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زده فصل پائیز های یختر از هفتهای گرمدومین هفته از فصل زمستان را در حالی پشت سر گذاشتیم که هوای تاالر شیشه

های ماهانه با انتشار تدریجی گزارش بازارها به سطوح حمایتی و تخفیف نگرانی فعاالن رسیدن قیمت بسیاری از سهمبود. 

ها(، ناحیه: مسائل سیاسی )اثرات تحریم 3ها از البته نگرانی .ها در سمت خرید سهام موثر افتاددر فعال شدن سرمایه

دولت و تحوالت بازار ارز( و نوسانات بازارهای جهانی )جنگ تجاری میان آمریکا و چین  98شرایط اقتصادی )بودجه سال 

ایش عرضه نفت( کماکان به قوت خود باقیست. این وضعیت موجب شده تا روند ورود نقدینگی )جدید( به تاالر افز –

مسیر چرخش در صنایع مختلف به ویژه ای در سطوح حداقلی باقی بماند. در نتیجه اندک پول موجود در بازار، شیشه

طور کلی، شرایط کنونی  بها در پیش گرفته است. اند، رهایی که رشد کمتری طی مدت یکسال اخیر تجربه کردهگروه

 کنیم. طیف بحث می 3که در ادامه درخصوص رفتار این  جبهه بورسی انجامیده 3به تشکیل  ،حاکم بر بازار سهام

های بنیادی شوند و با تکیه بر تحلیلمدت وارد جریان معامالت میبلندکه با دید گذارانی هستند دسته نخست، سرمایه

گذاری در فضای کالن اقتصاد، های گوناگون سرمایهزنند. این گروه با در نظر گرفتن گزینهبه انتخاب سهام میدست 

شرایط را به برچیده شدن نوسانات بازار ارز و  مسکن بازار شکل گرفته دررکود  اند.بورس را در اولویت خود قرار داده

دنبال  سرمایهگذاری در بازار مورد انتظار خود را از طریق سرمایهکسب بازده این دست از سهامداران، سمتی برده که 

 یدر استراتژ یرییتغ، روزانه قیمت نوسانات نیاست، بنابرا مدتبلندگروه اول، کسب سود در  کردیکه رو آنجااز کنند. می

ن انتظار برای تحلیل و بررسی های ماهانه و همچنیرو، طبیعی است که با رصد گزارشاز این .کندینم ایجادو انتخاب آنها 

 .باشند و سرمایه گذاری ترین موقعیت برای خریدهای فصل پاییز به دنبال جذابگزارش

گران کوتاه مدتی هستند که از قضا به خط و خطوط و سطوح حمایتی و مقاومتی اهمیت بیشتری اما طیف دوم، معامله

ها به های مالی دارند و تمرکز اصلی آنهای ماهانه و صورتگران توجه کمتری به گزارشدهند. این دسته از معاملهمی

بررسی نمودار قیمت یک سهم و برخورداری از ابزار گی است. های تکنیکی و جریان ورود و خروج نقدینروی تحلیل

دهد. ضمن اینکه رصد را به سمت شناسایی سود از نوسان روزانه یا هفتگی سوق می فعاالن بازاراز  طیفاین  ،تکنیکال

این نوع  دراست.  فعاالن بازاردغدغه این گروه از  ترینشناسی حاکم بر بازار مهمهای هوشمند و جریانحرکت پول

تری دارند، از اهمیت باالیی برخوردار است. بر این اساس منطقی Rewardبه  Riskاستراتژی، شناسایی سهامی که 

 گران مهیا کرده است.برخی معتقدند، شرایط حاکم بر بازار، بستر را برای فعالیت بیشتر این دسته از معامله



 

واردهایی هستند که استراتژی مشخصی برای حضور در بازار سهام ندارند. گران یا به قول معروف تازهطیف سوم، معامله

اند و توانایی کافی برای مراقبت ناحیه )تحلیل بنیادی و تکنیکال( با ضعف هایی مواجه 2این دسته از فعاالن بازار در هر 

گران دارند این است که به اخبار و شایعات کته منفی دیگری که این دست از معاملهنهای بورسی خود را ندارند. از دارایی

شود که سردرگم بین سبب می ،نامشخص بودن استراتژی و تردید رفتاری در بین فعاالن این گروهدهند. وزن باالیی می

دی باز بمانند و همچنین در های صعوهای معامالتی بمانند و در بسیاری از موارد از کسب سود در موجدیگر سبک

 توجه هستند.  های قابلهای نزولی هم مستعد تحمل زیانموج

های طیف اول و دوم بتوانند با تکیه بر تجربه، دانش و روشرسد نظر می به ،گانه معامالتیهای سهدر مقایسه بین سبک

های بورسی و پرتفوی سهام خود برآیند اما اند، از عهده اداره داراییمدیریت سرمایه که طی سالیان گذشته آموخته

های جدی و تقویت احتمال و همچنین کم تجربگی با چالش گروه سوم به دلیل نداشتن استراتژیطبیعی است که 

واسطه از طریق  غیرمستقیم و بار حضو ،گذاری این گروهشاید بهترین روش برای سرمایهشکست مواجه شوند. 

بندی مطالب یاد شده باید سرمایه باشد. در جمعهای مالی فعال در بازار گذاری و یا سایر واسطههای سرمایهصندوق

اساس، دور جستن از اتکا به شایعات و اخبار بی ها، عدمهای مالی شرکتگفت، کسب دانش حداقلی، بررسی صورت

گران نقش بسزایی داشته تواند در تدوین استراتژی معاملههیجانات کاذب و برخی از مسائل ریز و درشت دیگر می

 باشد.

 اما در بازار چه گذشت ... ؟

واحدی ضمن  2.455با رشد « دماسنج بازار سرمایه »دومین هفته از فصل زمستان را در حالی پشت سر گذاشتیم که 

واحدی  158.444واحدی پیشروی کرد. این رقم در قیاس با عدد  160.899هزار واحدی تا ارتفاع  160برگشت به کانال 

دهد. در بولتن شماره قبل درخصوص صدی را نشان میدر 55/1ماه به ثبت رسید، رشد که در پایان هفته نخست دی

هزار واحدی، مهمترین سدها برای تغییر رسمی  168و  160بحث کردیم و گفتیم که دو سطح  TEPIXسطوح مقاومتی 

هزار واحدی را فتح کنند. بنابراین مهمترین  160گران موفق شدند کانال ای که گذشت، معاملهروند بازار است. طی هفته

هزار  7هزار واحدی است که اکنون تا این سد در حدود  168های پیش رو، جدال بازار با مقاومت اق در روزها و هفتهاتف

 واحد فاصله داریم.   

هفته گذشته به نمایش گذاشته است. بر اساس  2که رشد بهتری را طی  را داریم «وزنهم»شاخص اما در سوی دیگر، 

واحدی به کار  27.936واحدی آغاز نمود و در محدوده  27.275د را در ارتفاع وزن کار خواین گزارش، شاخص هم

درصد( بوده است. در 42/2واحد )معادل 661وزن برابر با خود خاتمه داد. در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم

ار واحدی، هز 28وزن، تاثیر نمادها بصورت یکسان است. این شاخص در صورت ورود و تثبیت در کانال شاخص هم

داشته باشیم. شاخص فرابورس  Ifexای به در انتها اشاره واحدی را دنبال خواهد کرد. و 31.400و  29.500اهداف 

واحد رسید.  1875واحدی آغاز به کار کرد که ارتفاع این شاخص در پایان هفته گذشته، به  1.837در حالی با رقم 

 درصد( بوده است.  07/2واحد )معادل  38ماه پایان هفته دوم دی در Ifexبنابراین باید اذعان داشت که بازدهی 



 

 پیش بینی بازار 

بازگشایی نماد »و « دولت 98الیحه بودجه سال »رویداد مهم یعنی  2ای که گذشت، بازار سرمایه تحت تاثیر در هفته

چراغ راه فعاالن بازار خواهد بود به ویژه اینکه در بررسی بودجه عمومی  98بود. بررسی الیحه بودجه سال « بانک پاسارگاد

روز  775داشت. اما درخصوص بانک پاسارگاد باید گفت که این نماد پس از توان تخمینی از نرخ دالر برای سال آتی می

بررسی حبس، مجوز بازگشت به تابلوی معامالت را گرفته و این اتفاق در نوسانات گروه بانکی نقش بسزایی داشته است. 

کم شاهد جذب کرده و کم بیشترین حجم از نقدینگی را« بانکداری»دهد که این روزها گروه روند عرضه و تقاضا نشان می

صنعت به لحاظ  3و صنایع وابسته هستیم. واقعیت امر این است که هر « سیمانی»، «خودروسازی»تحرکاتی در گروه 

گروه، جو کلی بازار را تحت تاثیر قرار  3باشند اما سبزپوش شدن این های ساختاری جدی مواجه میبنیادی با ضعف

 دهد. می

 28ر داریم که کماکان روند نوسانی و االکلنگی بازار به قوت خود باقی باشد. شکست مقاومت برای هفته جاری، انتظا

تواند زمینه را برای حرکت آهسته و پیوسته بازار فراهم کند. با این تفاوت که ، می«وزنهم»هزار واحدی در شاخص 

و « تحلیل»، «صبر و حوصله»فاکتور  3دیگر خبری از رشدهای چند ده درصدی نیست و برای حضور در بازار نیاز به 

 9رود به مرور شاهد انتشار گزارش ماه، انتظار میداریم. ضمنا با گذر از نیمه ابتدایی دی« تدوین استراتژی مشخص»

ماهه شرکت های بورسی و فرابورسی باشیم. رویدادی که تاثیر بسزایی در روند عرضه و تقاضا و حضور یا خروج 

 کند.می گران ایجادمعامله

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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(

08/10/1397  675 228 68 296 379 

09/10/1397  946 356 83 439 507 

10/10/1397  850 399 78 477 373 

11/10/1397  896 364 72 436 460 

12/10/1397  1.448 613 88 701 747 

 2.466 2.349 389 1.960 4.815 جمع کل

 2.101 2.103 589 1.514 4.204 جمع هفته گذشته

 493 470 78 392 963 میانگین ارزش معامالت روزانه

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 هفته گذشته
841 303 118 421 420 

٪15 اختالف )درصد(  29٪  34-٪  12٪  17٪  

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 14/10/1397تا تاریخ  08/10/1397از تاریخ  هاشاخص

٪51/1 2.361 158.444 156.083 شاخص کل بورس  

٪40/2 638 27.275 26.637 وزن(شاخص کل )هم  

٪57/2 46 1.837 1.791 شاخص فرابورس  



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

دهد که وضعیت نقدینگی در بازار باز هم بهبود یافته که البته بخشی از نقدیگی را مدیون جداول و گراف فوق نشان می

هزار واحدی در کنار ثبات  28وزن در کانال همبازگشت نماد بانک پاسارگاد به تابلوی معامالت هستیم. تثبیت شاخص 

تواند شرایط را برای جبران بخشی از افت اخیر بازار مهیا کند. انی، میمیلیارد توم 500ارزش معامالت در سطوح بیش از 

%(  31میلیارد تومان )معادل  900میلیارد تومانی هفته گذشته، رقمی در حدود  2.900الزم به ذکر است، از معامالت 

گیری از ار در پی نوسانمتمرکز بر نمادهای گروه بانکداری بود. این روزها حجم با اهمیتی از نقدینگی موجود در باز

ها و صنایع وابسته هم سرایت کرده است. طی هفته گذشته، نمادهای صنعت بانکداری است که تا حدودی به خودرویی

بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. « خودروسازی»و « فلزات اساسی»، «بانکداری»صنعت  3

میلیارد تومان  2.900طی هفته گذشته به بازار بورس و فرابورس(  2خرد )در طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت 

 470)میانگین روزانه میلیارد تومانی  2.349بالغ گردید که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 580)میانگین روزانه 

 دهد. درصدی را نشان می 23هفته ماقبل آن، رشد  میلیارد تومان(

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

جمهور چین داشتم. توئیتری نوشت: تماس خوبی با رئیسترامپ در پیام 

توافق بسیار خوب در حال پیشروی است. اگر توافق حاصل شود، بسیار جامع 

خواهد بود و تمامی موضوعات و نکات مورد منازعه را پوشش خواهد داد. در 

هاى گفت: تیمهمین حال خبرگزارى رسمى دولت چین ضمن تائید این خبر 

 .کنندنقاط تفاهم مشترک به سختى کار میکننده براى دستیابى به مذاکره

نیم تا به که شمالى را تمام و کمال حمایت میآمریکا و کرروند مذاکرات بین 

 م.نتایج مثبتى دست یابی

 

همکاری  مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: این اتحادیه با

اساس کار ای ایران حفظ شود. کنند تا توافق هستهتالش میالملل جامعه بین

ها بر پایبند المللی انرژی اتمی است که در همه آنگزارش آژانس بین 13ما، 

ت تامین . ما این کار را به علتعهداتش تاکید شده استبودن ایران به همه 

حران ز یک بخواهیم تا مانع از بروما میدهیم. امنیت جمعی خود انجام می

کنیم به تجار اروپایی زده خاورمیانه شویم. ما تالش میامنیت در منطقه بحران

ادله تجاری با ایران گام ها برای مبها و تهدیدهای آمریکا محافظت کند و آنها در برابر تحریمابزارهایی بدهیم که از آن

 د.بردارن

 

 ایران الحاق درباره مجلس شده اصالح مصوبه بررسی از پس نگهبان شورای

 رئیس به اینامه قالب در ،CFT تروریسم مالی تامین با مبارزه کنوانسیون به

 قانون و شرع با مصوبه این هایمغایرت اکثر همچنان که کرد اعالم مجلس

 است. نشده برطرف اساسی

 

 



 

 اقتصادی

 یفرصت زمان لیبه دل ریاخ ینوشت: در روزها ینستاگرامیا ادداشتیدر  یهمت

ها و تجار با طرف حساب بنگاه هیتسو یبرا یالدیم یاز سال جار ماندهیباق

اساس  برکرد.  دایپ شیافزا یادیحد ز تاارز  یواقع یتقاضا ،یخارج یهاحساب

تجار  ازین ر،یبا برنامه و تدب یمقطع بانک مرکز نیانجام گرفته، در ا ینیبشیپ

و با اقدامات الزم ثبات را به بازار ارز برگرداند و  نیارز را تأم انیمتقاض ریو سا

ر اسکناس کشور در یذخا: همتی تاکید کردقرار داد.  یتعادل ریآن را در مس

 ت.اس یمطلوب اریبس تیوضع

 

 نیا کرد. ینیبشیدرصد پ 8/23را  97در سال  رانینرخ تورم ا یبانک جهان

و  یدرصد 7/3 یرشد منف ینیبشیدر ادامه گزارش خود با پ یالمللنینهاد ب

صادرات  کهکرده  ینیبشیپ 98در سال  رانیاقتصاد ا یبرا یدرصد 2/31تورم 

 1به  ندهیبشکه در روز و در سال آ ونیلیم 5/1به  یدر سال جار رانینفت ا

 رانیا یرشد اقتصاد کرد ینیبشیپ یبانک جهان بشکه در روز برسد. ونیلیم

 یبه منف 97نفت در سال  متیافت ق لیو به دل کایآمر یهامیتحر ریتحت تاث

باشد و تراز  ندهیدالر در هر بشکه در سال آ 65نفت  متیاست متوسط ق شده ینیبشیپ در ادامه درصد برسد. 6/1

دالر و در  اردیلیم 3/9 یدر سال جار رانیا یخارج ونید نیهمچن به صفر برسد. ندهیدر سال آ رانیا یجار یهاحساب

دالر گزارش شده  اردیلیم 9/10 رانیا یخارج ونیشده است. در سال گذشته د ینیبشیدالر پ اردیلیم 1/10 ندهیسال آ

 د.بو

 

: صادرکنندگان براساس بخشنامه ارزی مدیرکل صادرات بانک مرکزی گفت

توانند در مقابل صادرات، واردات انجام داده و آن را جدید بانک مرکزی می

فقط در سامانه ثبت کنند و وقتی ثبت صورت گیرد در سامانه نیما مشخص 

شود و جزء تعهدات صادرکنندگان خواهد بود. عملکرد صادرکنندگان می

درصد ارز به چرخه اقتصادی بازگشته است.  2/25حاکی از آن است که فقط 

 ت.ا بازگشت ارز به چرخه اقتصادی اسهدف م

 



 

اری ارزی که سپبا اشاره به برخی مشکالت موجود در پیمان پور ابراهیمی

کنندگان به وجود آورده، گفت: دو نکته در این بخش موانعی را برای صادر

زمان بازگشت ارز  مدت دومگذاری نرخ ارز و نکته قابل توجه است، اول قیمت

بر بودن رسد با توجه به زمانکنندگان است، چراکه به نظر میتوسط صادر

زمان بازگشت ارز را باید  های کاالیی، مدتبازگشت ارز بسته به نوع گروه

بندی مورد بازنگری قرار داد. وی با بیان این که عالوه بر این مشکالت طبقه

 ت.دارد که نیازمند اصالح اسسپاری نیز مشکالتی وجود مه مرتبط با پیماندر نظر گرفته شده در بخشنا

 

سال کی یط یو اعتبار یها و موسسات مالبانک یهاروند مانده سپرده یبررس

 یهاسپرده بیترک ،یارز یهاهمزمان با شوک 97در سال  دهدینشان م ریاخ

وجوه با  ینگهدار یافراد برا لیتما شیبا افزا کرده است. رییتغ یبانک

 یهابازارها، مانده سپرده ریسا تیجذاب شیافزا نیباالتر و همچن ینقدشوندگ

 97ماهه نخست  7 یبلندمدت ط یهاو حجم سپرده شیکوتاه مدت افزا

با ثبات  97در مهرماه  دهدینشان م یبانک مرکز یآمارها است. افتهیکاهش 

 د.انافتهی شیافزا ماه وریبه شهر نسبت %1بلندمدت  یهابازار ارز، سپرده ینسب

 

و انتخاب اعضای تلفیق در این کمیسیون  98رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از تصویب کلیات الیحه بودجه سال 

 4.200به کاالهای اساسی اختصاص یافته که بر اساس ارز  98میلیارد دالر منابع ارزی در بودجه  14خبر داد گفت: 

 ت.تومانی اس

 

بودجه  حهیمجلس، در ال یهامحاسبه انجام شده در مرکز پژوهش بر اساس

 6.000دالر  یدالر، متوسط برابر 54 یگاز عاناتیهر بشکه نفت و م متیق 98

تومان(  8.000کاالها  ریسا یو برا 4.200 یاساس یکاالها ی)برا تومان

دالر  اردیلیم 4/3بشکه در روز و صادرات گاز  ونیلیم 1.635صادرات نفت 

است که مقامات سازمان برنامه و بودجه نرخ  یدر حال نیفرض شده است. ا

 د.تومان عنوان کرده بودن 5.700برابر دالر را 

 



 

 بازارهای جهانی

 
 نام مواد 10/10/1397 15/10/1397 تغییر هفتگی

 نفت 53 57 %7/5

 طال 1281 1285 %0/3

 بیلت 405 405 %0

 مس 5992 5933 ٪-1

 روی 2442 2498 %3/2

 آلومینیوم 1846 1881 %1/9

 سنگ آهن 72 72 %0

 سرب 2044 1957 ٪-3/4

 متانول 265 265 %0

 اوره 276 282 %3/2

ها در روزهای ابتدایی هفته )به دلیل تعطیالت سال نو میالدی( شاهد پس از نوسان محدود قیمتدر بازارهای جهانی، 

دهد که رشد ای انستیتوی مدیریت عرضه نشان میآمارهبا این حال افزایش نسبی تقاضا در نفت و فلزات رنگین بودیم. 

ناشی از جنگ که  ترین کاهش را در طی بیش از یک دهه اخیر تجربه کردهادی آمریکا در ماه دسامبر گستردهاقتص

تجاری با چین، کاهش ارزش سهام در بازار بورس و افزایش احساس عدم قطعیت در اقتصاد این کشور بوده است. 

 .ای خود خبر داده بودندهای کارخانهروپایی نیز پیشتر از کاهش فعالیتاقتصادهای بزرگ آسیایی و ا

 در %12 کند،می بررسی را خام ماده 22 معامالت زدهبا که بلومبرگ کاالی شاخصبر اساس آخرین اخبار منتشر شده، 

 سال در و کرد سقوط 2016 سال آوریل از حد ترینپایین به دسامبر اوایل شاخص این. است داشته کاهش 2018 سال

 نشان و شد منتشر طی روزهای اخیر که جدید آمار .کندمی پیدا کاهش گذشته سال 11 در سال هفتمین برای 2018

با این  .دارد قرار رو پیش که است هاییریسک بیانگر است، داشته منفی رشد دسامبر در چین تولید بخش فعالیت داد

 خلق کنگره مصوبه طبق. است اقتصاد رشد کاهش با مقابله منظور به اقتصادی هایمحرک دنبال به چین دولتحال 

 رشد که رسید خواهد دالر میلیارد 481 به 2019 سال در محلی هایدولت توسط انتشار قابل مشارکت اوراق میزان چین

 چین زیرساخت های طرح در گذاری سرمایه صرف اوراق این از ایعمده بخش. دارد 2018 سال به نسبت درصدی 51/3

 است. شده

 

 

 



 

 نفت

آمریکا مذاکراتی را با هایی جهت حل اختالفات تجاری با برای یافتن راه کرد اعالم چین آنکه از پس  به نقل از رویترز،

داد که وزارت بازرگانی ها پس از آن رختجار گفتند، تقویت قیمت .دولت ترامپ انجام خواهد داد، قیمت نفت افزایش یافت

جمهور بین دو کشور برگزار خواهد شد کن مذاکراتی در سطح معاونان رئیسژانویه در پ 8و  7چین اعالم کرد، روزهای 

ایان دادن به اختالفاتی هستند که در حال لطمه زدن به اقتصاد دو کشور و آشفته ساختن بازارهای و دو کشور به دنبال پ

رود قیمت نفت به دلیل کاهش تولید اوپک و متحدانش اندکی تقویت شود. نتایج گویند، انتظار میتجار می .مالی است

هزار بشکه در روز کاهش یافته و  460ر و دسامبر های نوامبدهد، عرضه نفت اوپک در فاصله ماهنشان می تحقیق رویترز

هنگام کاهش تولید توسط عربستان  این کاهش ناشی از آغاز زود .هزار بشکه در روز رسیده است 680میلیون و  32به 

 .بوده است. تولید نفت لیبی و ایران نیز در این ماه کاهش یافته است

 باشد،می 2019 سال در نفت توجه قابل عرضه مازاد شاهد دنیا که گفت گزارشی در انرژی المللیبین آژانسبا این حال 

دهد، فعالیت تحقیق یک موسسه خصوصی نشان مینتایج  !کند بازار به نفت عرضه بیشتر کاهش به اقدام اوپک اینکه مگر

شروعی بد برای دومین دهنده ماه گذشته کاهش یافته که نشان 19ای چین در ماه دسامبر برای اولین بار در طی کارخانه

  .میالدی است 2019اقتصاد بزرگ جهان در سال 

 

 فلزات رنگین

 شاخصهمزمان با آغاز سال نو میالدی، به دلیل تعطیالت، عرضه و تقاضا در بازار سمت و سوی خاصی ندارد. در فلز مس، 

Treatment Charge دست شدن بسته و بازار در مس کنسانتره عرضه کسری معنی به این .دارد درصدی 2/2 افت 

درصدی را نشان  6/6افت  چین انبارهای موجودی، رویدر فلز  .است معدنکاران با زنی چانه در مس ذوب واحدهای

 بوده نزولی نیز شانگهای انبارهای موجودی کند.دالری نوسان می 2.000های دهد. سرب نیز همچنان در مرز قیمتمی

 از تن هزار 31 فروش مجوز لغو عامل آتی بازار شدن بسته. است رسیده تن 15.826 به تن 3.521 هفتگی افت با و

 است. شده اخیر هایهفته در LME انبارهای موجودی

 

 سنگ آهن  –فوالد 

 ترینپایین که کرد سقوط واحد 4/49 به دسامبر در چین تولید بخش خرید مدیران شاخص بلومبرگ، گزارش اساس بر

 را پیامد بیشترین که صنایعی میان در. است منفی رشد دهنده نشان واحد 50 پایین رقم. بود 2016 سال اوایل از حد



 

 تولید را جهان فوالد از نیمی چین. یافت کاهش واحد 2/44 به فوالد صنعت خرید مدیران شاخص دارند، خام مواد برای

 .کندمی

 

 

 

 

  



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 فوالد کاوه

ماه اخیر با یک سوپر فروش خوب در آذرکه پس از افت سنگین « فوالد کاوه»در گروه فوالدی، نگاهی به آخرین وضعیت 

میلیارد  1.638میلیارد ریال فروش،  5.299ماهه  3در حالی طی دوره این شرکت مورد توجه قرار گرفته، خواهیم داشت. 

ماهه مبلغ فروش  6در دوره ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت که  76میلیارد ریال ) 530ریال سود عملیاتی و 

ریال رسیده است. بنابراین  287میلیارد ریال و سود خالص هر سهم به  3.813میلیارد ریال، سود عملیاتی به  13.133به 

میلیارد  2.175لیاتی میلیارد ریال، سود عم 7.834شود که فروش کوارتر دوم ماهه مشخص می 6و  3تفاضل عملکرد در 

درصد بوده  30ماه ابتدای سال در حدود  6ریال بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در  211ریال و سود خالص 

 ، در مرداد2.162ماه ، در تیر1.845، در خرداد 1.740ت ، در اردیبهش1.713گفتنی است، فروش کاوه در فروردین  است.

ماهه  9میلیارد ریال و در مجموع دوره  4.222، در آذر 3.366، در آبان 2.735 ماه، در مهر2.540، در شهریور 3.132

درصدی  112گذشته، رشد میلیارد ریالی دوره مشابه سال  11.056میلیارد ریال بوده که در قیاس با عملکرد  23.456

 دهد. را نشان می

درصد  10ز محل فروش داخلی شمش و درصد ا 20درصد از درآمد شرکت از محل شمش بیلت صادراتی،  70در حدود 

شود. بنابراین نرخ فروش شمش صادراتی رسد، تامین میدتا هم در بازار داخل به فروش میاز محل آهن اسفنجی که عم

به ازای هر کیلو  96بیشترین تاثیر را در درآمد و سود شرکت دارد. متوسط نرخ شمش بیلت صادراتی در حالی برای سال 

ماه ریال در آذر 43.809ال در آبان و ری 41.168ماه به ریال در فروردین 21.410ن رقم از ه که ایریال بود 18.373

ترین مقدار رماه قویریال بوده است. جالب است که کاوه در آذ 30.467ماه اول  9رسیده و متوسط نرخ فروش برای 

رود شرکت تا پایان سال به سود بش از ظار میهای فعلی، انترا ثبت کرده است. با توجه به نرخفروش طی یکسال اخیر 

 ریالی دست یابد.  800
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 پتروشیمی فجر

 بویلر آب برق، گاز، کنندهتامین و یوتیلیتی واحدهای از فجر خواهیم رفت. پتروشیمی« پتروشیمی فجر» در ادامه به سراغ

یابد. می اختصاص %9/12 با RO و آب %8/14 با بخار ،%55 با برق فروش به وزن بیشترین محصوالت بخش در. است...  و

 بخش که است این آن دلیل عمده و دارد قرار %70 تا %40 محدوده در عمدتا شرکت محصوالت ناخالص سود حاشیه

 ارز نرخ و تورم از ترکیبی بصورت محصوالت فروش نرخ اما است ریالی بصورت محصوالت شده تمام بهای از توجهی قابل

  .باشدمی

 میلیارد 2.169 و عملیاتی سود ریال میلیارد 2.143 فروش، ریال میلیارد 3.840 ماهه 3 دوره طی حالی در شرکتاین 

 عملیاتی سود به ریالی، میلیارد 4.316 فروش با تابستان فصل در که داشت خالص سود( سهم هر ازای به ریال 334) ریال

. در مجموع باید گفت است یافته دست( ریال 1 سهم هر ازای به) ریالی میلیارد 9 خالص سود و ریالی میلیارد 1.793

افت عملکرد شرکت  است.ریال سود محقق نموده  335میلیارد ریالی،  8.156در نیمه نخست امسال با فروش  بفجر

  .باشدمی ارز تسعیر زیان شناسایی به دلیل غیرعملیاتی هایهزینه ماهه ناشی از افزایش 3نسبت به دوره 

میلیارد ریالی  11.439به فروش  96ماه ابتدایی سال  9رسیم. بفجر در حالی طی دوره به بررسی عملکرد ماهانه میاما 

، 1.366، تیر 1.366، خرداد 1.136اردیبهشت ، 1.339فروردین ماه نخست سال جاری ) 9دست یافته بود که این رقم در 

برق  . نرخ فروشمیلیارد ریال بوده است 11.814( 1.148، آذر 1.218و آبان  1.291، مهر 1.474، شهریور 1.486مرداد 

 برق که نرخ فروش حالی در است بوده ریال 1.555 وات کیلو هر ازای به جاری سال نخست نیمه در پتروشیمی فجر

 فروش هر کیلو بخار ریال افزایش یافته است! نرخ 4.500بیش از  سال به ریال در نیمه نخست 2.600مبین از  برای

ریالی قرار داشته که نرخ فروش بخار در پتروشیمی  520پتروشیمی فجر در حالی از ابتدای سال تاکنون در محدوده 

 !ریال رسیده است 1.200به بیش از  مبین

رود این اتفاق به زودی برای بفجر هم رخ دهد. مبین، انتظار می گزارشات در شده ثبت هاینرخ افزایش گرفتن نظر در با

میلیارد ریال و سود  18.000بنابراین با تحقق این رویداد، مجموع درآمد پتروشیمی فجر برای سال جاری به بیش از 

 نظر از 97 سال با مشابه عملکردی و فروش نرخ در ثبات فرض با ،98 سال برای ریال خواهد رسید. اما 1.200خالص به 

ریال  1.600خالص به بیش از  سود و ریال میلیارد 25.000شرکت با یک جهش جدی به بیش از  فروش سطح مقداری،

 شود این سهم را بیشتر زیر نظر داشته باشید.م خواهد رسید. بنابراین توصیه میبه ازای هر سه
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 شیشه همدان

ت که سال مالی شرکبار به سراغ سهام شرکت شیشه همدان خواهیم رفت. این اینفلزی و نسوزها ، های غیردر گروه کانی

ای، به درآمد هزار تن ظروف شیشه 63فروش حدود  موفق شده از محل تولید و 97، در سال خردادماه دارد 31منتهی به 

در  97ریالی به ازای هر سهم دست یابد. حاشیه سود ناخالص شرکت در سال  274میلیارد ریالی و سود خالص  883

، کاهشی بوده است اما 96ماهه سال مالی  12درصدی دوره  50ه سود حدود درصد بوده که نسبت به حاشی 34محدوده 

 وضعیت بهتری داشته باشد.  98رود که کهمدا در سال مالی های فروش انتظار میبا رشد نرخ

میلیارد  257میلیارد ریال سود عملیاتی و  130میلیارد ریال فروش،  329ماهه سال جاری  3در دوره  شیشه همدان

درصدی در  79ریال( سود خالص محقق نموده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد  223ه ازای هر سهم ریال )ب

درصدی در سود خالص داشته است. نکته مهم در کهمدا اینکه حاشیه  366درصدی در سود عملیاتی و  159فروش، 

ه که تغییر مثبت و با اهمیتی محسوب درصد در کوارتر اول سال جاری رسید 42به  97درصد سال  34سود ناخالص از 

، شهریور 129، مرداد 76ماه ابتدای دوره )تیر  6می شود. در بررسی عملکرد ماهانه می بینیم که درآمد شرکت طی 

میلیارد ریالی دوره مشابه  427میلیارد ریال بوده که نسبت به فروش  696( مجموعا 132، آذر 110، آبان 124، مهر 123

 درصدی برخوردار بوده است.  63رشد  سال گذشته، از

ی تنی داشته است. گفتن 36.295ای تولید نموده و فروش تن انواع ظروف شیشه 36.894دوره  ماه ابتدای 6کهمدا در 

قرار داشته که این  ریالی 13.964.352در سطوح  97ای در حالی برای کل سال است، متوسط نرخ فروش ظروف شیشه

 21.027.661ماه به میلیارد ریال، برای آبان 21.572.794ماه به ریال، برای مهر 15.421.243ل به اماه امسرقم برای تیر

ن ! به زباریال بوده است 19.174.762اهه به م 6میلیارد ریال و برای دوره  21.101.960ماه به میلیارد ریال، برای آذر

درصد رشد داشته است. بنابراین  50بیش از  96سال  ماه نسبت به میانگین نرخ فروشساده باید گفت که نرخ فروش آذر

توان انتظار داشت که خواهد یافت. لذا با این شرایط میحاشیه سود شرکت در کوارتر دوم )فصل پائیز( باز هم افزایش 

 ریالی دست یابد.  700شرکت برای سال جاری به سود بیش از 
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 تحلیل بنیادی

 

 بررسی شرکت پاکسان

 تاریخچه

به شرکت سهامی  1349به ثبت رسید. بعد از آن در سال  1341کن با مسئولیت محدود در سال تولیدی پاکشرکت 

نوع شرکت از سهامی  1373العاده در سال خاص با نام پاکسان تغییر یافته. همچنین به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق

ن بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد. درحال حاضر خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و در همان سال سهام آن در سازما

شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر است و واحد نهایی گروه شرکت 

 باشد.توسعه صنایع بهشهر می

 

 ترکیب سهامداران

 سهامداران درصد مالکیت

 بهشهر صنایع توسعه شوینده صنعت مدیریت ٪69/46

 انصار امید گذاری سرمایه صندوق ٪4/94

 ملت بیمه ٪3/57

 فوده گل ای زنجیره های رستوران ٪2/29

 انصار بانک ٪2/1

 سایر ٪17/64

 

 

 



 

 ترکیب اعضای هیات مدیره

 

 

 مراحل افزایش سرمایه                                                                                      

 
 باشند.اعداد فوق به میلیارد ریال می

 

 جایگاه شرکت در بازار 

 تولید معمول ظرفیت حاضر حال در که است شوینده محصوالت انواع تن هزار 247 برابر شرکت تولید اسمی ظرفیت

 باشد.می تن هزار 133 حدود

 نماید.می جوایز و تخفیفات اعطای به اقدام بازار از بیشتری سهم کسب برای شرکت

 خدماتی و کارمزدی محصوالت که آن مابقی و رسدمی فروش به پخشبه شرکت توسط شرکت تولیدی محصوالت عمده

 .فروشدمی(  هامون مروارید و ساینا گلتاش،) گروه هایشرکت به را شودمی شامل را



 

 گروه برای رقم این و دارد اختیار در را شوینده پودرهای داخلی بازار سهم از درصد 11 حاضر حال در پاکسان شرکت

 در نیز صنعتی اولیه مواد تولیدکننده عنوان به پاکسان شرکت همچنین باشد،می درصد 35 حدود کفشوی و هاصابون

 نماید.می تأمین را تولیدکنندگان نیاز درصد 22 کشود

 رتبه پودرها در و اول رتبه کفشوی و صابون اصلی محصوالت در شوینده صنعت در پاکسان شرکت حاضر حال در

 است. داده اختصاص خود به را چهارم

 

 برندها و محصوالت

 است. فعالیت حال در کاال کد 150 حاضر حال در که است شوینده مواد تولیدکننده ترینبزرگ از یکی پاکسان شرکت

 در عروس و گلنار سیو، برند دستی، پودرهای قسمت در ارکید و کیمیا برف، برند ماشینی، پودرهای بخش در سپید برند

 و سولفونیک اسید چرب، اسید گلیسیرین، مثل صنعتی محصوالت اولیه مواد همچنین و حمام و بهداشتی صابون حوزه

 ظرفیت از بخشی شرکت این. باشدمی شرکت این محصوالت عمده از پاکساپون تجاری نام با سولفات اتر لوریل سدیم

 شبنم، برندهای مالکیت. است داده اختصاص نهایی محصوالت تولیدکنندگان سایر به فوق اقالم فروش به را خود تولید

 در و پاکسان شرکت لیسانس تحت آن به مربوط محصوالت تولید که قرار دارد پاکسان اختیار در نیز نسیم و پونه گلی،

 حق هاآن بابت و گرددمی تولید باشند،می شوینده صنعت مدیریت مجموعه هایشرکت از که گلتاش و ساینا هایشرکت

 .نمایدمی دریافت لیسانس

 

 بهای تمام شده

 

 

 



 

 ترکیب مواد اولیه 

 

 96باشد که از گزارش سال نمودار فوق بر اساس بهای تمام شده مواد اولیه مورد استفاده توسط شرکت می -

 اختصاص داده است. استخراخ شده است. در حال حاضر بسته بندی سهم بیشتری را به خود

درصد از مواد اولیه مصرفی از طریق واردات و با ارز نیمایی تامین  40الزم به ذکر است که چیزی حدو  -

 شود.می

 

 روند تولید مقداری محصوالت
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پودرها صابون سایر



 

 روند تولید و فروش

 

 

یکی از علل افت مقدار تولید و فروش عدم توانایی شرکت در تهیه مواد اولیه وارداتی بود که در حال حاضر این مورد 

داران و عدم نقل و انتقال به موقع محصوالت بود و در نهایت مشکالت برطرف شده است. علت دوم اعتصاب کامیون

هش صادرات شده است. اما با این حال شرکت به خوبی باشد که موجب کابازگشت پول حاصل از فروش صادراتی می

 توانسته است مشکالت ذکر شد را کنترل کند و شاهد افت اندک مقداری فروش هستیم. 

 

 روند نرخ فروش
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تولید



 

تومانی  دریافت  4200به منظور واردات مواد اولیه خود ارز  97های تولیدکننده مواد شوینده در ابتدای سال شرکت

ماه مجوز تومان( سازمان حمایت در نیمه اردیبهشت 4200تومان به  3700به دلیل رشد قیمت دالر )از  نمودند. کهمی

درصدی سایر محصوالت شوینده را صادر کرد. سپس مورد نیاز این صنعت  1ها و درصدی برای انواع پودر 12افزایش نرخ 

 18ن دلیل سز مان حمایت مجددا در نیمه شهریورماه را از طریق سامانه نیما و با نرخ نیمایی تامین نمود که به همی

های تولید درصدی سایر محصوالت را اعطا نمود. در پارت پایانی نیز در اواخر مهرماه شرکت 25درصدی برای پودرها و 

 درصدی در سایر محصوالت شدند. 20هاو درصدی در پودر 14کننده مواد شوینده موفق به دریافت مجوز افزایش نرخ 

 

 وند کسب درآمد ر

 

صورت گرفته است،  های اعمال شده در مهر و آبانآذرماه بوده و افزایش نرخ 30از آنجایی سال مالی شرکت پاکسان 

 شود. مشاهده می 98اثر آن در سال مالی 

 

 روند حاشیه سود ناخالص

 



 

 محاسبه سود و زیان 

 160سود  97توان برای سال بودجه شده حکایت دارد، میبا توجه به گزارشات ماهانه شرکت که از محقق شدن فروش 

 تومانی به ازای هر سهم را انتظار داشت.

درصدی قیمت انرژی و  20تومانی برای دالر نیمایی، رشد  10.000نیز با در نظر گرفتن میانگین قیمت  98برای سال 

 هر سهم شرکت پاکسان متصور بود. تومانی را به ازای 295توان سود درصدی دستمزدها می 20همچنین افزایش 

 

 

  تایم فریم هفتگی –تحلیل تکنیکال پاکسان )شپاکسا( 

سال اخیر را در یک کانال صعودی با خطوط میانی، محصور  14در نماد پاکسان، روند حرکتی سهم طی بازه زمانی 

رود در این ریالی( استارت زده و انتظار می 3.500)محدوده  Cنمودیم. شپاکسا آخرین حرکت افزایشی خود را از نقطه 

پیشروی  AB=CDریالی برابر با سقف کانال صعودی در راستای تکمیل آرایش  14.900 – 13.400رشد تا باند تراکمی 

ود به این باقیمانده و از طرف دیگر حد ضرر برای ور %20داشته باشد. با توجه به اینکه تا هدف قیمتی اشاره شده تنها 

سهام شرکت پاکسان از ریسک به ریوارد مناسبی برخودار گذاری در ریالی است، لذا به نظر سرمایه 6.000معامله محدوده 

ای یا توانند بنابر استراتژی، شناسایی سود بصورت پلهگرانی که این سهم در پرتفوی دارند، مینباشد. ضمناً؛ معامله

 ریالی را در دستور کار داشته باشند. 9.000نگهداری با رعایت حد ضرر 

پیش بینی سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93دوره مالی

       10,197,226    5,190,072      3,789,065      3,769,554      3,290,187      3,760,468فروش

        - 7,524,692    - 3,702,764     - 3,226,423     - 2,897,386     - 2,571,921    - 2,914,467بهای تمام شده کاالی فروش رفته

         2,672,534    1,487,308         562,642         872,168         718,266        846,001سود )زیان( ناخالص

           - 545,574      - 454,645         - 326,676        - 315,595        - 289,887       - 240,052هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

            137,009       137,009         111,155         123,291         115,021        197,977خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

         2,263,970     1,169,672         347,121         679,864         543,400        803,926سود )زیان( عملیاتی

           - 340,200      - 170,100        - 109,849        - 134,827        - 153,781       - 247,656هزینه های مالی

              19,600         19,600         132,352           71,938           36,352          18,921خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

         1,943,370    1,019,172         369,624         616,975         425,971        575,191سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

           - 349,807      - 158,994          - 94,479          - 85,224          - 75,682         - 76,315مالیات

         1,593,563       860,178         275,145         531,751         350,289        498,876سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

         1,593,563       860,178         275,145         531,751         350,289        498,876سود )زیان( خالص

                2,951           1,593                510                985                649               924سود هر سهم پس از کسر مالیات

            540,000       540,000         540,000         540,000         540,000        540,000سرمایه



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 ایران و انرژی بورس کاال دی ماه دوم گزارش معامالت هفته

 رینگ صنعتی 

ها به صورت مستقیم از کارخانه صورت پس از چند ماهی که عرضه محصوالت فوالد مبارکه اصفهان برای برخی شرکت

پی در بورس کاال عرضه داشت، که این امر درای بود که این شرکت به صورت پیگرفت، هفته گذشته سومین هفتهمی

 سبب رونق این بخش از معامالت در بورس کاال شده است. 

تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کاال رقم  153.762عرضه بیش از  12/10/97هفته منتهی به چهارشنبه در 

 78.118 تن کاهش داشت البته رقمی که نهایتا در تاالر صنعتی معامله شد 3.489خورد که نسبت به هفته گذشته حدود 

رو بهتن رو 131.090برابری معادل  85/0اضای حدود تن کاهش داشت و با تق 26.318هفته قبل  تن بود که نسبت به

 گشت. 

 



 

 تن محصوالت فوالدی بود.  123.722 بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به

 عیصنا ن،یمیقشم، کالس یرو یایذوب اح ران،یا یمواد معدن یفرآور یدیتول یتن شمش رو 1.300 یبخش رو در

 یع رویانص یهاشرکت یتن از شمش رو 160بندرعباس عرضه شد که تنها  یرو یدیزنجان و تول یخالص سازان رو

 نبود.  ییشرکت ها تقاضا ریمحصول سا یمعامله شد و برا هیپا متیبندرعباس به ق یرو یدیزنجان تول

محصوالت عرضه  نینسبت تقاضا را در ب نیشترینسبت به عرضه، ب یبرابر 5/5یمخلوط ذوب آهن اصفهان با تقاضا سبد

 یشرکت با تقاضا نیا 27و  14 رآهنینسبت تقاضا به عرضه مربوط به محصول سبد ت یهفته داشت. رده بعد نیشده ا

 نسبت به عرضه بوده است.  یبرابر 88/3

رده شده است:در نمودار زیر روند حجم معامالت انواع ورق شرکت فوالد مبارکه اصفهان از ابتدای تیرماه آو  

 

ها و محدود شدن خرید این محصوالت برای تقاضاکنندگان از همان طور که در نمودار مشخص است با تغییر سهمیه

 بوده است. حجم معامالت حدود مردادماه شاهد افت شدید

 Bتر مقایسه عرضه، تقاضا و حجم معامالت یکی از پرحجم ترین محصوالت این شرکت که ورق گرم برای بررسی دقیق

 باشد ازابتدای تیرماه در نمودار زیر آورده شده است:می



 

 

ریزی و تامین، توزیع و تنظیم بازارمروری بر پیشنهادات کمیته تخصصیص تنظیم بازار فوالد به دفتر برنامه  

انداز مثبت جهت تقویت ، چشم04/10/1397پیشنهادات کمیته تخصصی تنظیم بازار  مورخ  در صورت اجرایی شدن

تقاضای در این رینگ وجود دارد. بر این اساس خرید تمامی محصوالت فوالدی به جز ورق را برای کلیه افراد دارای کد 

شوند و خریداران الزامی جهت مجاز شمرده شده، محصول تختال و آهن اسفنجی به صورت اختیاری در بورس عرضه می

)میلگرد و تیرآهن( مرتبط  فرمول محاسبه قیمت پایه مقاطع طویل فوالدیعرضه محصول نهایی خود در بورس ندارند، 

 تن افزایش داشته است. 110به   22ها از های جهانی و دالر نیمایی شده و میزان حداقل  خرید آنبه قیمت

شدن عرضه تختال و آهن اسفنجی در بورس و ارائه مجوز صادرات بدون قید و شرط  نکته مبهم پیشنهاد فوق اختیاری

ها به سمت کف عرضه باشد، که در صورت صرفه صادرات میزان عرضه آنبه کلیه تولیدکنندگان محصوالت فوالدی می

 تعهد شده در بورس سوق پیدا خواهد کرد.

 

 پلیمریرینگ 

به نرخ  نرخ دالر اعالمی توسط صنایع پایین دستی پتروشیمیبراساس  09/10/1397های پایه در روز یکشنبه قیمت

های جهانی به علت تعطیالت درصد افزایش داشته اعالم شد و قیمت 8/0قیمت هفته قبل  ریال که نسبت به 87.465

های پایه تاثیرگذار بوده سال نو میالدی اعالم نشدند و از این رو تنها تغییر قیمت دالر در هفته جاری در تعیین قیمت 

 است.

 



 

 ارزش معامالت بر حسب میلیون ریال در رینگ پلیمری

 

انداز منطقی برای برای تداوم هایی از رونق در رینگ پلیمری بودیم ولی همچنان دلیل و چشمهفته گذشته شاهد جرقه

 توان متصور بود.د نمیاین رونق نداریم و به این دلیل امید چندانی برای بهبود و خروج از رکود موجو

 

بندرامام، پلی اتیلن سنگین لوله اکستروژن  S65بیشترین حجم عرضه در هفته گذشته مربوط به پلی وینیل کلراید 

CRP100  2.508،  3.014پتروشیمی امیرکبیر و به ترتیب با عرضه  0209پلی اتیلن سبک خطی پتروشیمی مارون و 

پلی اتیلن سبک پتروشیمی جم و  HP510Lتن و بیشترین حجم تقاضا به ترتیب مربوط به پروپیلن نساجی  2.200و 

 .باشدتن می 2.200و  4.416پتروشیمی امیرکبیر با حجم تقاضای  0209خطی 
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  ZH525J، پلی پروپیلن فیلم تبریزپتروشیمی  5030SAت مربوط به پلی اتیلن سنگین تزریقی بیشترین درصد رقاب

 باشد.درصد رقابت می 26و  29،  36به ترتیب با  پتروشیمی پلی نار SF060پتروشیمی نوید زر شیمی و پروپیلن نساجی 

معامالت هر گرید در رینگ پلیمری به کل ارزش معامالت ارزش درصد  

باشد(به درصد می)اعداد   

 

بیشترین ارزش معامالت در این رینگ مربوط به پلی پروپیلن نساجی، پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 باشد.می

 

 

 

 

 

 



 

 رینگ شیمیایی

 

 

بیشترین رقابت قیمتی  .باشدتن می 20.703هزار ریال و حجم  727.248.649ارزش کل معامالت در رینگ شیمیایی 

پتروشیمی شازند و سود کاستیک  دی اتانول آمیندر رینگ شیمیایی به ترتیب مربوط به نرمال بوتانول پتروشیمی شازند، 

درصد رقابت  9و  11، 58ریال در حدود  10.937و  93.623،  69.482پتروشیمی اروند که به ترتیب با قیمت پایه 

 .معامله شدند

 

 ی نفتیهارینگ فرآورده
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میلیون ریال-ارزش معامالت وکیوم باتوم 



 

ریال مربوط به پاالیش  20.444های نفتی مربوط به وکیوم باتوم با قیمت پایه حجم اصلی معامالت در رینگ فرآورده

 باشد.ریال مربوط به پاالیش نفت بندرعباس و شیراز می 21.466نفت اصفهان، تبریز و تهران و قیمت پایه 

 

 رینگ صادراتی

 

کننده عرضه عرضه 26بوده است که توسط  6070صادراتی در هفته گذشته مربوط به قیرتمامی حجم معامالت در رینگ 

، نفت پاسارگاد تهران و تبریز با 21.750و  22.250شده است. عمده معامالت انجام شده توسط نفت جی با قیمت پایه

 ریال بوده است. 21.750و  22.000،  نفت پاسارگاد آبادان و اراک به ترتیب با قیمت پایه 21.750قیمت پایه 
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میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت در رینگ صادراتی

حجم معامله عرضه تقاضا



 

 رینگ کشاورزی

 
در هفته گذشته حجم معامالت نسبت به یک ماه گذشته به علت عدم عرضه گندم خوراکی به شدت کاهش یافته است. 

زعفران عرضه شده توسط خراسان رضوی در رینگ کشاورزی هیچ تقاضایی نداشته است و تنها شکرخام و ذرت دانه ای 

 تن بوده است. 3.464و   2800و  عرضه  10.069و  400ای به ترتیب ا بر روی شکر خام و ذرت دانهمعامله شدند. تقاض

 

 انرژی

 شود:ماه به شرح ذیل ارائه میبررسی اجمالی معامالت بازار انرژی در هفته دوم دی

۳۸۳۲۰۰

1۷۹۵۶۰
1۰۳۴۰۰ 1۰۴۶۹

۴۰۰۰۰

۴۶1۵۵

۲۹۶۰۰
۶۲۶۴

۴۰۰۰۰

۴۶1۵۵

۲۵۲۰۰

۳۸۶۴

0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000

آذر23تا 17 آذر30تا 24 دی7تا 1 دی ماه14تا 8

ن
ت

میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت در رینگ کشاورزی

تقاضا میزان عرضه حجم معامالت



 

 

 

 

 

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(
حجم  تقاضاحجم عرضه

حجم 

معامله 

شده

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

میانگین 

معامله

درصد 

رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت پایه 

نسبت به 

هفته قبل

_38,70038,7000/00پاالیش نفت کرمانشاه116,100,0002,3253,4882,325رافینت _ _

37,68437,6840/000/00پاالیش نفت بندرعباسسبک

2/00-34,01734,0170/00پاالیش نفت تهرانسنگین

55,74755,7470/000/57بوعلی سینا

_44,34444,3440/00تبریز _ _

17,68818,2883/390/81پتروشیمی شیراز

17,68817,6880/000/81پتروشیمی زاگرس

17,68817,6880/000/81پتروشیمی فن آوران

43,28843,2880/000/00اصفهان

43,28843,2880/000/00بندرعباس

0/00*43,288تبریز

0/00*43,288شیراز

43,28843,2880/000/00تهران

32,87932,8790/00اصفهان400

37,71737,7170/00تهران

37,71737,7170/00اصفهان

37,71737,7170/0000/00تبریز

37,71737,7170/0000/00بیستون

*36,00036,0000/000کرمانشاه

31,97431,9740/0000/00تبریز

31,97431,9740/0000/00شیراز

32,57832,5780/0000/00اصفهان410

1/1830/00-41,59241,100بیستون

38,39938,3990/0000/00اصفهان

1/0390/00-38,39938,000بیستون

*36,00036,0000/000کرمانشاه

14,492,9007,9652,540460سایر

 کل معامالت 

انرژی
1,514,516,30762,84657,13036,935

ارزش 

معامالت 

23 درصد 

کاهش

آیزوریسایکل

489,203,31019,93610,1139,996حالل

235,778,5006,5008,000نفتا

91,413,6426,9905,937متانول

3,9303,698 ریفورمیت

166,875,24010,2005,8553,855

207,150,6003,698

5,101

404

503

6,500

402



 

 به اخبار و شایعات نگاهی

 

 پتروشیمی

 نگیبه هلد ریغد یمیپتروش یگفت: پس از واگذار ریغد یمیپتروش رعاملیمد

 نیا دکنندگانیشود. همه تولیم سیکشور تاس pvc نگیهلد فارس، جیخل

 دکنندهیتول 4بندرامام، آبادان و اروند  ر،یغد خواهند بود. نگیهلد نیمحصول در ا

 د.مشارکت خواهند کر نگیهلد نیکه در ا رانیا یس یو یبزرگ پ

 

 رشته یک دنبال به میالدی 2019 سال اول نیمه در آسیا مونومر استایرن بازار شودمی بینیپیش پالتس، گزارش به

 موسسه هایتخمین اساس بر .شود مواجه عرضه کمبود با محصول، این تولید هایمجتمع اساسی تعمیرات و ارتقا عملیات

 110 و 250 به نزدیک تا ترتیب به را دوم و اول ماهه 3 در عرضه سطح تایوان و جنوبی کره در یادشده عملیات پالتس،

 .دهدمی کاهش تن هزار

 

 

 هیژانو التیها و ورود به تعطمیبا توجه به تحر رانیصادرات اوره ا یدر حال

تا  230 یهابا رقم یرانیا یاوره سازها یهامحموله نیمتوقف است که آخر

حال حاضر  در صادر شده است. شیماه پ کیدالر در هر تن و حدودا تا  240

دالر در هر تن  220تا  210حدودا  رانیاوره ا دیخر یبرا یمتیق یشنهادهایپ

 د.قرار دار یبیهمچنان رو به سراش یاست و بازار جهان

 

 



 

فروش  یبرا ران،یوز ئتیه 97.9.11به استناد مصوبه مورخ شنفت اعالم کرد: 

 ی، اعتبار97سال  یانیماهه پا 5( در یالیر 42.000)ی لوبکات با نرخ ارز رسم

با  سهیدر مقا زانیم نیدر نظر گرفته شده که ا الیر اردیلیم 5.000 زانیبه م

 یهابا نرخ دینبوده و منجر به خر یکننده روانکار کافدیتول شگاهیاالپ 4 یتقاضا

 یهاشگاهیپاال یخواهد شد. انجمن صنف ییمایمحاسبه شده با نرخ ارز ن

صنعت جهت رفع ابهامات موجود در حال  نیفعال در ا یهاو شرکت یسازغنرو

 د.آن متعاقبا اعالم خواهد ش جهیباشند و نتیم صالحیمذاکره با مراجع ذ

 

 فلزات اساسی

 یتیگفت: قرارداد احداث کارخانه الکترود گراف تکیریشرکت ا رهیمد اتیه سیرئ

 یعلت کمبود منابع مال سال به 14منعقد شده اما پس از گذشت  83اردکان در سال 

 ییوروی 5/2 ییلویالکترود ک یفوالد یکه واحدها یاگونهاست. به دهینرس یبرداربه بهره

 ندهیماه آ 3است که تا  نیبر ا هاینیبشیو پ خرندیم وروی 27 ییلویاکنون کرا هم

 یموضوع فوالدسازان را با چالش بزرگ نیا و امام شودحدها الکترود اغلب وا رهیذخ

 د.مواجه خواهد کر

 خیروزانه در تار دیشرکت رکورد تول نیا میمستق یایفوالد هرمزگان گفت: با تالش کارکنان واحد اح یبردارمعاون بهره

 600هزار و  250 دی( با تولیخراز دی)شه 2شماره  میمستق یایاح یهاکارکنان مگامدول .دیتن رس 2.836آذرماه به  29

تن  116هزار و  106کالف گرم در مجتمع فوالد سبا از  دیتول .افتندی ستد یدیدر آذر به رکورد جد یتن آهن اسفنج

 101 زانیماه و به م مجتمع مربوط به آبان نیماهانه در ا دیتول یمجتمع فوالد سبا گفت: رکورد قبل ریدر ماه گذشت. مد

 ت.تن بوده اس 24هزار و 

 

 سیمان

در  هیسور: گفت هیو سور رانیا یاقتصاد شیدر هما هیاقتصاد و تجارت سور ریوز

داشته و نقل و انتقاالت خود را انجام  یکشور مبادله تجار 103گذشته با  یهاماه

دو کشور امضا شد، موضوع  نیب دیروزموافقتنامه که  یاز بندها یکی داده است.

این  حل خواهد شد. یزوده بود و مشکل نقل و انتقال پول ب یکانال مال یاندازراه

 باشد.ای سیمانی میهاتفاق خبر خوبی برای شرکت



 

 خودرو

معدن در نشست فراکسیون مستقلین مجلس اظهار کرد: آقای رحمانی در این  و الهوتی با اشاره به حضور وزیر صنعت

وی افزود: به گفته ایشان یک میلیون خودرو به ارزش  نشست گفت تولید خودرو در حال حاضر رو به افزایش است.

ای قبلی هفروشتولید برای پیش% 80فروش شده بود که طبق آخرین تصمیم قرار شد هزار میلیارد تومان پیش 15

های جدید اختصاص داده شود. الهوتی یادآور شد: آقای وزیر درخصوص استفاده از به فروش% 20اختصاص یابد و 

قانون بودجه درباره ارائه تسهیالت به تولیدکنندگان نیز گفتند که بنا دارند از تسهیالت بیشتر برای تقویت  18تبصره 

  مینه ایجاد شود.خودروسازان استفاده کنند تا تحولی در این ز

 

 

 

ید خودروسازان عنوان معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حمایت دولت برای رفع مشکل تول

های اخیر خودروسازان به منظور تولید و تامین قطعات با مسائل و مشکالتی مواجه شدند که با حمایت کرد: در ماه

فرشاد مقیمی اظهار داشت: پس از توافق با بانک مرکزی، شرایطی  .است دولت این مشکالت تا حدودی حل شده

های اخیر به دالیلی در گمرکات متوقف شده بود در مورد نیاز خودروسازان که در ماه فراهم شد تا بخشی از قطعات

 .است حال ترخیص است و با سرعت گرفتن ترخیص قطعات، خودروهای ناقص نیز در حال تکمیل و عرضه به بازار

ها تصریح کرد: تولید خودروسازان با توجه ن در ماه گذشته و افت تولید شرکتوی در پاسخ به وضع تولید خودروسازا

 .به بسته حمایتی دولت برای ساماندهی بازار خودرو در حال افزایش است

 

 هابانک

 ن،یمهر اقتصاد، حکمت، قوام» یهابانک ینماد معامالت ییبازگشا سازمان بورس اعالم کرد: سییمعاون ر ،یریحسن ام

 نییتا تع لیدل نیبانک واحد مطرح است به هم کیدارند و بحث ادغام در  یمتفاوت طیشرا« کوثر یانصار و موسسه اعتبار

با بانک  یجلسات یها طسازمان بورس در بحث ادغام بانک .ماندیمتوقف م سسهبانک و مو 5 نیادغام، نماد ا نیا فیتکل

نمادها  نیخروج داوطلبانه سهامداران از ا یبرا یراهکار انیم نیدر ا گذاران است. هیحافظ حقوق و منافع سرما ،یمرکز

  .شودیم یاتیسال عمل انیخروج داوطلبانه تا پا ندیاست و احتماال فرآ بیشده که در حال تصو ینیبشیپ

 

 



 

 یاداشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


