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بولتن شماره بیست و یک را در شرایطی قلم میزنیم که بازار سرمایه طی هفته اخیر حال و روز چندان جالبی نداشت. 

ها از نمادهایی که وزنه باالیی به لحاظ روانی دارند، وضعیت هر چند که در روزهای میانی هفته به مدد حمایت حقوقی

انی که وارد مسیر اصالح شده، روزهای خوبی را تجربه نکرده است. البته بهتر بود اما در مجموع باید گفت که بازار از زم

ای ناشی از نگرانی نسبت به عامل فاصله گرفتن نقدینگی از تاالر شیشه 3انتظار ما از بازار هفته گذشته بیشتر بود اما 

در بازارهای جهانی در کنار ها، سقوط یکباره نفت و افت فلزات رنگین ها از محل اجرایی شدن تحریمافت فروش شرکت

های بازار های پتروشیمی موجب شد تا انتظارات برآورده نشده و در نتیجه شاهد افت شاخصافزایش نرخ خوراک شرکت

سرمایه به ویژه در صنایع بزرگ و صادرات محور باشیم. اما پیش از اینکه درخصوص وضعیت و آینده بازار سرمایه صحبت 

 ها خواهیم داشت.  ، نگاهی به آخرین وضعیت شاخصکنیم، طبق روال برنامه

در هفته گذشته با افت « شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران»رویم که به مصاف آخرین هفته آبان ماه می در حالی

واحدی که در پایان هفته  185.100واحدی عقب نشست. این رقم در قیاس با عدد  181.994واحدی تا ارتفاع  3.106

هزار  181دهد. البته شاخص کل در هفته اخیر اعداد کمتر از درصدی را نشان می 68/1ماه به ثبت رسید، افت دوم آبان

ها افت چندانی نداشته تا قیمتها به ویژه از نمادهای خاص موجب شد هم لمس کرده بود اما حمایت حقوقیواحدی را 

 باشند. 

رو شد. بطوریکه این شاخص کار خود را در ارتفاع همحدودی روبماه با نوسان در هفته سوم آبان «وزنهم»شاخص 

واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید گفت که بازدهی شاخص  28.544واحدی آغاز نمود و در محدوده  28.446

داشته باشیم. شاخص  Ifexای به . و در انتها اشارهدرصد( بوده است 34/0+ واحد )معادل 98وزن در هفته اخیر هم

 1.957واحدی آغاز به کار کرد که ارتفاع این شاخص در پایان هفته گذشته، به  2.026فرابورس تهران در حالی با رقم 

درصد(  -41/3واحد )معادل  69ماه منفی در هفته سوم آبان Ifexواحد رسید. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی 

واحدی داشته و فعال مدتی است که  2.000ص فرابورس چسبندگی باالیی به رقم رسد شاخبه نظر میبوده است. 

 شاهد روند نوسانی این دماسنج در محدوده یاد شده هستیم. 



 

گذرد میو تیز صعودی اخیر روز از پایان روند آتشین و تند 40بازار سرمایه در هفته گذشته، روندی نوسانی داشت. تقریبا 

مهمترین عامل  های آمریکاسیاسی از محل آغاز دور دوم تحریمهای ادامه دارد. افزایش ریسکاصالحی  و کماکان روند

ها ها، قبال هم وجود داشت منتهی در گذشته بواسطه اینکه قیمتالبته ریسک تحریمباشد. نشینی سمت تقاضا میعقب

ال که بازار قد کشیده و از طرف دیگر شد اما حهای سیستماتیک میبیش از اندازه جذاب بود، توجه کمتری به ریسک

ها به چشم ها هویدا شده، ریسکدریچه ورود نقدینگی مسدود شده و البته افت مقدار فروش در گزارش برخی از شرکت

 آمده است. 

رهای گران باید پارامتبه طور کلی باید گفت که بازار دو کفه ترازو دارد. کفه ریسک و کفه بازدهی. در این شرایط معامله

شود، تصمیم به خرید و یا فروش سهام بگیرند. به نظر مهمترین موجود را بررسی کرده و بر اساس نتایجی که حاصل می

ها و ناحیه تحریم 2ها از شود، افت مقدار فروش شرکتبورس میP/E کند و مانع از رشد عاملی که بازار را تهدید می

ها وجود دارد، به همان میزان رکود در بازار داخلی قدر که نگرانی از بابت تحریمرکود در بازار داخلی است. بنابراین همان

های بورسی شود. بدیهی است با کاهش مقدار فروش، سودهای انتظاری ها و شرکتگیر شدن بنگاهتواند سبب زمینمی

 برآورده نخواهد شد و همین عامل به بزرگترین مانع رشد بازار تبدیل شده است.

هزار تومانی بازار  14 – 13هزار تومانی سامانه نیما با دالر  8هایی نظیر اختالف دالر ست در سوی مقابل پتانسیلاما در

ماه رو به ها در آبانهای ماهانه را داریم. به نظر اگر عملکرد تولید و فروش شرکتآزاد و همچنین در پیش بودن گزارش

ها بیشتر شود، بطور کلی وضعیت پیچیده شود و اگر افت مقدار فروش شرکتهای بازار کاسته راه باشد، کمی از نگرانی

تاثیر نیست. بنابراین بازار برای برون رفت از خواهد شد. البته نوسانات بازارهای جهانی و افت قیمت نفت هم در بازار بی

 ...انتشار خبرهای اقتصادی و  های جدی نه تنها از مجاری تزریق نقدینگی بلکه از طریقوضعیت فعلی، نیاز به حمایت

ها، صدور مجوز ها و بانکتر از جنس تجدید ارزیابی برخی از شرکتها، خبرهای قویارد. شاید رسیدن برخی از بخشنامهد

بورس کاال و ... بتواند بازار را از این دریچه های ماهانه، فروش نفت از فروش برخی از صنایع، رسیدن گزارشافزایش نرخ 

 وضعیت نجات دهد. 

ر بازار ندارد اما ی بچندان هم داریم که فعال اثربه نام پیمان سپاری ارزی را در کنار این موارد یک آیتم مهم دیگر 

ل خواهد های ارزی خود اعماتری در سیاستزمان، تغییرات عمیق دهد که احتماال دولت به مرورشرایط نشان می

 یبا رضا رحمان یبانک مرکز یو معاون ارز سیرئ یو غالمرضا پناه ینشست عبدالناصر همت اتیدر مورد جزئکرد. 

 شودگفته میاز صادرات برگزار شد،  تیکه با هدف حما یخصوص بخش ندگانیو نما صنعت، معدن و تجارت ریوز

 اند. شده میسگروه تق 4صادرکنندگان به  هیکل

 

 



 

دالر در سال صادرات دارند.  ونیلیم کی ریهستند که ز ینشست، گروه اول آن دسته صادرکنندگان نیا ماتیتصمبراساس 

 . گروه سومکنندیهدف صادر م یدالر در سال به بازارها ونیلیم 3تا  کی نیهستند که ب یگروه دوم صادرکنندگان

 یشامل صادرکنندگان زیو گروه چهارم ن دهندیصادرات در سال انجام م الرد ونیلیم 10تا  3 نیکه ب یصادرکنندگان

متفاوت  گریکدیگروه با  4 نیا یبازگرداندن ارز صادرات وهیدالر در سال صادرات دارند. ش ونیلیم 10 یکه باال شودیم

 است. 

از ارائه ارز به  کنند،یصادر م کاالدالر  ونیلیم کیکه کمتر از  ردیگیمبر را در یکه همان صادرکنندگانگروه اول  *

 .شودیها لغو مآن یبرا یسپارمانیمعاف هستند و پ مایسامانه ن

 توانندیکه م یمعن نیدارند. به ا یدرصد 50 تیدالر است، معاف ونیلیم 3تا  کی نیها بنکه ارزش صادرات آ دوم گروه* 

 یدرصد کل صادراتشان تعهد ارز 50 یندهند و تنها برا لیتحو مایدرصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه ن 50

 بدهند. 

که  یمعن نیاند. به اشده یدرصد 30 تیدالر است مشمول معاف ونیلیم 10تا  3 نیکه ارزش صادراتشان بگروه سوم * 

درصد  70 یبرا زین یعرضه نکنند و تعهد ارز مایدرصد از ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه ن 30 توانندیگروه م نیا

 . شودیها گرفته ماز ارز حاصل از صادرات از آن

 نی. به اگردانندیگذشته ارز خود را بر م وهیدالر است، به ش ونیلیم 10ش از یکه ارزش صادرات آنها ب گروه چهارماما * 

 نیا یامکان وجود دارد که برا نی. البته ادهندیم لیتحو مایدرصد ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه ن 95که  یمعن

خود به سامانه  یاز ارز صادرات رصدد 90مشمول بازگرداندن  زیها ندر نظر گرفته شود و آن یدرصد 10 تیمعاف زیگروه ن

های کوچک سیمانی، دارویی و بزرگ ندارد اما برخی از بنگاههای صادراتی این تصمیمات خیری برای شرکت. شوند ماین

 شوند. تصمیمات منتفع می... نیز از این 

باید گفت  TEPIXدرخصوص وضعیت تکنیکی نگاهی هم به آخرین وضعیت شاخص کل خواهیم داشت.  و در انتها

 که آرایش اصالح بازار به شکل مثلث متقارن بوده و بدیهی است که خروج از هر یک از اضالع مثلث، تعیین کننده

نیز مشهور است معموال در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی  «فنر»الگوی مثلث متقارن که به روند آتی باشد. 

است. وقتی این نقاط به هم متصل  باالترتر و دو کف الگو حداقل دارای دو قله پاییناین  .گیرددار شکل میادامه

 آید. یکم مثلث متقارن به وجود مگردند و کمیابند به هم نزدیک میشوند و گسترش میمی

 

 

 



 

رو باید شاهد تعیین س مثلث قرار گرفته و طی هفته پیشکنید، شاخص در راانطور که در تصویر ذیل مشاهده میهم

 211 ارتفاعکم تا شکسته شود، رشد بعدی بازار دست سمت باالثلث مذکور از مسیر بازار باشیم. بدیهی است، چنانچه م

و چنانچه سطح حمایتی مثلث از دست برود،  یافتادامه خواهد  ی )تارگت برابر با قاعده مثلث ترسیم شده(هزار واحد

ان و سرمایه گذاران باید گررا داشته باشیم!! نکته مهمی که معامله هزار واحدی 12 - 10بیش از ممکن است یک اصالح 

در جهت  «الگوهای استراحتی»ها و بطور کلی معموال بازار پس از شکست مثلث به آن توجه داشته باشند این است که

اصلی خالف روند بازار پس از رفتار استراحتی، در مواقعی که  "ضمناگیرد. قرار می درصد مواقع( 70بیش از ) روند اصلی

 اعتبار شدن الگو و برگشت به روند قبلی وجود دارد. بیکند، احتمال حرکت می

 

 

 پیش بینی بازار 

دهد که طی هفته ها در بازار نشان میرسیم. نگاهی به روند ورود و خروج نقدینگی حقیقیبینی بازار میاما به پیش

پتروشیمی خارج شده و در های نفتی، فلزات اساسی و ها از صنایعی نظیر فرآوردهگذشته، بخشی از نقدینگی حقیقی

اند. برای هفته پایانی ها جذب کردههای برقی، خودروسازی و مواد غذایی نقدینگی خوبی از سوی حقیقیعوض دستگاه

تری مواجه شوند. همچنین گروه پاالیشی نیز های متوسط و تورم محور با تقاضای قویماه نیز انتظار داریم گروهآبان

ماه، تواند مورد توجه باشد. البته به این نکته هم باید توجه داشت که با خاتمه یافتن آبانب میبواسطه اصالح قیمت مناس

 کننده روند بازار در آذرماه خواهد بود.هایی که ترسیمها منتشر خواهد شد. گزارشگزارش عملکرد تولید و فروش شرکت

 

 



 

 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(

19/08/1397  1.454 802 109 911 543 

20/08/1397  1.227 532 117 469 578 

1397/08/21 1.145 520 78 598 547 

1397/08/22 1.286 668 97 765 521 

23/08/1397  901 511 80 591 310 

 2.499 3.514 481 3.033 6.013 جمع کل

 2.113 2.512 420 2.092 4.625 جمع هفته گذشته

٪30 اختالف )درصد(  45٪  15٪  40٪  3/18٪  

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 25/08/1397تا تاریخ  19/08/1397از تاریخ  هاشاخص

-3.106 181.994 185.100 شاخص کل بورس  68/1-٪  

٪34/0 98 28.544 28.446 وزن(شاخص کل )هم  

-69 1.957 2.026 شاخص فرابورس  41/3-٪  



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

کم توان امیدوار بود که دستدهد که روند نزولی حجم و ارزش معامالت متوقف شده و میجداول و گراف فوق نشان می

هایی نظیر رمپنا و و تک سهم« فلزات اساسی»و « بانکداری»صنعت  2روند نزولی بازار متوقف شود. طی هفته گذشته، 

بازار  2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در دادند.  سمگا بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص

بالغ گردید که در  میلیارد تومان( 703)میانگین روزانه میلیارد تومان  3.514طی هفته گذشته به بورس و فرابورس( 

درصدی را  40هفته دوم آبان ماه، رشد  میلیارد تومان( 628)میانگین روزانه میلیارد تومانی  2.512قیاس با معامالت 

دهد. بخشی از رشد ارزش معامالت به واسطه ورود نقدینگی به بازار و بخشی دیگر ناشی از تعطیلی روز چهارشنبه نشان می

رسد برای هفته آتی با توجه به تعیین تکلیف وضعیت شاخص )خروج از مثلث باشد. به نظر میهفته دوم آبان ماه می

 تری باشیم. شاهد معامالت پر حجم متقارن(،

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

 یگفت: تالش برا رانیا هیعل یهامیاروپا با اشاره به تحر هیاتحاد یسخنگو

در  رانیبا ا یو تجار یو حفظ روابط اقتصاد رانیبا ا یاحفظ توافق هسته

از اقدامات مهم  یکیاضافه کرد که  یو شده است. شتریب ریاخ یهاهفته

بود که در ماه  رانیما اصالح قانون منع تجارت با ا یصورت گرفته از سو

به نظر  رانیقانون تجارت با ا نیشد طبق ا یقانون به روزرسان نیآگوست ا

 و مشروع است. زیما جا

 

 رانیا یاکه ما در توافق هسته رفتیپذ ترامپ :گفت فرانسه رجمهو سیرئ

 کایآمر یجمهور سیرئ نکهیا انبیفرانسه با  یجمهور سیرئ. میبمان

بمانند، درباره  رانیبا ا 5+1 یادر توافق هسته گرید یکه کشورها رفتیپذ

  .دالر شود نیگزیتواند جاینم ورویدالر گفت:  یبه جا وروی ینیگزیجا

 

در حال حاضر  انه،یبانک خاورم قیو تطب ییپولشو مبارزه با ریبه گفته مد

 هیثانو یهامیهستند که در فهرست تحر یرانیبانک ا 12تا  11حدود 

ها در بانک نیها باز خواهد بود که اآن یبرا فتیقرار ندارند و سوئ کایآمر

را  ییهابانکفعال داشته باشند و در مرحله دوم  المللنیبخش ب دیابتدا با

 .ها کار کنندکنند که حاضر باشند به عنوان بانک کارگزار با آن دایپ

 

 ونیبه کنوانس رانیالحاق ا حهیال مجلس گفت: یمل تیامن ونیسیکم سیرئ

 ندهیآبان ماه با حضور نما 27 کشنبهی( CFT) سمیترور یمال نیمقابله با تام

 شود.یم یبررس ونیسیکم نیربط در ایذ یهانگهبان و دستگاه یشورا

 

 



 

 اقتصادی

 متیق شیبر افزا یمبن هایزنگمانه یامور اقتصاد درباره برخ ریوز

 نهیزم نیدر ا یقرار چیتاکنون ه گفت: نیبنز ژهیبه و یانرژ یهاحامل

 نیاند که ارا ارائه داده ییهابسته یگذاشته نشده است. مراکز پژوهش

با  گرفته نشده است. یمیتصم چیو تاکنون ه یها در دست بررسبسته

 یهدر رفت منابع مل یهابخش نیتریاز اصل یکی نیبنز نکهیتوجه به ا

 ،از کارشناسان قرار دارد یاریموضوع مورد توجه بس نیکشور است و ا

داشته  یاکند تا نرخ عادالنهیم یرا ط یندیسوخت فرآ متیق نییتع

است که شئون مردم حفظ  نیشود اما دغدغه ایم ییماه اجرا نیا انیها تا پابسته ز،ین یتیحما یهادرباره بسته باشد.

 .ابدیکاهش  نرخ ارز نیادیو عوامل بن طیاست که بر اساس شرا نیانتظار ا شود.

 

کل  سیرئ شنهادیبنابر پ. علی طیب نیا عضو شورای پول و اعتبار شد

 تیبه عضو این بیط یجمهور، دکتر عل سیو تائید رئ یبانک مرکز

سمت را  نیا یلیدکتر مسعود ن نیا از شیپ اعتباردرآمد. پول و یشورا

 استعفا داده است. رایبر عهده داشت که اخ

 

 

دهد یکی از رویکردها ن الیحه بودجه سال آینده نشان میجزئیات تدوی

بینی صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز است و نرخ تسعیر پیش

های نیز با دو پیشنهاد هنوز نهایی نشده است. بر اساس بررسی

دالر برای هر  65مت نفت نیز حدود مقدماتی انجام شده در دولت قی

  .شودبینی میبشکه پیش

 

 

 



 

 یزیدولت چ یهاییحال حاضر دارا در :گفت ییامور اقتصاد و دارا ریوز

 یزمان تومان اعم از مستغالت و اماکن است. اردیلیهزار، هزار م 7حدود 

قدر نقش داشته  نیا دیشود بازار پول نبایصحبت م یکه درباره بازار مال

بازار  ریسال اخ 2در  آن شود. نیگزیجا هیبازار سرما دیباشد بلکه با

عمق بازار  دیبا پا نگه داشته است.خود را سر ط،یبا توجه به شرا هیسرما

که تورم  یمثبت باشد و زمان دینرخ سود با .میده شیرا افزا هیسرما

دولت  یبده .دادیالعمل نشان معکس دیبا زیشد نرخ سود ن یرقم کی

نشده باشد  یادعا حسابرس نیکه ا یتا زمان میتوانیکنند و ما نمیها آن را مطرح ماست که بانک ییادعا یبه نظام بانک

 .ستیمطرح ن هااتینرخ مال شیوجه افزا چیه به .میریآن را بپذ

 

 رانینفت ا یشرکت ملروز گذشته معامله نفت خام سبک،  نیدر دوم

 71 متیبه ق یالملل بورس انرژ نیب نگیهزار بشکه نفت را در ر 700

دالر در هر  56 متیق انیدر ابتدا، متقاضا سنت عرضه کرد. 59دالر و 

 عرضه بود. متیتر از ق نییدالر پا 15کردند که حدود  شنهادیبشکه را پ

معامله در  3 یسنت ط 97دالر و  64 متیمحصول به ق نیا تیدر نها

به فروش  یاهزار بشکه 245و دو حجم  یاهزار بشکه 210حجم  کی

هزار  280ماه، تنها است که در معامله ششم آبان یدر حال نیا رفت.

 بود. دهیبشکه عرضه شده به فروش رس ونیلیم کیبشکه از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بازارهای جهانی
 

 نام مواد 21/08/1397 26/08/1397 تغییر هفتگی

 نفت 69 67 ٪-9/2

 طال 1.210 1.222 99/0٪

 بیلت 460 460 0٪

 مس 6.039 6.243 38/3٪

 روی 2.504 2.626 87/4٪

 آلومینیوم 1.956 1.946 ٪-51/0

 سنگ آهن 77 75 ٪-6/2

 سرب 1.965 2.002 88/1٪

 متانول 360 328 ٪-89/8

 اوره 317 310 ٪-21/2

 

 چین پیشنهادی بستهدر بازارهای جهانی، نوسانات تند و تیزی را طی هفته اخیر شاهد بودیم. خبر مهم و مثبت اینکه 

در همین زمینه، . اندداده ترامپ به همکاری قول در این خصوص هاچینی که باشد م کاال ردیف 142 شامل آمریکا به

 دیگر احتماال و شود اضافه آن به بایستی دیگر آیتم 5 یا 4 و دارد رضایتپیشنهادی  بسته از :گفت آمریکا جمهوررییس

 .بود نخواهد جدید تعرفه اعمال به لزومی

 

 نفت

ها طی یک هفته اخیر را شاهد بودیم. نفت برنت دریای شمال در حالی در محدوده سقوط سنگین قیمتدر بازار نفت، 

دالر رسید.  67درصدی به  4سنتی آغاز به کار کرد که این رقم در پایان هفته با افت سنگین حدود  64دالر و  69

سنت رسید.  83دالر و  56سنتی به  84دالر و  59درصدی از رقم  5همچنین نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز با افت 

ها از زمان سقوط و این یکی از بزرگترین افت قیمت درصد کاهش یافته 24قیمت نفت از ابتدای ماه اکتبر تاکنون بیش از 

های قیمت نفت از دو جهت تحت فشار قرار گرفته است: افزایش عرضه و نگرانی .بوده است 2014قیمت نفت در سال 

 .اقتصاد جهانی فزاینده در مورد کند شدن رشد

سابقه میدان اصلی نفت شیل در ماه دسامبر به رقم بی 7اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد، تولید نفت این کشور از 

این میزان افزایش در میادین واقع در خشکی موجب شده تا کل تولید نفت  .میلیون بشکه در روز خواهد رسید 7.94

روز برسد و آمریکا با پشت سر گذاشتن روسیه و عربستان به بزرگترین تولید کننده  میلیون بشکه در 6/11آمریکا به 



 

 12اکثر تحلیلگران انتظار دارند تولید نفت آمریکا در نیمه نخست سال آینده میالدی به باالی  .نفت جهان تبدیل شود

 .میلیون بشکه برسد

 ونیلیم 4/1 زانینفت به م دیکاهش تول یبرا شنهادیپ کی یسرگرم مذاکره بر رو شیاوپک و شرکا ندیگویمنابع آگاه م

. انددهیکاهش عرضه به توافق نرس یبرا ییهنوز درباره رقم نها شیاوپک و شرکا هستند. 2019بشکه در روز در سال 

 شرکت داده شوند. دیمعاف شده بودند ممکن است در توافق جد دیکه از شرکت در توافق کاهش تول یبیو ل هیجرین

 ری. الکساندر نواک، وزریخ ایکاهش عرضه ملحق خواهد شد  گریدور د کیبه  هیروس ایکه آ ستندیمقامات اوپک مطمئن ن

 .کندینم نینفت را تضم متیمهار کاهش ق ،یاقدام فور چیاظهار کرده ه هیروس یانرژ

 

 فلزات رنگین

وضعیت به خصوص در روزهای پانی هفته اخیر بهتر بود. در فلز روی، شاهد رشد قیمت این فلز تا سطوح در فلزات رنگین 

 نسبت درصدی 68 کاهش با و دهدمی ادامه خود نزولی روند به دنیا روی انبارهای موجودیدالری بودیم.  2.600بیش از 

 موجودی و باشدمی آمریکا نیواورالن بندر در LME یموجود %95 اینکه جالب. است رسیده تن هزار 191 به قبل ماه 7 به

 کسری از نشان ILZSG روی و سرب مطالعات گروه گزارش! است رسیده تن 200 تنها به تن 51.200 از هلند انبارهای

 .رسید خواهد 2019 سال به کسری تداومشود گفته می و دارد سال ابتدای ماه 9 در تنی هزار 305 عرضه

 تعیین منظور به و بوده دنیا مس کنندهوارد و کنندهمصرف بزرگترین چیندر مس هم وضعیت رو به بهبود بوده است. 

 مس کاتد تولیدکننده بزرگ شرکت 10 شامل CSPT بنام ای کمیته کشور این مس، کنسانتره واردات ساالنه قیمت

 به شروع FreePort یا  Antofagasta یعنی دنیا کنسانتره کنندهتامین غول 2 از یکی که است این بر توافق .دارد

 چین کنندگانمصرف تمامی سپس .کنندمی تعیین را 2019 سال خرید هایقیمت و کرده CSPT نمایندگان با مذاکره

 .شود خودداری ناسالم رقابت از تا کنندمی کنسانتره واردات قرارداد عقد به اقدام آن، اساس بر

 

 اوره  –گاز 

 گرفتن اوج و هوا آلودگی کاهش برای جهانی عزم با ،2030 سال تا رودمی انتظار :کرد اعالم انرژی المللیبین آژانس

 که آمده گزارش این در .بگیرد جهان انرژی بزرگ منبع دومین عنوان به را سنگزغال جای طبیعی گاز جی،انال مصرف

 و دارد فسیلی هایسوخت بین در را رشد ترینسریع جدید، هایگذاریسیاست با همراه سناریوی این تحت طبیعی، گاز

 بزرگترین چین حاضر حال در .گرفت خواهد جهان، انرژی بزرگ منبع دومین عنوان به را سنگزغال جایگاه 2030 سال تا

 ضمن شود؛می تبدیل هم جهان طبیعی گاز واردکننده بزرگترین به زودی به و است جهان سنگزغال و نفت واردکننده



 

فعاالن بازار معتقدند که با رشد نرخ گاز، نرخ اوره  .شد خواهد برابر اروپا کل واردات با چین واردات 2040 سال تا اینکه

 ها نیز ادامه خواهد داشت.دالری تثبیت خواهد شد و رشد قیمت 300های بیش از نیز در قیمت

 

 

 

  



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 فرآورده های نسوز ایران 

ذشته، امسال نیز فروش و سود فلزی و نسوزها، کفرا را داریم که در ادامه عملکرد درخشان سال گهای غیردر گروه کانی

میلیارد ریال سود  107میلیارد ریال فروش،  364ماهه  3در حالی طی دوره ای را محقق کرده است. کفرا کنندهخیره

 819ماهه مبلغ فروش به  6در دوره ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت که  230میلیارد ریال ) 85عملیاتی و 

تفاضل ریال رسیده است. بنابراین در  713میلیارد ریال و سود خالص هر سهم به  300میلیارد ریال، سود عملیاتی به 

میلیارد ریال و سود  193یال، سود عملیاتی میلیارد ر 454شود که فروش کوارتر دوم ماهه مشخص می 6و  3عملکرد 

 درصد بوده است.  43درصد و در کوارتر دوم  37ریال بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در کوارتر اول  484خالص 

میلیارد ریال  1.094در حالی  96اما در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه خواهیم داشت. جمع فروش این شرکت طی سال 

ماه ابتدایی سال جاری موفق شده با تولید  7، کفرا در ماه اول است. گفتنی است 7علق به میلیارد ریال مت 467بود که 

، 95فروردین میلیارد ریالی ) 1.026به درآمد  ،های نسوزتن انواع فرآورده 23.698و  24.527و فروش به ترتیب 

( دست یابد. یعنی کفرا تقریبا تا پایان دوره 199و مهر  159، شهریور 151، مرداد 149، تیر 142، خرداد 130اردیبهشت 

 شود. این یک رکورد برای شرکت محسوب میفروش زده است و  96ماهه به اندازه کل بودجه سال  7

محصول آجرهای قلیایی و  2دهد. درصدی را نشان می 120گذشته، رشد این مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال 

، درصد( دارند. الزم به ذکر است 60درصد بیشترین سهم را در کیک درآمدی کفرا )مجموعا  25و  35کربن منیزیتی با 

های فروش سال درصد باالتر از متوسط نرخ 80تا  50بین  97ماه نخست سال  7محصول در  2متوسط نرخ فروش این 

ل های فروش و سود محقق شده در نیمه نخست سال، به نظر کف سود کفرا برای سارشد نرخبوده است. با توجه به  96

 دهد. دوره مشابه سال گذشته را نشان می، وضعیت عملکرد فروش شرکت نسبت به تومان باشد. گراف ذیل 160جاری 
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت فرآورده های نسوز ایران 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

  معدنی و صنعتی گلگهر

 17.237ماهه  3این شرکت در حالی طی دوره  خواهیم رفت.های فلزی یعنی کگل ما به سراغ گُل سر سبد گروه کانیا

ریال به ازای هر سهم( سود خالص  211میلیارد ریال ) 7.600میلیارد ریال سود عملیاتی و  8.670میلیارد ریال فروش، 

یالی و میلیارد ر 8.757، به سود عملیاتی گندله و کنسانترهمیلیارد ریال  19.350داشت که در فصل تابستان با فروش 

در نیمه  گلگهرریال( دست یافته است. در مجموع باید گفت  257میلیارد ریالی )به ازای هر سهم  9.230سود خالص 

ریال سود محقق نموده و این در شرایطی است که فروش دوره  468میلیارد ریالی،  36.588نخست امسال با فروش 

نکته منفی در گلگهر، افت ریال به ازای هر سهم بوده است.  193میلیارد ریال و سود خالص  21.788مشابه سال گذشته 

 ! درصد در فصل تابستان است 49ر به درصد در فصل بها 54حاشیه سود ناخالص از 

 44.059ماه نخست امسال موفق شده رقمی بالغ بر  7در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. کگل در 

و  7.675، شهریور 4.945، مرداد 4.997، تیر 5.338، خرداد 5.206، اردیبهشت 5.444ن میلیارد ریال فروش )فروردی

 72گذشته، رشد  میلیارد ریالی دوره مشابه سال 25.581( را محقق کند که این مبلغ، در مقایسه با فروش 6.647مهر 

به ازای هر  ماه اول 2طی نرخ فروش مهمترین محصول شرکت یعنی گندله داخلی در حالی دهد. درصدی را نشان می

ریال و در  5.906.948، در شهریور به ریال 5.180.000به  خرداد، تیر و مردادریال بوده که نرخ فروش  4.500.000تن 

ماه ابتدای امسال نسبت به دوره مشابه  7کننده فروش در باتوجه به جهش خیره رسیده است. ریال 5.995.609مهر به 

تومانی دست  150رود کگل تا پایان سال به سود های آتی، انتظار میها در ماهزایش نرخظار افسال گذشته و همچنین انت

 یابد. 
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میلیون ریال-فروش ماهانه معدنی و صنعتی گلگهر 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 داروسازی اکسیر 

طی یک سال اخیر از دور « داروسازی»ها سبب شده بود تا صنعت فزایش دوره وصول مطالبات و تحریمدر حالی بحث ا

ها هم از رشد شاخص دینگی به بازار سبب شد تا داروییفروش و ورود نقعامل افزایش نرخ  2توجهات خارج باشد که 

این داشته است.  97وری سال م که تحوالت مهمی در سودآسهمی داشته باشند. در این گروه، داروسازی اکسیر را داری

 120و  300میلیارد ریالی به سود عملیاتی وسود خالص  993ماهه فصل بهار با فروش  3شرکت در حالی طی دوره 

 472میلیارد ریال و سود عملیاتی و خالص به  1.211میلیارد ریالی دست یافته بود که در فصل تابستان درآمد شرکت به 

میلیارد ریال انواع  2.204! در مجموع باید گفت که دلر در نیمه نخست سال با فروش میلیارد ریال رسیده است 258 و

 40ریال سود محقق کرده که رقم جالبی است و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، رشد  841دارو، به ازای هر سهم 

 دهد. میدرصدی در سود خالص را نشان  148درصدی در فروش و 

 2.611ماه نخست امسال موفق شده  7ملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. داروسازی اکسیر در در ادامه نگاهی به ع

میلیارد  407، مهر 374و شهریور  423، مرداد 413، تیر 349، خرداد 344، اردیبهشت 300میلیارد ریال )فروردین 

دهد. درصدی را نشان می 35د میلیارد ریالی سال گذشته، رش 1.929ریال( فروش محقق کند که در مقایسه با فروش 

دهند. با توجه ها و انسولین تشکیل میدرصد از ترکیب فروش را آمپول 35تنوع محصوالت در دلر باالست اما در حدود 

تر ماه ابتدای امسال و همچنین بحث اثرات تسعیر نرخ ارز دالرهای صادراتی و فروش قوی 6به عملکرد مناسب شرکت در 

های بیشتری برای گفتن داشته باشد؛ بطوریکه رود دلر برای سال جاری حرفدوم سال، انتظار می ازان در نیمهداروس

 ریالی دور از ذهن نیست.  2.000تحقق سود بیش از 
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت داروسازی اکسیر 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 تحلیل بنیادی

 بررسی وضعیت بانک صادرات

 به همراه

های تجارت و ملتای با بانکمقایسه  

 

 معرفی

 ثبت اداره در "معادن و صادرات بانک" عنوان به 3833 شماره تحت 16/06/1331 تاریخ در ایران صادرات بانک نام

 است. شده آغاز رسمی طور به آن فعالیت 1331 سال آبان 22 در و رسیده ثبت به تهران هایشرکت

 مـوازات بـه. شد افتتاح رسـما آلمـان هامبورگ شـهر در شمسـی 1340 سـال در نیـز کشـور از خـارج شـعبه اولیـن 

 در .نمودنـد کار بـه آغـاز و تاسـیس نیـز بیـروت و لنـدن پاریـس، شـعب کشـور داخـل در متعـدد شـعب افتتـاح

 عرصــه در جدیــد نامــی بــا ایــران صــادرات بانــک و حــذف بانــک نــام از معــادن کلمــه 1342 ســال

 پنجاهمین و چهارصد عنوان به1388 سال ماه خرداد دوم تاریخ در بانک این .شـد ظاهـر دیگـر بانــک 34 بــا رقابــت

 فهرســت در "وبصــادر" نمــاد بــا مالــی هایگری واســطه بخش در10683 شماره تحت شده پذیرفته شرکت

 .اسـت گردیـده درج تهــران بهــادار اوراق بــورس اول بــازار اصلــی تابلــوی هــاینرخ

 

 سرمایه و ترکیب سهامداران

میلیون سهم  57،800میلیون ریال منقسم به  57،800،000آخرین سرمایه قانونی بانک در تاریخ تهیه این گزارش مبلغ 

 باشد. عادی با نام به ارزش اسمی یک هزار ریالی می

 باشد:آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می

 



 

 سهامدرصد  تعداد سهام نام سهامدار

 40٪ 23،119،999،857 شرکتهای سرمایه گذاری استانی

 18/32٪ 10،586،620،373 دولت جمهوری اسالمی ایران

 5٪ 2،889،999،991 سهام کارکنان بانک

 3/94٪ 2،275،152،572 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

 3/52٪ 2،033،167،723 سازمان بیمه سالمت ایران

 2/97٪ 1،715،525،802 شخص حقیقی

 1/92٪ 1،107،740،967 شخص حقیقی

 24/34٪ 14،069،792،715 سایر

 100٪ 57،800،000،000 جمع کل

 

 p/bمقایسه سرمایه، ارزش بازار، نسبت 

های از آخرین صورتاعداد در تاریخ تهیه این گزارش،  97ماهه اول باتوجه به عدم انتشار گزارش حسابرسی شده شش

)ارقام سرمایه، ارزش بازار، ارزش دفتری میلیون ریال و ارقام ارزش دفتری  استفاده شده است. 96حسابرسی شده سال 

 باشد(.و آخرین قیمت ریال می

 

 

 

 

 

 

 

ضریب p/bارزش دفتری هر سهمارزش دفتریارزش بازارآخرین قیمتسرمایهنام بانک

57,800,0001,23671,440,00015,474,8662684/6وبصادر

1/7-781-35,707,899-45,700,0001,31159,912,700وتجارت

50,000,0002,781139,050,00060,548,7061,2112/3وبملت



 

 هامقایسه سهم بازار سپرده

 باشد.بانک ملت دارای بیشترین سهم از بازار سپرده می

 

  

 سهم درآمدهای مشاع از کل درآمدهای بانک

افزایش یافته است که بیانگر بهبود نسبی  96نسبت به سال  97بانک صادرات در ششماهه اول سال این نسبت برای 

 باشد.شرایط می

 

 



 

 هادار به کل سپردههای مدتنسبت سپرده

باشد هزینه تمام  دار دارای نرخ بهره پرداختی باالتری هستند و به همین دلیل هر چه این نسبت باالترهای مدتسپرده

 باشد.کمترین نسبت مربوط به بانک ملت می ل برای بانک باالتر خواهد بود.شده پو

 

 

 سپرده جذب شده هر شعبهمبلغ نسبت 

بانک صادرات دارای کمترین نسبت جذب سپرده به هر  باشد.وری و کارایی شعب بانک میدهنده بهرهاین نسبت نشان

 باشد(.باشد. )ارقام به میلیون ریال میشعبه را دارا می

 

 



 

 بازار تسهیالتاز سهم 

 

 

 نسبت تسهیالت به سپرده

 

 

 

 

 



 

 نسبت تسهیالت جاری به کل تسهیالت

باشد شود. تسهیالت جاری شامل تسهیالتی میبندی میها به دوطبقه اصلی جاری و غیرجاری دستهتسهیالت در بانک

ماه 2صورت گرفته و یا حداکثر از سررسید آن که پرداخت اصل و سود تسهیالت و یا بازپرداخت اقساط در سررسید 

شود که باتوجه به مدت زمان گذشته از سررسید گذشته است. مابقی تسهیالت در طبقه غیر جاری تقسیم بندی می

ماه( 18الوصول )باالتراز ماه( و مشکوک 18تا  6ماه(، معوق )6تا2پرداخت اقساط خود به سه دسته سررسید گذشته )

باشد. ذخیره تسهیالت جاری که به عنوان ذخیره شود. میزان ذخایر گرفته شده در هر طبقه متفاوت میبندی میتقسیم

درصد، برای تسهیالت معوق 10باشد. برای تسهیالت سررسید گذشته این میزان درصد می 5/1شود عمومی گفته می

یالت دولتی ذخیره اختصاصی باشد. ضمنا جهت تسهدرصد می100-50درصد و برای تسهیالت مشکوک الوصول 20

 شود.گرفته نمی

اختصاص تسهیالت به مشتریان بهینه تر بوده و از  باشد کههرچه این نسبت باالتر باشد نشاندهنده این موضوع می

 باشد.این نسبت در بانک ملت باالترین می باشد.ریسک کمتری برخوردار می

 

 

 غیرجارینسبت تسهیالت مشکوک الوصول به کل تسهالت 

جاری بیشتر خواهد تی مشکوک الوصول شدن تسهیالت غیردهد که ریسک آهر چه این نسبت کمتر باشد نشان می

 باشد.بود. این نسبت در بانک صادرات کمتر می

 



 

 

 

 های بانکنسبت بدهی دولت به کل دارایی

کنند، باتوجه به اینکه ها استقراض میبانکها و درآمدها و کسری بودجه معموال از ها باتوجه به عدم تطابق هزینهدولت

ها کنند. هر چه این نسبت بیشتر باشد نرخ بازده داراییترین نرخ بهره بازار این بدهی را تسویه میدولت معموال با پایین

 بانک کمتر خواهد بود. این نسبت در بانک تجارت بیشتر است.

 

 

 

 



 

 نسبت کفایت سرمایه

ای بانک های تجارت و صادرات منفی بوده است و نشاندهنده عدم توازن ساختار سرمایهبانکنسبت کفایت سرمایه در 

 باشد.نسبت به تسهیالت پرداخت شده می

 

 جمع بندی و نظرکارشناسی

ها برای جذب سپرده و ارائه نرخ سود باال و وجود مشکالت در بانک صادرات ایران با تاثیرپذیری از رقابت شدید بین بانک

باشد. در شرایط ای مواجه میول اقساط و اصل و سود تسهیالت پرداخت شده با مشکالت عمده عملکردی و ترازنامهوص

های مازاد، امکان بازسازی ساختار سرمایه بوسیله هایی برای حل مشکل از جمله فروش داراییفعلی باتوجه به وجود روزنه

ها، شرایط تا اراده دولت برای تهاتر و تعیین تکلیف مطالبات بانک ها وافزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی دارایی

های برشمرده شده امکان رویداد دار هر یک از آیتمحدودی در حال تغییر است. بر این اساس در صورت تحقق معنی

 تحول قیمتی مثبت در آینده قابل تصور خواهد بود.

ها های مالی، بانک صادرات نیز مانند دیگر بانکنک و تحلیل صورتهای برشمرده شده در بررسی عملکرد بافارغ از بحث

های پرسنلی شرایط بنیادی مناسبی ندارد. وجود سطح باالیی از زیان انباشته، حجم باالی مطالبات بانک ازدولت، هزینه

هستند که چشم انداز  وری پایین شعب در کنار عدم تخصیص بهینه تسهیالت به مشتریان، از مهمترین عواملیباال و بهره

 دهد.سرمایه گذاری در این سهم را مطلوب نشان نمی

باتوجه به توضیحات ارائه شده توجیه سرمایه گذاری در این سهم صرفا بسته به فاکتورهای بازاری و عوامل غیربنیادی 

 باشد.می



 

  تایم فریم هفتگی –تحلیل تکنیکال بانک صادرات ایران )وبصادر( 

سال اخیر را در یک کانال صعودی محصور  9در تحلیل تکنیکال بانک صادرات ایران، روند حرکتی سهم در بازه زمانی 

های متعددی باشد که وبصادر به سطوح تحتانی و میانی آن واکنشدارای اعتبار مناسبی مینمودیم. این کانال از آن جهت

تومانی برابر با سقف تاریخی، به مرور شاهد  134در صورت شکست مقاومت توان امیدوار بود که نشان داده و بنابراین می

گرانی که بانک صادرات را در پرتفوی تومانی( باشیم. معامله 200 – 190پیشروی سهم تا باند باالیی کانال )محدوده 

 .تومانی برابر با آخرین کف شکل گرفته را به عنوان حد ضرر لحاظ کنند 95دارند، باید محدوده 

 

 

 

 



 

 ایران و انرژی ماه بورس کاالآبان چهارمگزارش معامالت هفته 

 رینگ صنعتی بورس کاال

درصد  31بخش تا  نیتن شمش عرضه شده در ا  2500که یپر رونق بود بطور اریدر هفته گذشته بس ومینیبازار آلوم

ها دوباره عرضه شد و با استقبال در بخش فوالد تنها عرضه مهم آهن اسفنجی بود که پس از مدت رقابت شد.

هفته  نیا یهادر مجموع عرضهای نداشتند. رو گشت؛ در این بخش ذوب آهن و فوالد مبارکه عرضهتقاضاکنندگان روبه

 چهارم هفته قبل عرضه شد. کیکه تنها  یداشتند به طور یریکاهش چشمگ

تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کاال رقم خورد  51.600 عرضه بیش از 23/08/97 شنبهسههفته منتهی به  در

، البته رقمی که نهایتا در تاالر صنعتی معامله تن داشته 162.409 کاهش چشمگیر معادل با که نسبت به هفته گذشته

 62.463برابری معادل  2/1داشت و با تقاضای حدود  هشکاتن  165.578نسبت به هفته قبل  تن بود که 25.461شد 

 رو گشت. بهتن رو

 5.000 بوده، که شامل مستن محصوالت  28.980بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به 

 ،معامله شدریال  517.334به قیمت پایه  تن از این محصول  3.060تنها که  رانیمس ا عیصنا یمل تن کاتد مس شرکت

های ملی مس ایران، گیل راد شمال و صنایع تولیدی دنیای مس کاشان تن مفتول مس از سوی شرکت 3.920همچنین 

محصوالت فوالدی عرضه شد  تن 20.120در بخش فوالدی  ریال معامله شدند. 543.201عرضه شد که به قیمت پایه 

فوالد خرمدشت ، تولیدی فوالد سپید فراب کویر، د خراسانمجتمع فوال هایمیلگرد تولیدی شرکتتن  14.520 که شامل

بود. بیشترین رقابت مربوط به میلگرد مجتمع فوالد خراسان تا   فوالد کاوه اروندو  فوالد ظفر نوین گستر بناب، تاکستان

 60تا  8گرم تن ورق  600 درصد بود در حالی است که میلگرد تولیدی فوالد کاوه اروند به قیمت پایه معامله شد. 6

 آهن اسفنجینیزتن  5.000قابل ذکر است شد. معامله  ریال 31.518به قیمت پایه شرکت فوالد اکسین خوزستان که 

درصد بیش از  17رو و با میانگین تنی روبه 17.000عرضه شد که با استقبال  فوالد سیرجان ایرانیاناز سوی شرکت 

در دو روز  )ایرالکو( آلومینیوم ایرانشرکت  1000p-99.8شمش تن  2.000 در بخش آلومینیومقیمت پایه معامله شد. 

درصد نسبت به قیمت پایه معامله شد. ضمنا روی این  31رو و تا تنی روبه 8.040متوالی عرضه گشت که با استقبال 

 هفته عرضه نشد.

برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را  6/4)ایرالکو( با تقاضای آلومینیوم ایرانشرکت  1000p-99.8شمش 

-14تا28در بین محصوالت عرضه شده این هفته داشت. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه مربوط به محصول سبد میلگرد 

A3 برابری بوده است.  64/3با نسبت  مجتمع فوالد خراسان 

هزار ریال  591.303.994فوالد هزار ریال و  602.664.640هزار ریال، آلومینیوم  1.771.382.885مس ارزش معامالت 

هزار ریال بیشترین ارزش معامله در  1.552.002.000با ارزش معامله  کاتد مس شرکت ملی مس ایران. در این بین بود

 .این هفته را داشته است

 



 

 .بود سوم آبانهفته ارزش معامالت  برابر 28/0هزار ریال بوده که  2.965.351.519ارزش کل معامالت رینگ صنعتی 

 

 رینگ پلیمری بورس کاال

ریال اعالم شد، در کنار کاهش  84.423 براساس قیمت دالر نیمایی 20/08/1397های پایه در روز یکشنبه قیمت

 درصدی قیمت دالر باعث افزایش قیمت در برخی گریدها شد. 27/0های جهانی، افزایش قیمت

هزار ریال با حجم معامله  4.631.000.142بورس کاال در هفته گذشته، ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در 

درصد کاهش یافته است. کاهش مستمر قیمت نفت،  5و  7باشد که به ترتیب نسبت به هفته گذشته تن می 47.461

اعث کاهش های گذشته و نگرانی تداوم این روند را برای خریداران بقیمت جهانی محصوالت پلیمری و شیمیایی در هفته

 تقاضا و حجم معامالت شد.

درصدرقابت معامله شد و  8/0با   552Rدر محصوالت عرضه شده توسط پتروشیمی شازند، تنها پلی پروپیلن نساجی 

ارزش کل معامالت پتروشیمی شازند  های کاالیی عرضه شده روی قیمت پایه معامله شدند، بر این اساسبقیه گروه

هزار  132.166.020تن بوده است. پتروشیمی تبریز با ارزش معامله  2.882حجم معامالت هزار ریال و  294.715.385

درصدی داشته، به طوریکه تنها پلی استایرن انبساطی  10تن نسبت به هفته گذشته کاهش  1.213ریال و  حجم معامله 

بقیه محصوالت بر روی قیمت پایه  درصد رقابت مورد معامله قرار گرفت و 11و  3در این گروه به ترتیب با  400و  300

 245.816.718پتروشیمی نویدزرشیمی، با ارزش معامله  ZB332Cو   ZR230معامله شدند. پلی پروپیلن شیمیایی 

. تمامی محصوالت عرضه شده توسط درصد رقابت معامله شدند 5و  9تن، به ترتیب با  2.436هزار ریال با حجم معامالت 

تن بر روی قیمت پایه معامله  1.298هزار ریال با حجم معامالت  117.868.036رزش معامله پتروشیمی آریاساسول با ا

شدند. عمده معامالت انجام شده گروه پلیمری به ترتیب مربوط به پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی پلی پروپیلن جم و 

هزار ریال و حجم معامالت  433.850.824و    531.303.928،  1.045.177.056پتروشیمی بندرامام با ارزش معامالت 

 تن بوده است. قابل ذکر است محصول پلی وینیل کلراید پتروشیمی اروند، بندر امام و غدیر 5.353و  4.756،   9.515

پتروشیمی تبریز با قیمت پایه  ABSاکریلونیتریل بوتادین استایرن  معامله شدند و در نهایت 66.848با قیمت پایه 

 ریال معامله شد. 125.676

باشد پتروشیمی تبریز می  300پلی استایرن انبساطی پلی پروپیلن جم و  HP525Jبیشترین رقابت قیمتی مربوط به 

 درصد رقابت شدند.  11و  30که به ترتیب در حدود 

 

 رینگ شیمیایی بورس کاال

 17باشد که ارزش معامالت تن می 23.169هزار ریال و حجم  1.271.323.362ارزش کل معامالت در رینگ شیمیایی 

های درصد کاهش یافته است. در هفته گذشته قیمت 23درصد کاهش یافته و حجم معامالت نسبت به هفته گذشته 



 

میایی به اند. بیشترین رقابت قیمتی در رینگ شیهای جهانی و قیمت دالر کاهش داشتهپایه باتوجه به کاهش قیمت

آوران، دی اتیلن هگزانول پتروشیمی شازند، متیلن دی فینیل دی ایزوسیات ترتیب مربوط به اسید استیک پتروشیمی فن

درصد رقابت کردند.  8و 19، 37، 67خالص پتروشیمی کارون و اسیدسولفوریک پتروشیمی رازی که به ترتیب در حدود 

و  3ریال، و پتروشیمی شازند و مارون به ترتیب با رقابت  43.710ت پایه دی اتیلن گالیکول پتروشیمی مروارید، با قیم

ریال، اوره پریل  19.850درصدی معامله شدند.  در نهایت اوره گرانول پتروشیمی رازی و کرمانشاه با قیمت پایه  16

شازند با قیمت پایه  ریال، منو اتیلن گالیکول پتروشیمی مارون و 23.635پتروشیمی خراسان و شیراز با قیمت پایه 

ریال و سودکاستیک پتروشیمی اروند با قیمت پایه  50.778ریال ، بنزن پتروشیمی بندر امام با قیمت پایه  56.302

 ریال روی قیمت پایه معامله شدند. 11.379

 

  رینگ کشاورزی بورس کاال

تن مورد معامله  34.000م معامله هزار ریال با حج 317.782.200در رینگ کشاورزی در هفته جاری گندم با ارزش 

درصد افزایش یافته است. عمده معامالت انجام   54و  63قرار گرفت که حجم و ارزش معامالت نسبت به هفته گذشته 

تن شکر با ارزش معامله  500شده در این هفته بر روی محصول گندم بوده است. در هفته گذشته عالوه بر گندم 

 له شد.هزار ریال معام 13.000.000

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

 درصد افزایش یافته است. 56

 

 های نفتی بورس کاالرینگ فرآورده

باشد. در هفته تن می 85.900هزار ریال و حجم  2.692.334.895های نفتی ارزش کل معامالت در رینگ فرآورده

تن توسط پاالیش نفت بندرعباس با قیمت  83.400ریال با حجم  2.605.172.895گذشته وکیوم باتوم با ارزش معامله 

با قیمت پایه  پاالیش نفت شیرازریال،  29.121مت پایه با قی پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازندریال،  32.179پایه 

درصد رقابت با میانگین قیمتی  5ریال، پاالیش نفت بندرعباس با  29.121با قیمت پایه  پاالیش نفت آبادان، 30.577

رقابت درصد  3ریال و پاالیش نفت اصفهان با  30.649درصد رقابت با میانگین قیمتی  5، پاالیش نفت تهران با 32.179

تن در هفته  2.500هزار ریال و حجم  87.172.000ریال معامله شد. قیر با ارزش معامله  30.649با میانگین قیمتی 

پاالیش نفت جیران  6070جی و  6070، 85100جاری توسط پاالیش نفت جیران اردکان و نفت جی معامله شد. قیر 

ریال معامله  43.000جیران اردکان و جی با قیمت پایه  پاالیش نفت  MC250و قیر  34.530اردکان با قیمت پایه 

 شدند.

 



 

 یبورس انرژ

و اصفهان عرضه شد که از  کرمانشاه ز،یتبر بندر عباس، راز،ینفت ش شیتوسط پاال تریهزار ل15.726بخش حالل ها  در

در هفته  402معامله شد. حالل  الیر 51،630معادل  هیپا متیبه ق رازینفت ش شیپاال 410نفتا حالل  نگیبلند نیب نیا

  ستونیب یمیپتروش یدیتول 402که حالل  یرو شد به طورروبه انتقاضاکنندگ یبرابر 5گذشته با استقبال مناسب حدود 

 404. قابل ذکر است حالل دیمعامله گرد الیر 68.321 نیانگیم متیرقابت شد و به ق هیپا متیدرصد نسبت به ق 34

 .دیرو گردنفت آبادان و کرمانشاه با عدم استقبال تقاضاکنندگان روبه شیپاال 410حالل  نیچنو هم زینفت تبر شیپاال

 35.808 متیبه ق متیبا کاهش ق تیتن عرضه شد که در نها 5،425یداخل نگینفت تهران در ر شیسبک پاال ینفتا

 .دیمعامله گرد الیر

 .معامله شد 47.625  هیپا متینفت آبادان و شازند به ق شیاس او عرضه شده توسط پاال یتن س 11.756 تمام

تن  5.012آوران عرضه و تنها زاگرس و فن راز،یش یها یمیتن متانول توسط پتروش 6.726هفته گذشته در مجموع  در

 نیانگیم متیبه ق تایرو و نهاروبه یتن 2.453تن متانول عرضه کرد که با تقاضا  2.002 رازیش یمیآن معامله شد. پتروش

  .معامله شد هیپا متیقنسبت به  شتریمعادل با دو درصد ب یالیر 26.555

معامله شد. در  الیر 26.066 هیپا متیرو و به قمقدار تقاضا روبه نیتن عرضه کرد که با هم 3.500زاگرس  یمیپتروش

 الیر 26.066 هیپا متیه قمحصول ب نیتن از ا 960تن متانول عرضه کرد که تنها  1.224فن آوران  یمیپتروش تینها

محصول با نفت،  نیمثبت ا ینفت با توجه به همبستگ یجهان متیمورد معامله قرار گرفت. قابل ذکر است همگام با افت ق

 .درصد کاهش داشت 11متانول  هیپا متیق

عرضه و تنها  یدر بورس انرژ رازیتهران و ش ز،ینفت اصفهان، تبر یهاتن آیزوریسایکل پاالیشگاه 6.000هفته گذشته  در

 .هفته قبل است، معامله شد هیپا متیکه معادل با ق الیر  67.218 هیپا متیتن آن به ق 4.700

 یمیپتروش نیتن در هفته گذشته عرضه شد که برش سنگ 1.806و شازند  زیبندر امام، تبر یهایمیپتروش نیسنگ برش

 35شازند تا  یمیپتروش نیاست که برش سنگ یدر حال نیمعامله شد ا الیر 36.000حدود  هیپا متیبندر امام به ق

 .رقابت شدپایه  متیدرصد نسبت به ق

معامله  الیر 78.407 هیپا متیتن تقاضا داشت که با ق 1.500تن عرضه شد و  3.000 نایس یبوعل یمیپتروش تیفورمیر

 .شد

 عیتن گاز ما 130بندرامام عرضه شد.  یمیتروشبوتان و پروپان توسط پ ،یصنعت عیتن گاز ما 1.600گروه گازها  در

 .دندیمعامله شد، پروپان و بوتان با عدم استقبال تقاضاکنندگان مواجه گرد الیر 47.223 هیپا متیبه ق یصنعت



 

 52.300 هیپا متیرو اما به قتن تقاضا روبه 7.392که با  دیتن عرضه گرد 2.002 رانیگاز خانگ شیپاال یگاز عاناتیم

تقاضا  زانیم نیتن عرضه و با هم 60 یراز یمیپتروش یگاز عاناتیهر تن معامله شد. قابل ذکر است م یبرا یالیهزار ر

 .معامله شد یالیر 11.721 هیپا متیبه ق

که به  دیعرضه گرد الیر 4.000 هیپا متیدر روز سه شنبه با قتوسط شرکت پتروشیمی تبریز  عیما تروژنیتن ن 100

 . دیعدم تقاضا حذف گرد لیدل

ارزش معامالت مربوط به  نیشتریبود که ب الیر 2.937.345.212.000 یداخل نگیدر ر یمعامالت بورس انرژ ارزش

 باشد.می الیر 328.216.020.000پاالیش نفت تبریز با مبلغ  402حالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ها و محصوالت شیمیایی و پتروشیمی مجله پالتسهای جهانی هفته گذشته خوراکگزارش قیمت

نوامبر در  9ها، محصوالت شیمیایی و پلیمری در تاریخ های جهانی در گروه خوراکدر این بخش به تغییرات قیمت

 اندازیم:فته گذشته بوده نگاهی میگذاری محصوالت در بورس کاال طی هکه از عوامل تأثیرگذار بر قیمت نوامبر 2مقایسه با 

 

 ها خوراک قیمت

 اند. ها به جز پروپیلن و اتیلن در برخی مقاصد، افزایشی بودهقیمت تمام خوراک مذکوردر هفته 

 درصد افزایش 12/0درصد افزایش و درفوب کره  86/2چین  CFRدر  بوده، بوتادیننرخ مربوط به  افزایش نیشتریب

 دالر در تن معامله شد. 1080چین  CFRقابل ذکر است  بوتادین  اند.داشته

 درصد افزایش داشته است.  35/0چین  CFRدرصد کاهش و در  49/0پروپیلن فوب کره 

داشته و به  افزایش نیچ یشرق جنوب CFRدرصد در  75/0و کاهش  شمال شرقی چین CFRدرصد در  39/1 اتیلن

 .دیرس نیچ یشرق جنوب  CFRدالر در  841 متیق

 

 ها شیمیایی قیمت

 کاهشی بودند. در هفته گذشته همه محصوالت شیمیایی

در تن معامله شد،  وانی 6.924 متیدرصد کاهش به ق 54/9محصول تولوئن در هفته گذشته با  نیچ یداخل CFR متیق

 53/9معادل  یکاهش زیمحصول در  فوب کره ن نیدرصد کاهش داشته ضمناً ا 06/10محصول  نیا نیچ CFR نیهمچن

 .درصد داشته است

درصد و  32/9 هند CFRدرصد،  03/4 ایآس یجنوب شرق CFR، 02/5 نیچ یداخل CFR، 71/3 نیچ CFRمتانول در 

CFR متانول در کاهش داشت 35/12 وانیتا .CFR   دالر معامله شد. 430 متیبا ق 3/38کره 

 49/6دالر معامله شد و در فوب کره  725 متیدالر کاهش داشته و با ق 35ل درصد معاد 69/4 نیچ CFRبنزن در 

 دالر کاهش داشته است. 4/48درصد برابر با 

را به خود اختصاص داد و به  متیدرصد کاهش ق 3/5و فوب کره معادل  نیچ CFRدالر کاهش در  53/64 نیلیپارازا

 .دیرس نیچ CFRدالر در  1.136 متیق

 نیا نیچ یداخل CFR  نیدالر در تن معامله شد، همچن 751 متیدرصد کاهش داشت و با ق MEG 83/5 ن،یچ CFRدر 

 درصد کاهش داشت. 74/5محصول 



 

دالر  1.122درصد در تمام مقاصد تحویلی خود کاهش قیمت یافت و قیمت  26/4دالر، در حدود  5/49استایرن منومر 

 چین را به ثبت رساند. CFRدر 

  CFRدالر در تن در فوب کره رسید و در  852درصد کاهش به قیمت  37/4زایلین مخلوط در هفته گذشته با حدود 

 درصد کاهش داشت. 35/4تایوان 

دالر  920به  937محصول از  نیا متیدرصد، کاهش داشت. ق 84/1دالر در تن معادل  17 نیچ CFR ک،یترفتال دیاس

 .دیرس

 

 های پلیمری  قیمت

 یثابت باق یشرق یایو آس یجنوب شرق یایآس ا،یدر منطقه جنوب آسPVC ونیدر طول هفته مورد نظر گروه سوسپانس

 .ماند

دالر در هر تن  20و  10 بیبه ترت یشرق یایو آس یجنوب شرق یایدر منطقه آس یقیو تزر لمیف نیسنگ لنیات یپل

 لنیات یپل متیق نیمانده است. همچن یثابت باق ایمحصوالت در جنوب آس نیا متیق کهی، درحالداشته متیکاهش ق

دالر  25و  10با  بیبه ترت یشرق یایو آس یشرقجنوب  یایدر هر دو منطقه کاهش داشته، در آس زین یباد نیسنگ

But یسبک خط لنیات یدالر در هر تن معامله شد. گروه پل 1231و  1251 متیکاهش با ق ene با  یشرق یایدر آس

و  یجنوب شرق یایمحصول در آس نیا متیدالر در هر تن معامله شد و کاهش ق 1.041 متیدرصد کاهش با ق 3.71

  متیمانده است. ق یمحصول ثابت باق نیا متیق ایدر جنوب آس کهیدرحال باشدیدرصد م 9/0در حدود 

جنوب  یایدالر در هر تن و در آس 1.041 متیدالر کاهش با ق 50با  یشرق یایدر آس یمعمول_یخط_سبک_لنیات_یپل

 .دالر در هر تن معامله شد 1.121 متیدالر کاهش با ق 10با  یشرق

 

جنوب  یایمانده است و در آس یثابت باق یشرق یایدر منطقه آس ییایمیو ش ینساج ،یقی، تزرلمیف لنیپروپ یپل گروه

 یایدر آس یقیو تزر ینساج دیگر لنیپروپ یپل کهیتن داشته است، بطور دالر کاهش در هر 10 ایو جنوب آس یشرق

 رنیاستا یپلدالر در هر تن معامله شد.  1.251و  1.241، 1.201 بیبه ترت ایو جنوب آس یجنوب شرق یایو آس یشرق

HI  مقاوم PS1.391و  1.421 متیدرصد کاهش با ق 8/4و  7/4با  بیبه ترت یشرق یایو آس یجنوب شرق یایدر آس 

 بیبه ترت یشرق یایو آس یجنوب شرق یایدر آس   GPPSیمعمول رنیاستا یپل تیدالر در هر تن معامله شد و در نها

 .دیدالر در هر تن رس 1.351و  1.401 متیو به ق افتهی کاهشدرصد  18/2و  1/2

 



 

با  بیدالر کاهش در هر تن به ترت 110با  یجنوب شرق یایو آس یشرق یایدر آس (ABS)بوتادین استایرن کریلونیتریلا

 .دالر در هر تن معامله شد 1.601و  1.551 یهامتیق

 افتهیدالر در هر تن کاهش  21و  28 بیدر طول هفته گذشته به ترت انهیدر خاورم نیسبک و سنگ لنیات یپل متیق

درصد  51/1با  یو نساج یقیتزر لنیپروپ یدالر در هر تن معامله شد. پل 1.204و  1.046 متیبا ق بیاست و به ترت

 1.041متیدر هرتن با ق متیدالر کاهش ق 23با  یسبک خط لنیات یو پل دیدالر در هر تن رس 1.179به  متیکاهش ق

 .معامله قرار گرفتدالر در هر تن مورد 

 

  



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 بورسی

های خرد به بازار دی درباره ساز و کار جذب نقدینگیشاپورمحم

گذاری و انتشار اوراق  های سرمایهسرمایه گفت: با توسعه صندوق

توان شرایط را برای هدایت بخشی ی که بازده باال و جذاب دارند میمال

فراهم کرد. وی ادامه داد: سازمان بورس با بیمه از نقدینگی به بورس 

مرکزی تعامالتی در خصوص موضوعاتی مانند اوراق بیمه اتکایی و 

اوراق بیمه رویدادهای طبیعی انجام داده که در جذب نقدینگی خرد 

های جدید به محمدی افزود: ورود شرکت .به بورس تاثیرگذار است

ها باعث بزرگ شدن بازار سرمایه و ی سهامداران ایجاد کنند، بوده و این شرکتناسبی برابورس به شرط اینکه بازدهی م

ها برای تقویت بازار سرمایه که نقش مهمی در جلوگیری از تصاد خواهند شد. در هر صورت تالشافزایش عمق آن در اق

  ت.ازار سوداگری دارد، ادامه دار اسرونق ب

 

 فلزات اساسی

مس ایران درخصوص وضعیت شرکت و مشاور مدیرعامل ملی صنایع 

ها گفت: شرایط فعلی شرکت در حوزه صادرات مس با تأثیر تحریم

وی  .شرایط قبلی تفاوت چندانی ندارد و صادرات در حال انجام است

تصریح کرد: اگرچه به دلیل شرایط سیاسی، صادرات کمی دشوارتر 

 رحمتی در رابطه با وضعیت .ندارد وجودمشکل خاصی اما  شده

در نیمه دوم سال گفت: با توجه به روند صادرات، « فملی»سودآوری 

ای که های توسعهافزایش قیمت محصوالت در بازار داخل و نیز طرح

وی در مورد  .بین هستیمرسد نسبت به تحقق سود بیش از نیمه نخست سال بسیار خوشبرداری میامسال به بهره

برداری آباد و سرچشمه در دست انجام بوده که تا پایان سال جاری به بهرهتونای گفت: چند پروژه در خاهای توسعهطرح

  اندازی خواهد شد.ترین پروژه، پروژه اسیدسولفوریک سرچشمه است که در زمستان راهرسد؛ مهممی



 

 سیمان

تجدید نظر در انجمن صنفی سیمان اعالم کرد در طول دو ماه اخیر با مکاتبات متعددی برای کاهش قیمت پاکت یا 

در این میان جعفر سرقینی مجددا  .قیمت سیمان شده اما هنوز سازمان حمایت تصمیم جدیدی را اتخاذ نکرده است

ه و دست به نامه شده و خطاب به نوابی معاون وزیر و رییس سازمان حمایت نوشته است: متأسفانه هیچ اقدام قابل توج

مل نیامده و عمالً صنعت سیمان در عرضه سیمان پاکتی دچار مشکل به ع PP هایموثری در جهت کاهش قیمت پاکت

هزار  20هزار ریال به  8از   P.Pکیلویی 50با عنایت به اینکه از ابتدای سال جاری هر عدد کیسه بسته بندی  .شده است

ضمن ارسال  هزار ریال افزایش قیمت یابد. لذا 240، باید قیمت هر تن سیمان پاکتی به میزان حدود ریال رسیده

های مصوب اعالم شده، درخواست انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مبنی بر درخواست بازنگری در قیمت

های مصوب آن سازمان متناسب با افزایش خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و نسبت به بازنگری قیمت

  .ناشی از قیمت پاکت اقدام الزم صورت گیرد

 

 

 

که صادرات کمتر از : درصورتی صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت شیخان دبیر انجمنعبدالرضا 

علی سیمان صادراتی تقریباً های فسپاری ارزی معاف شود، با قیمتمیلیون دالر در سال از پیمانیک 

تواند بهترین اتفاق ممکن در حال های سیمانی را شامل خواهد شد. این موضوع میتمامی شرکت

 .ها باشدبرای سیمانی حاضر

 

 سنگ آهن

های توسعه متوقف نشده و به طور قطع روند اجرای طرح بینی نیست وها قابل پیشتاثیر تحریم مدیرعامل گلگهر گفت:

هایی که تا پایان امسال رحوی در رابطه با ط .در بدترین حالت فقط ممکن است روند انجام کار با کمی تاخیر مواجه شود

برداری د ظرف یکی دو ماه آینده به بهرهرسد، اظهار داشت: طرح ذوب یک میلیون تنی جهان فوالبرداری میبه بهره

دار تولید خواهند شد. شاید های متعدد دیگری هم در دست اجرا وجود دارد که به تدریج وارد مخواهد رسید. پروژه

شیده ها مشکالتی به همراه داشته باشد؛ ولی راهکارهایی اندیتحریم

ه در خاتمه تصریح کرد: زادتقی. شده و از این بحران گذر خواهیم کرد

رسد سال آینده به لحاظ سودآوری وضعیت مطلوبی پیش رو به نظر می

که بتوان با قاطعیت خواهیم داشت؛ اما به هر حال شرایط طوری نیست 

 د.ینی کربآینده را پیش



 

 پاالیشی

برداری از تولید نفت گاز شرکت قبل از بهره ظرفیتشبندر اعالم کرد واحد تصفیه نفت گاز با موفقت به پایان رسید. 

برداری اندازی و بهرهبوده که با راه  ppmلیتر نفت گاز با گوگرد ده هزار میلیون 6/16واحد جدید روزانه به میزان 

با گوگرد  4لیتر نفت گاز یورو  میلیون 14یدات نفت گاز شرکت به میلیون لیتر در روز تول 8این واحد با ظرفیت 

10ppm   2500 میلیون لیتر با گوگرد 6/2وppm   در حال حاضر به صورت آزمایشی تبدیل شده است. این واحد

ع رسانی سریعاً اطال 4رو برداری قرار گرفته است. در صورت تغییر در مقدار تولید نفت گاز یواندازی و مورد بهرهراه

 د.خواهد ش

 

 

 

با  یریخ ناصر است. یبردارهزار بشکه در روز آماده بهره 120 تینفت اصفهان با ظرف شگاهیپاال ریواحد تقط نیسوم

نفت اصفهان تاکنون با  شگاهی: پاالشود افزودی، وارد بازار مواحد نیسوخت سبک ا ندهیحداکثر تا دو ماه آ نکهیا انیب

ی اسم تیبا اشاره به ظرف یو کرد.یم شیهزار بشکه نفت را پاال 370 ، روزانهیاهزار بشکه 145 ریواحد تقط 2 تیفعال

 یاسم تیاز ظرف شتریهزار بشکه ب 130 میکشور تاکنون مجبور بود ازیگفت: با توجه به ن شگاهیپاال یاهزار بشکه 240

درصد کاهش داده و از طرف  20 تا 10 نیرا ب شگاهیپاال یسود ده نیکه ا میکن دیتول یمحصوالت نفت شگاه،یپاال

هزار بشکه از خوراک نفت خام  15، سه ریواحد تقط یاندازبا راه کهیگفت: درحال یو .کردیم جادیا یمشکل فن گرید

که ارزش  دیو نفت سف لیی، گازونیهزار بشکه به محصوالت سوخت سبک مثل بنز 36، شودیکاسته م شگاهیپاال نیا

 ، اضافه خواهد شد.دارد یشتریافزوده ب

 

 سازیقطعه

قیمت  )جاری( ستاد تنظیم بازار تا هفته آینده :و معدن گفت وزیر صنعت

درخواست  هیسازان از اراانجمن قطعه ریدب. خودرو را تعیین خواهد کرد

با  گلویب اریخبر داد. ماز )جاری( ندهیدر هفته آ یخودرو به روحان یآزادساز

سخت است گفت:  اریسازان بسقطعه یبرا دیتول یفعل طیشرا نکهیا انیب

 یباال رفته و از طرف اریارز بس متیق شیتمام شده قطعه با توجه به افزا متیق

 باال را ندارند. یهامتیقطعات با ق نهیپرداخت هز بهخودروسازان قادر 



 

 پتروشیمی

دالر سامانه  نیانگیبراساس م یمیپتروش یهاخوراک و فروش شرکت متیق نکهی: با توجه به اندیگویم یمنابع خبر

 یتومان و به صورت دستور 7.800 متیبا ق مایها در سامانه نشرکت نیشود، اما ارز حاصل از صادرات ایانجام م ماین

ها آغاز شده است، اما تا کنون یمیارز حاصل صادرات پتروش متیو اصالح ق رییتغ یبرا ییهایزنیشود، رایعرضه م

 مایقادر به فروش ارز در سامانه ن یرفوالدیو غ یفوالد یهااست که شرکت یدر حال نیدر بر نداشته است. ا یاجهینت

  تومان هستند. هزار 9از  شیب ییهامتیبا ق

 

 

 

منومر  رنیاستا یمیگرفتن تقاضا از عرضه محصول پتروش یشیاعالم کرد همزمان با پ یمیصنعت پتروش یانجمن صنف

 متوقف کرد. یمحصول را تا اطالع ثانو نیفارس صادرات اجیخل یمیپتروش نگیهلد ،یمیپتروش یدست انیم عیدر صنا

صنعت  یو باالدست یدستانیم عیمنومر در صنا رنیکننده خوراک استامصرف دیجد یهااز طرح یبرداربهره با

و  زیتبر یمیهمچون پتروش یتریمیقد یپارس و انتخاب و واحدها دیتخت جمش یمیهمچون پتروش یمیپتروش

 ،یرنیاستا یمحصوالت پل دکنندهیتول وسطکوچک و مت اسیبا مق یدست انیم یهااز طرح یتعداد یاندازو راه ریقائدبص

پارس  یمیپتروش یفعل طیشرا در ممنوع اعالم شده است. "فارس" یمنومر فعال از سو رنیصادرات خوراک استا

منومر  رنیهزار تن استا 600ساالنه حدود  دی( با تولفارس جیخل یمیپتروش نگیمجموعه هلد ریز نیتر)سودده

کشور  یمیپتروش عیدر صنا یرنیاستا یمحصوالت پل دکنندهیتول یواحدها یدیخوراک کل نیکننده ادیتول نیبزرگتر

هزار تن در سال  800از مرز  یمیپتروش یدست انیباال و م عیدر صنا یمیپتروش لمحصو نیا یاست. اکنون تقاضا برا

  محصول هم قوت گرفته است. نیامکان واردات ا یگذشت، حت

 

 سنگزغال

هزار تن  372ماهه اول سال جاری برابر اعالم سازمان توسعه تجارت در هفت

میلیون دالر به خارج از کشور صادر شد که  59سنگ وکک به ارزش زغال

دبیر انجمن  .ته استدرصد رشد داش 346نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

 صورت جدی و برای اولین بار در سنگ ایران گفت: در سال جاری، بهزغال

 کنندگانمصرف و شدیم جهانی بازار وارد شوکک سنگزغال صادراتزمینه 



 

وی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر خریداران زغالسنگ ایران  .داشتند خوبی استقبال ایران زغالسنگ از خارجی

های جهانی را دارند و ایران باتوجه به تقاضای قراردادهای بلندمدت چند ساله با تناژهای باال بر مبنای شاخص قیمت

ا در بازارهای جهانی تواند با تجهیز معادن ضمن تأمین نیازهای داخلی جایگاه مناسبی رمیلیارد تن می 2/1ذخیره قطعی 

  .داشته باشد

 

 بانک

درصد  1/17سال گذشته با  انینخست امسال نسبت به پا مهیدر ن رانیا یها و موسسات اعتبارحجم مطالبات معوق بانک

 .افتی شیافزا ورماهیدرصد در آخر شهر 13به  96سال  انیدرصد در پا 8/11رشد از 

 

 متفرقه

 انیدر پا اتیها و دخانیدنیها، آشامیخوراک یامنتشر کرده است، نرخ تورم نقطه رانیکه مرکز آمار ا یبراساس آمار

درصد محاسبه  1/36 ماه وریرقم در شهر نی. ادیدرصد رس 5/47درصد رشد نسبت به ماه قبل از آن به  4/11مهرماه با 

 شده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یاداشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


