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گذاریم که کارنامه بازار سرمایه در هفته دوم آذرماه روزهای میانی آخرین ماه از فصل پائیز را در شرایطی پشت سر می

ها در بازارهای ماهه در کنار توقف ریزش قیمت 2ها طی بازه زمانی تر از هفته نخست بود. اصالح جدی قیمتمقبول

 2باشد. هفته گذشته گرفتن شاخص بر روی سطح حمایتی، از دالیل برقراری تعادل در بازار میجهانی و همچنین قرار 

 جمهور روسیهبین رئیس جلسه کشور چین و آمریکا بر سر توقف موقت جنگ تجاری به توافق رسیدند. از طرف دیگر در

این . مودندن توافق نفت تولید کاهش اوپک در توافق تمدید سر بر کشور دو ،G20 اجالس حاشیه در عربستان ولیعهد و

ای ها در بازارهای جهانی، شاهد برقراری تعادل در تاالر شیشهرویداد موجب شد تا همزمان با سبز شدن کامودیتی 2

 باشیم. 

ر پیش داشت. ماه بود، مذاکراتی انجام شد که پیامدهای مثبتی را دکه موعد آن نهم و دهم آذرG20  در حواشی نشست

وگوهای پینگ، رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. در گفتترین اقتصادهای جهان، دونالد ترامپ و شی جینن بزرگرهبرا

 هد شد میزان. بنابر این توافق، چین متعنمودندتوافقی حاصل شد که هر دو طرف از آن ابراز رضایت  ،گرفته صورت

چینی  واردات بر درصدی تعرفه 10اعالم کرد از افزایش نرخ  خود را از آمریکا افزایش دهد و در ازای آن ترامپ واردات

دستخوش تغییرات  کند. به دنبال اخبار امیدوارکننده از توافقی که حاصل شد، بازارهای جهانیمیدرصد صرف نظر  25به 

دیگری ات مثبت شدند و هفته جدید معامالتی خود را با حرکت به سوی مسیر افزایشی آغاز کردند. همچنین، مذاکر

کننده نفت خام با عربستان، در عنوان یکی از کشورهای تولید بهبه دنبال داشت. روسیه را  نفت بهای رشد انجام شد که

سابقه نرخ نفت در ماه نوامبر، . به دنبال مازاد عرضه و ریزش بیندوگو کردگفت کاهش تولید نفت بندی ومورد زمان

 .ها و بحث بر حجم و قیمت نهایی طالی سیاه را دارندنامهچه بیشتر توافق طرفین قصد ادامه هر

 

 



 

ر بازار آزاد دعالوه بر تحرکات مثبت در بازارهای جهانی، شاهد کاهش هیجان در حوزه ارزی هستیم. کاهش نرخ ارز 

ضعیت بازار شده است. چنانچه این و 2های این سبب همگرایی نرخ سامانه نیما طی روزهای اخیر ارز افزایش نرخو 

های موجود در بازار امیدوار بود. ضمن توان به حذف یکی از نرخارزی، میتالطمات ادامه داشته باشد، عالوه بر کاهش 

های صادراتی را به همراه خواهد داشت. حرکت صعودی نرخ سامانه نیما، افزایش پتانسیل سودآوری شرکتاینکه 

باشد و حرکت به هزار تومان می 8ها در سامانه نیما، حوالی رکتفراموش نکنیم که در مقطع فعلی، نرخ تسعیر ارز ش

 اور خواهد کرد.های آمریکا را کها در اثر تحریمهزار تومانی، ریسک افت مقدار فروش شرکت 10سمت سطوح 

هانی، جی ها در بازارها، افت مجدد قیمتشدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا هایی نظیر: عدم اجراییالبته کماکان ریسک

ناحیه )داخلی به دلیل رکود  2ها در آذرماه از دولت و افت مقدار فروش شرکت 98وجود نکات منفی در بودجه سال 

شود. بخشی از این که مانع از برگشت سریع بازار میرد ها( بر سر راه بازار وجود داتورمی و صادراتی ناشی از اثر تحریم

بینی به جود داشت اما حضور پررنگ نقدینگی و خوشوپر حرارت تابستان هم  های گرم وها در زمان رشد ماهریسک

های فوق بود. حال با خروج بخشی از نقدینگی انعکاس اثر رشد نرخ ارز در بازار سرمایه، مانعی برای واقع بینی ریسک

 ا کرده است.تری در تصمیم فعاالن بازار پیداد شده، نقش پررنگبینیم که ریسک یمی

هنوز سیگنال  امالتمع ارزش اماتری را در پیش گرفته است. ماه رفتار منطقیآذر 11ر سرمایه از روز یکشنبه مورخ بازا

گران و فعاالن بازار رشد شاخص را در گرو ارزش . در حالی برخی از تحلیلدارد تیبه تقو ازین مثبتی صادر ننموده و

دانند که به نظر این رقم در مقطع فعلی، رقم بزرگی باشد اما با معامالت کمتر معامالت بیش از هزار میلیارد تومانی می

ای هم به شکاف بین نگی، باید اشارهیی برد. عالوه بر ضعف در وضعیت نقدیتوان راه به جامیلیارد تومانی هم نمی 500از 

ساز دارد و این در شرایطی وزن داشت که به نوعی بیانگر تمرکز بازیگران بازار به صنایع شاخصشاخص کل و شاخص هم

های متوسط و کوچکتر بیش از صنایع بزرگ بوده است. بنابراین ادامه وضعیت موجود ها در گروهاست که افت قیمت

 عادل میان عرضه و تقاضا خواهد شد. سبب برهم خوردن ت

به  یوسعه ملتصندوق  یبازار از سو تیصندوق تثب یمنابع الزم برا قیتزر مبنی بر ییخبرهاالبته از گوشه و کنار 

کنند یتصور م یبرختواند از روند صعودی میان مدتی بازار حمایت کند. که اگر صحت داشته باشد میرسد یگوش م

ر سازمان بورس با یب کُند باشد، ممکن است به زودی موج بعدی عرضه به سراغ بازار بیاید. به نظبا شبازار رشد اگر 

ن بازار همه فعاال یهمکارگیری به سمت سهامداری تقویت کند. ا از مسیر نوسانرتواند روحیه بازار سازی میفرهنگ

بازار از  روند معقول در جادیا یبرا یاو فروش پله دیمثبت و خر یهامتیفروش در ق یاز هجوم برا یدر خوددار

 . است که به نفع همگان خواهد بود یفرهنگ یهاهیتوص

 

 

 



 

 مالت خواهیم داشت. ها و حجم و ارزش معاوضعیت شاخصدر ادامه نگاهی به آخرین 

س از یک رفت پواحدی استارت زد و  163.772ماه را در ارتفاع دومین هفته آذر« اق بهادار تهرانشاخص کل بورس اور»

د گفت که بازدهی واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین بای 166.860هزار واحدی، در محدوده  159و برگشت به کانال 

هایی رکتش درصد( بوده است. در هفته گذشته نماد 89/1واحد )معادل  3.088دماسنج بازار سرمایه در هفته مذکور 

ه نفت بندرعباس نظیر فوالد مبارکه، بانک ملت، پتروشیمی جم، ملی صنایع مس ایران، صنعتی و معدنی گلگهر، پاالیشگا

که  داشتند. درخصوص شاخص کل باید گفت TEPIXو هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بیشترین نقش را در نوسانات 

ه نشود، ی بازار خواهد بود و تا مادامی که این سطح شکستهزار واحدی، مهمترین سد پیش رو 174 – 173محدوده 

 توان رای به تغییر یافتن روند بازار داد.نمی

دهد ه و این وضعیت نشان میکه در مسیر بازدهی، از شاخص کل عقب افتادرا داریم « وزنهم»شاخص در سوی دیگر، 

 27.441وزن در حالی با ارتفاع که برآیند رفتاری بازار سرمایه کماکان منفی است. بر اساس این گزارش، شاخص هم

حد بوده است. در وا 27.237ایان هفته ابتدایی آذر ماه پرود که این رقم در ماه میواحدی به مصاف هفته سوم آذر

ای به درصد( بوده است. و در انتها اشاره 75/0واحد )معادل  204وزن برابر با نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم

Ifex  این شاخص در  واحدی آغاز به کار کرد که ارتفاع 1.777داشته باشیم. شاخص فرابورس تهران در حالی با رقم

 67دایی آذرماه در هفته ابت Ifexفت. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی واحد افزایش یا 1.844پایان هفته، به 

سرمایه از  درصد( بوده است. بازگشت ذوب آهن به تابلوی معامالت پس از اجرایی شدن افزایش 77/3واحد )معادل 

 ها، بیشترین تاثیر را در بهبود وضعیت شاخص فرابورس داشته است!محل تجدید ارزیابی دارایی

 

 پیش بینی بازار 

گیر روز شنبه، بازار به تعادل رسید و از روز یکشنبه شاهد خروج بازار از بحران پس از معامالت نفس گذشته هفتهطی 

و تک « داروسازی»، «های نفتیفرآورده»، «فلزات اساسی»)ولو بصورت موقت( بودیم. طی روزهای اخیر، صنایعی نظیر 

تری را به ثبت رساندند. قوی ین مورد توجه بودند و بازدهیبیش از سایر« غبشهر» و« حریل»، «چدن»هایی نظیر سهم

د صنایع بزرگ ها در سمت خریبرتری دست حقوقیها نشان از و حقوقیها روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی نگاهی به

ای قرار ها در سطوح ارزندهگرچه قیمتاو صادرات محور دارد. برای هفته جاری نیز به نظر بازاری نوسانی را داشته باشیم. 

در این بین  دارد. رنگ نقدینگیرفع یکسری از ابهامات و حضور پر اند اما بازار برای برگشت به مدار رشد نیاز بهگرفته

 ته باشد.تواند در روند حرکتی بازار نقش بسزایی داشبازارهای جهانی می ها به ویژه نفت درنوسان کامودیتی

 

 



 

 ها و ارزش معامالت هفتهرین وضعیت شاخصبررسی آخ

 

 
  

 

 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(

10/90/1397  1.233 530 89 619 614 

11/90/1397  1.071 338 117 455 616 

12/09/1397  1.028 357 75 432 596 

13/09/1397  851 351 127 478 373 

14/90/1397  874 370 112 482 392 

 2.591 2.466 520 1.946 5.057 جمع کل

 1.367 2.260 721 1.539 3627 جمع هفته گذشته

٪39 اختالف )درصد(  26٪  28٪  9٪  5/89٪  

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 16/09/1397تا تاریخ  10/09/1397از تاریخ  هاشاخص

٪89/1 3.088 166.860 163.772 شاخص کل بورس  

٪75/0 204 27.441 27.237 وزن(شاخص کل )هم  

٪77/3 67 1.844 1.777 شاخص فرابورس  



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

دهد که نقدینگی با اهمیتی وارد بازار ها نشان میجداول و گراف فوق با وجود بهبود روند بازار و توقف ریزش قیمت

گران و فعاالن بازار توان به این قضیه نگاه داشت. در حالی برخی از تحلیلسرمایه نشده است. البته از زاویه دیگر هم می

دانند که به نظر این رقم در مقطع فعلی، رقم ز هزار میلیارد تومانی میرشد شاخص را در گرو ارزش معامالت بیش ا

صنعت  4توان راه به جایی برد. طی هفته گذشته، میلیارد تومانی هم نمی 500بزرگی باشد اما با معامالت کمتر از 

امالت را به خود زش معبیشترین حجم و ار« های نفتیفرآورده»و « های فلزیکانی»، «فلزات اساسی»، «بانکداری»

 2.466ه به طی هفته گذشتبازار بورس و فرابورس(  2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در اختصاص دادند. 

)میانگین یارد تومانی میل 2.260بالغ گردید که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 493)میانگین روزانه میلیارد تومان 

دهد. البته در هفته نخست آذر ماه یک روز درصدی را نشان می 9هفته دوم آذرماه، رشد  میلیارد تومان( 565روزانه 

 بوده است. تعطیل )میالد رسول اکرم( هم داشتیم و دلیل برتری ارزش معامالت در هفته اخیر ناشی از همین مساله

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

اروپا برای تعامالت های جدید معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: ایده

تجاری با ایران در راه است. اروپا اجازه ندهد برجام به مرگ نزدیک شود. 

اتحادیه اروپا باید روند تعامالت تجاری با ایران را تضمین کند. زمان به 

سرعت در حال سپری شدن و صبوری ما رو به پایان است. مشتریان عمده 

دگی خود را برای خرید ند و آمانفت ایران از جمله چین و هند معافیت دار

اند. برنامه به صفر رساندن فروش نفت ایران منتفی است. تهران اعالم کرده

 د.شوبرای گفت و گوهای جدید دیده نمی اعتماد خود را به واشنگتن از دست داده و هیچ احتمالی

 

معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با وزیر امور خارجه 

جبران خروج آمریکا در حال تان با بیان اینکه اعضای برجام برای پاکس

ریزی هستند گفت: ایران با همکاری اتحادیه اروپا، روسیه و چین و برنامه

شوند، در حال ی که شرکای تجاری تهران محسوب میدیگر کشورهای

یر هایی برای باز نگه داشتن مسیرهای همکاری هستند. ساطراحی راه حل

های های عملیاتی طراحی کنند تا تحریمبرجام در تالشند راه حلاعضای 

 د.وفق برجام را تحت تاثیر قرار دهیکجانبه آمریکا نتواند اجرای م

 

را که  CFTنمایندگان مجلس نخستین بند از ایرادات شورای نگهبان به 

پیشتر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اصالح شده بود، 

، CFTبا تصویب این بند از  علنی مجلس به تصویب رساندند. را در صحن

در دومین گام، نمایندگان مجلس  بند مذکور به شورای نگهبان خواهد رفت.

را که در کمیسون امنیت ملی  CFTبند دوم از ایرادات شورای نگهبان به 

بررسی شده بود را نپذیرفته و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. بدین ترتیب، 

کمیسیون  بند دوم از ایرادات شورای نگهبان برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.

، بر مصوبه اول CFTرای نگهبان به الیحه جنجالی امنیت ملی مجلس نیز در گزارش خود درباره بند دوم از ایرادات شو

گانه مرتبط با ه روسای قوا به اتفاق لوایح چهارجمهور اعالم کرد کیسئ، ردر همین زمینه / مجلس  اصرار کرده بود.

 د.انویژه اقدام مالی( را تایید کرده گروه -FATFپولشویی )



 

 اقتصادی

بازنشستگان قانون  یریکارگقانون منع به  :فرمودند یمقام معظم رهبر

 .شکندیجوانان م یبسته کشور را برا یتیریاست و حلقه مد یخوب اریبس

 نیگزیجا یبرخ ستیبه کار گرفته نشود، درست ن یاهر بازنشسته نکهیاما ا

 یبه ورود رهبر یازیآن را اصالح کند که ن یبهتر است مجلس جور. ندارند

 د.نباش

 

اند در حال کنندگانی که معافیت گرفتهرئیس بانک مرکزی گفت: صادر

عرضه ارز خود به بازار هستند. تا هر جا فعاالن بازار اراده کنند، کاهش 

یابد. امیدواریم با تعادل عرضه و تقاضا، ارز به سمت قیمت ارز ادامه می

تعادل حرکت کند. کشور باید وارد رونق شود و با روند فعلی نرخ تورم و 

 د.اتفاق بیفت ارز، امیدواریم این

 

رئیس کل بانک مرکزی از مصوبه سران قوا در مورد چک تضمینی در 

. بر این اساس به موجب خبر دادپولشویی مبارزه با راستای اجرای قانون 

وجه گیرنده  این پس پرداخت چک تضمینی صرفا در تصویب سران قوا از

انتقال چک تضمین شده به  . ظهرنویسی وپذیر استامکان چک )ذینفع(

، معامالت نامشخصدیگری فاقد اعتبار خواهد بود. این رویه سبب توقف 

بر تقاضا بازار ارز در میان قاچاق و نقل و انتقاالت ارز خواهد شد و احتماال 

 داشت.ای خواهد تاثیر کاهنده ،مدت

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد: تک نرخی شدن نرخ ارز در 

چه زودتر رابرهیمی گفت: امیدواریم دولت هرتور کار قرار گرفته است. پودس

از تصمیمات اشتباه ارزی خود برگردد و زمینه الزم برای تک نرخی شدن 

ارز فراهم گردد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بحث تک نرخی 

، در 98شدن نرخ ارز و سایر اصالحات ارزی، همزمان با مباحث بودجه 

 د.س بررسی خواهد شلمج



 

 بازارهای جهانی
 نام مواد 10/09/1397 17/09/1397 تغییر هفتگی

 نفت 59 61 4/3٪

 طال 1222 1249 3/2٪

 بیلت 455 445 ٪-3/2

 مس 6196 6150 ٪-7/0

 روی 2541 2539 ٪-1/0

 آلومینیوم 1957 1961 3/0٪

 سنگ آهن 65 66 0٪

 سرب 1954 1994 2٪

 متانول 270 270 0٪

 اوره 297 291 ٪-2

ها و تعادل بین میان آمریکا و چین موجب توقف ریزش قیمت تعرفه جنگ دیتشددر بازارهای جهانی، رسیدن خبر توقف 

. کنند یعرفه خوددارت جنگ دیطرف توافق کردند از تشد دو جمهور چینرئیسجلسه ترامپ و عرضه و تقاضا گردید. در 

به  10 یاز رقم فعل را ینیچ یدالر کاال اردیلیم 200 یروه تعرفه ب شیقبول کرده که برنامه افزا کایآمر شودگفته می

 3مذاکرات  د.خواهد کر کایاز آمر یصنعت زاتیفت و تجهن یادیز ریمقاد دیشروع به خر زین نیچ. متوقف کند درصد 25

 جیمز» ها موثر خواهد بود. آقایتقویت قیمت کامودیتی. از طرف دیگر، کاهش ارزش دالر نیز در ابدییادامه م گریماه د

 وارونگی دلیل به را سامبرد ماه در دالر بهره نرخ افزایش تواندمی آمریکا مرکزی بانک که گفته رزرو فدرال عضو «بوالرد

ها ا در کامودیتیم رکند. با توجه به اخبار فوق، به نظر یک دوره حرکت صعودی نر منتقل 2019 ژانویه به قرضه اوراق نرخ

 داشته باشیم.

 نفت

های نفتی بعد از یک دوره ریزش قیمت، با افزایش تقاضا در حوزه نفت، رسیدن خبر توافق اوپک موجب شد تا شاخص

 2019 سال لاو ماه 6 در که کردند توافق مذاکره، روز دو از پس اوپک غیر و اوپک نفت مواجه شوند. تولیدکنندگان

 متعلق کاهش ینا از سوم یک که دهند کاهش قیمت تثبیت راستای در را خود تولید از بشکه میلیون 2/1 روزانه میالدی،

 قیمت و شد معاف ولیدت کاهش این از لیبی و ونزوئال همراه به هاتحریم خاطر به است. ایران اوپک غیر تولیدکنندگان به

ها باشد و احتماال برای تواند مانعی برای رشد جدی قیمتمیافزایش میزان ذخایر آمریکا یافت. البته افزایش  افزایش نفت

ان ذخایر نفت این اعالم کرده میزا انستیتوی نفت آمریکمدتی باید شاهد نوسان قیمت نفت در بازه قیمتی کوتاه باشیم. 

آمارها نشان  یلیون بشکه رسیده است. اینم 448میلیون بشکه افزایش به  4/5نوامبر با  30هفته منتهی به  کشور در

 ت.زاد عرضه در بازار نفت آمریکاسدهنده افزایش ما

 



 

 فلزات رنگین

ها بواسطه بحث خودداری چین و آمریکا از تشدید جنگ تعرفه تجاری را شاهد بودیم. در فلزات رنگین رشد خفیف قیمت

 خود امدارانسه همایش در( دنیا روی و مس کنندهتجارت بزرگترین) Glencore شرکت مدیرعامل «گالزنبرگ آقای»

دهد. خبر خوب  اتمهخ خود حاضر حال نزولی روند به و بوده باالتر 2019 سال در هاکامودیتی قیمت دارد انتظار که گفته

هزار تن  171 درصدی به 7کماکان روند نزولی داشته و با کاهش  دنیا انبارهای این است که موجودی« روی»برای فلز 

 ماه 3 برای و ردال 2662 امسال کوارتر چهارم در روی قیمت برای دنیا مالی موسسه 21 بینیپیش رسیده است. متوسط

 است. دالر 2760 رقم میالدی 2019 اول سال

 پایان در تن هزار 784 به مس دیها هستیم. موجودر فلز مس با وجود کاهش موجودی انبارها، شاهد روند نوسانی قیمت

 به گذاری سرمایه که گویدمی ame تحقیقات دهد. موسسهدرصدی را نشان می 3/9 ماهانه افت که گذشته رسید هفته

 از هاآن افتادگی دور و معادن عیار افت از ناشی که دارد صعودی روندی دنیا هایطرح در مس کاتد تولید تن هر ازای

دالر بر هر  15.500 طمتوس بطور اخیر هایسال هایپروژه به روی گذاری سرمایه رقم نمونه، زیرساخت هاست. به عنوان

 است. رقم یافته ایشافز نیز دالر بر هر تن 22.000 به رقم این ها،طرح برخی در که است حالی در این و بوده کاتد تن

 برخی از ذال و بوده دالر 8.000 باالی مس فروش قیمت معنی به گذاری سرمایه دالر بر هر تن 22.000 گذاری سرمایه

 .دارند جدید هایطرح شدن اقتصادی هدف با آتی هایسال طی مس قیمت رشد به امید بازار، تحلیلگران

 سنگ آهن  –فوالد 

 که است آمریکا دالر ی بابرابر معامالت در تقویت یوان مهم متوقف شده است. نکته "ها موقتادر حوزه فوالد افت قیمت

 در عرضه مازاد و چین فوالد تولید رشد از نگرانی البتهبرد. می باال را المللیبین تقاضای و کرده ترارزان را چین واردات

ها شد قیمتنیست. همین عامل مانع از ر سختگیرانه فعال نیز فصلی تولید محدودیت اعمال وجود دارد. زمستان فصل

 افت با نیز نچی صنعت PMI همچنین،. رسید 2/45 به واحدی 9/6 کاهش با چین فوالد PMI نوامبر ماه درشود. می

 فوالدسازانشود، با این حال گفته میرسید.  8/50 به 2/1 افت با نیز جدید سفارشات شاخص و رسید 50 به واحد 2/0

 شرکت رفته وگ قرار هدف برقی خودروی صنعت بار، این هستند. زنجیره در باالتر ارزش افزوده دنبال به همچنان چین

 سرمایه اند. عملکردکرده زنجیره این توسعه منظور به JV تشکل به اقدام NEVS برقی خودروی سازنده و HBIS فوالد

 هبودب( %7) قبل سال به نسبت که داشته درصدی 7/9 رشد 2018 ابتدای سل ماه 10 در چین مسکن بخش در گذاری

 است. داشته

 متقاضیان. دارد تقاضا افت چین بنادر در %62 عیار آهن سنگ قیمتاما در سنگ آهن آب و هوا چندان مساعد نیست. 

 باشند.می فوالد قیمت جهت گرفتن انتظار در و کردندمی خودداری بزرگ خریدهای از فوالدسازان، مارجین از نگران

 اقدام هزینه، کاهش هدف با چین فوالدسازان. است بازار در عیارکم و عیار متوسط آهن سنگ تقاضای افزایش مهم نکته

 کنسانتره سنگ قیمت است. آهن سنگ باالتر عیارهای بر فشار عامل که اندکرده ترعیارکم آهن سنگ بیشتر مصرف به

 .دارد( هفتگی) کاهش %6/9 گندله و %2/10 درصد 66 آهن



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 پتروشیمی پارس 

رکت در شاین پتروشیمی، پارس یکی از نمادهایی است که اصالح سختی را طی مدت اخیر تجربه کرده است. در گروه 

 943ریال ) میلیارد 5.658میلیارد ریال سود عملیاتی و  5.550میلیارد ریال فروش،  17.949ماهه  3حالی طی دوره 

 17.954لیاتی ، به سود عمیمیلیارد ریال 27.732ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت که در فصل تابستان با فروش 

مجموع باید  ریال( دست یافته است. در 3.089میلیارد ریالی )به ازای هر سهم  18.532و سود خالص  میلیارد ریالی

ر شرایطی ریال سود محقق نموده و این د 4.032ارد ریالی، میلی 45.681در نیمه نخست امسال با فروش  پارسگفت 

  وده است.ریال به ازای هر سهم ب 1.586میلیارد ریال و سود خالص  29.579است که فروش دوره مشابه سال گذشته 

یال میلیارد ر 66.596رقمی بالغ بر  96در ادامه به سراغ بررسی عملکرد ماهانه خواهیم رفت. پتروشیمی پارس در سال 

را  97رکت سال ماه نخست بوده است. این ش 8میلیارد ریال مربوط به  40.018درآمد به ثبت رسانده که از این مبلغ، 

. فروش در میلیارد ریال فروش را محقق کرده است 4.661ماه رقمی بالغ بر شرایطی استارت زد که در فروردین در

د و شهریور به ترتیب میلیارد ریال، در مردا 6.089ماه د ریال، در تیرمیلیار 5.571و  7.327اردیبهشت و خرداد به ترتیب 

 8ید گفت پارس در میلیارد ریال بوده است. بنابراین با 5.601و  6.897میلیارد ریال و در مهر و آبان  9.456و  9.407

اس با درآمد رقم در قیمیلیارد ریال فروش را کلید بزند که این  58.180موفق شده رقمی بالغ بر  97ماه نخست سال 

 دهد. درصدی را نشان می 45گذشته، رشد  میلیارد ریالی دوره مشابه سال 40.018

درصدی  25ست. افت مقدار فروش پروپان و همچنین کاهش ماه بوده اتر از مهرماه نیز حتی ضعیفنه عملکرد آبانمتاسفا

نومر )با وزن رن مباشد. محصوالت اصلی شرکت، استایمی ماهرین دلیل افت درآمد شرکت در آباننرخ این محصول، مهمت

زیادی از گزارش  باشند. با این شرایط نباید انتظاردرصد( می 22ان )هر کدام با حدود ، پروپان و اتدرصدی( 40حدود 

، تومانی 3.150فصل پائیز پارس داشت و البته اثر افت عملکرد شرکت نیز در قیمت سهم منعکس شده است. محدوده 

 ها منطقی نیست.تشود و به نظر فروش در این قیمهمترین سطح حمایتی پارس محسوب میم
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میلیون ریال -فروش ماهانه شرکت پتروشیمی پارس 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 سنگ آهن گهرزمین

این شرکت اهیم داشت. که طی روزهای اخیر وارد تابلوی بازار فرابورس شده، خو« کگهر»نگاهی به نماد تازه وارد  در ادامه

کنسانتره سنگ  میلیارد ریال کلوخه و 11.449ماهه با فروش  6ه دارد، در دور 97آذر ماه  30که سال مالی منتهی به 

دست یافته  ال(ری 337 )به ازای هر سهممیلیارد ریالی  4.150میلیارد ریالی و سود خالص  4.283آهن به سود عملیاتی 

ماهه را به  9ه رمیلیارد ریالی در کوارتر سوم، مجموع درآمد خود تا پایان دو 7.182است. گفتنی است، کگهر با فروش 

میلیارد ریال  6.438میلیارد ریال و سود خالص به  6.618میلیارد ریال ارتقاء داده و در نتیجه سود عملیاتی به  18.631

ل سود محقق کرده ریا 186بالغ گردیده است. بنابراین باید گفت که کگهر در فصل تابستان  ریال( 523 )به ازای هر سهم

 است.

هزار تن  29 ومیلیون  4ماهه  11عملکرد ماهانه گوهر زمین خواهیم داشت. کگهر تا پایان دوره در ادامه نگاهی به 

 961ن و لیومی 6هزار تن به فروش رسانده است. شرکت همچنین  67میلیون و  4کنسانتره سنگ آهن تولید نموده و 

ازار عرضه کرده است. هزار تن آن را در ب 987میلیون و  3بندی شده تولید نموده و از این مقدار، هزار تن سنگ آهن دانه

ریز درآمد  هزار آن به فروش رسیده است. 555میلیون و  5هزار تن بوده و  62میلیون و  16تولید کلوخه سنگ آهن 

د ریال(، کوارتر میلیار 7.046، اسفند = 50، بهمن = 205: کوارتر اول )دی = ماه اول دوره بدین شرح است 11در شرکت 

، 932، مرداد = 3.520میلیارد ریال(، کوارتر سوم )تیر =  3.236، خرداد = 910روردین = عدم فروش، اردیبهشت = دوم )ف

 رد ریال(. میلیا 23.480میلیارد ریال )مجموعا =  2.998، آبان = 1.850میلیارد ریال(، مهر =  2.730شهریور = 

بندی شده و درصد از محل سنگ آهن دانه 19هن، آدرصد درآمد شرکت از محل فروش کنسانتره سنگ  62در حدود 

همیت را اگ آهن بیشترین شود. بنابراین نرخ فروش کنسانتره سنمحل عرضه کلوخه سنگ آهن تامین میدرصد از  19

 3.084.169ز ماه سال گذشته )ابتدای دوره( ای است، نرخ فروش این محصول از دیهای ماهانه دارد. گفتندر گزارش

زای هر تن اریال به  3.824.812ماهه نیز  9ماه سال جاری رسیده و میانگین نرخ ریال در مهر 5.011.939ریال به 

 1.200از  های توسعه بیشال و سود سال آتی با توجه به طرحری 900کارشناسان سود سال جاری کگهر را باشد. می

 کنند.ریال برآورد می
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 صنایع کاشی و سرامیک سینا 

سرامیک که پس از  باشد. سهمی از دل صنعت کاشی وساوه میهای کم حاشیه و قابل بررسی بازار، کسهماما یکی از 

ن شرکت در حالی طی ایتواند باری دیگر در مسیر قرار گرفته و نوسانات مثبتی را به همراه داشته باشد. اصالح اخیر، می

ازای هر سهم(  ریال به 19میلیارد ریال ) 10عملیاتی و میلیارد ریال سود  22میلیارد ریال فروش،  225ماهه  3دوره 

 51سود خالص  ومیلیارد ریالی  66میلیارد ریالی، به سود عملیاتی  464سود خالص داشت که در فصل تابستان با فروش 

فروش مسال با ادر نیمه نخست  کساوهریال( دست یافته است. در مجموع باید گفت  96میلیارد ریالی )به ازای هر سهم 

میلیارد  574 ریال سود محقق نموده و این در شرایطی است که فروش دوره مشابه سال گذشته 115میلیارد ریالی،  690

درصد  5/18ز ااینکه حاشیه سود ناخالص  کساوهریال به ازای هر سهم بوده است. نکته مهم در  136ریال و سود خالص 

 افزایش پیدا کرده است. ماهه  6درصد در دوره  5/33ماهه به  3در دوره 

 1.080الغ بر ماه نخست امسال موفق شده رقمی ب 8در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. کساوه در 

( 206، آبان 184، مهر 186، شهریور 170، مرداد 109، تیر 133، خرداد 85، اردیبهشت 7میلیارد ریال فروش )فروردین 

رصدی را نشان د 46گذشته، رشد  میلیارد ریالی دوره مشابه سال 741در مقایسه با فروش  را محقق کند که این مبلغ،

 191ماه به  هزار ریال در فروردین 157کاشی دیواری )متر مربع( از نرخ فروش مهمترین محصول شرکت یعنی دهد. می

ماه رسیده و این در شرایطی در آبان هزار ریال 263یور ماه و هزار ریال در پایان شهر 230هزار ریال در خرداد، سپس 

بع بوده است. هزار ریال به ازای هر متر مر 159ماهه سال گذشته  12است که متوسط نرخ فروش کاشی دیواری در دوره 

شرکت در  دهد. با توجه به رشد حاشیه سوددرصد درآمد شرکت را تشکیل می 75 گفتنی است، کاشی دیواری در حدود

تری محقق د کساوه در نیمه دوم سال سود قویروهای فروش، انتظار میین تند شدن آهنگ رشد نرخم و همچنکوارتر دو

 تری برخوردار باشد.نیز از وضعیت بنیادی مناسب 98ال نموده و برای س
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میلیون ریال -فروش ماهانه صنایع کاشی و سرامیک سینا 
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 تحلیل بنیادی

 بررسی شرکت کویر تایر

 

 معرفی

کارخانه  تأسیس گردید و عملیات اجرایی احداثبا سرمایه یک میلیون ریال  1366شرکت کویر تایر در اواخر سال 

به  در زمینی 1370تن از نیمه دوم  25.500براساس موافقت اصولی صادره از وزارت صنایع و با ظرفیت اسمی

د ریال سرمایه میلیار 350با صرف  1377هکتار در شهرستان بیرجند آغاز گردید و در نوزدهم مهر ماه سال  112 مساحت

  برداری رسید.میلیون دالر به بهره 84ارزبری گذاری ریالی و 

 

 جایگاه شرکت

ستیک تن ال 24.861شرکت کویرتایر بزرگترین واحد صنعتی استان خراسان جنوبی است که با ظرفیت اسمی تولید 

)به درصد از تایر تولیدی کشور  15بوس و وانت در حال حاضر بیش از تن انواع الستیک مینی 1.253رادیال سواری و 

 درصد از تایر تولیدی کشور )به لحاظ عددی( را از آن خود کرده است. 22لحاظ وزنی( و بیش از 

 

 ترکیب سهامداران

 درصد سهامداران

 43/70 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

 53/12 شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر

 66/1 شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

 38/15 سایر



 

 روند افزایش سرمایه

میلیون  700.000مرحله افزایش سرمایه به مبلغ  19میلیون ریال بوده که طی  6سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 

 ریال رسید.
 

 

 

 تولید و فروش مقداری روند
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تولید فروش



 

 فروشمبلغ  ساله 6روند 

 

افزایش نرخ فروش تایر شدند و تا مردادماه سال جاری ماه( موفق به دریات مجوز )آبان 93های تایرسازی در سال شرکت

های ردات تایر( هیچگونه افزایش نرخ مجددی را تجربه نکردند. در کنار این امر شاهد پایین بودن سطح تعرفه وا97)

ی های داخلی را تحت تاثیر قرار داده و شاهد کاهش مقدار فروش و همچنین اعطاخارجی بودیم که به شدت بازار شرکت

 های داخلی بودیم.تخفیفات از سوی شرکت

درصد  32های سبک در ابتدای سال جاری به منظور حمایت از تولیدات داخل قرار بر این بود تا تعرفه واردات برای تایر

 صرفدرصد اعمال شود که با بروز نابسامانی در این بازاد که منجر به کمبود تایر در بازار م 25های سنگین و برای تایر

د. درصد کاهش یافت که تا زمان تهیه گزارش این رویه ادامه دار 5های سنگین، تعرفه واردات الستیک به بویژه برای تایر

 درصد نیاز بازار باشد. 15اما در مقابل قید شده است که میزان واردات باید به میزان 

اند که موجب اولیه مصرفی نیز تغییراتی دادهسانده و در ترکیبات مواد ها تخفیفات خود را به صفر راما اکنون شرکت

ها رکتکاهش بهای تمام شده محصوالتشان شده است. از طرفی همانطور که در گزارشات تولید و فروش این مدل ش

های رادیال نسبت به بایاس از تقاضای ها به سمت تولید تایر رادیال سواری است. زیرا تایرشود، گرایش آندیده می

های سواری نسبت به . و از سوی دیگر از لحاظ وزنی، تولید و فروش تایربوده و قیمت باالتری داردوردار بیشتری برخ

 تر است.باری با صرفه
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 97روند رشد نرخ فروش تایر رادیال در سال 

 

ازمان سدرصدی را به  30الزم به ذکر است در حال حاضر انجمن صنفی صنعت تایرسازی درخواست افزایش نرخ 

 حمایت ارایه نموده و در انتظار پاسخ این سازمان هستند.

 

 ترکیب بهای تمام شده

 

 

 مواد اولیه مستقیم 

 مواد مستقیم مورد استفاده در تولید تایر عبارت است از:

 مواد شیمیایی و روغن و ... –نخ و سیم )استیل کورد(  –دوده  –کائوچو طبیعی و مصنوعی 

132702۸04

126۸۸7361

135717097

13479719۸

139520360

144604534

145394112
153465959

154461207

1542۸20۸6

166210526

هزینه مواد 

مستقیم

63%

هزینه دستمزد 

مستقیم

12%

هزینه سربار

25%



 

 طرح شده است.یک از مواد اولیه بکار رفته در تولید تایرهای شرکت کویر تایر م در نمودار زیر ضریب مصرف هر

 

 

 روند قیمتی کائوچو طبیعی و مصنوعی در کشور چین

 

توان علت اصلی کاهش نمودار فوق از افزایش قیمت کائوچو طبیعی و کاهش قیمت کائوچو مصنوعی حکایت دارد که می

 قیمت نفت در چند روز گذشته دانست.  ( را افتSBRقیمت کائوچو مصنوعی )

باشد. الزم به ذکر دالر می 1715و  1490در حال حاضر قیمت کائوچوی طبیعی و مصنوعی در بازار چین به ترتیب برابر 

تر از باشد، قیمت این محصول در کشور مبدا پاییناست، از آنجایی که تولیدکننده اصلی کائوچو طبیعی کشور مالزی می

 باشد.می کشور چین

دوده

25%

کائو چو طبیعی

17%

کائو چو مصنوعی

30%

نخ و سیم

14%

مواد شیمیائی و 

....روغن و

14%



 

 حال با توجه به موارد ذکر شده مفروضات زیر را برای شرکت کویر تایر متصور هستیم:

 

 

 همچنین با در نظر گرفتن مفروضات فوق جدول زیر را خواهیم داشت:

 

سال 98سال 97)سه ماه پایانی(عنوان

13501350کائوچو طبیعی)دالر(

  120,000,000  120,000,000کائوچو مصنوعی)ریال(

5050هزینه حمل)دالر(

          85,000          90,000دوده)ریال(

          42,000          42,000دالر)ریال(

%30%0افزایش نرخ

%20%0تورم انرژی

%20%0تورم دستمزد

          23,000            7,473مقدار تولید

%0%0افزایش مقدار تولید

مفروضات

 نه ماهه 97 سال 96 سال 95دوره مالی
 سه ماهه 

چهارم 97
 سال 98 سال 97

      5,000,044    3,296,921    1,179,975    2,116,946        3,318,288   2,841,726فروش

     - 3,858,907   - 2,707,877   - 1,073,094   - 1,634,783       - 2,498,824  - 1,971,147بهای تمام شده کاالی فروش رفته

      1,141,137       589,044       106,881       482,163           819,464      870,579سود )زیان( ناخالص

        - 351,369      - 319,426        - 88,685      - 230,741          - 306,717     - 283,443هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

-              - 21                 487             - 92خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی               21 -              -                 

         789,769       269,597         18,196       251,401           513,234      587,044سود )زیان( عملیاتی

          - 50,000        - 14,208          - 7,104          - 7,104            - 26,242       - 16,837هزینه های مالی

           12,901         12,901           2,000         10,901             34,443        34,699خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

          752,669       268,290         13,092       255,198           521,435      604,906سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

        - 162,117        - 57,787          - 2,820        - 54,967          - 113,975     - 163,971مالیات

         590,552       210,503         10,272       200,231           407,460      440,935سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

         590,552       210,503         10,272       200,231           407,460      440,935سود )زیان( خالص

                844             301               15              286                 582             630سود هر سهم پس از کسر مالیات

         700,000       700,000       700,000       700,000           700,000      700,000سرمایه



 

 نظر کارشناسی

های تایرسازی کتباشد افزایش نرخی است که شرموضوع تاثیرگذار که از اهرم باالیی در سوددهی شرکت نیز برخوردار می

توان به آینده شرکت امیدوار بود که افزایش نرخ باشند. در صورتی میدر انتظار اخذ مجوز آن از سازمان حمایت می

 ل نماید.اعما 98های فروش خود برای سال مذکور را دریافت و در نرخ

 

 تایم فریم هفتگی  –تحلیل تکنیکال کویرتایر )پکویر( 

مودیم. واکنش سال اخیر را در یک کانال صعودی محصور ن 3کویرتایر، روند حرکتی سهم در بازه زمانی در نماد شرکت 

باشد. پکویر در آخرین دهنده اعتبار باالی قفس ترسیم شده میباره بازار به سطوح تحتانی و فوقانی کانال مذکور نشان 2

فشار عرضه سهم را در  ریال رسیده و 5.000ریالی به  2.500های حرکت صعودی که به نمایش گذاشته از حوالی قیمت

یال برابر با ر 3.000ریالی برابر آخرین کف شکل گرفته و  3.330محدوده  2مسیر اصالح قرار داده است. گفتنی است، 

د گرانی که قصد ورود به سهم را دارند، بایکف کانال صعودی، مهمترین سطوح حمایتی پکویر خواهند بود. لذا معامله

های مذکور را مد نظر داشته باشند. چنانچه خبر افزایش نرخ تایر منتشر شود، ممکن است سهم واکنش بازار به حمایت

های اشاره شده با افزایش تقاضا به سقف کانال ترسیم شده بازگردد. بنابراین در شرایط فعلی پیش از رسیدن به حمایت

 از پیچید.ن نماد تایرستوان نسخه خاصی برای سرمایه گذاری در اینمی

 

 



 

 ایران و انرژی بورس کاال دوم آذرماهگزارش معامالت هفته 

 رینگ صنعتی بورس کاال

فهان و ذوب آهن اص 14 رآهنیت زیدرآن وجود داشت و ن یکه رقابت جد ومینیدر هفته گذشته به جز در بخش آلوم

 نیدر ا یعتصن نگیاز جو آرام ر یامر حاک نیمعامله شدند که ا هیپا متیمحصوالت به ق یبندر عباس، تمام یشمش رو

 5/2عادل مکمتر از هفته قبل و  یکه حت یبه طور ودب فیضع اریهفته است. در بخش مس همانند هفته قبل تقاضا بس

 هفته عرضه نداشته است. نیدرصد محصوالت عرضه شده مورد معامله قرار گرفت. فوالد مبارکه ا

اال رقم کبورس  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 182.612از  شیعرضه ب 14/09/97به چهارشنبه  یدر هفته منته

مله شد معا یدر تاالر صنعت تایکه نها یداشته، البته رقم کاهشتن  8.839خورد که نسبت به هفته گذشته حدود 

تن  58.372معادل  یبرابر 31/0حدود  یداشت و با تقاضا کاهشتن  109.174تن بود که نسبت به هفته قبل  37.544

ضه شده این درصد تناژ عر 21/0قابل ذکر است که معامالت انجام شده در رینگ صنعتی این هفته تنها  رو گشت.روبه

 هفته بود که حاکی از کاهش قابل توجه تقاضای مؤثر این محصوالت است.

 ی بوده که شاملتن محصوالت فوالد 151.072در هفته گذشته مربوط به  یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

 فوالد، مجتمع فوالد خراسان، پرشین فوالد آریاهای ذوب آهن اصفهان، تن تیرآهن و میلگرد تولیدی شرکت 39.072

درصد رقابت نسبت به  9ذوب آهن اصفهان با حدود  14کویر بود که تنها تیرآهن  فراب سپید فوالد و تولیدی زیتبر ارگ

رقابت شد؛ این در حالی است که سایر محصول به قیمت پایه معامله شدند قابل ذکر است که محصوالت قیمت پایه 

این شرکت که در روز دوشنبه به قیمت پایه معامله شدند سایر  10و میلگرد  14شرکت پرشین فوالد آریا به جز میلگرد 

تومانی عرضه شدند اما این امر سبب  100خ محصوالت عرضه شده در روز دوشنبه مجدد در روز سه شنبه با کاهش نر

 محصوالت یبرا ییتقاضا هم بازتهیج تقاضاکنندگان نگشت؛ در ادامه این عرضه برای روز چهارشنبه نیز تکرار شد که 

های فوالد تولیدی شرکت 5SP(150×150شمش بلوم ) تن 97.000. همچنین در این بخش نداشت وجود شرکت نیا

تن آن به قیمت پایه  24.000عرضه و  مجتمع فوالد خراسانو  ارفع فوالد و آهن، شیک جنوب کاوه فوالدخوزستان، 

عرضه اما  گهرگل فوالد و آهن توسعه شرکت و پارس فوالد سبزوارتن آهن اسفنجی  15.000ریال معامله شد.  31.780

تن کاتد  960ایران عرضه شد، که ملی صنایع مس تن کاتد مس شرکت 5.000رو شدند. در بخش مس با عدم تقاضا روبه

های تن مفتول مس از سوی شرکت 3.140ریال معامله شد. همچنین در بخش مفتول مس  569.133به قیمت پایه 

عرضه شد که تنها  افق البرز یسازکابل عیگروه صناو  مس کاشان یایدن یدیتول عیصناملی مس ایران، گیل راد شمال، 

 یایدن یدیتولالبرز و  افق سازیهای کابلریال معامله شد و برای مفتول مس شرکت 588.113تن آن به قیمت پایه  80

تن شمش و بیلت از سوی شرکت آلومینیوم ایران عرضه  2.000تقاضایی وجود نداشت. در بخش آلومینیوم  کاشان مس

رقابت شد. در  1000p-99.8شمش درصد در 19رو و تا شد که همانند هفته قبل با استقبال خوب تقاضاکنندگان روبه

 ،تولیدی روی بندرعباس، ذوب احیای روی قشم، انیرانیا یرو عیصنا گسترشتن شمش روی تولیدی  1.400بخش روی 

تن از این محصول به قیمت پایه  260عرضه شد که  ذوب روی بافقو  کالسیمین، زنجان یرو سازانخالص عیصنا

ریال معامله شد و برای شمش روی کالسیمین تقاضایی وجود نداشت. شرکت تولیدی روی بندرعباس در دو  256.633



 

درصد رقابت شد اما در روز چهارشنبه تقاضایی برای این محصول  5تن شمش عرضه کرد که شنبه تا  400روز مختلف 

 وجود نداشت.

محصوالت  نیرا در ب تقاضا نسبت نیشتریب ،به عرضهت نسب یبرابر 10یبا تقاضا ذوب آهن اصفهان 16متوسط  تیرآهن

با نسبت  ذوب آهن اصفهان 16 لگردیممحصول مربوط به نسبت تقاضا به عرضه  یرده بعد عرضه شده این هفته داشت.

  بوده است. یبرابر 4

ای داشته و که نسبت به هفته قبل کاهش قابل مالحظه ،الیهزار ر 1.106.037.172 یفوالد ارزش معامالت محصوالتی

کت آلومینیوم شر 1000p-99.8 شمش. در این بین استبه کمتر از یک چهارم ارزش معامالت هفته گذشته رسیده 

 .در این هفته را داشته استارزش معامله  نیشتریب الیهزار ر 346.155.980با ارزش معامله ایران 

ول آذر ادرصد  ارزش معامالت هفته  33که تنها  بوده الیهزار ر 2.334.334.032نعتی ارزش کل معامالت رینگ ص

 است.

 

 رینگ پلیمری بورس کاال

درصد  8ل قیمت قب  ریال که نسبت به 87.852براساس قیمت دالر نیمایی 11/09/1397های پایه در روز یکشنبه قیمت

مامی درصدی قیمت دالر موجب شد که در ت 8نی، افزایش های جهاافزایش داشته اعالم شد، با وجود کاهش قیمت

 های کاالیی شاهد افزایش قیمت باشیم.گروه

عامله مهزار ریال با حجم  4.008.193.142ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در بورس کاال در هفته گذشته 

های ایش قیمتافته است و به دنبال افزدرصد افزایش ی 7و  15باشد که به ترتیب نسبت به هفته گذشته تن می 40.915

 های انتظاری، در این هفته شاهد رقابت قیمتی بیشتری در برخی گریدها بودیم. پایه و قیمت

های کاالیی عرضه شده تنها  پلی پروپیلن نساجی در محصوالت عرضه شده توسط پتروشیمی شازند، در میان تمامی گروه

z30s   های کاالیی با قیمت پایه معامله درصد رقابت معامله شد و بقیه گروه 1/1ریال با   97.121با میانگین قیمتی

تن بوده  3.944هزار ریال و حجم معامالت  392.106.956ارزش کل معامالت پتروشیمی شازند  شدند و بر این اساس

هزار ریال و  124.949.574می تبریز با ارزش معامله درصد افزایش یافته است. پتروشی 90که نسبت به هفته گذشته 

درصد افزایش را تجربه کرد، و از محصوالت عرضه 20و  15تن نسبت به هفته گذشته به ترتیب  1.162حجم معامله  

داشته است. پتروشیمی بندرامام  4/3رقابت قیمتی معادل  5030saشده توسط این پتروشیمی پلی اتیلن سنگین تزریقی  

کنندگانی بودند که ارزش معامالت تن، از جمله عرضه 4.967هزار ریال با حجم معامالت   418.404.543رزش معامله با ا

درصد افزایش یافته است. عمده معامالت انجام شده  22درصد افزایش و حجم معامالت مربوط به آن  33 مربوط به آن

و 909.401.361پتروشیمی مارون با ارزش معامالت گروه پلیمری به ترتیب مربوط به پتروشیمی تندگویان و 

 تن بوده است.  4.510و   7.964هزار ریال و حجم معامالت  444.181.254



 

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

 باشد. تن می 55حجم  با  BG731عرضه مربوط به پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

وشیمی پلی پتروشیمی جم و پلی پروپیلن نساجی پتر 52518بیشترین درصد رقابت مربوط به پلی اتیلن سنگین تزریقی

درصد رقابت  3/1پتروشیمی غدیر که با  S65باشد. به جزپلی وینیل کلراید درصد رقابت می 4/3و  4نار به ترتیب با 

یل بوتادین استایرن ریال معامله شدند و در نهایت اکریلونیتر 70.398روه با قیمت پایه معامله شد مابقی محصوالت این گ

 ریال معامله شد. 117.845یمت پایه پتروشیمی تبریز با ق

 

 رینگ شیمیایی بورس کاال

 3باشد که ارزش معامالت تن می 23.351هزار ریال و حجم  1.076.856.962ارزش کل معامالت در رینگ شیمیایی 

ر رینگ درصد افزایش یافته است. بیشترین رقابت قیمتی د 4درصد افزایش و حجم معامالت نسبت به هفته گذشته 

شیمی کارون، آوران، متیلن دی فینیل دی ایزوسیات خالص پتروشیمیایی به ترتیب مربوط به اسید استیک پتروشیمی فن

،  152.536،  46.782شازند که به ترتیب با قیمت پایه اسید سولفوریک پتروشیمی رازی و دی اتانول آمین پتروشیمی 

 19.623یمت پایه درصد رقابت کردند. اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه با ق 8و  10، 15، 16در حدود   6.050و  82.980

 52.876ه یمت پایقریال، بنزن پتروشیمی بندرامام با  52.579ریال، منو اتیلن گالیکول پتروشیمی شازند با قیمت پایه 

 ریال روی قیمت پایه معامله شدند. 11.528ریال و سودکاستیک پتروشیمی اروند با قیمت پایه 

  

 رینگ کشاورزی بورس کاال

رد معامله تن مو 44.000هزار ریال با حجم معامله  434.656.600در رینگ کشاورزی در هفته جاری گندم با  ارزش 

ام شده در درصد افزایش یافته است. کل معامالت انج 37به هفته گذشته قرار گرفت که حجم و ارزش معامالت نسبت 

 این هفته تنها بر روی محصول گندم بوده است. 

 

 های نفتی بورس کاالرینگ فرآورده

باشد که ارزش کل تن می  11.664هزار ریال با حجم 308.077.110های نفتی ارزش کل معامالت در رینگ فرآورده

های در رینگ فرآورده درصد کاهش یافته است. در هفته گذشته 90مالت نسبت به هفته گذشته معامالت و حجم معا

تن معامله شد، قابل ذکر است  10.000ریال با حجم  25.700نفتی وکیوم باتوم توسط پاالیش نفت شیراز با قیمت پایه

ر عباس هیچ گونه تقاضایی نداشت. قیر با تبریز و بندپاالیش نفت وکیوم باتوم عرضه شده توسط پاالیش نفت اصفهان، 

تن در هفته جاری توسط نفت پاسارگاد اراک، آبادان، بندرعباس،  1.664هزار ریال و حجم  51.074.110ارزش معامله 



 

نفت   MC250ریال،  قیر  29.700نفت پاسارگاد تهران و اراک با قیمت پایه  6070تبریز، تهران و شیراز عرضه شد. قیر 

ریال و قیر  31.453نفت پاسارگاد بندرعباس با قیمت پایه  6070ریال، قیر  38.000بندر عباس با قیمت پایه  پاسارگاد

PG7010  ریال معامله شد. تمامی معامالت مربوط به قیر بر روی قیمت پایه  30.250نفت پاسارگاد تهران با قیمت پایه

 انجام شد.

 

 بورس انرژی

 نیشد که از ا و اصفهان عرضه بیستون ز،یتبرکرمانشاه،  راز،ینفت ش شیتوسط پاال تریهزار ل 14.426ها بخش حالل در

ت با متوسط درصد رقاب 6پاالیش نفت تبریز که با  402ند به جز حالل معامله شد هیپا متیبه ق هاتمامی حالل نیب

رو نندگان روبهکاستقبال تقاضا  با عدم کرمانشاهنفت  شیپاال 410. قابل ذکر است حالل ریال معامله شد 48.797قیمت 

 ید.گرد

 37.723 پایه متیبه قتن آن  1.040 تیتن عرضه شد که در نها 3.000رازیش نفت شیپاال نشده هیتصف نیسنگ ینفتا

 د.یمعامله گرد الیر

تن آن  4.376 زاگرس و فن آوران عرضه و راز،یش یهایمیتن متانول توسط پتروش 6.990هفته گذشته در مجموع  در

  .معامله شد هیپا متیقبه  ورو روبه یتن 2.002تن متانول عرضه کرد که با تقاضا  2.002 رازیش یمیمعامله شد. پتروش

معامله شد.  الیر 18.787 هیپا متیرو و به قتقاضا روبه تن 2.350عرضه کرد که با متانول تن  3.500زاگرس  یمیپتروش

رار گرفت. قابل قمحصول مورد معامله  نیتن از ا 24تن متانول عرضه کرد که تنها  1.488فن آوران  یمیپتروش تیدر نها

  درصد کاهش داشته است. 15های جهانی قیمت پایه این محصول همگام با کاهش قیمتذکر است 

 یس انرژر بورد رازیو ش زیتبر بندر عباس، تهران، نفت اصفهان، یهاتن آیزوریسایکل پاالیشگاه 8.500هفته گذشته  در

 د.معامله ش الیر  56.214 هیپا متیبه قآن تن  4.666عرضه و تنها 

رو بهتنی رو 10.307با تقاضا تن عرضه شد که  2.718 زیتبر، شازند، امیرکبیر و بندر امام یهایمیپتروش نیسنگ برش

 ریال معامله شد. 32.238اما کل میزان عرضه شده به قیمت پایه معادل 

ریفورمیت  اما همانند دو هفته اخیر کردندعرضه  تیفورمیتن ر 3.465و پاالیش نفت تبریز  نایس یبوعل یمیپتروش

 تن معامله شد. 16پتروشیمی بوعلی سینا معامله نشد و ریفورمیت تبریز نیز تنها 

 عرضه شدرمانشاه و پاالیش نفت ک بندرامام یمیبوتان و پروپان توسط پتروش ،یصنعت عیتن گاز ما 2.100گروه گازها  در

 د.دنیبا عدم استقبال تقاضاکنندگان مواجه گرد که

تن تقاضا  5.346 با ه تنها ک دیتن عرضه گرد 15.026 و مجتمع گازی پارس جنوبی رانیخانگ گاز شیپاال یگاز عاناتیم

 رو شد. روبه



 

ت تن سوخت عرضه شده این شرک 200ه شکل گرفت ک زیتبر یمیسوخت کوره سبک پتروشبیشترین درصد رقابت در 

حصوالتی که ریال معامله شد. قابل ذکر است تنها م 43.223درصد رقابت نسبت به قیمت پایه به متوسط قیمت  46تا 

صوالت به پاالیش نفت تبریز بود و سایر مح 402در هفته گذشته رقابت شدند سوخت کوره پتروشیمی تبریز و حالل 

 که با توجه به کاهشی بودن قیمت نفت چندان دور از انتظار نبود.قیمت پایه معامله شدند 

 83.543.066نسبت به هفته گذشته بود که  الیرهزار 1.474.715.921ی داخل نگیدر ر یمعامالت بورس انرژ ارزش

 234.226.770 با مبلغ در تبریز نفت پاالیش 402 حالله ارزش معامالت مربوط ب نیشتریبهزار ریال کاهش داشته است. 

 باشد.می الیرهزار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

وامبر در ن 30ها، محصوالت شیمیایی و پلیمری در تاریخ در این بخش به تغییرات قیمت های جهانی در گروه خوراک

وده نگاهی هفته گذشته بکه از عوامل تأثیرگذار بر قیمت گذاری محصوالت در بورس کاال طی  نوامبر 23مقایسه با 

 اندازیم:می

 

 ها قیمت خوراک

 اند. ها  کاهشی بودهقیمت تمام خوراک مذکوردر هفته 

داشته  درصد کاهش 18/5 نیز نیچ CFRدرصد و  33/5 معادل فوب کرهبوده،  لنیپروپبیشترین کاهش نرخ مربوط به 

 است.

 متیداشته و به ق کاهش نیچ یشرق جنوب CFRدرصد در  24/5و  شمال شرقی چین  CFRدرصد در  78/4 اتیلن

 .دیرس نیچ یشرق شمال  CFRدالر در  996

 1.130 نیچ CFR نیاند. قابل ذکر است بوتادداشته کاهشدرصد  47/1درصد و درفوب کره  4/1 نیچ  CFRدر بوتادین 

 دالر در تن معامله شد.

 

 ها قیمت شیمیایی

 کاهشی بودند. در هفته گذشته همه محصوالت شیمیایی

 ،درصد 01/6هند CFRدرصد،  97/2 ایآس یجنوب شرق CFR، 19/8 نیچ یداخل CFR، 92/6 نیچ CFRمتانول در 

 د.شدالر معامله  270 متیبا قچین  CFR . متانول در کاهش داشت 41/3 کره CFRو  51/2 وانیتا CFRمتانول 

امله در تن مع وانی 5.232 متیدرصد کاهش به ق 17/11محصول تولوئن در هفته گذشته با  نیچ یداخل CFR متیق

  معادل یکاهش زیمحصول در فوب کره ن نیکاهش داشته ضمناً اد درص 76/6محصول  نیا نیچ CFR نیشد، همچن

 .درصد داشته است 93/6

  CFRر و د دیدالر در تن در فوب کره رس 687 متیدرصد کاهش به ق 18/9مخلوط در هفته گذشته با حدود  نیلیزا

 درصد کاهش داشت. 73/8 وانیتا

اد و به را به خود اختصاص د متیدرصد کاهش ق 4/7و فوب کره معادل  نیچ CFRدالر کاهش در  01/79 نیلیپارازا

 .دیرس نیچ  CFRدالر در  1.004 متیق



 

دالر  839به  875محصول از  نیا متیدرصد، کاهش داشت. ق 12/4دالر در تن معادل  36 نیچ CFR ک،یترفتال دیاس

 .دیرس

دالر در  1.006 متیو ق افتی متیخود کاهش ق یلیدرصد در تمام مقاصد تحو 75/3دالر، در حدود  38منومر  رنیاستا

CFR را به ثبت رساند. نیچ 

 62/3ه دالر معامله شد و در فوب کر 658 متیداشته و با قدالر کاهش  13درصد معادل  53/4 نیچ CFRبنزن در 

 دالر کاهش داشته است. 21/24درصد برابر با 

 نیا نیچ یداخل CFR نیدالر در تن معامله شد، همچن 679 متیدرصد کاهش داشت و با قMEG 3 ن،یچ CFRدر 

 درصد کاهش داشت. 3/3محصول 

 

 هاقیمت پلیمری

 ثابت باقی ماند. در هر سه منطقه PVC در طول هفته مورد گزارش گروه سوسپانسیون 

کاهش  دالر در هر تن 40و  30جنوب آسیا به ترتیب  در منطقه آسیای جنوب شرقی و Buteneسبک خطی  پلی اتیلن

ن معامله تدالر در هر  981، درحالیکه قیمت این محصوالت در آسیای شرقی با بیشترین کاهش با قیمت قیمت داشته

  عمولیمدالر کاهش یافته و پلی اتیلن سبک خطی  65شد. همچنین قیمت پلی اتیلن سنگین بادی در هر سه منطقه 

. گروه پلی دالر در هر تن معامله شد 991و  1.041دالر کاهش به قیمت  40جنوب شرقی و آسیای شرقی با  در آسیای

ش قیمت دالر در هر تن معامله شد و کاه 1.141درصد کاهش به قیمت  39/3 در آسیای شرقی با C6اتیلن سبک خطی 

ن سنگین باشد. پلی اتیلدرصد می 28/3و  34/3آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا به ترتیب در حدود این محصول در 

 1.051 1.031دالر کاهش قیمت در آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا به ترتیب با قیمت  20تزریقی با 

ر تن کاهش هدالر در  100دالر در هر تن معامله شد و در نهایت پلی اتیلن سنگین فیلم در هر سه منطقه  1.071و 

 یافته است.

دالر در هر تن مواجه  90پلی پروپیلن فیلم در منطقه آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی با کاهش قیمت حدود گروه 

دالر کاهش در هرتن داشته است. در گروه پلی پروپیلن، قیمت پلی پروپیلن گرید نساجی و  80شد و در جنوب آسیا 

 90در هر تن کاهش یافته و در آسیای شرقی با  دالر 90و  80تزریقی در جنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی به ترتیب 

آسیای جنوب شرقی در HIPS دالر در هر تن رسید. پلی استایرن مقاوم 1.111و  1.091دالر کاهش به ترتیب به قیمت 

دالر در هر تن معامله شد و در نهایت  1.261و  1.321درصد کاهش با قیمت  55/4و  94/2و آسیای شرقی به ترتیب با 

درصد کاهش یافته و به قیمت  6/1و  5/1آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی به ترتیب  در  GPPSایرن معمولیپلی است

دالر در هر تن رسید و قیمت پلی پروپیلن گرید شیمیایی در آسیای شرقی با بیشترین کاهش قیمت  1.231و  1.311



 

دالر  90و در آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا دالر در هر تن معامله شد  1.076دالر در هر تن با قیمت  105معادل 

 در هر تن کاهش قیمت داشته است.

ن به ترتیب با دالر کاهش در هر ت 20در آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی با  (ABS) اکریلونیتریل بوتادین استایرن 

 دالر در هر تن معامله شد. 1.461و  1.411های قیمت

کاهش یافته  دالر در هر تن  45و  4/13خاورمیانه در طول هفته گذشته به ترتیب قیمت پلی اتیلن سبک و سنگین در 

و  86/3با  دالر در هر تن معامله شد. پلی پروپیلن تزریقی و نساجی به ترتیب 1.089و  995و به ترتیب با قیمت 

یمت قدالر کاهش  4/17دالر در هر تن رسید و پلی اتیلن سبک خطی با  1.087و  1.082کاهش قیمت به درصد 5/3

 در هر تن مورد معامله قرار گرفت. دالر 991در هرتن با قیمت 

 

  



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 بورسی

واهد شد، خشرکت جدید دربورس امسال محقق  12مدیر پذیرش بورس تهران با بیان اینکه، برنامه عرضه اولیه سهام 

ای همه فعاالن بازار فراهم گیری درست را برفضای شفاف اطالعاتی امکان تصمیم تواند با فراهم کردنگفت: بورس می

 د.نمای

 

 فلزات اساسی

ماه آبان انیتا پا نیفرورد یفوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا از ابتدا

درصد  7/12و  دیهزار تن فوالد خام تول 340و  ونیلیم 5امسال 

فوالد  رعاملیمد کردند.به مدت مشابه سال قبل تجربه  رشد نسبت

 یهایشرکت با رکورد شکن نیا 97ماه سال  8مبارکه گفت: در 

به مدت مشابه سال قبل  درصد رشد نسبت 5شد با  موفق یدرپیپ

 درضایکند. حم دیهزار تن فوالد خام تول 500و  ونیلیم 4

در مجتمع فوالد سبا  دیتول یدرصد 86با اشاره به رشد  انیمیعظ

 از زیافزود: در شرکت فوالد هرمزگان ن یو کرد. دیهزار تن فوالد خام تول 839مدت مجتمع فوالد سبا  نیگفت: در هم

فوالد  رعاملیمد همراه بود. یدرصد 7شد که با رشد  دیهزار تن فوالد خام تول 976ماه آبان انیتا پا یسال جار یابتدا

داشته  یدرصد 45با مدت مشابه سال قبل رشد  سهیدر مقا یجارماه سال  8فروش فوالد مبارکه در  زانیم نکهیا انیبا ب

تومان درآمد کسب کرد؛  اردیلیم 921هزار و  13شرکت در مدت مذکور از فروش محصوالت خود  نیاست، گفت: ا

 ت.اس دهیتومان رس اردیلیم 719هزار و  2فروش فوالد مبارکه به  زانیماه مدر آبان نیهمچن

 

های گذشته س و روی شتاب بیشتری نسبت به ماهآمار گمرک طی روزهای گذشته صادرات مشود بر اساس گفته می

 د.هنوز با اوج خود اختالف جدی دارگرفته است اما 



 

 سیمان

ماهه  7در  :گفت مانیصنعت س انیانجمن کارفرما ریدب خان،یعبدالرضا ش

 7نسبت به سال گذشته به  یدرصد 10 شیبا افزا مانیامسال، صادرات س

هزار تن  841و  ونیلیم 3ماهه امسال،  7در  .دیهزار تومان رس 643و  ونیلیم

صادر شده که در مجموع صادرات،  انیمهزار تن س 802و  ونیلیم 3و  نکریکل

 .دهدنشان میرا  یدرصد 10 شینسبت به دوره مشابه سال گذشته، افزا

و تعهد  شودیانجام م الیمعموال با ر هیهمسا یهابا کشور یمعامالت اقتصاد

 یروند کاهش مانیماهه دوم سال صادرات س 5صادرات در  ها شده است.کشور نیباعث محدود شدن صادرات به ا یارز

و  هامیاز تحر یناش یارز یهاتیمحدود .ردیصورت گ یتحوالت ارز یبرا یگرید ماتیخواهد داشت مگر آنکه تصم

 ت.صادرات در ماه آبان شده اس زانیموجب اُفت م یللالمنیو ب یونقل داخلحمل نهیهز شیافزا

 

 تایر

 قرار تایید مورد کارشناسی مرحله در الستیک قیمت افزایش درخواست اینکه بیان با تایر صنعت صنفی انجمن سخنگوی

 به را خود درخواست: کرد اظهار است، تجارت و معدن صنعت، وزارت سطح در نهایی نتیجه اعالم انتظار در و گرفته

 صنعت، وزارت به درخواست این الزم هایبررسی از پس و کردیم ارائه تولیدکنندگان و کنندگانمصرف حمایت سازمان

 مصطفی. هستیم نتیجه اعالم انتظار در و است شده ارسال تجارت و معدن

 واردات منظور به تومانی 4.200 ارز تخصیص رغمعلی کهاین به اشاره با تنها

 ارز از استفاده با را خود نیاز مورد اولیه مواد هستیم مجبور بعضا الستیک،

 یافته، تخصیص ارز با واردات مواردی در: کرد خاطرنشان کنیم، وارد آزاد

 را خود نیاز مورد اولیه مواد هستند مجبور تولیدکنندگان و نیست پذیرامکان

 کنند. وارد آزاد ارز با

 ریتا دیتول هیمواد اول یکل بانک مرکز سیبه رئ یاصنعت، معدن و تجارت در نامه ریوز

آمده  یبه عبدالناصر همت یدر نامه رضا رحمان اعالم کرد. ییکاال کیرا در فهرست گروه 

که  یعیطب یمربوط به انواع کائوچو 40013900و  40011000 یهاتعرفه فیاست: رد

صنعت  ریوز قرار دارد. کی ییاست کماکان در گروه کاال ریتا دیمربوط به تول هیمواد اول

 د.انجام ده نهیخواسته تا اقدامات الزم را در زم یکل بانک مرکز سینامه از رئ نیدر ا

 



 

 هابانک

مطالبات وبصادر از  الیر اردیلیهزار م 150 ،بانک صادرات رهیمد اتیطبق گفته عضو ه

 هیقرار گرفته است و بق یدولت و بانک مرکز دییشده و مورد تا یحسابرس یبانک مرکز

 طبق. است یباشد در حال حسابرسیم الیر اردیلیم 320که در حدود  زیمطالبات ن

در دست  زین یابیارز دیبانک از محل تجد نیا هیسرما شیاقدامات جهت افزا شایعات،

 د.باشیاقدام م

جای ثبت در ها به نظام بانکی ببابت بدهیت در هیأت وزیران مصوب و به عنوان تبصره به قانون بودجه اضافه شد که دول

توانند سر موعد ها میشود که بانکها را تبدیل به اوراق بهادار کند. در این حالت بازاری برای این کار ایجاد میدفاتر، آن

موظف شد بانک مرکزی  سود اوراق را دریافت کنند و در سررسیدها اصل را نیز دریافت کنند و به بازار بدهی عمق دهند.

عملیات بازار باز را انجام دهد و نرخ این اوراق را تنظیم کند تا این اوراق با مداخله بانک مرکزی از قیمت مناسب برخوردار 

 د.ای نقدینگی بیرون آید باالتر روشود توان نظام بانکی برای اینکه از تنگنشود که این امر باعث می

 

 پتروشیمی

کاال اعالم کرد. معامالت بورس یرا برا یمیمحصوالت پتروش هیپا متیق «یدستنییپا یمیپتروش عیدفتر توسعه صنا»

 متیق شیدرصد افزا 1/8شد که نسبت به هفته قبل  نییتومان( تع 8.785) ییمایبر اساس دالر ن یاعالم یهامتیق

تومان و  11.000زاد به محدوده بازار و کاهش نرخ دالر در بازار آ یکنون طیبا توجه به شرا داشت. کارشناسان معتقدند

 د.یافزاینرخ اعمال شده ممکن است بر شدت رکود موجود ب شیافزا ،یمیوجود رکود حاکم بر بازار محصوالت پتروش

ارائه شده به نرخ  دیاز سوبس یاز محل اختالف نرخ گاز بخش یماه آت کی یعنوان شد ط سیپرد یمیدر مجمع پتروش

سال  یشود برایم ینیبشیشرکت مطرح شد که پ رانیمد یاز سو شود.یشرکت جبران م یبرا یاوره جهاد کشاورز

 400 یشرکت باال نیها سود هر سهم امیحالت و با فرض تحر نیترنانهیو در بدب یدالر 250با فرض اوره  ،98 یمال

 د.تومان باش

 

 



 

 خودرو

در حاشیه بازار، گذاری خودرو های فراوان درباره قیمتپس از تایید و تکذیب

ها از آن حکایت دارد که این فرمول به تایید دولت، مجلس و زنجیره شنیده

خودروسازی رسیده و قیمت جدید خودروها به زودی اعالم خواهد شد. طبق توافق 

درصد زیر  5"صورت گرفته، قرار است قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول 

گذاری الغ شود، تا پس از حدود یک دهه قیمت، تعیین و به خودروسازان اب"نرخ بازار

دستوری، به نوعی شبه آزادسازی قیمت خودرو کلید بخورد./ البته سازمان حمایت گفت تا این لحظه هیچ توافق نهایی 

 د.شوسات کارشناسی مدام برگزار میبا خودروسازان صورت گرفته و جل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یاداشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


