالی است و به  مقاومت حرارتی باال و چسبندگی فیزیکی مورد نیاز بستگی دارد. به عنوان مثال کائوچوی طبیعی دارای

 .ها بیشتر کاربرد داردتر تایر مثل الیهاین دلیل در اجزا درونی

 دوده 

بخشد. ساختار یاضافه کردن دوده به کائوچو باعث افزایش مقاومت سایشی تایر شده، خواص مکانیکی آن را بهبود م

گاهی رد.گیالی وجود دارد و دوده در این فضاها قرار میآن، فضاهای خهای ای است که در بین مولکولکائوچو به گونه

 .شودای نظیر کربنات کلسیم یا کائولن نیز استفاده میهای غیر دودهاوقات عالوه بر دوده از پرکننده

 

 

 

 



 

 نخ 

نایلون، ریون یا پلی ها باشد. جنس نخهای نخی پوشش داده شده با آمیزه )خمیر( الستیکی میبدنه اصلی تایر شامل الیه

های نخی، تحمل فشار شود. وظیفه الیههای نخی بکار رفته در تایر، منجید یا کارکاس گفته میاستر است. به مجموع الیه

 .باشدباد از داخل تایر و بار وارد شده به تایر از خارج می

 

 سیم 

های فوالدی از سیم گیرد و طوقه )بید( نام دارد،به منظور ایجاد استحکام کافی در بخشی از تایر که روی رینگ قرار می

ها ضمن آنکه دارای پوشش مسی یا برنزی هستند توسط آمیزه الستیکی نیز پوشش داده شده، شود. این سیماستفاده می

 .دهندهای طوقه را تشکیل میپس از چند دور تابیده شدن، با مقطعی به شکل مربع یا ذوزنقه مجموعه سیم

های فوالدی با قطر و های تایرهای باری تمام سیمی از سیممربند تایرهای رادیال سیمی سواری و در الیههمچنین در ک

 .گرددضخامت مشخص استفاده می

 

 

 )به درصد( نسبت مواد اولیه تشکیل تایر

 

 46-42 کائوچو

 26-22 دوده

 15-11 سیم

 5-3 نخ

 15-12 سایر

 

 انواع تایر از لحاظ ساختار

 بایاس (2           رادیال   (1

باشد به این صورت ن مصرف کائوچوی طبیعی و مصنوعی مینسبت میزاترین مشخصه در ساختار این دو نوع تایر اصلی

 های بایاس است.های رادیال مقدار کائوچوی طبیعی استفاده شده بیشتر از تایرکه در تایر

 

 



 

 تفاوت تایر رادیال و بایاس

 استحکام

 رادیال، تایرهای یپارگ صورت در که است حالی در این و شوندمی سوراخ ها رادیال از تر ساده بسیار بایاس تایرهای

 .شوند تعویض باید و هستند ترمیم قابل غیر عموما دیگر نوع اما کرد ترمیم را هاآن توانمی

 گرما برابر در مقاومت

 دلیل همین به کنند؛ وزیعت موثرتری صورت به تایر سطح تمامی در را گرما توانندمی ساختار نوع دلیل به رادیال تایرهای

 .هستند ترمناسب زیاد هایسرعت و طوالنی هایمسافرت برای

 تایر عمر

 تایرهای نتیجه در. است هادیالرا از کمتر هاآن مقاومت و عمر طرفی از اما باشند هارادیال از تر ارزان بایاس تایرهای شاید

 دارند بایاس نوع برابر شش تا دو عمری رادیال تایرهای موارد برخی در. است تر صرفه به دیگر نوع به نسبت رادیال

 

 روند قیمت جهانی کائوچوی طبیعی و مصنوعی

 



 

با توجه به مفروضات قید شده در جدول زیر که در آن نرخ جهانی کائوچو طبیعی به دالر و قیمت کائوچوی مصنوعی  

قار داده شده است. همچنین نرخ دالر به منظور تامین مواد اولیه وارداتی برای سه ماهه به قیمت روز بورس کاالی داخل 

سازی نرخ دالر افزایش نرخ ه شده است. در نهایت نیز با آزادتومان در نظر گرفت 8.500پایانی سال جاری و سال آینده 

سازمان حمایت  97که در مرداد ماه سال )الزم به ذکر است  شود.سازی دیده میهای تایردرصدی برای شرکت 35مجدد 

بینی از سازی اعطا کرد با وجود شرایط فعلی و پیشدرصدی را به شرکت های تایر 9از مصرف کننده مجوز افزایش نرخ 

درصدی را به سازمان حمایت نموده است و در انتظار پاسخ  35سازان درخواست افزایش نرخ آینده انجمن صنفی تایر

 باشد(.میسازمان مذکور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفروضات 

  98سال   97نیمه دوم سال   

 1.511 1.511 کائوچوی طبیعی)دالر(

 45 45 هزینه حمل)دالر(

 133.000.000 133.000.000 کائوچوی مصنوعی)ریال(

 85.000 85.000 دالر )ریال(

 %0 %35 افزایش نرخ مجدد

 %0 %0 تخفیف

 %30 %0 تورم انرژی)آب،برق..(

 %30 %0 تورم دستمزد



 

 

 45تا  30درصد باشد، )با توجه به اینکه بین  40کنند، ها دریافت میدر صورتیکه افزایش نرخی که شرکت -

باشد درصد می 100باشد اختالف قیمت ارز رسمی کنونی و نیمایی چیزی حدود درصد مواد اولیه وارداتی می

تومانی به ازای هر سهم را متصور  97توان سود می 98سال  چنین افزایش نرخی دور از ذهن نیست.( برای

 شد.

 نظر کارشناسی

 98و  97سال  با تک نرخی شدن ارز و اخذ مجوز افزایش قیمت مناسب تایر، شرکت ایران تایر سودهای مناسبی را برای

به چشم  98ل صنعت در سا خواهد ساخت. اما در صورت عدم توازن در افزایش بین این دو مؤلفه آینده روشنی برای این

 خورد.نمی

 

 

 

 شش ماهه اول  سال 96دوره مالی

97

 شش ماهه دوم 

کارشناسی 97

 سال 98 سال 97

2,258,1231,196,9122,123,8153,320,7274,148,642فروش

 3,692,564- 2,845,506- 1,841,398- 1,004,108- 1,974,195-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

283,928192,804282,417475,221456,077سود )زیان( ناخالص

 200,785- 154,450- 77,225- 77,225- 162,376-هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

 57,112- 57,112- 28,556- 28,556- 52,929-خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

68,62387,023176,636263,659198,180سود )زیان( عملیاتی

 77,246- 61,831- 32,247- 29,584- 64,419-هزینه های مالی

6,6533,0983,0986,1966,196خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

10,85760,537147,488208,025127,130سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

00000مالیات

10,85760,537147,488208,025127,130سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

00000سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

10,85760,537147,488208,025127,130سود )زیان( خالص

38211515726444سود هر سهم پس از کسر مالیات

286,469286,469286,469286,469286,469سرمایه



 

 تایم فریم روزانه  –تحلیل تکنیکال ایران تایر )پتایر( 

( نمودیم. همانطور که در تصویر 1،2،3های حرکتی اخیر را لیبل گذاری )در تحلیل تکنیکال شرکت ایران تایر، سیکل

باشند با این تفاوت که در حرکت سوم، سیکل مشخص شده دارای زمان حرکتی یکسان می 3باشد، هر مشخص می

ه پتایر پس از . بنابراین این انتظار وجود دارد کسرعت و مقدار رشد به مراتب بیشتر از رشد و افت اخیر بوده است

، تا 3ریالی به مدار رشد بازگشته و در رفتاری مشابه با سیکل حرکتی شماره  3.000های سازی در حوالی قیمتکف

 MACDگیری واگرایی مخفی مثبت بین نمودار قیمتی و اسیالتور ریالی پیشروی داشته باشد. شکل 6.000های قیمت

 شود به زودی شاهد برگشت سهم به مدار رشد باشیم. بینی میها داشته و پیشضعف فروشنده نشان از

 

 

 

 

 



 

 ایران و انرژی ماه بورس کاالآبان سومگزارش معامالت هفته 

 بورس کاال رینگ صنعتی

ال از سوی تنها دو بخش فوالدی و مسی فعال بودند که به خصوص در بخش فوالد شاهد عرضه با تناژ باهفته گذشته 

ل معادل نوع محصو 18آهن و فوالد مبارکه اصفهان بودیم، به طوری که تنها شرکت ذوب آهن اصفهان های ذوبشرکت

وز یکشنبه کنندگان تمام آن فروش رفت. در بخش مس، کاتد مس در رتن عرضه کرد که با استقبال تقاضا 79،090با 

رسد ظر میندرصد کاهش داد؛ به  9، ایران قیمت پایه را هنگام معاملهعرضه شد که در نهایت شرکت ملی صنایع مس 

 باشد.ها در بخش مس های بازار، جهت اصالح نرخاین روشی تازه جهت همسویی با قیمت

اال رقم تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس ک 214.009 عرضه بیش از 15/08/97 شنبهسهدر هفته منتهی به 

 191.039له شد ، البته رقمی که نهایتا در تاالر صنعتی معامتن افزایش داشته 58.880خورد که نسبت به هفته گذشته 

رو ن روبهت 303.624برابری معادل  4/1داشت و با تقاضای حدود  افزایشتن  61.880نسبت به هفته قبل  تن بود که

 گشت. 

مل بوده، که شا یتن محصوالت فوالد 185.700بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به 

مبارکه  شرکت فوالد یدیورق تولتن انواع  139.360 میلگرد و تیرآهن تولیدی شرکت ذوب آهن اصفهان،تن  79.090

تن انواع  28.309 .رقابت شدقلع اندود در ورق  هیپا متیدرصد نسبت به ق 52که تا  خوزستانو فوالد اکسین اصفهان 

یمت به ق تن از این محصول  3.620تنها که  رانیمس ا عیصنا یمل تن کاتد مس شرکت 5.000 محصوالت مس شامل

 عیصنا و راد شمال لیگ ران،یمس ا یمل یهاشرکت یمفتول مس از سو تن 3.240 نیمعامله شد. همچنریال  516.101

وی این هفته و ر در بخش آلومینیوم معامله شدند؛ الیر 542.606 هیپا متیشد که به ق ضهمس کاشان عر یایدن یدیتول

  ای صورت نگرفت.عرضه

ین محصوالت ببرابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در  95/12با تقاضایشرکت ذوب آهن اصفهان  14تیرآهن 

با نسبت  نذوب آهن اصفها  27تیرآهن عرضه شده این هفته داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه مربوط به محصول 

 برابری بوده است.  58/10

فوالد  Bرم گورق . در این بین بودهزار ریال  2.654.964.787مس  و هزار ریال 7.905.684.898 فوالدارزش معامالت 

 .ته استهزار ریال بیشترین ارزش معامله در این هفته را داش 3.253.145.280با ارزش معامله  مبارکه اصفهان

 .بود آبان دومهفته ارزش معامالت  برابر 57/1هزار ریال بوده که  10.560.649.685ارزش کل معامالت رینگ صنعتی 

 

 

 



 

 بورس کاال رینگ پلیمری

به کاهش  اعالم شد، با توجه ریال 84.194قیمت دالر نیمایی براساس  13/08/1397های پایه در روز یکشنبه قیمت

 بودیم. درصدی قیمت دالر، در تمامی گریدها شاهد کاهش قیمت 8های جهانی و کاهش قیمت

معامله  هزار ریال با حجم 4.980.732.905ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در بورس کاال در هفته گذشته، 

 درصد افزایش یافته است.  16و  7باشد که به ترتیب نسبت به هفته گذشته تن می 49.952

 85.399پایه معادل  با قیمت 209AAتنها پلی اتیلن سبک خطی  ،در محصوالت عرضه شده توسط پتروشیمی شازند

به پلی اتیلن  های کاالیی عرضه شده رقابت قیمتی داشتند و بیشترین درصد رقابت مربوطریال معامله شد و بقیه گروه

 ت پتروشیمی شازندارزش کل معامال ، بر این اساسباشددرصد رقابت می 4/3با  CRP100Bسنگین لوله مشکی 

هزار  146.591.748تن بوده است. پتروشیمی تبریز با ارزش معامله  3.080هزار ریال و حجم معامالت  308.595.849

یرن انبساطی نها پلی استابه طوریکه تدرصدی داشته،  13 تن نسبت به هفته گذشته افزایش 1.339حجم معامله  وریال 

ه شدند. در معاملدرصد رقابت مورد معامله قرار گرفت و بقیه محصوالت بر روی قیمت پایه  30در این گروه با  200

ابت قیمتی معادل رق 0075پتروشیمی بندر امام تمامی محصوالت با قیمت پایه معامله شدند و تنها پلی اتیلن سبک فیلم 

تن از  2.583هزار ریال با حجم معامالت  288.036.189درصد داشته است. پتروشیمی نویدزرشیمی با ارزش معامله  3

 107.515دل که با قیمت پایه معا ZB440Lامی گریدها، جز پلی پروپیلن شیمیایی کنندگانی بود که در تمجمله عرضه

با  ZH525Jلم رقابت قیمتی داشته است.  بیشترین رقابت در شرکت مذکور مربوط به پلی پروپیلن فی ریال معامله شد،

 115.894.438پتروشیمی آریاساسول با ارزش معامله باشد. تمامی محصوالت عرضه شده توسط درصدی می 28رقابت 

پلیمری به ترتیب  تن بر روی قیمت پایه معامله شدند. عمده معامالت انجام شده گروه 1.254هزار ریال با حجم معامالت 

 1.055.133.332مربوط به پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی امیرکبیر و پتروشیمی مارون با ارزش معامالت 

 تن بوده است.  3.168و  6.114،  9.009هزار ریال و حجم معامالت  331.860.078و   581.420.144،

ی اتیلن پتروشیمی تبریز و پل  200پلی استایرن انبساطی م، پروپیلن ج HP525Jبیشترین رقابت قیمتی مربوط به 

قابل ند. درصد رقابت شد 30و  30،  35حدود در باشد که به ترتیب میپتروشیمی تندگویان  TG645ترفتاالت نساجی 

 تیبپتروشیمی امیرکبیر به تر 209AAو پلی اتیلن سبک خطی  EX3ذکر است محصول پلی اتیلن سنگین اکستروژن 

 درصد رقابت کردند. 5و  2در حدود 

 

 



 

 بورس کاال رینگ شیمیایی

 2الت معام باشد که ارزشتن می 30.139هزار ریال و حجم  1.537.544.613ارزش کل معامالت در رینگ شیمیایی 

دهنده کاهش شدید درصد افزایش یافته که این نشان 20درصد کاهش یافته و حجم معامالت نسبت به هفته گذشته 

اند. اشتهدرصد کاهش د 26تا  7های جهانی و قیمت دالر از های پایه باتوجه به کاهش قیمتباشد. قیمتها میقیمت

هگزانول  آوران، دی اتیلنیب مربوط به اسید استیک پتروشیمی فنبیشترین رقابت قیمتی در رینگ شیمیایی به ترت

 4و 12، 25 ،56پتروشیمی شازند، استایرن منومر پتروشیمی پارس و کریستال مالمین ارومیه که به ترتیب در حدود 

می خراسان با روشیریال، اوره پریل پت 19.796درصد رقابت کردند. در نهایت اوره گرانول پتروشیمی رازی با قیمت پایه 

یال، منو اتیلن ر 47.991ریال،دی اتیلن گالیکول پتروشیمی مروارید، مارون و شازند با قیمت پایه  28.531قیمت پایه

، ریال 67.788یهبا قیمت پا ریال، زایلین پتروشیمی بندرامام 59.908گالیکول پتروشیمی مارون و شازند با قیمت پایه 

معامله ریال  12.498ریال و سودکاستیک پتروشیمی اروند با قیمت پایه  54.797ت پایه امام با قیم بنزن پتروشیمی بندر

 شدند.

 

 بورس کاال رینگ کشاورزی

رد معامله تن مو 34.000هزار ریال با حجم معامله  317.782.200در رینگ کشاورزی در هفته جاری گندم با  ارزش 

یز از ابتدای درصد کاهش یافته است و معامالت زعفران ن 8ه گذشته قرار گرفت که حجم و ارزش معامالت نسبت به هفت

 هزار ریال کار خود را آغاز کردند. 23.749.440این هفته با ارزش معامله 

ته گذشته باشد که نسبت به هفمی تن 34.000هزار ریال و حجم  341.531.640ارزش کل معامالت در رینگ کشاورزی 

 یافته است. درصد کاهش 8و  6/0به ترتیب  

 

 بورس انرژی

ها مدت اما این هفته پس از شوندمتانول در بورس انرژی عمدتا از طریق دو پتروشیمی شیراز و زاگرس عرضه می

ضه کرد که تن متانول عر 2.002. در هفته گذشته پتروشیمی شیراز آوران نیز این محصول را عرضه کردپتروشیمی فن

به قیمت پایه  معادل با یک درصد بیشتر نسبتریالی  29.849نهایتا به قیمت میانگین رو و تنی روبه 2.299با تقاضا 

ریال  29.474رو و به قیمت پایه تن عرضه کرد که با همین مقدار تقاضا روبه 4.000پتروشیمی زاگرس معامله شد. 

ه قیمت پایه بن از این محصول ت 744تن متانول عرضه کرد که تنها  1.080معامله شد. در نهایت پتروشیمی فن آوران 

 ریال مورد معامله قرار گرفت. 29.474

 725و پاالیش نفت شیراز در بورس انرژی عرضه و تنها آیزوریسایکل پاالیش نفت اصفهان تن  2.000در هفته گذشته 

 معامله شد. 67.218تن آن به قیمت پایه 



 

ریال  37.000تن در هفته گذشته به قیمت پایه حدود  1.818های بندر امام، تبریز و شازند برش سنگین پتروشیمی

 معامله شدند. 

بت به قیمت درصد رقابت نس 5/0تن تقاضا داشت که با  2.000تن عرضه شد و  1.500 نایس یبوعل یمیپتروش تیفورمیر

 ریال معامله شد. 78.074پایه با قیمت متوسط 

نفتا حالل  ز و اصفهان عرضه شد که از این بین بلندینگهزار لیتر توسط پاالیش نفت شیرا 5.256در بخش حالل ها 

 19صفهان تولیدی پاالیش نفت ا 410ریال معامله شد. حالل  51،630پاالیش نفت شیراز به قیمت پایه معادل  410

 404الل ریال معامله گردید. قابل ذکر است ح 56،908درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شد و به قیمت میانگین  

 رو گردید.نفت شیراز با عدم استقبال تقاضا کنندگان روبه پاالیش

ه قیمت پایه تن آن مربوط به پتروشیمی تبریز بود که ب 100تن نیتروژن مایع در روز سه شنبه عرضه گردید که  800

عامله ریال م 3.465تن به قیمت پایه  200تن نیتروژن پتروشیمی مبین تنها  700ریال معامله شد، همچنین از  4.000

 گردید. 

بوتان صنعتی  تن 300تن گاز مایع صنعتی، بوتان و پروپان توسط پتروشیمی بندر امام عرضه شد.  900در گروه گازها 

تن تقاضا  60نها ریال معامله شد، پروپان با عدم استقبال تقاضاکنندگان مواجه گشت و همچنین ت 55.755به قیمت پایه 

 برای گاز مایع صنعتی وجود داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

نوامبر در  2لیمری در تاریخ ها، محصوالت شیمیایی و پخوراکهای جهانی در گروه در این بخش به تغییرات قیمت

فته گذشته بوده نگاهی گذاری محصوالت در بورس کاال طی هاکتبر که از عوامل تأثیرگذار بر قیمت 26مقایسه با 

 اندازیم.می

 

 ها قیمت خوراک

 اند. ها کاهشی بودهدر هفته گذشته قیمت تمام خوراک

رق آسیا جنوب ش CFRدرصد کاهش اما در  33/10شمال شرق آسیا  CFRدر  بوده، اتیلنط به کاهش نرخ مربو نیشتریب

 دالر در تن معامله شد. 938 شمال شرق آسیا CFRاند.  قابل ذکر است  اتیلن درصد کاهش داشته 03/13

 درصد کاهش داشته است.  91/7چین  CFRدرصد کاهش و نیز در  53/8پروپیلن فوب کره 

 نیچ CFRدالر در  1.050 متیدرصد در فوب کره کاهش داشته و به ق 14/1و  نیچ CFRدرصد در  19/0 نیبوتاد

 .دیرس

 

 ها قیمت شیمیایی

اشته ددرصد افزایش  18/0داخلی چین که  CFRبه جز اسید ترفتالیک در  در هفته گذشته همه محصوالت شیمیایی

 است، کاهشی بودند.

دالر  937به  970 محصول از نیا متیدرصد، کاهش داشت. ق 42/3دالر در تن معادل  33چین  CFR ک،یترفتال دیاس

 .دیرس

امله شد، یوان در تن مع 7.654درصد کاهش به قیمت  62/0داخلی چین محصول تولوئن در هفته گذشته با  CFRقیمت 

 22/2کاهشی معادل  درصد کاهش داشته ضمناً این محصول در فوب کره نیز 82/1چین این محصول  CFRهمچنین 

 .درصد داشته است

 ودرصد  24/4هند  CFRدرصد،  11/1 ایآس یجنوب شرق CFR ،49/7داخلی چین  CFR، 81/3چین  CFRمتانول در 

CFR  متانول در کاهش داشت 17/1تایوان .CFR  دالر معامله شد. 445کره بدون تغییر قیمت با قیمت 



 

دالر در  1.172درصد در تمام مقاصد تحویلی خود کاهش قیمت یافت و قیمت  2/5دالر، در حدود  5/63استایرن منومر 

CFR .چین را به ثبت رساند 

اد و به درصد کاهش قیمت را به خود اختصاص د 13/2چین و فوب کره معادل  CFRدالر کاهش در  5/26پارازایلین 

 ید. چین رس CFRدالر در  1.221قیمت 

ن این داخلی چی CFRدالر در تن معامله شد، همچنین  798درصد کاهش داشت و با قیمت  MEG  58/3چین،  CFRدر 

 درصد کاهش داشت. 81/2محصول 

  CFRر ددالر در تن در فوب کره رسید و  891درصد کاهش به قیمت  79/1زایلین مخلوط در هفته گذشته با حدود 

 درصد کاهش داشت. 59/1تایوان 

درصد  65/4 دالر معامله شد و در فوب کره 760دالر کاهش داشته و با قیمت 43درصد معادل  34/5چین  CFRبنزن در 

 دالر کاهش داشته است. 34/36برابر با 

 

 هاقیمت پلیمری

یش با قیمت دالر در هر تن افزا 5تنها در منطقه جنوب آسیا با  PVC در طول هفته مورد گزارش گروه سوسپانسیون 

 دالر مورد معامله قرار گرفت و در بقیه مناطق ثابت باقی ماند. 906

، درحالیکه دالر در هر تن کاهش قیمت داشته 20پلی اتیلن سنگین فیلم در منطقه آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا 

ن قیمت دالر در هر تن معامله شد. همچنی 1.231ا بیشترین کاهش با قیمت قیمت این محصوالت در آسیای شرقی ب

نوب شرقی معمولی  نیز در هر دو منطقه کاهش داشته، در آسیای ج  پلی اتیلن سنگین بادی و پلی اتیلن سبک خطی

وه پلی اتیلن گردالر در هر تن معامله شد.  1.091و  1.131دالر کاهش با قیمت  20و  10و آسیای شرقی به ترتیب با 

Butسبک خطی  ene  قیمت  دالر در هر تن معامله شد و کاهش 1.081درصد کاهش با قیمت  82/1در آسیای شرقی با

 باشد.درصد می 9/0این محصول در آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا در حدود 

ه شد و در دالر در هر تن مواج 20گروه پلی پروپیلن فیلم و شیمیایی در منطقه آسیای شرقی با کاهش قیمت حدود 

روپیلن گرید دالر کاهش در هرتن داشته است. در گروه پلی پروپیلن، قیمت پلی پ 10آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا 

الر در هر د 1.251ر در هر تن کاهش یافته و با قیمت دال 10نساجی و تزریقی در جنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی 

HI قاوم مدالر در هر تن رسید. پلی استایرن  1.211دالر کاهش به قیمت  25تن معامله شد و در آسیای شرقی با  PS در

ر هر تن دالر د 1.461و  1.491درصد کاهش با قیمت  68/0و  67/0آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی به ترتیب با 

 82/2 و 72/2در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی به ترتیب   GPPSمله شد و در نهایت پلی استایرن معمولیمعا

 دالر در هر تن رسید. 1.381و  1.431درصد کاهش یافته و به قیمت 



 

با  ن به ترتیبدالر کاهش در هر ت 10( در آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی با ABS) اکریلونیتریل بوتادین استایرن 

 دالر در هر تن معامله شد. 1.711و  1.661های قیمت

رتیب  با تدالر در هر تن کاهش یافته و به  16قیمت پلی اتیلن سبک و سنگین در خاورمیانه در طول هفته گذشته 

ت به کاهش قیمدرصد 65/1دالر در هر تن معامله شد. پلی پروپیلن تزریقی و نساجی  با  1.225و  1.075قیمت 

ر در هر تن دال 1.197دالر کاهش قیمت در هرتن با قیمت  20الر در هر تن رسید و  پلی اتیلن سبک خطی با د1.197

 مورد معامله قرار گرفت.

  



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 بورسی

افشا،  یهاستورالعملاصالحات انجام شده در دنظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، از الزم االجرا بودن  ریمد

اساس  بر اد.خبر د 97آذر  لیاز اوا تیریمد یریگزارش تفس هیضوابط ته نیو معامالت بورس و فرابورس و همچن رشیپذ

ماد ناشر (، نیمنف ایدرصد نوسان کند )مثبت  20از  شیب یروز کار 5 یسهام شرکت ط متیچنانچه ق د،یاصالحات جد

 .ابدییقرار گرفته و پس از آن انجام معامالت ادامه م یریگسفارش تیدر وضع قهیدق 60به مدت 

 

 حمل و نقل

یاسر شریعت معاون سرمایه گذاری شرکت ارزش آفرینان فدک درباره 

توان اعالم کرد خیر حریل اظهار داشت: با یقین میتحوالت یک سال ا

که طی یک سال گذشته وضعیت عملیاتی شرکت کامال بهبود یافته 

وش شرکت در سه ماه اخیر گفت: تاکید بر رکورد فراست. وی با 

های آینده و تا پایان شود روند صعودی فروش در ماهبینی میپیش

سال جاری نیز ادامه یابد. باید گفت که از نظر عملیاتی شرایط شرکت 

ی که اخیرا منعقد بسیار مناسب است و با توجه به قراردادهای جدید

لوبیت بیشتری نیز برخوردار شود. شریعت ابراز داشت: اخیرا شرکت ریل پرداز سیر با شرکت شود که از مطکرده برآورد می

بینی نشده بود به ن قرارداد در بودجه سال جاری پیشفوالد خوزستان قراردادی منعقد کرده است. با توجه به این که ای

  افزاید.های برآوردی شرکت در سال جاری میدرآمد

 

 

 



 

 سنگ آهن

 سهم هر ازای به ماهه 6 دوره در شرکت این. شد تر نزدیک اولیه عرضه به قدم یک ماهه 6 گزارش انتشار با زمین گوهر

 می نشان را درصدی 179 رشد گذشته، سال مشابه دوره ریالی 121 سود به نسبت که نموده محقق سود ریال 337

 96 سال ابتدای ماه 6 در ناخالص سود حاشیه. باشد می فروش مبلغ درصدی 134 افزایش بابت از عمدتا رشد این. دهد

 .  است بوده درصد 42 جاری سال ابتدای ماه 6 در و درصد 40 حدود در

 

 

 

 

 برای مجموعه این اساس همین بر. است تن میلیون 70 از کمتر ملو چادر مانده باقی ذخیره: گفت چادرملو معدن مدیر

 در. دارد نظر در سال در تن میلیون 3 تا 2 میزان به را منطقه متوسط و کوچک معادن از آهن سنگ خرید مدت، کوتاه

 واگذاری حال در مزایده طریق از که ایمیدرو معادن برخی در همکاری و D19 آنومالی از برداری بهره برنامه نیز مدت بلند

 .است گذاشته کار دستور در را هستند

 

 بانکی

 یبده یتومان اردیلیهزار م 100تهاتر  ندیفرا میدواریام :گفت رانیبانک صادرات ا رعاملیمد

قانون  5س تبصره ابر اس یها و بانک مرکزبانک ،یو عموم یدولت یها دولت، شرکت مانکاران،یپ

 یاهیآن منتشر شود. سهم یشده و اوراق اسناد خزانه برا یینها آینده ، تا چند هفته97بودجه سال 

چارچوب  نیتومان است و ما در ا اردیلیم 8.500اند بانک صادرات در نظر گرفته یکه برا

بانک را با  یوصول و بده یردولتیغ یو عموم یدولت یهاو شرکت مانکارانیمان را از پمطالبات

 . میکنیم هیتسو یبانک مرکز

عمده )غیر  درصد از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران را به صورت 5.74بانک ملت قصد دارد 

آبان ماه به  23ریال بصورت نقد و یکجا در تاریخ  5.500مدیریتی( به قیمت پایه هر سهم 

 فروش برساند.



 

 فلزات اساسی

 جهت در ایشنامهبخ زودی به بازار تنظیم ستاد احتماال صمت، وزارت در اخیر تغییرات با :گفت فوالد انجمن رئیس نایب

  کرد. خواهد صادر فوالد بازار در دولت دخالت کاهش

تن را با قیمت  71.060در حجم  B فوالد مبارکه اصفهان ورق گرم

درصد باالتر از قیمت پایه قبلی بود  6ریال که حدود  41.588پایه 

درصد باالتر  5/2ریال یعنی  45.780عرضه کرد و با میانگین 

 13.000به حجم  B ورق سرد .میانگین معامله قبلی به فروش رفت

ریال عرضه گردید و در آخر با میانگین  39.000تن با قیمت پایه 

ود معامله درصد باالتر از قیمت پایه ب 39ریال که  54.329قیمتی 

 30.794تن با قیمت پایه  14.850نیز به حجم  C ورق گرم د.ش

کمتر از میانگین  درصد 8/1درصد باالتر از قیمت پایه و  23ریال که  38.038ریال عرضه گردید که با میانگین قیمت 

 رود روند صعودی میان مدتی فوالد مبارکه ادامه داشته باشد. . با این تفاسیر انتظار میمعامله قبلی بود به فروش رسید

 ینانسیفا دیبا یطبق قرار قبل SMSگروه  :گفت شرکت فوالد مبارکه اصفهان یهاپروژه ییمعاون اجرا دبخشیاحمد سع

فوالد مبارکه  رو شده است.هها در ارائه وام روببانک یکاربا محافظه هامیتحر لیکه به دل کردیم نیفوالد مبارکه تام یبرا

 کرده است. دایرا پ میمقابله با تحر یراهکارها ،یتیرا تجربه کرده و براساس هر وضع میتحر طیشرا ریاخ یهاسال یط

 کرد. میخواه دایآن پ یبرا یدر صادرات هم اثر دارد اما راه هامیتحر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :یاداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


