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بازار سرمایه در نخستین هفته آذرماه، کارنامه بسیار ضعیفی را از خود برجای گذاشت. در حالی این انتظار وجود داشت 

ها بتواند بازار را از این رخوت و خواب آلودگی پائیزی نجات دهد که تُند که گزارش عملکرد تولید و فروش ماهانه شرکت

ی، بازار را بیش از گذشته به حاشیه راند. در این بین افت جدی حجم و ها در بازارهای جهانشدن آهنگ ریزش قیمت

ارزش معامالت، اتفاقی است که بسیاری از فعاالن بازار را نسبت به وضعیت آتی بدبین نموده است. در این شماره از بولتن 

تحوالت »، « هاودیتیبازارهای جهانی و کام»، «گزارش عملکرد تولید و فروش ماهانه»مطلب مهم یعنی  4درخصوص 

 بحث خواهیم داشت. « بازارهای موازی»و « بازار ارز

های بورسی گزارش عملکرد تولید و فروش همانطور که مستحضر هستید، با آغاز آخرین ماه از فصل پائیز، اکثر شرکت *

ها بابت افت مقدار فروش شرکت ها از آن جهت با اهمیت بودند که نگرانی بسیاری ازماه را منتشر نمودند. این گزارشآبان

های کم تا مقطع فعلی، از تحریمباشند نشان دادند که دستهایی که در بخش صادرات فعال میوجود داشت اما بنگاه

ها هنوز نمایان نشده و ممکن است افت مقدار فروش اند. البته برخی معتقدند که اثر تحریمآمریکا تاثیر با اهمیتی نگرفته

ها یکی از موانع مهم برای برگشت بازار به ریل های آتی آشکار شود. بنابراین نگرانی از بابت اثر تحریمماه ها درشرکت

تواند تا حدودی راهگشا باشد. با توجه به حساسیت فروش صادراتی، صعود است. در چنین شرایطی، بررسی آمار گمرک می

 کنند.رصد می بسیاری از فعاالن بازار بصورت هفتگی عملکرد گمرک را

های اخیر با رسیدن خبر کُند شدن رشد اما بحث دوم، تحوالت مرتبط با بازارهای جهانی است. متاسفانه طی هفته* 

های نفتی و ای تحت فشار قرار گرفتند؛ تا جایی که شاخصاقتصاد جهانی و افزایش تولید نفت خام آمریکا، کاالهای پایه

بینیم که رو شدند و با یک فاز تاخیر  میدرصدی روبه 30ش از برخی از محصوالت پتروشیمی نظیر متانول با افت بی

از ارزش بازار سرمایه ایران را  %65اند. الزم به ذکر است که در حدود فلزات اساسی هم زیر فشار عرضه قرار گرفته

ایی دهند. بنابراین طبیعی است که در چنین فضتشکیل می commoditi baseهای خام فروش و به اصطالح شرکت

 گران به ویژه در صنایع بزرگ باشیم. شاهد رفتار احتیاطی معامله



 

های دولت و بانک های جهانی را جبران کند اما سیاستتوانست اثرات منفی ناشی از افت قیمتالبته دالر می

سوخت  "مرکزی در راستای کنترل تورم و مهار رفتار سوداگران در بازار ارز موجب شد تا برگ برنده بازار رسما

ها، بازارهای جهانی و دالر تحت فشار قرار گرفته ناحیه یعنی تحریم 3شود ...! بنابراین با بازاری که مواجهیم که از 

قرار بگیرد. به نظر دولت « بازار پول»و این وضعیت موجب شده تا بخشی از نقدینگی موجود بازار سرمایه در مسیر 

های انقباضی بزند و به کند و اگر برای شکست تورم دست به سیاست قصد دارد باری دیگر بر فضای تورم غلبه

عنوان مثال نرخ سود بانکی را افزاش دهد، آن وقت است که رکود بازار سرمایه را فرا خواهد گرفت. بررسی آمارها 

شده بود، « بازار سرمایه»و « مسکن»، «ارز و طال»دهد، بخشی از نقدینگی که طی یکسال اخیر وارد بازار نشان می

 دار سوق یافته و همین مساله سبب حرکت بازارها در مسیر رکود شده است.های مدتسپرده به سمت حساب

البته رئیس بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود به این نکته اشاره داشته که پس از ساماندهی بازار ارز، قصد ورود به * 

توان امیدوار بود که شاخ بازار پول به تیزی گذشته نباشد. در کم میدست بازار پول و کنترل نرخ سود را دارد. بنابراین

های اساسی از رسیدن مجموع باید گفت که بازار در شرایط سختی قرار گرفته و برای برگشت به مدار رشد، نیاز به شوک

های ارزی بانک مرکزی و ها و تزریق نقدینگی دارد. تعدیل سیاستتر حقوقیهای جدیخبرهای مثبت گرفته تا حمایت

تواند در بهبود روند بازار و های صادرات محور ابالغ شده میتغییر در مصوبه پیمان سپاری ارزی که اخیرا به شرکت

 برگشت بخشی از اعتماد از دست رفته، نقش بسزایی داشته باشد. 

هزار تومانی راه یافت.  12به سطوح کمتر از و نکته آخر اینکه نرخ برابری دالر به ریال در روزهای پایانی هفته اخیر * 

بانک مرکزی در تالش است تا فاصله بین نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد را به حداقل ممکن برساند. به نظر این اتفاق 

ومانی به هزار ت 2هزار تومانی میل کند و دالر نیما هم با رشد حدود  10مشروط بر اینکه دالر بازار آزاد به سمت سطوح 

هزار تومانی قرار  8این عدد نزدیک شود، خبر خوبی برای بازار باشد. فراموش نکنیم که دالر نیمایی اکنون در سطوح 

در واقع ها خواهد گذاشت. هزار تومانی، تاثیر خوبی بر سود شرکت 10های گرفته و حرکت خزنده آن به سمت قیمت

 ها به دست دولت و بانک مرکزی آزاد خواهد شد. و این پتانسیل تن دارد یارز لیبازار پتانس

 ها و حجم و ارزش معامالت خواهیم داشت. وضعیت شاخصاما در ادامه نگاهی به آخرین 

واحدی استارت زد و پس از ثبت  175.713نخستین هفته آذرماه را در ارتفاع « شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران»

واحدی عقب نشست. درخصوص وضعیت تکنیکی شاخص  163.772درصد( تا محدوده  8/6واحدی )معادل  11.941افت 

ها باز شده اما این انتظار شتری برای اصالح قیمتهزار واحدی، عمال فضای بی 173باید گفت که با از دست رفتن حمایت 

واحدی، شاهد کاهش فشار عرضه و برقراری  163 – 161وجود دارد که در سطوح حمایتی بعدی یعنی محدوده تراکمی 

گیرد و تعادل در بازار باشیم. گفتنی است، شاخص کل در تراکم حمایتی یاد شده در محدوده کف کانال نزولی قرار می

برای برگشت به مدار رشد، نیاز به رسیدن خبرهای مثبت توام با ورود نقدینگی داریم، در غیر اینصورت، حمایت یاد  البته

 کننده برگشت بازار به مدار رشد باشد ...تواند تضمینشده )به تنهایی( نمی



 

ضرب اصالح این که تقریبا وضعیتی مشابه با شاخص کل داشته اما را داریم « وزنهم»شاخص در سوی دیگر، 

 27.237وزن در حالی با ارتفاع تر از شاخص کل بوده است. بر اساس این گزارش، شاخص همدماسنج ضعیف

واحد بوده است. در نتیجه  28.165رود که این رقم در پایان هفته گذشته واحدی به مصاف هفته دوم آذرماه می

ای به درصد( بوده است. و در انتها اشاره -29/3ادل ( واحد )مع928وزن برابر با )باید گفت بازدهی شاخص هم

Ifex  واحدی آغاز به کار کرد که ارتفاع این شاخص  1.908داشته باشیم. شاخص فرابورس تهران در حالی با رقم

در هفته ابتدایی آذرماه  Ifexواحد تنزل یافت. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی  1.777در پایان هفته، به 

درصد( بوده است. این بدترین عملکرد هفتگی شاخص فرابورس از ابتدای سال  -87/6واحد )معادل  131منفی 

 شرکت پتروشیمی مارون و زاگرس بیشترین نقش را وقوع این رویداد داشته است. 2بوده و نوسانات منفی 

 

 پیش بینی بازار 

شنبه، در سایر روزها شاخص ها نیز فشار عرضه باالیی را شاهد بودیم بطوریکه به غیر از روز سه ،ابتدایی آذرماههفته در 

گروه کوچک غذایی و داروسازی معامالت نسبتا بهتری را تجربه نمودند. کماکان  2سرخ پوش شدند. در هفته گذشته، 

رسیم. نگاهی بینی بازار میارند. اما به پیشهای تورم محور ریسک کمتری برای سرمایه گذاری داعتقاد داریم که شرکت

دهد که کماکان مسیر خروج نقدینگی ادامه دارد و در هفته گذشته ها نشان میبه روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی

ترین سطح خود از زمان آغاز ریزش رسید. برای هفته جاری با توجه به نزدیک شدن شاخص نیز ارزش معامالت به پائین

ها و صنایع را داریم. به هزار واحدی، انتظار کاهش فشار فروش و برقراری تعادل در اکثر گروه 163 – 161ایت به حم

تواند بازار را از وضعیت ها به سطوح جذابی نزدیک شده و چند خبر کوچک در کنار تزریق نقدینگی میرسد قیمتنظر می

کنیم بازار برای ها نداریم و تصور میظاری مبنی بر رشد سنگین قیمتفعلی خارج کند. البته با وجود ریزش اخیر، فعال انت

 سازی داشته باشد. مدتی نیاز به دست به دست شدن و کف

 

 

 

 

 

 



 

 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(

03/08/1397  930 386 240 626 304 

05/08/1397  1.008 472 243 715 293 

1397/08/06 894 300 147 447 447 

1397/08/07 795 381 91 472 323 

 1.367 2.260 721 1.539 3.627 جمع کل

 2.702 3.009 544 2.465 5.711 جمع هفته گذشته

٪-36 )درصد( اختالف  38-٪  33٪  25-٪  4/49-٪  

 

 

 درصد بازدهی بازدهیمیزان  09/09/1397تا تاریخ  03/09/1397از تاریخ  هاشاخص

-11.941 163.772 175.713 شاخص کل بورس  80/6-٪  

-928 27.237 28.165 وزن(شاخص کل )هم  29/3-٪  

-131 1.777 1.908 شاخص فرابورس  87/6-٪  



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

دهد که اگرچه روند نزولی حجم و ارزش معامالت ادامه دارد اما از شتاب آن کاسته شده و جداول و گراف فوق نشان می

این وضعیت نشان از خستگی روند مذکور دارد. البته اگر حضور گهرزمین و برقراری تعادل در این نماد نبود، قطعا ارزش 

و « های فلزیکانی»، «فلزات اساسی»، «بانکداری»صنعت  4ه، رسید. طی هفته گذشتمعامالت کمتری به ثبت می

طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. « های نفتیفرآورده»

بالغ  تومان(میلیارد  565)میانگین روزانه میلیارد تومان  2.260طی هفته گذشته به بازار بورس و فرابورس(  2خرد )در 

هفته ابتدایی آذر ماه، افت  میلیارد تومان( 602)میانگین روزانه میلیارد تومانی  3.009گردید که در قیاس با معامالت 

باشد اما در بررسی دهد. البته بخشی از افت ارزش معامالت بواسطه تعطیلی روز یکشنبه میدرصدی را نشان می 25

 شود.فت ارزش معامالت مشاهده میمیانگین ارزش معامالت روزانه هم ا

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

 مالی ویژه کانال میزبانی برای آلمان یا فرانسه :نوشت ژورنال استریت وال

 متحده ایاالت هایتحریم زدن دور و ایران با تجارت برای اروپا اتحادیه

 که صورتی در کرده اعالم دیپلمات مقام یک .اندشده پیشقدم ایران علیه

 ریاست آلمانی مقام یک گیرد برعهده را مالی کانال این میزبانی فرانسه

 این پذیرفتن صورت در و گرفت خواهد برعهده را مالی ائتالف این

 .بود خواهد فرانسوی طرف برعهده ریاست آلمانی، طرف توسط میزبانی

 و ایران بین تجاری معامالت کردن هموار برای اعتباری سیستم یک از شودمی شناخته SPV نام به که مالی کانال این

 جاییجابه اروپایی، هایبانک در اعتبار ایجاد به نیاز بدون که دهدمی اجازه معامالت از برخی به و کندمی استفاده اروپا

  .سازد ممکن را ایران به پول

 

 یهمکاران ما در حال بررس :گفت یبانک مرکز سیرئ ،یعبدالناصر همت

 .خواهد شداعالم  یبه زود جهیو نتیی هستند اروپا فتیسوئ یاندازراه

حالت  کیو  میندار یمشکل یپول یهااستیدرخصوص س: وی گفت

 یسرکی یدر حال حاضر هم مشغول طراح بر قرار است. یعاد

 میخواه انیها را بکه به محض آماده شدن آن میهست دیجد یهااستیس

  کرد.

 

سفری دو روزه به ایتالیا عنوان کرد: عالوه  وزیر امور خارجه ایران پس از

. بر گفتگو درخصوص روابط دوجانبه، درباره یمن و سوریه گفتگو شد

های اقتصادی نیز گفت: زمینه برای کار مشترک و ریف درباره همکاریظ

های انجام شده مطرح های ویژه در بسیاری از مالقاتاستفاده از مکانیسم

ین آمادگی وجود دارد، اگرچه م اکنوی افزود: احساس می .شد

پذیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا حد قابل توجهی پایین ریسک

  .بوده، ولی از نظر تعهد سیاسی این تعهد وجود دارد و باید ببینیم تا کجا آمادگی دارند این کار را پیش ببرند



 

ضمن  ایتالیدر ا یاترانهیمد یوگوهاگفت انیخارجه قطر در جر ریوز

 یدوحه برا یاز آمادگ م،یدر دوران تحر رانیبر روابط با ا دیتاک

 یثانآلعبدالرحمنخبر داد. محمدبن کایو آمر رانیا انیم یگریانجیم

قرار داده؛  یدشوار تیما را در موقع کایو آمر رانیا انیمجادله م»گفت: 

هم قرار  یارویرو مانهیمتحد ما با همسا نیتریکه قو مینیبیرا میز

 ران،یجانبه با حضور اائتالف پنج کی لیقطر از تشک ترشیپ« اند.گرفته

  قطر و عربستان همچنان پابرجاست. انیاست که اختالفات م یطیتحوالت در شرا نیخبر داده بود. ا هیعراق و سور ه،یترک

 

و کاربرد آن در  FATF حهیاز ال تیبا حما :گفت رانیدر ا شیاتر ریسف

 وستهیپ حهیال نیبه ا زیاروپا ن سمیترور یمال نیو تأم ییمبارزه با پولشو

 نیدر ا دیباشد با یمال یاز سازوکار جهان یبخش خواهدیم رانیاگر ا"و 

را در اروپا  یامنطقه یاز همکار یاشبکه شیاتر ادغام شود. ینظام جهان

اروپا و  هیاتحاد یهمکار تیشکل داده که هدف آن تقو رانیدر رابطه با ا

ندارد و  استیبا س یربط FATF. استی خارج استیس نهیدر زم رانیا

و نظام  رانیو به سود ا رانیا یمال یهاها و کانالسازوکار مرتبط با بانک نیکنترل دانست. ا یبرا یآن را ابزار دینبا

  .یاست نه جامعه جهان اشیبانک

 

نگهبان به  یشورا راداتیاز ا یمجلس از رفع بخش یخارج استیو س یمل تیامن ونیسیکم یسخنگو

 .( خبر دادCFT) سمیترور یمال نیمقابله با تام ونیبه کنوانس رانیالحاق ا حهیال

 

 

 

 

 



 

 اقتصادی

مشکل  :گفت نیو چ رانیا یبازرگان یهااتاق سیرئ ،یاسداهلل عسگراوالد

 11برطرف شد و از دوم دسامبر ) ینیبازرگانان کشور با طرف چ یبانک

آغاز خواهد  یرانیخود را با طرف ا یتبادالت بانک ینیبانک چ کیماه(  آذر

 ندهیماه آ کیآغاز و پول آن ظرف  نیفروش نفت به چ ندهیهفته آ کرد.

 نیدوم ندهیماه آ کیقرار است  ینیخواهد کرد، طرف چ دایبرگشت پ

  کند. یمعرف یرانیبا طرف ا یتباالدت بانک یرا برابانک خود 

 

منتشر کرد که را  97مرکز آمار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده آبان 

رسید  147.8( به 1395=100ماه عدد شاخص کل )بر اساس آن در آبان

دهد. در این ماه درصد درصد افزایش نشان می 6/2که نسبت به ماه قبل 

باشد؛ درصد می 9/34تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 96درصد بیشتر از آبان  9/34یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 

هزینه کردند که نسبت « مجموعه کاال و خدمات یکسان»برای خرید یک 

به  97ماه ماهه منتهی به آبان 12ایش یافته است. نرخ تورم واحد درصد افز 1/2درصد(  8/32به این اطالع در ماه قبل )

 .دهدنشان می واحد درصد افزایش 2/2درصد(  4/13درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل ) 6/15

 

های اخیر به دنبال معافیت از تحریم«: بلومبرگ»وبگاه شبکه خبری 

ماه نوامبر و بعد از یک ماه آمریکا، چین بارگیری نفت خام از ایران را از 

گیرد. بر این اساس، چین از معدود کشورهای بوده که توقف از سر می

های آمریکا علیه ایران را کسب کند. این کشور توانسته معافیت از تحریم

 6هزار بشکه نفت خام از ایران به مدت  360توانسته مجوز خرید روزانه 

 .کند شود را کسبماه که از آذرماه شروع می

 

 

 

 



 

 بازارهای جهانی
 

 نام مواد 02/09/1397 09/09/1397 تغییر هفتگی

 نفت 59 59 ٪0

 طال 1.223 1.222 ٪-1/0

 بیلت 446 455 2٪

 مس 6.168 6.196 5/0٪

 روی 2.508 2.541 3/1٪

 آلومینیوم 1.942 1.957 8/0٪

 سنگ آهن 70 65 ٪-1/7

 سرب 1.962 1.954 ٪-4/0

 متانول 290 270 ٪-9/6

 اوره 317 297 ٪-3/6

بینیم های نفتی و محصوالت مرتبط میانی ندارد و پس از افت قیمت شاخصدر بازارهای جهانی، وضعیت تعریف چند

 آینده هایماه در کاالها قیمت کرد اعالم ساکس اند. با این حال گلدمنهمیت هم در مسیر نزول قرار گرفتهاکه فلزات با

 ماه ابتدای از نفت قیمت .دانست خام مواد برای پرتابی سکوی را 20 جی گروه نشست و کند پیدا افزایش است ممکن

 هانگرانی تاثیر تحت فلزات بهای اما کرده ریزش عرضه، مازاد به نسبت هانگرانی تشدید دلیل به تاکنون جاری میالدی

 اقتصاد دو میان تجاری جنگ نگران همچنان گذارانسرمایه و است کرده پیدا کاهش اقتصادی رشد ندیکُ  به نسبت

 .اندمانده جهان بزرگ

 بر بنیادین، عوامل به نسبت کاالها قیمت تغییرات میزان به توجه با کردند اعالم گزارشی در ساکس گلدمن تحلیلگران

 و آمریکا جمهور رییس ترامپ، دونالد .است پایه فلزات و طال نفت، خرید برای مناسبی بسیار زمان اکنون که باوریم این

 سران به دیدار این .کنند دیدار آرژانتین در 20 جی گروه نشست حاشیه در است قرار وی چینی همتای پینگ، جین شی

 . بپردازند خود تجاری اختالف به دهدمی فرصت چین و آمریکا

 

 نفت

اوپک ها در روزهای پایانی هفته متوقف شد. فتگی دیگر بودیم. البته افت قیمتدر حوزه نفت، شاهد ثبت یک ریزش ه

بسته شدن . گیری کنداز عرضه بیش از نیاز بازار تصمیمدر مورد کاهش تولید برای جلوگیری  جاریقرار است هفته 

تواند می در کنار امیدواری به اتفاقات مثبت در تصمیم اوپک بزرگترین میدان نفتی دریای شمال انگلستان برای تعمیرات

کند، پس از هزار بشکه نفت تولید می 150حدود که روزانه  «بازارد»میدان نفتی ها باشد. توقف ریزش قیمت دالیلاز 



 

محموله نفتی که قرار بود در ماه دسامبر  3موقتا بسته شد. در نتیجه منابع تجاری اعالم کردند  ،گزارش پوسیدگی لوله

 .بارگیری شوند، لغو شدند

این تعطیلی » مدیر بخش انرژی موسسه مشاوره تریفکتا، با اشاره به نقش بازار در قیمت برنت گفت:سوکریت ویجایاکار، 

سران سازمان گفتنی است، « .شوددهد و باعث افزایش قیمت جهانی نفت میعرضه نفت خام دریای شمال را کاهش می

. ا در مورد کاهش تولید نفت بحث کنندآیند تدسامبر در وین اتریش گردهم می 6 کننده نفت اوپک درکشورهای صادر

شامل بزرگترین اقتصادهای جهان است که این هفته G20 . شودتشکیل می 20دنبال اجالس گروه  این نشست اوپک به

های تجاری چین و آمریکا و سیاست نفت رود در این اجالس در مورد درگیریکنند. انتظار میدر آرژانتین دیدار می

 .مذاکره شود

 

 ات رنگینفلز

ها نداشتیم. با این حال رونق خاصی هم در معامالت مشاهده وضعیت بهتر بود و افت خاصی در قیمت در فلزات رنگین

 و چین سران این وضعیت ناشی از کُند شدن رشد اقتصاد دنیا و همچنین انتظار برای تعیین تکلیف مالقاتنگردید. 

 روی به هانگاه تمامی ،G20 نشست حاشیه در آینده روزهای ظرف اینکه به توجه با حاضر حال باشد. درمی آمریکا

 ما تجاری مذاکرات در پیشرفتی آیا بدانند که هستند این خواهان ناظران بود، خواهد پینگ جین و ترامپ بین گفتگوی

 افزایش قصد همچنان که گفته استریت وال با مصاحبه در ترامپ. خیر یا و شد خواهد حاصل چین و متحده ایاالت بین

 دارد. را ژانویه ماه از %25 به %10 از چینی کاالی میلیون دالر 200 به روی تعرفه

 

 سنگ آهن  –فوالد 

 قیمت. کندمی طی نزولی روند فوالد هایقیمت و شده بازار در عرضه مازاد ایجاد باعث چین فوالد تولید رشد تداوم

 به چین فوالدسازان مارجین تا کرد سقوط دالر 20هفته گذشته بیش از  چین طی بازارهای در فوالدی ورق و میلگرد

 8بین  %65 - %62 عیار آهنسنگ نماند. قیمت باقی آهنسنگ قیمت بر فشار جز ایچاره و گیرد قرار فشار تحت شدت

 تولید کاهش انتظار و گرفته قرار شکست حد و صفر محدوده در چینی فوالدسازان سود مارجین شد. دالر ارزان 10تا 

  شد. خواهد آهن سنگ هایقیمت بر بیشتر فشار عامل که دارد وجود سودآوری افت از ناشی

 

 

 



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 پتروشیمی جم 

در ادامه به سراغ گروه پتروشیمی خواهیم رفت. گروهی که طی روزهای اخیر با فشار عرضه ناشی از افت قیمت نفت 

تواند گرفته است. البته اصالح قیمت نمیمواجه شده و اصالح قیمت خوبی در برخی از نمادهای جذاب این صنعت صورت 

شوند. در این گروه ها متاثر میروشیمی به شدت از تحریمهای پتکه برخی از شرکت دلیل کافی برای ورود باشد چرا

 ریال میلیارد 17.910 ماهه 3 دوره طی حالی در نگاهی به آخرین وضعیت پتروشیمی جم خواهیم داشت. این شرکت

 در که داشت خالص سود( سهم هر ازای به ریال 484) ریال میلیارد 4.650 و عملیاتی سود ریال میلیارد 4.656 فروش،

 ریالی میلیارد 7.614 خالص سود و ریالی میلیارد 7.494 عملیاتی سود به ریالی، میلیارد 19.087 فروش با تابستان فصل

 . است یافته دست( ریال 793 سهم هر ازای به)

 نموده محقق سود ریال 1.287 ریالی، میلیارد 36.997 سنگین فروش با امسال نخست نیمه در جم گفت باید مجموع در

 هر ازای ریال به 804 خالص سود و ریال میلیارد 26.135 گذشته سال مشابه دوره فروش که است شرایطی در این و

ماه نخست  8پتروشیمی جم در حالی طی رویم. می 97بررسی عملکرد شرکت در سال  در ادامه به سراغ .است بوده سهم

، مهر 5.865، شهریور 6.202، مرداد 5.990، تیر 5.832، خرداد 5.362، اردیبهشت 5.546سال جاری درآمد )فروردین 

میلیارد  38.667میلیارد ریالی را محقق نموده که این رقم برای دوره مشابه سال گذشته  55.242( 9.007و آبان  9.296

 درصد رشد داشته است.  %43نسبت به سال قبل  جمعملکرد باید گفت که در نتیجه . ریال بوده است

محصول در سال  2، میانگین نرخ فروش این باشند. گفتنی استلی اتیلن سنگین و اتیلن می، پمحصوالت اصلی شرکت

ماه ابتدای سال  8فروش  ریال به ازای هر تن بوده در حالی که میانگین نرخ 32.700.000و  42.000.000به ترتیب  96

های فروش دلیل اصلی پرش جدی درآمد شرکت در مهر و آبان ریال بوده است. )رشد نرخ 43.248.329و  66.836.485

ریال بوده است. با  62.385.008و  83.010.243ی اتیلن سنگین و اتیلن در این ماه به ترتیب لبوده است.( نرخ فروش پ

 3.000رود که جم برای سال جاری به سود بیش از های فروش، انتظار میین رشد نرختوجه به شرایط مطروحه و همچن

 کند. را مقایسه می 96دوره مشابه سال  ریالی دست یابد. گراف ذیل عملکرد فروش شرکت با
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 سیمان غرب

ماهه، انتظار بازار را نسبت  6بواسطه گزارش مناسب « سیمان غرب»رویم. جایی که در گروه سیمانی به غرب کشور می

این شرکت . افزایش داده استبینی کرده بود، ی که شرکت اخیرا پیشریال 759به تحقق سود در سطوحی باالتر از سود 

ریال سود محقق کرد. سغرب در فصل تابستان نیز  228میلیارد ریال سیمان و کلینکر،  270ماهه با فروش  3در دوره 

ریال سود محقق کرده است. بنابراین باید گفت که مجموع سود شرکت در نیمه نخست  391و  میلیارد ریال فروش 402

ریال  437ماهه سال گذشته  12ریال بوده و این در شرایطی است که کل سود محقق شده سغرب در دوره  619سال 

 ومانی دست یابد.ت 150 – 140رود سغرب برای سال جاری به سود حدود بوده است. با این شرایط انتظار می

میلیارد ریال درآمد محقق نمود که  800این شرکت سال گذشته از محل تولید و فروش سیمان و کلینکر، رقمی بالغ بر 

 445 "میلیارد ریال مربوط به فروش تیرماه )جمعا 240میلیارد ریال مربوط به فروش فصل اول و  205از این رقم، 

، 61میلیارد ریال )فروردین  928ماه ابتدایی سال جاری رقمی بالغ بر  8سغرب در  میلیارد ریال( بوده است. گفتنی است،

( درآمد شناسایی نموده که در 102، آبان 153، مهر 145، شهریور 137، مرداد 120، تیر 111، خرداد 98اردیبهشت 

دهد. درخصوص ترکیب فروش درصدی را نشان می 60مشابه سال گذشته رشد  میلیارد ریالی دوره 580فروش مقایسه با 

اما با افزایش نرخ  باشد.صادراتی می %25فروش بصورت داخلی و  %75سغرب به این نکته باید اشاره داشت که حدود 

 رود به مرور شاهد افزایش نسبت صادراتی شرکت باشیم.سیمان و بهبود بازار صادراتی انتظار می

ریال قرار داشته که نرخ هزار  120 و ی امسال در محدوده یک میلیونماه ابتدا 8نرخ فروش سیمان داخلی در حالی طی 

 ،هزار ریال 950هزار ریال، در خردادماه  856ماه هزار ریال، در اردیبهشت 815ماه فروش سیمان صادراتی در فروردین

هزار  208میلیون و  دو ماهشهریوردر ، هزار ریال 428ماه یک میلیون و مرداددر ، هزار ریال 21در تیرماه یک میلیون و 

دهد بوده است. این بررسی نشان می هزار ریال 56میلیون و  2ماه و در آبان هزار ریال 425میلیون و  دوماه مهردر  ،ریال

های فروش داخلی هم افزایش یابد، سود که شرکت در بخش فروش صادراتی در مسیر خوبی قرار گرفته و چنانچه نرخ

ماه اندکی کاهش یافته اما در البته نرخ فروش صادراتی در آبانتحت تاثیر قرار خواهد گرفت. شرکت به شکل با اهمیتی 

 عوض نرخ فروش سیمان داخلی اندکی افزایش یافته است.
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 شیر پاستوریزه پگاه خراسان 

رشد نرخ رسیم که با وجود افزایش نرخ مواد اولیه اما بواسطه می« شیر پاستوریزه پگاه خراسان» در گروه لبنیات، به

میلیارد ریال  378ماهه  3این شرکت در حالی طی دوره کند. های خوبی را روانه کدال میفروش محصوالت خود، گزارش

ر فصل ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت که د 53میلیارد ریال ) 11میلیارد ریال سود عملیاتی و  14فروش، 

میلیارد ریالی )به ازای هر  37میلیارد ریالی و سود خالص  39میلیارد ریالی، به سود عملیاتی  518تابستان با فروش 

 241میلیارد ریالی،  896در نیمه نخست امسال با فروش  غشانریال( دست یافته است. در مجموع باید گفت  189سهم 

 213میلیارد ریال و سود خالص  733ه فروش دوره مشابه سال گذشته ریال سود محقق نموده و این در شرایطی است ک

درصد  14ماهه به  3درصد در دوره  8اینکه حاشیه سود ناخالص از  غشاننکته مهم در  ریال به ازای هر سهم بوده است.

 !ماهه افزایش پیدا کرده است 6در دوره 

ماهه فروش  8اما در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. غشان سال گذشته در حالی تا پایان دوره 

، 145، اردیبهشت 101ماه نخست سال جاری )فروردین  8میلیارد ریالی را به ثبت رسانده بود که این رقم برای  968

باشد. بنابراین باید گفت میلیارد ریال می 1.287( 176آبان ، 214، مهر 194، شهریور 170، مرداد 154، تیر 132خرداد 

درصد از درآمد شرکت از  33بینیم که ایش یافته است. در ترکیب فروش میدرصد افز 33که درآمد غشان در این دوره 

 10درصد از محل فروش خامه،  11درصد از محل فروش ماست،  13درصد از محل فروش پنیر،  14محل فروش شیر، 

 شود. محل فروش مابقی محصوالت تامین میدرصد از  19درصد از محل فروش پنیرکره و 

ریال بوده که  17.761.581در حالی  96بینیم که میانگین نرخ فروش هر تن شیر در سال های فروش میدر بررسی نرخ

ماه به میلیون ریال، در مهر 25از ه بیش ماه بمیلیون ریال، در شهریور 21اد به میلیون ریال، در مرد 18ماه به در تیر

ها تقریبا یر محصوالت نیز وضعیت افزایش نرخ!! در سامیلیون ریال رسیده است 30بان به میلیون ریال و در آ 27بیش از 

های باقیمانده از سال تعمیم بدهیم و از طرف ماه را به ماههای فروش آبانت. بنابراین اگر نرخبه همین شکل بوده اس

درصد )اندکی باالتر از کوارتر دوم( لحاظ کنیم،  15ماه نیمه دوم سال در محدوده  6اشیه سود ناخالص را برای دیگر ح

رود روند میان مدتی سهم فارغ از نوسانات کوتاه مدتی، هد یافت. با این شرایط انتظار میدرآمد و سود شرکت افزایش خوا

 افزایشی باشد.
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میلیون ریال-فروش ماهانه شیر پگاه خراسان 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 تحلیل بنیادی

بیمه آسیا بررسی وضعیت شرکت  

 

 معرفی

شد ای و عملیات بازرگانی تاسیس منظور انجام معامالت بیمهه ب30/04/1338 شرکت بیمه آسیا )سهامی عام( در تاریخ

، ملی اعالم گردید و بدنبال آن بدلیل اینکه شرکت بیمه آسیا در بین ای خصوصیهای بیمهکلیه شرکت 1358و در سال 

ای در این شرکت بیمه تری داشت، چندین شرکت بیمهدر حسابداری وضعیت مطلوبهای بیمه از نظر شفافیت شرکت

قانون اساسی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار  44های اصل در اجرای سیاست 02/10/1388 ادغام شدند و در تاریخ

خصوصی در بین یکصد برای پنجمین سال متوالی اولین شرکت بیمه  1396صوصی واگذار گردید. در سال به بخش خ

و تایید بیمه مرکزی ج .ا. ا برای چهارمین  1396صورت مالی حسابرسی شده سال  شرکت برتر قرار گرفت و بر اساس

طبق سامانه مدیریت پروژه، مرکز اطالعات مالی  1396و  1395را کسب نمود. در سال سال رتبه یک توانگری مالی 

ای است که فاز اول و دوم این قانون را به صورت ت بیمه آسیا اولین شرکت بیمهشرک مربوط به قانون مبارزه با پولشویی،

 کامل انجام داده است.

نمایندگی و کارگزاری حقوقی در  312نمایندگی و کارگزاری حقیقی و  3405استان،  31شعبه در  89شرکت دارای 

 باشد.سطح کشور می

 

 

 

 

 

 



 

 سرمایه و ترکیب سهامداران

به شرح زیر  07/09/97باشد و ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ میلیون ریال می 2.300.000کت آخرین سرمایه شر

 بوده است:

 

 درصد سهام تعداد سهام نام سهامدار
 ٪19،59 450،749،146 شرکت پویا فراز کیش

 ٪18،86 433،793،298 شرکت صبا میهن

 ٪18،34 421،852،862 شرکت سرمایه گذاری ای،اف،جی،اچ کیش

 ٪16،8 386،564،138 صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

 ٪9،5 218،500،000 شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر

 ٪6،9 158،910،345 شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت

 ٪9،65 651،483،073 سایر

 ٪100 2،300،000،000 جمع کل

 

 96-89های روند حق بیمه صادره کشور سال

میلیارد  335،900در حدود  96آقای همتی رئیس بیمه مرکزی وقت، مبلغ حق بیمه صادره در سال مطابق اظهارات 

درصدی برخوردار 20ریال بوده است که نسبت به سال قبل از آن که در سالنامه بیمه مرکزی منتشر شده است از رشد 

 بوده است.

 

 



 

96-89های روند ضریب نفوذ بیمه در کشور در سال  

که ضریب نفوذ  92شود. به جز سال مه به نسبت حق بیمه صادره به مبلغ جی دی پی هر کشور گفته میضریب نفوذ بی

ها روند ضریب نفوذ بیمه در کشور افزایشی بوده و این عدد در نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است، در بقیه سال

درصد بوه است و 6بیش از  2016ان در سال درصد بوده است. متوسط ضریب نفوذ بیمه در جه 3/2در حدود  96سال 

ایران فاصله زیادی با میانگین جهانی دارد. میزان ضریب نفوذ بیمه در ایران از کشورهای همجوار نظیر عربستان و ترکیه 

 باشد. باالتر می

 

 

97-87های روند حق بیمه صاره شرکت بیمه آسیا سال  

دهنده سهم بیش از هزار میلیارد ریال بوده است. که نشان 35 در حدود 96مبلغ حق بیمه صادره شرکت در سال 

هزار میلیارد 42صدور بیش از  97بینی شرکت برای سال باشد. پیشدرصدی این شرکت از کل بازار بیمه کشور می10

 باشد.درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار می20ریال حق بیمه صادره هست که از رشد 

 



 

96رکت در پایان سال ترکیب پرتفوی بیمه ش  

درصدی بیشترین وزن حق بیمه صادره شرکت را شامل 17درصدی و بیمه درمان با سهم  51بیمه شخص ثالث با سهم 

 درصد بوده است. 3/94درصد و ضریب خسارت  7/95ضریب خسارت  95شود. مطابق سالنامه بیمه در سال می

 

 

 نسبت حق بیمه نگهداری شده به کل حق بیمه صادره

ها واگذار های بیمه باتوجه به قوانین بیمه مرکزی اجبارا و اختیارا بخشی از بیمه صادره خود را به سایر شرکتشرکت

دهنده درصد حق بیمه نگهداری شده شرکت به کل حق بیمه صادره کنند. نسبت حق بیمه نگهداری شده نشانمی

 بینی شده است.درصد پیش 86در حدود  97درصد و برای سال 83درحدود  96باشد. این عدد در سال می

 

بدنه اتومبیل

10%

شخص ثالث

51%
بیمه زندگی

6%

بیمه درمان

17%

سایر 

16%



 

 نسبت هزینه خسارت به حق بیمه نگهداری شده

در حدود  96باشد. این نسبت در سال های پرداختی و ذخیره خسارت معوق شرکت میهزینه خسارت مجموع هزینه

بینی شده است.درصد پیش 78در حدود  97درصد بوده است و برای سال  74  

 

 

ای به حق بیمه سهم نگهداری( ناخالص فعالیت بیمهنسبت سود )زیان  

شود. نسبت این سود به ای به سود قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی گفته میسود ناخالص فعالیت بیمه

باشد.دهنده حاشیه سود ناخالص شرکت مینحق بیمه صادره نشا  

 



 

بیمه سهم نگهداریهای عمومی، اداری، تشکیالتی به حق نسبت هزینه  

درصد بوده است و 11های اخیر بصورت میانگین های عمومی به حق بیمه سهم نگهداری شرکت درسالنسبت هزینه

باشد.درصد می10بینی شرکت کاهش این نسبت به پیش 97برای سال   

 

ها به حق بیمه سهم نگهدارینسبت مجموع سود حاصل از سرمایه گذاری  

بخش اصلی  باشد.ها از منابع ذخایر فنی و سایرمنابع میمد سرمایه گذاریها جمع درآگذاریمجموع درآمد سرمایه 

باشد به همین دلیل تغییرات نرخ سود بانکی تاثیر قابل های بانکی میهای شرکت از محل سپردهدرآمد سرمایه گذاری

 ای دارد.های بیمههای شرکتبر تغییرات درآمد سرمایه گذاری

 



 

96های شرکت در سالدرآمد سرمایه گذاریترکیب   

باشد و بر همین های شرکت مربوط به درآمد حاصل سود سپرده بانکی میبیشترین وزن درآمد حاصل از سرمایه گذاری

اساس تغییرات نرخ بهره بیشترین تاثیر را بر تغییرات سود سرمایه گذاری شرکت خواهد داشت. شایان ذکر است مطابق 

میلیارد تومان بوده است. همچنین ارزش افزوده سرمایه گذاری بورسی شرکت 106بیش از  97ماهه شش های مالیصورت

 باشد.میلیارد تومان می132در حدود 

 

 نسبت سود خالص شرکت به حق بیمه سهم نگهداری

ان درصد درحال نوس2های اخیر در محدوده نسبت حاشیه سود خالص به حق بیمه سهم نگهداری شرکت در سال

 جزیی بوده است.

 

سود سهام

15% فروش سرمایه گذاری
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شود این روند برای سال مالی جاری و بینی میرصدی این شرکت در سنوات اخیر پیشد2باتوجه به حاشیه سود خالص 

میلیارد تومانی سال  4200حق بیمه صادره بینی پیشآتی نیز ادامه داشته باشد و بر همین اساس باتوجه به  سال

 400در حدود  98الی ریال و برای سال م 300محدوده سود هر سهم امسال درصدی برای سال آتی  30ری و رشد جا

گردد.می ریال برآورد  

 

 تایم فریم هفتگی  –تحلیل تکنیکال بیمه آسیا )آسیا( 

میالدی، وارد سیکل استراحتی در قالب  2014تا  2013بینیم که این سهم پس از رشد قیمت از سال در بیمه آسیا می

میالدی برابر با اواسط تابستان سال جاری ادامه داشته است. با  2018مثلث اصالحی شده و این وضعیت تا اواسط سال 

ستراحتی مذکور گردیده، این انتظار وجود دارد که پس از اصالح توجه به اینکه آسیا اخیرا موفق به خروج از الگوی ا

سازی نموده و به مرور در مسیر سقف قبلی و در صورت گذر تومانی اقدام به کف 200 – 190قیمت تا محدوده تراکمی 

 اصالح فوق قرار بگیرد. Fibo Ext 161.8%تومانی برابر با  380های تومانی در مسیر قیمت 296های از قیمت

 

 

 

 



 

 ایران و انرژی بورس کاال ماههفته اول آذرگزارش معامالت 

 رینگ صنعتی بورس کاال

صورت گرفت؛ در اکثر در هفته گذشته عرضه تمام محصوالت در رینگ صنعتی به صورت کامل و با تناژ قابل قبول 

 5ها از جمله گروه آلومینیوم و روی تقاضا مناسب بود، این در حالی است که در بخش مس همانند هفته قبل تنها گروه

د. در بخش فوالد ذوب آهن اصفهان، فوالد مبارکه و مجتمع درصد از کاتد و مفتول عرضه شده مورد معامله قرار گرفتن

در حالی است که میلگرد ها پر رونق بود این حصوالت این شرکتمتنوعی داشتند و معامالت م یهاعرضهفوالد خراسان 

ه اصفهان ها چندان مورد توجه تقاضاکنندگان نبودند و همچنین برای ورق گالوانیزه و قلع اندود فوالد مبارکسایر شرکت

تقاضایی صورت نگرفت البته این نکته قابل ذکر است که تقاضا برای ورق وجود داشت اما به دلیل تغییر شیوه محاسبه 

کرد، بسیاری از شرکت موفق به شرکت در معامالت ن یاب میها را ملزم به ثبت نام در سامانه بهیها که آنسهمیه شرکت

 این هفته نشدند. 

بورس کاال رقم  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 191.451از  شیعرضه ب 07/09/97چهارشنبه به  یدر هفته منته

معامله شد  یدر تاالر صنعت تایکه نها یداشته، البته رقم کاهشتن  207.597خورد که نسبت به هفته گذشته حدود 

 239.727معادل  یبرابر 2/1د حدو یداشت و با تقاضا کاهشتن  222.942تن بود که نسبت به هفته قبل  146.718

البته باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از تناژ عرضه شده در هفته آخر آبان مربوط به سنگ آهن  رو گشت.تن روبه

 بود از همین روی ارزش معامالت این هفته به طور ملموسی افزایش یافته است.

 ی بوده که شاملتن محصوالت فوالد 160.362در هفته گذشته مربوط به  یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

 ، مجتمع فوالد خراسان، فوالدپرشین فوالد آریاهای ذوب آهن اصفهان، تن تیرآهن و میلگرد تولیدی شرکت 33.462

وب آهن ذ 14کویر بود که بیشترین درصد رقابت مربوط به تیرآهن  فراب سپید فوالد و تولیدی تاکستان خرمدشت

ها با رقابت در حالی است که محصول سایر شرکت باشد؛ ایندرصد رقابت نسبت به قیمت پایه می 15اصفهان با حدود 

 جزیی کمتر از یک درصد نسبت به قیمت پایه و یا به قیمت پایه معامله شدند قابل ذکر است که برای میلگرد شرکت

ذوب آهن اصفهان تقاضایی صورت  18و همچنین تیرآهن طول کوتاه  فوالد خرمدشت تاکستانو  پرشین فوالد آریا

تن انواع ورق تولیدی شرکت فوالد مبارکه اصفهان دیگر محصول عرضه شده در این بخش بود که ورق  51.900نگرفت.

ق سرد درصد بیش از قیمت پایه در محصول ور 37رو و تا استقبال مناسب تقاضاکنندگان روبهگرم و سرد این شرکت با 

های فوالد خوزستان و تولیدی شرکت 5SP(150×150شمش بلوم ) تن 40.000رقابت شد. همچنین در این بخش 

فوالد سیرجان تن آهن اسفنجی  35.000رقابت شدند.  هیپا متیقدرصد نسبت به  13عرضه و تا  مجتمع فوالد خراسان

ریال معامله شدند. در بخش  16.630قیمت پایه معادل  عرضه و به جهان فوالد سیرجان و پارس فوالد سبزوار ،ایرانیان

ریال  543.484تن کاتد به قیمت پایه 1.360ملی صنایع مس ایران عرضه شد، که تن کاتد مس شرکت 3.500مس 

تن مفتول مس از  3.140این شرکت تقاضایی صورت نگرفت. همچنین در بخش مفتول مس  2معامله شد و برای کاتد

 افق البرز یکابلساز عیگروه صناو  مس کاشان یایدن یدیتول عیصنامس ایران، گیل راد شمال،  های ملیسوی شرکت

 افق های کابلسازیمفتول مس شرکت ریال معامله شد و برای 561.592تن آن به قیمت پایه  165عرضه شد که تنها 



 

تن شمش و بیلت از سوی شرکت  3.500البرز و گیل راد شمال تقاضای مؤثری وجود نداشت. در بخش آلومینیوم 

رقابت  1000p-99.8شمش درصد در 32کنندگان رو به رو و تا عرضه شد که با استقبال خوب تقاضاآلومینیوم ایران 

تولیدی روی ، ذوب احیای روی قشم ،فرآوری مواد معدنی ایرانتن شمش روی تولیدی  940شد. در بخش روی 

 270.728عرضه شد که تمام این محصول به رقابت جزیی به قیمت متوسط  ذوب روی بافقو  کالسیمین، بندرعباس

 ریال معامله شد.

عرضه محصوالت  نیرا در ب تقاضا نسبت نیشتریب ،به عرضهنسبت  یبرابر 4/9یبا تقاضا ذوب آهن اصفهان 27 تیرآهن

 1/9ذوب آهن اصفهان با نسبت  22تیرآهن  محصولمربوط به نسبت تقاضا به عرضه  یرده بعد داشت. شده این هفته

  بوده است. یبرابر

برابر ارزش معامالت هفته گذشته بوده  56/1تقریبا  ،الیهزار ر 5.072.132.572 یفوالد ارزش معامالت محصوالتی 

ارزش  نیشتریب الیهزار ر 1.973.155.030با ارزش معامله . در این بین ورق گرم شرکت فوالد مبارکه اصفهان است

 .در این هفته را داشته استمعامله 

درصد نسبت به ارزش معامالت هفته آخر  91که  بوده الیهزار ر 7.136.261.479ارزش کل معامالت رینگ صنعتی 

 است.آبان رشد داشته

 

 رینگ پلیمیری بورس کاال

های اعالمی به علت تعطیلی رسمی تغییری نکردند و طبق قیمت  04/09/1397های پایه در روز یکشنبه قیمت

ها در های جهانی در هفته جاری و نگرانی از کاهش قیمتها صورت گرفت، با توجه به کاهش قیمتعرضه 27/08/97

 هفته آتی، بازار در رکود نسبی به سر برد.

هزار ریال با حجم معامله  3.158.799.843هفته گذشته ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در بورس کاال در 

 درصد کاهش یافته است.  23و   25باشد که به ترتیب نسبت به هفته گذشته تن می 33.929

اتیلن سبک های کاالیی عرضه شده تنها پلی در میان تمامی گروه ،در محصوالت عرضه شده توسط پتروشیمی شازند

های کاالیی با قیمت پایه و بقیه گروهدرصد رقابت معامله شد  6/2ریال با  83.661با میانگین قیمتی  209AA خطی

 1.941هزار ریال و حجم معامالت  183.837.324ت پتروشیمی شازند ارزش کل معامال معامله شدند و بر این اساس

هزار  148.542.692ه درصد کاهش یافته است. پتروشیمی تبریز با ارزش معامل 32تن بوده که نسبت به هفته گذشته 

 300و  200درصدی داشته، و پلی استایرن انبساطی  15تن نسبت به هفته گذشته کاهش  1.454ریال و  حجم معامله 

درصد رقابت داشتند. پتروشیمی آریاساسول و بندرامام به ترتیب با ارزش  4و  13عرضه شده توسط این شرکت به ترتیب 

کنندگانی تن و از جمله عرضه 4.043و  1.958هزار ریال با حجم معامالت   314.361.517و 171.129.970معامله 

عمده معامالت انجام شده گروه . درصد افزایش یافته است 50و  40ها به ترتیب بودند که ارزش معامالت مربوط به آن



 

ارزش معامالت  پلیمری به ترتیب مربوط به پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی نویدزر شیمی و پتروشیمی مارون با

 تن بوده است.  2.882و  2.562، 8.129هزار ریال و حجم معامالت   271.776.230و  285.234.894، 854.343.754

تن و کمترین حجم  3.014بندرامام با عرضه  S65بیشترین حجم عرضه در هفته گذشته مربوط به پلی وینیل کلراید 

 باشد. تن می 100پتروشیمی تبریز با حجم   300عرضه مربوط به پلی استایرن انبساطی

پتروشیمی تبریز و پلی اتیلن ترفتاالت نساجی   5030saبیشترین درصد رقابت مربوط به پلی اتیلن سنگین تزریقی

TG641  باشد. تمامی گروه محصوالت پلی وینیل کلرایددرصد رقابت می 31و  32پتروشیمی تندگویان به ترتیب باS65  

ریال واکریلونیتریل بوتادین استایرن پتروشیمی تبریز با قیمت  64.329پتروشیمی غدیر، اروند و بندر امام با قیمت پایه 

 ریال معامله شدند. 116.502پایه 

 

 رینگ شیمیایی بورس کاال

 9تن می باشد که ارزش معامالت  28.684هزار ریال و حجم  1.044.849.987یمیایی ارزش کل معامالت در رینگ ش

ها، درصد افزایش یافته است که با توجه به ثابت بودن قیمت 49درصد افزایش و حجم معامالت نسبت به هفته گذشته 

تمایل تولیدکنندگان در خرید محصوالت شیمیایی نسبت به هفته گذشته در قیمت های پایه فعلی و با رقابت کمتر بر 

رقابت قیمتی در رینگ شیمیایی به ترتیب مربوط به اسید  روی همین قیمت های پایه افزایش یافته است . بیشترین

پتروشیمی  اتانول آمینآوران، متیلن دی فینیل دی ایزوسیات خالص پتروشیمی کارون و دی استیک پتروشیمی فن

درصد رقابت کردند. دی اتیلن گالیکول پتروشیمی شازند و اسید سولفوریک  6و  19، 82شازند که به ترتیب در حدود 

درصدی معامله شدند. اوره گرانول  6/4و  7/1ریال، با رقابت  6.050و  39.361وشیمی رازی به ترتیب با قیمت پایه پتر

 50.436ریال، منو اتیلن گالیکول پتروشیمی مارون با قیمت پایه  19.102پتروشیمی رازی و کرمانشاه با قیمت پایه 

ریال  10.853ریال و سودکاستیک پتروشیمی اروند با قیمت پایه  46.956ریال ، بنزن پتروشیمی بندرامام با قیمت پایه 

 ریال معامله شد. 24.101روی قیمت پایه معامله شدند و در نهایت اوره پریل پتروشیمی خراسان و شیراز با قیمت پایه 

 

 رینگ کشاورزی بورس کاال

تن مورد معامله  32.000ا حجم معامله هزار ریال ب 313.476.200در رینگ کشاورزی در هفته جاری گندم با  ارزش 

درصد کاهش یافته است. کل معامالت انجام   47و  45قرار گرفت که حجم و ارزش معامالت نسبت به هفته گذشته 

 شده در این هفته تنها بر روی محصول گندم بوده است. 

 



 

 های نفتی بورس کاالرینگ فرآورده

باشد. در هفته تن می 127.970هزار ریال و حجم 3.572.212.730های نفتی ارزش کل معامالت در رینگ فرآورده

تبریز و تهران با قیمت پاالیش نفت های نفتی تنها وکیوم باتوم توسط پاالیش نفت اصفهان، در رینگ فرآورده گذشته

ریال معامله شد قابل ذکر است تقاضایی برای وکیوم باتوم  29.305ریال و پاالیش نفت شیراز با قیمت پایه  27.909پایه 

 33و  36پاالیش نفت بندرعباس وجود نداشت. ارزش کل معامالت و حجم معامالت نسبت به هفته گذشته به ترتیب 

 درصد کاهش یافته است.

 

 بورس انرژی

و اصفهان عرضه شد  بیستون، آبادان ز،یتبربندرعباس،  راز،ینفت ش شیتوسط پاال تریهزار ل 13.293بخش حالل ها  در

 402و حالل  پاالیش نفت اصفهان 402و  406حالل  ند به جزمعامله شد هیپا متیبه ق هاتمامی حالل نیب نیکه از ا

 انتقاضاکنندگ یبرابر 1/3با استقبال مناسب حدود  پاالیش نفت اصفهان همانند هفته قبل 406. حالل پاالیش نفت تبریز

معامله مورد  الیر 66.088 نیانگیم متیرقابت شد و به ق هیپا متیدرصد نسبت به ق 73که   یبه طور ،مواجه گردید

قابل ذکر است حالل درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شدند.  17پاالیش نفت تبریز و اصفهان نیز تا  402حالل . رفتگ

 .یدرو گردبا عدم استقبال تقاضاکنندگان روبه آباداننفت  شیپاال 410

 پایه متیبه قتن آن  10.000 تیتن عرضه شد که در نها 60.000ی داخل نگیدر ر آباداننفت  شیسبک پاال ینفتا

 .دیمعامله گرد الیر 42.452

تن  2.717 تنها زاگرس و فن آوران عرضه و راز،یش یهایمیتن متانول توسط پتروش 6.990هفته گذشته در مجموع  در

معامله  هیپا متیقبه  ورو بهرو یتن 1.595تن متانول عرضه کرد که با تقاضا  2.002 رازیش یمیآن معامله شد. پتروش

  .شد

معامله شد.  الیر 22.197 هیپا متیرو و به قبهتقاضا رو تن 3.050عرضه کرد که با متانول تن  3.500زاگرس  یمیپتروش

محصول مورد معامله قرار گرفت. قابل  نیتن از ا 72تن متانول عرضه کرد که تنها  1.488فن آوران  یمیپتروش تیدر نها

ها در کاالهای مشمول یکشنبه، این کاهش در قیمت های جهانی به دلیل تعطیلیرغم کاهش قیمتیعلذکر است 

گذاری ماه  قیمتگذاری از سوی دفتر توسعه  صنایع پایین دستی پتروشیمی اعمال نشده و همانند هفته آخر آبانقیمت

  .اندشده

 718عرضه و تنها  یدر بورس انرژ رازیو ش زینفت اصفهان، تبر یهاتن آیزوریسایکل پاالیشگاه 3.000هفته گذشته  در

 .هفته قبل است، معامله شد هیپا متیق درصد کمتر از 16که  الیر  56.214 هیپا متیبه قآن تن 



 

رو اما کل میزان عرضه تنی روبه 3.665با تقاضا تن عرضه شد که  706 زیتبرو  بندر امام یهایمیپتروش نیسنگ برش

 ریال معامله شد. 32.684شده به قیمت پایه معادل 

اما همانند هفته گذشته معامله روی این محصول صورت  ندتن عرضه شد 3.000 نایس یبوعل یمیپتروش تیفورمیر

 نگرفت.

 عیتن گاز ما 260بندرامام عرضه شد.  یمیوشبوتان و پروپان توسط پتر ،یصنعت عیتن گاز ما 1.600گروه گازها  در

 د.دنیپروپان و بوتان با عدم استقبال تقاضاکنندگان مواجه گرد اما معامله شد الیر 39.824 هیپا متیبه ق یصنعت

 شد. معامله 39.635  هیپا متیبه ق آن تن1.628شازند، نفت  شیاس او عرضه شده توسط پاال یتن س 3.878تمام از 

 هیپا متیبه ق ولی در نهایترو تن تقاضا روبه14.322 که با دیتن عرضه گرد 10.010 ایالمگاز  شیپاال یگاز عاناتیم

 هر تن معامله شد.  یبرا یالیهزار ر 47.320

 4.000تن نیتروژن پتروشیمی تبریز به قیمت پایه  100های تبریز و مبین تنها تن نیتروژن مایع پتروشیمی 600از  

  ریال معامله شد.

 301.633.566نسبت به هفته گذشته بود که  الیرهزار  1.558.258.987ی داخل نگیدر ر یمعامالت بورس انرژ ارزش

هزار 424.520.000با مبلغ  نفتای پاالیش نفت آبادانارزش معامالت مربوط به  نیشتریبکاهش داشته است.  هزار ریال

 باشد.می الیر

 

 

 

 

  



 

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

نوامبر در  23ها، محصوالت شیمیایی و پلیمری در تاریخ های جهانی در گروه خوراکدر این بخش به تغییرات قیمت

ه گذشته بوده نگاهی گذاری محصوالت در بورس کاال طی هفتکه از عوامل تأثیرگذار بر قیمت نوامبر 16مقایسه با 

 اندازیم:می

 

 ها قیمت خوراک

 اند. ها به جز پروپیلن افزایشی بودهقیمت تمام خوراک مذکوردر هفته 

 درصد کاهش داشته است. 36/6 نیچ CFRدرصد و  26/7فوب کره  لنیپروپ

 جنوب CFRدرصد در  42/7و  شمال شرقی چین CFRدرصد در  96/6 اتیلن بوده، اتیلننرخ مربوط به  افزایش نیشتریب

 .دیرس نیچ یشرق شمال CFRدالر در  1.046 متیداشته و به ق افزایش نیچ یشرق

 نیچ CFR نیاند. قابل ذکر است بوتادداشته شیدرصد افزا 53/3درصد و درفوب کره  25/3 نیچ  CFRدر بوتادین 

 دالر در تن معامله شد. 1.146

 

  هاقیمت شیمیایی

 کاهشی بودند. در هفته گذشته همه محصوالت شیمیایی

 ،درصد 52/16هند  CFRدرصد،  74/12 ایآس یجنوب شرق CFR، 07/8 نیچ یداخل CFR، 62/11 نیچ CFRمتانول در 

 دالر معامله شد. 290 متیبا قچین   CFR . متانول درکاهش داشت 30/3 کره CFRو  98/2 وانیتا CFRمتانول 

در تن معامله  وانی 5.890 متیدرصد کاهش به ق 82/5محصول تولوئن در هفته گذشته با  نیچ یداخل CFR متیق

معادل  یکاهش زیمحصول در  فوب کره ن نیکاهش داشته ضمناً اد درص 45/4محصول  نیا نیچ CFR نیشد، همچن

 .درصد داشته است 37/4

  CFRو در  دیدالر در تن در فوب کره رس 757 متیدرصد کاهش به ق 62/5مخلوط در هفته گذشته با حدود  نیلیزا

 درصد کاهش داشت. 53/5 وانیتا

را به خود اختصاص داد و به  متیدرصد کاهش ق 53/3و فوب کره معادل  نیچ CFRدالر کاهش در  39/39 نیلیپارازا

 .دیرس نیچ CFRدالر در  1.083 متیق



 

دالر  875به  915محصول از  نیا متیدرصد، کاهش داشت. ق 29/4دالر در تن معادل  2/39 نیچ CFR ک،یترفتال دیاس

 .دیرس

دالر در  1.045 متیو ق افتی متیخود کاهش ق یلیدرصد در تمام مقاصد تحو 48/1دالر، در حدود  15منومر  رنیاستا

CFR را به ثبت رساند. نیچ 

 72/0دالر معامله شد و در فوب کره  689 متیدالر کاهش داشته و با ق 13درصد معادل  84/1 نیچ CFRبنزن در 

 دالر کاهش داشته است. 86/4درصد برابر با 

 نیا نیچ یداخل CFR  نیدالر در تن معامله شد، همچن 700 متیدرصد کاهش داشت و با قMEG 71/0 ن،یچ CFRدر 

 درصد کاهش داشت. 20/0محصول 

 

 هایمریپل متیق

جنوب  یایدر منطقه آس .افزایشی بوده استدر هر سه منطقه PVC  ونیسوسپانس متیقتنها طول هفته مورد گزارش  در

 دالر در هر تن افزایش یافته است. 10و  5، 10آسیای شرقی به ترتیب و  ایو جنوب آس یشرق

 متیق کهی، درحالداشته متیدالر در هر تن کاهش ق 50 ایو جنوب آس یشرق یایدر منطقه آس تزریقی نیسنگ لنیات یپل

 یپل متیق نیدالر در هر تن معامله شد. همچن 1.071متیکاهش با ق نیشتریبا ب یشرق ی جنوبایدر آس محصول نیا

دالر در  1.186و  1.146 متیبا ق شدالر کاه 45و  55با  ی و جنوب آسیا به ترتیبشرق یایدر آس یباد نیسنگ لنیات

 یمعمول  یسبک خط لنیات یداشته است. پل متیدالر در هر تن کاهش ق 65 یجنوب شرق یایهر تن معامله شد و در آس

دالر  1.031با قیمت ثابت  یشرق یایداشته، در آسقیمت کاهش دالر در هر تن  20 یجنوب شرق یایآس منطقهتنها در 

But یسبک خط لنیات ی. گروه پلمعامله شد ene  84/1و  67/3 با ی و جنوب آسیا جنوب شرق یایدر آسبه ترتیب 

ثابت باقی قیمت این محصول در آسیای شرقی دالر در هر تن معامله شد و  1.071و  1.051 متیق بهدرصد کاهش 

 یایداشته و در آس متیدالر در هرتن کاهش ق 10 ایو جنوب آس یجنوب شرق یایآس رد C6 یسبک خط لنیات ی. پلماند

 .دالر در هر تن معامله شد 1.181 ثابت متیبا ق یشرق

مواجه شد دالر در هر تن  60حدود  متیبا کاهش ق یجنوب شرق یایدر منطقه آس یقیو تزر نساجی لنیپروپ یپل گروه

 یدالر کاهش در هرتن داشته است. در گروه پل 50 با ایو جنوب آس دالر 45و  40ی به ترتیب با کاهش شرق یایو در آس

و به  افتهیدالر در هر تن کاهش  60 یشرق یایو آسشرقی جنوب  یایدر آس فیلم دیگر لنیپروپ یپل متیق لن،یپروپ

دالر در  1.191 متیدالر کاهش به ق 50با  ایمعامله شد و در جنوب آس دالر در هر تن 1.181و  1.151 متیبا ق بیترت

 ایدالر در هر تن و در جنوب آس 1.181 متیدالر کاهش با ق 35با  یشرق یایدر آس ییایمیش لنیپروپ ی. پلدیهر تن رس

 یتن معامله شد. پلدالر در هر  1.201و  1.221 متیبا ق متیدالر کاهش ق 60و  35 با بیبه ترت یجنوب شرق یایو آس

HI  مقاوم رنیاستا PSتیدالر در هر تن معامله شد و در نها 1.321 متیدرصد کاهش با ق 75/0 با یشرق یایآس تنها در 



 

و به  افتهیدرصد کاهش  35/2و  48/1ترتیب به  یشرق یایو آس یجنوب شرق یایدر آس GPPSیمعمول رنیاستا یپل

 .دیدالر در هر تن رس 1.251و  1.331 متیق

با  بیدالر کاهش در هر تن به ترت 50با  یجنوب شرق یایو آس یشرق یایدر آس (ABS) اکریلونیتریل بوتادین استایرن 

 .دالر در هر تن معامله شد 1.481و  1.431 یهامتیق

و به  افتهیدالر در هر تن کاهش  31و  8 بیدر طول هفته گذشته به ترت انهیدر خاورم نیسبک و سنگ لنیات یپل متیق

 43/3و  52/3 بابه ترتیب  یو نساج یقیتزر لنیپروپ یدالر در هر تن معامله شد. پل 1.134و  1.009 متیبا ق بیترت

در هرتن  متیدالر کاهش ق 8با  یطسبک خ لنیات یو  پل دیدالر در هر تن رس 1.127و  1.126به  متیدرصد کاهش ق

 .دالر در هر تن مورد معامله قرار گرفت 1.009 متیبا ق

 

 

  



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 
 

 تیمعاف 98بودجه سال  حهیال سینوشیدولت در پ شودیم دهیشن

سال کی یرا برا ییدارا یابیارز دیاز محل تجد هیسرما شیافزا یاتیمال

کمک به اصالح  یدولت براشود گفته می کرده است. دیتمد گرید

بند را در بودجه  نینرخ ارز ا دیها پس از جهش شدشرکت یساختار مال

 یدگیدولت در جلسات فوق العاده در حال رس یگفتن گنجانده است.

نشده  یدولت بررس تیتبصره هنوز در هئ نیو ا بودجه است یبه بندها

 .دارد دیآن تاک بیاما سازمان برنامه بر تصو

 

 فوالد

 یمعاونت معدن یهماهنگ در. خواهد کرد رییورق گرم در بورس کاال تغ یگذارمتیروش ق یها بزوددهیبر اساس شن

 .مواجه خواهد شد یراتییدر بورس کاال با تغ یبا معاونت بازرگانی وزارت صمت روش قیمت پایه ورق فوالد

 

 آبان هشتم) میالدی 2018 اکتبر پایان تا( 96 ماهدی 11) ژانویه ماه ابتدای از ایران :کرد اعالم فوالد جهانی انجمن

 و میلیون 17 گذشته، میالدی سال مشابه مدت در رقم این. کرد تولید خام فوالد تن هزار 590 و میلیون 20( 97

 میلیون 2 از بیش ،(97 ماهآبان هشتم تا مهرماه 9) 2018 اکتبر ماه در ایران خام فوالد تولید میزان .بود تن هزار 304

 نشان افزایش درصد 10 بود، تن هزار 872 و میلیون یک که میالدی گذشته سال با مقایسه در که بود تن هزار 70 و

 .دهدمی



 

 غذایی

 تیمقرر شد سازمان حما ییغذا عیو صنا یکشاورز ونیسیدر جلسه کم

را براساس  ییمحصوالت غذا یگذارمتیق دکنندگان،یکنندگان و تولمصرف

مرغ که به تخم یگذارمتیرا مانند ق یگذارمتیق ایموجود انجام دهد  هاتیواقع

ها و تشکل یبه امور صنف زین ییغذا صوالتمح هیتشکل مربوطه واگذار شده، در بق

 نیا سیرئ «یفارغ یغالمعل»آن نظارت کند.  یو اجرا نییتع ندیبسپارد و بر فرا

 متیق یهمچون محصوالت لبن ایاست  نییمانند مرغ و گوشت قرمز پا ییمحصول نها متیاعالم کرد، ق ونیسیکم

 ییغذا عیصنا ازیموردن یهاو نهاده ییدارو یازهاین نیتأم نیندارد. همچن یفرآورده خام همخوان متیبا ق ییمحصول نها

  بخش است. نیا یجد یهایاز نگران

صادرات رب گوجه ای به رییس کل گمرک، زارت صنعت، معدن و تجارت در نامهو

اساس این نامه، با توجه به ماه امسال را بالمانع اعالم کرد. برآبان 30فرنگی از 

های تولیدی کشور و امکان تامین مصارف داخلی از سوی واحدهای تولیدی رب ظرفیت

 3گوجه فرنگی، صادرات این محصول حداکثر تا سقف میانگین عملکرد وزنی صادرات 

ای به گمرک، صادرات مهرماه امسال در نامه 16و تجارت سال گذشته تا اطالع ثانوی بالمانع است. وزارت صنعت، معدن 

 گی را ممنوع اعالم کرده بود.رب گوجه فرن

 

 سنگ آهن

 یهانهیاز دو برابر شدن هز رانیآهن اانجمن سنگ رهیمد اتیعضو ه

خبر داده و اظهار کرد: با  یبار در ماه جار یالمللنیو ب یونقل داخلحمل

دولت است، اما در ماه  اریمربوط به بنادر در اخت یهانهینرخ هز کهنیوجود ا

 یهانهیهز شیموضوع در کنار افزا نیداشته که ا شیافزا هانهیهز نیا یجار

خواهد  رگذاریتاث یصادرات محصوالت معدن یبار، بر رو یونقل داخلحمل

 بود.

 

 

 



 

 سیمان

از میلیون برگ  25سیمان فارس و خوزستان اعالم کرد که در نظر دارد 

درصد( را  50ریز )معادل سفید نی سهام متعلق به خود در شرکت سیمان

صورت عمده )کنترلی( واگذار  صورت یکجا و نقد و یا نقد و اقساط به به

ی تمام شده هر سهم ریال بوده و بها 48.661قیمت پایه عرضه  .نماید

میلیارد  118باشد. در صورت انجام این معامله، سفارس ریال می 1.270

 ریال به ازای هر سهم( سود شناسایی خواهد کرد. 210تومان )

 

 پاالیشی

 تیفیو بهبود ک دیتول تیظرف شیطرح افزا یگاز ازت در راستا دینفت بندرعباس گفت: واحد تول شیپاال رعاملیمد

. هاشم نامور افزود: دیرس یبرداربه بهره شگاهیپاال نیا دیجد یواحد ها یگاز ازت مصرف نیبندرعباس و تام شگاهیپاال

هزار نرمال متر مکعب در  4 دیتول تیظرف یدارا تیفیو بهبود ک دیتول تیظرف شیگاز ازت طرح افزا دیتول دیواحد جد

 شود.یم دیتول یغربال مولکول یساعت گاز ازت است که با استفاده از تکنولوژ

 

 هابانک

بانک  ییاقدامات اجرا گفت :ها  ییدارا یابیارز دیاز محل مازاد تجد هیسرما شیدرخصوص افزامدیر مالی بانک تجارت 

ها یابیاز ارز یادر حال انجام است که بخش عمده یو سرقفل انی، اعامالک و مستغالت مشتمل بر عرصه یابیارز یبرا

، عیوصول است تا به محض تجم انیمربوط در جر یهازارشصورت گرفته و گ

  .ردیصورت پذ 141و امکان خروج از ماده  یدر خصوص چگونگ یبعد یهایریگیپ

کم بر فروش امالک مازاد و ضوابط حا نیبا اشاره به قوان تجارتعامل بانک ریقائم مقام مد

ها  و امالک بانک فیتکل نییامالک بانک تجارت درخصوص لزوم تع تهی: کمبانک گفت

و  ریپذرقابت دیقانون رفع موانع تول 17و  16ماده  فیدر تحقق تکال عیتسر یدر راستا

جلسات مستمر خود را با دعوت از  ،یکیو تمل اهداف بانک در بخش فروش امالک مازاد

 عیتسر یبرا یسال جار یرابطه از ابتدا نیافزود: ا یو .کندیمختلف کشور برگزار م یهاشعب بانک در استان رانیمد

 شیها بآن یالیها منعقد شده که ارزش رفقره قرارداد فروش در تهران و شهرستان 199تعداد  فروش، یندهایدر فرآ

 .است الیر اردیلیم 1.892از 

 



 

 یاداشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


