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های بازار سرمایه با یک حرکت خزنده در حال پیشروی و جبران ماه در حالی خاتمه یافت که شاخصهفته سوم دی

هایی نظیر باشند. البته عمده توجه بازار متمرکز بر صنایع ریالی به ویژه در گروهبخشی از افت روزهای سرد فصل پائیز می

های هفته گذشته، بخشی از تقاضای موجود در بازار معطوف به گروه بانکداری و خودروسازی است اما از روزهای میانی

ها باعث شد تا ها ناشی از نگرانی نسبت به تحوالت جهانی و اثرات تحریمبزرگ و دالرمحور شد. افت بیش از حد قیمت

نمایند. در بازار هفته های حمایتی اقدام به خرید و سرمایه گذاری گران شرایط را مغتنم شمرده و در کفبرخی از معامله

 های رئیس بانک مرکزی و تحوالت سامانه نیما بود. گذشته عمده توجه فعاالن اقتصادی، به صحبت

مجلس،  نمایندگان عضو فراکسیونای با حضور ماه در پست اینستاگرامی نوشت: در جلسهدی 16عبدالناصر همتی 

ز و حرکت تعادلی نرخ ارز و کنترل شتاب تورم را تشریح کردم و های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار اربرنامه

توضیح دادم که با شروع کانال های جدید مالی کشورهایی که مجوز واردات نفت گرفته اند، روند تأمین ارز از طریق 

رگانی و اخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده است. طی جلساتی که با مسؤلین محترم اتاق باز هایسامانه نیما طی روز

 ها و سامانه نیما بسط خواهد یافت. صادرکنندگان محترم داشتیم عرضه ارز صادرکنندگان در صرافی

ام و با توجه به عرف چند ده سال صفر پول ملی را به دولت ارائه کرده 4این خبر را هم اعالم کردم که الیحه حذف 

دل یک تومان و هر تومان معادل یکصد ریال جدید هزار ریال فعلى معا 10گذشته در بین مردم پیشنهاد شده هر 

ترین مقام بانک مرکزی عالی. امیدوارم با تصویب دولت و تأیید مجلس محترم اقدامات اجرایی آن را آغاز کنیم باشد.

واحد درصد کاهش داشته است  5/4با اشاره به منفی شدن شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه که نسبت به آبان ماه 

های آبان و آذر ابراز امیدواری کرد با ثبات ایجاد شده در بازار کاهش رشد بهای کاالها و خدمات مصرفی در ماه و نیز

 .شاهد کنترل بیشتر تورم باشیم نرخ ارز و روند

را دارد اما برخی از « ارز»و « پول»بازار  2رسد رئیس بانک مرکزی با جدیت تمام، قصد سر و سامان دادن به نظر می

کننده های آمریکا، نگرانهای در پیش گرفته شده با توجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از تحریمسیاست

ای در کنندهر سامانه نیما محدود شده و از طرف دیگر اخبار نگرانهای صادرکننده دباشد. از طرفی فعالیت شرکتمی

بانک مرکزی در اقدامی عجیب صدور شود رسد. بنابر این گزارش، گفته میحوزه صادرات محصوالت فوالدی به گوش می



 

های بزرگ گاهگوید به دنبال ارز صادراتی بنمجوز ترخیص کاال از گمرک را برای فوالدسازان بزرگ متوقف کرده و می

های بزرگ را در آستانه تعطیلی قرار داده و به عنوان یک تهدید جدی برای تاست. این موضوع خطوط تولید برخی شرک

دکتر رحمانی وزیر صنعت در هفته گذشته  اشتغال و کسب و کار مردم شهرهای نزدیک واحدهای فوالدی کشور است.

درخواست کردند تا ضمانتنامه معتبر جایگزین سیاست قفل کردن گمرک  ضمن اظهار نگرانی، ای به دکتر همتیدر نامه

نکته مهم اینکه بدلیل وجود خطا در آمار گمرک ناشی از موارد زیر، اختالف  شود و فشار از روی تولید برداشته شود.

  ا شود:تواند عامل افزایش عرضه نیمها در میزان ارز صادراتی قابل حل نبوده و نمیبانک مرکزی و شرکت

 . صادرات فوالد به عراق و افغانستان بصورت ریالی بوده و قابلیت تبدیل به دالر و عرضه در نیما ندارد *

درصدی با قیمت اعالمی گمرک به بانک مرکزی داشته و وجود خارجی  20قیمت واقعی فوالد صادراتی بعضا اختالف  *

  ندارد.

های بزرگ( یا در انتظار پرداخت از سوی مشتریان بوده و یا پول آن درصد رقم صادرات شرکت 25بخشی از منابع ) *

  قابلیت جابجایی و عرضه در نیما را ندارد.

ها واریز شده و امکان عرضه مجدد در نیما کنندگان خارجی شرکتبخش زیادی از منابع صادرات به حساب تامین* 

 وجود نداشته و صرفا امکان ثبت معامله وجود دارد.

ها در بخش صادرات و فروش با های اخیر شرایطی ایجاد نمود که شرکتهای دولت و بانک مرکزی طی ماهسیاست

های ها در ماهتر باید گفت، افت مقدار فروش شرکتها مواجه شوند. به زبان سادهتر از تحریممشکالتی به مراتب پیچیده

هایی پیچیده و به اصطالح نسنجیده دولت تاثیر گرفته یاستهای آمریکا باشد، از ساخیر، بیش از آنکه متاثر از تحریم

است. بنابراین باید امیدوار بود تا با رایزنی اتاق بازرگانی، وزیر صنعت و سایر وزرا، شاهد برچیده شدن برخی از موانع 

کزی در های رئیس بانک مرشکل گرفته باشیم. در غیر این صورت وضعیت بیش از گذشته پیچیده خواهد شد. صحبت

اقتصاد  یبرا یسال سخت ۹۸سال  دهدینشان م دارد انیکه در اقتصاد جر یو اتفاقاتحوزه کاهش صفرهای پول ملی 

تری را شاهد تر و منطقیاحتماال بازار روانو  کاسته خواهد شدکنترل نرخ ارز  از شدت ۹۸البته در سال خواهد بود.  رانیا

 باشیم.

ای از توجه بازار معطوف به صنعت بانکداری از ابتدای فصل زمستان، بخش ویژهاما درخصوص بازار سهام باید گفت 

بانکی از ابتدای  سهام قیمتنمادهای این گروه شده است. شونده جذب های گردشبخش اصلی پولشده و در نتیجه 

در این گروه به گردش  رزش کل معامالت خرد بورساز ا %30بیش از درصد افزایش یافته و  20طور متوسط  دی به

. ضمن اینکه متوسط قیمت در این هستیمصنایع کاالیی نقدینگی در در نقطه مقابل، شاهد ضعف  درآمده است.

 در نوسان بوده است. درجه صفر  محورها عموما حول گروه

 



 

 صنعت 2 از نمایندگی به ریالی هایگروه سهام در چشمگیری سرعت با خرد هایسرمایه دیگر، اندازیچشم در

 مدت این طی را کاالیی هایگروه سهام از خروج راه مقابل، نقطه در و اندکرده پیدا گردش خودروسازی و بانکداری

 طرف یک از. هستیم سهام بازار در متفاوت کامال جبهه دو گیریشکل شاهد مزبور آمار روایت به. اندگرفته پیش در

 مقابل، نقطه در و هستند تازییکه حال در حسابداری تغییرات دلیل به عمدتا بلکه عملیاتی رشد حیث از نه هابانک

 .شوندمی دادوستد تریضعیف تقاضای با شده ایجاد موانع بواسطه کاالیی هایگروه سهام

 محدودیت اند،داشته قرار حقیقی سهامداران عمدتا هایعرضه فشار تحت مدت این طی که کاالیی سهام مشکالت از یکی

 هاشرکت این سهامداران از برخی جهانی بازار در هاقیمت ثباتبی روند کنار در که بوده خارجی مقاصد به کاال صدور در

 و کاال انتقال هایهزینه هاتحریم که است این واقعیت. است کرده مزبور سهام از خروج به وادار را برخی و نگران را

 طرف یک از ونقلحمل هایهزینه افزایش. است کرده مواجه مشکل با را خارجی هایطرف با مالی هایتراکنش همچنین

 طی با مدت این طی صادراتی هایشرکت سهام تا شده سبب صادرات از حاصل ارز تبدیل و دریافت در مشکل بروز و

 .بگیرند قرار قیمت نازل سطوح در اصالح مسیر کردن

های مزبور روی داد اما بخشی از آن به دلیل های آمریکا بر فروش شرکتبخشی از این اصالح در پی اثر واقعی تحریم

وقوع پیوست. اما نکته حائز اهمیت انتشار به های سهام و کاالیی بازار جهانی های شدید شاخصها و تالطمافت قیمت

 .و در مقاطعی به بهبود وضعیت سهام کاالیی بازار کمک کرد هابود که به تخفیف نگرانی ماهگزارش عملکرد آذر

فضای نگران حول این دسته از سهام را التیام صنایع صادرکننده های های قابل قبول ماهانه برخی از شرکتگزارش

ای سبب شده تا روند عرضه و های میان دورهو همین عامل همزمان با نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش بخشید

 های کاالیی سر و شکل بهتری بگیرد. تقاضا در گروه

 

 اما در بازار چه گذشت ... ؟

 164.۸2۹واحدی تا ارتفاع  3.۹30با رشد « شاخص بورس اوراق بهادار تهران»ماه در حالی خاتمه یافت که هفته سوم دی

 44/2ماه به ثبت رسید، رشد واحدی که در پایان هفته دوم دی 160.۸۹۹واحدی پیشروی کرد. این رقم در قیاس با عدد 

هزار واحدی از پیش  160کل باید گفت که سد مقاومتی  دهد. درخصوص آخرین وضعیت شاخصدرصدی را نشان می

واحدی برابر با سقف کانال  16۸.000 – 167.500در حال حرکت به سمت مقاومت مهم  TEPIXرو برداشته شده و 

 7 – 6باشد. گفتنی است، در صورت بی اعتبار شدن مقاومت یاد شده، فضا برای یک رشد نزولی میان مدتی خود می

 دیگر باز خواهد شد. هزار واحدی 

 

 



 

هزار واحدی، سیگنال خوبی صادر کرده است.  2۸که با شکست مقاومت  را داریم «وزنهم»شاخص اما در سوی دیگر، 

واحدی  2۸.434واحدی آغاز نمود و در محدوده  27.۹36وزن کار خود را در ارتفاع بر اساس این گزارش، شاخص هم

درصد( بوده است.  7۸/1واحد )معادل  4۹۸وزن برابر با د گفت بازدهی شاخص همبه کار خود خاتمه داد. در نتیجه بای

واحدی را دنبال خواهد کرد. و  31.400و  2۹.500هزار واحدی، اهداف  2۸این شاخص در صورت تثبیت در کانال 

ز به کار کرد که واحدی آغا 1.۸75داشته باشیم. شاخص فرابورس تهران در حالی با رقم  Ifexای به در انتها اشاره

در پایان  Ifexواحد رسید. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی  1.۹44ارتفاع این شاخص در پایان هفته گذشته، به 

 درصد( بوده است.  6۸/3واحد )معادل  6۹ماه هفته سوم دی

 

 بینی بازار پیش

که جذاب شدن  توان اذعان کردبه جرات میای که گذشت، بازار سرمایه شرایط نسبتا مناسبی را تجربه نمود. در هفته

کمرنگ شدن نقش رقابتی های اخیر به این نکته اشاره شد که ها در بهبود حال بازار موثر بوده است. در هفتهقیمت

در نگاهی به وضعیت سایر بازارها . استبه سمت بازار سهام  حرکت نقدینگی برایها بازارهای موازی یکی از محرک

کند. بر اساس بازار مسکن نیز شرایط مشابهی را تجربه میبینیم که ارز و سکه دیگر رفتار نوسانی سابق را ندارند. می

 برد. در رکود تورمی به سر می مسکن های رسمی، در حال حاضر بازارآخرین گزارش

درخصوص تغییر روش  شورای پول و اعتبار های بانکی قرار دارند که به دنبال آخرین بخشنامهدر سوی دیگر سپرده

نیز پوست کلفت شمار، کاهش نسبی نرخ سود را شاهدند. به این ترتیب این رقیب از روزشمار به ماه محاسبه سود سپرده

در  تواند مهر تاییدی بر این ادعا باشد.یز میگذشته خود را از دست داده است. کاهش نرخ سود در بازار بدهی ن جذابیت

رود شاهد ورود اند و در این فضا انتظار میگذاری به شدت تضعیف شدههای سرمایهنتیجه رقبای جدی بورس در گزینه

کرد و  توان گذرهای سیستماتیک هم نمیبا تمام این تفاسیر، از کنار ریسکوارد به این بازار باشیم.  گذاران تازهسرمایه

ها با رود حرکت خزنده شاخصای است. بنابراین انتظار میهمین عامل مانعی برای ورود نقدینگی سنگین به تاالر شیشه

 شیب مالیم ادامه داشته باشد. 

 

 

 

 

 



 

 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(

15/10/1397  7۹3 3۸5 ۹1 476 317 

16/10/1397  ۸۸2 504 ۹4 5۹۸ 2۸4 

17/10/1397  ۹55 510 124 634 321 

18/10/1397  ۹۸0 556 110 666 314 

19/10/1397  ۸50 363 100 463 3۸7 

 1.623 2.837 519 2.318 4.460 جمع کل

 2.4۸3 2.۹00 373 2.527 5.3۸3 هفته گذشتهجمع 

 325 567 104 464 ۸۹2 میانگین ارزش معامالت روزانه

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 هفته گذشته
1.077 505 75 5۸0 4۹7 

٪-17 اختالف )درصد(  ۸-٪  3۹٪  2-٪  35-٪  

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 21/10/1397تا تاریخ  15/10/1397از تاریخ  هاشاخص

٪2.44 3.۹30 164.۸2۹ 160.۸۹۹ شاخص کل بورس  

٪1.7۸ 4۹۸ 2۸.434 27.۹36 وزن(شاخص کل )هم  

٪3.6۸ 6۹ 1.۹44 1.۸75 شاخص فرابورس  



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

دهد که بازار از نظر نقدینگی وضعیت نسبتا مطلوبی دارد. ثبات ارزش معامالت در سطوح جداول و گراف فوق نشان می

میلیارد تومانی، سبب جذب نقدینگی و اعتمادسازی در میان اهالی بازار خواهد شد. طی هفته گذشته،  500بیش از 

فلزات »و « های نفتیفرآورده»صنعت  2تری در ت قویشاهد تحرکا« خودروسازی»و « بانکداری»صنعت  2عالوه بر 

ماهه،  ۹های بینی نسبت به گزارشدهد که بخشی از نقدینگی بازار بواسطه خوشبودیم. این رویداد نشان می« اساسی

 2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در اند. محور قرار گرفتههای بزرگ و به اصطالح شاخصدر مسیر گروه

بالغ گردید که  میلیارد تومان( 567)میانگین روزانه میلیارد تومان  2.۸37طی هفته گذشته به بازار بورس و فرابورس( 

درصدی  2هفته ماقبل آن، افت ناچیز  میلیارد تومان( 5۸0)میانگین روزانه میلیارد تومانی  2.۹00در قیاس با معامالت 

 دهد. را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

در  یسازوکار مال :گفت اروپا هیاتحاد یخارج استیمسئول س یسخنگو

 نیا .شودیم یاتیعمل رانیانجام تجارت مشروع با ا یبرا ندهیآ یهاهفته

با  یاحفظ توافق هسته یاروپا برا هیتر اتحادگسترده یهااز تالش یبخش

عمل  اشیابه تعهدات مرتبط هسته زیکشور ن نیاست که ا یتا زمان رانیا

 د.کنیم

 

 تحریم، دلیل به خارجی کشتیرانی هایشرکت: گفت جمهوررئیس معاون

 هایشرکت: گفت جهانگیری. اندکرده قطع ایران با را خود همکاری

 صادرات و واردات جریان ندهند اجازه کنونی حساس شرایط در کشتیرانی

 در ایران اسالمی جمهوری کشتیرانی: گفت وی. شود مواجه کندی با کشور

 مشکالت حل برای دولت. دارد دوش بر سنگینی بار تحریم شرایط

 صادرات از حاصل هایدرآمد با. دارد جدی اهتمام کشتیرانی هایشرکت

 کرد. اداره را کشور توانمی غیرنفتی

 

 یینها دییمصلحت نظام از تا صیمقدم، عضو مجمع تشخ یغالمرضا مصباح

مجمع خبر داد  نیدر ا یبا اصالحات ییاصالح قانون مبارزه با پولشو حهیال

 د.شویابالغ ارسال م یمجلس برا سیئبه ر حهیال نیو گفت: ا

 

 

 

 



 

 اقتصادی

به  رانیصادرات نفت خام ا کا،یآمر میتحر دی: با آغاز دور جدنوشت ترزیرو

با  سهیعدد در مقا نیا است. افتهیبشکه در روز کاهش  هزار 660به  ایآس

از  شیکاهش ب 2017در زمان مشابه سال  یابشکه ونیلیم 7/1صادرات 

 د.دهیرا نشان م یدرصد 60

 

به خاطر  دیآینم نییپا هامتیچرا ق نکهیا :گفت یکل بانک مرکز سیرئ

خواهد کرد.  دایپ شیدالر افزا متیدوباره ق کنندیاست که همه فکر م نیا

 ،هاهستند که با مصاحبه ندگانیو نما هایدولتما  از مشکالت یکی

 دیبا یول ستین یدیام یلیبه کانال اروپا خ .کنندیما را خراب م ماتیتصم

باز شد و با هند در  ریو کره مس نیها مطالبه کرد و طلبکار بود. با چاز آن

 م.یباره در حال مذاکره هست نیدر ا هیحال باز شدن است و با ترک

 

هزار  1.200 یدولت یهابودجه شرکت :گفت سازمان برنامه و بودجهمعاون 

مقام  یاز سو تومان است. اردیلیهزار م 407 یتومان و بودجه عموم اردیلیم

بودجه با توجه به اصالحات  دیداده شد که با یفرمان یمعظم رهبر

اساس سازمان برنامه و بودجه  نیشود، بر ا میو تنگناها تنظ یساختار

 یها را کاهش داد و برخنهیتومان هز اردیلیهزار م 47کرد و حدود  یبازنگر

از  یمل سعهرا در بودجه گذاشت و سهم صندوق تو یاز اصالحات ساختار

نسبت به بودجه امسال  یدرصد 50رشد حدود  ،یبودجه شرکت .میبازگرداند درصد 20به  10را هم از  ینفت یدرآمدها

 ت.داشته اس

 

 داخلی تولید فرآیند در تسهیل منظور به امروز جلسه در وزیران هیئت

 به دالر میلیون 300 سقف تا واردات کرد مصوب ۹۸ و ۹7 هایسال برای

 ملزومات و قطعات اولیه، مواد تأمین جهت صرفاً و ارز انتقال بدون صورت

 است. بالمانع تجارت و معدن صنعت، وزارت تأیید با تولید خطوط ضروری



 

 جهانیبازارهای 

 
 نام مواد 17/10/1397 22/10/1397 تغییر هفتگی

 نفت 57 60 %5/3

 طال 12۸5 12۸۸ %0/2

 بیلت 405 3۹۸ %1/7-

 مس 5۹33 5۹57 %0/4

 روی 24۹۸ 2561 %2/5

 آلومینیوم 1۸۸1 1۸50 %1/6-

 سنگ آهن 72 73 %1/4

 سرب 1۹57 1۹۹4 %1/۹

 متانول 265 270 %1/۹

 اوره 2۸2 2۸4 %0/7

 اتحادیه اولیه مارهایها بهبود یافت. با این حال آهمزمان با آغاز سال نو میالدی، نوسان قیمتدر بازارهای جهانی، 

 سال در کشور این در جدید خودروهای خرید برای تقاضا دهد،می نشان انگلیس خودروی فروشندگان و تولیدکنندگان

 ندکُ تاثیرگذاری از نمونه جدیدترین این. است کرده تجربه 200۸ سال مالی بحران زمان از را افت سریعترین 201۸

 نیز 201۸ سال طی و کرده سقوط %1۸ دسامبر ماه در چین خودروی فروشاز طرفی دیگر،  .است اقتصادی رشد شدن

. است نگرانی باعث و کرده افت خودرو فروش که است اخیر سال 20 طی بار اولین اینداشته است.  درصدی 6 کاهش

 بازار تحریک مشوق دنبال به دولت گویدمی و داده نشان واکنش آمار به بالفاصله NDRC چین ریزی برنامه شورای

 است. داخلی تقاضای و خانگی لوازم و خودرو

 

 نفت

قیمت جهانی نفت رو به افزایش گذاشته است.  201۹با اجرایی شدن توافق اوپک برای کاهش تولید نفت از ابتدای سال 

 آینده ماه تا روز در بشکه هزار ۹00 میزان به نفت صادرات کاهش برای کشور این تصمیم از سعودی عربستان نفت وزیر

نگ تجاری نیز عامل دیگر رشد و چین برای پایان دادن به ج آمریکاها نسبت به توافق افزایش امیدواریه است. داد خبر

دهند که جنگ ات پکن، برخی تحلیلگران هشدار میبینی به مذاکرخوشاما به رغم  .ها در روزهای اخیر بوده استقیمت

 های رابطه میان ایندر صورت حل اختالفات تجاری، پایهتجاری تنها بخشی از مشکل روابط چین و آمریکاست و حتی 

در  موسسه مطالعاتی اوراسیا گروپ .ها ممکن است خیلی زود دوباره تشدید شوددو کشور همچنان لرزان است و تنش

( ما همچنان نگران مهمترین رابطه دوجانبه جهان )رابطه بین آمریکا و چین»: خود آورده است 201۹گزارش چشم انداز 



 

دهد و یک است تعامل با چین دیگر جواب نمی هیئت حاکمه آمریکا معتقد»در ادامه این گزارش آمده است:  «.هستیم

به دلیل باال گرفتن احساسات ناسیونالیستی بعید است پکن  فته است.گررویکرد کامال تهاجمی را در مقابل پکن در پیش 

 عوامل شدیدترین» مشاهده دلیل به کرد، اعالم ساکس گلدمن بانک« .نیز اقدامات تحریک آمیز آمریکا را نادیده بگیرد

 70 از را 201۹ سال در برنت نفت بشکه هر قیمت متوسط از خود بینیپیش «تاکنون 2015 سال از اقتصادی نامساعد

 است. داده کاهش سنت 50 و دالر 62 به دالر

 

 فلزات رنگین

 مبنی آمریکا رزرو فدرال رییس هفته گذشته هایصحبت از پسدر فلزات رنگین، نوسانات مثبت ضعیفی را شاهد بودیم. 

ها تا حدودی بهبود نوسان قیمت ،بهرهنرخ  محاسبات در بورس افت گرفتن نظر در و ترازنامه کاهش در بیشتر انعطاف بر

در بهبود قیمت این فلز موثر بوده است.  لندن انبارهای موجودی ازتن  7.۸00لغو مجوز فروش « روی»یافت. در فلز 

 بوده تنی هزار 322 عرضه کسری شاهد 201۸ سال در جهانی روی بازار گویدمی ILZSG روی و سرب مطالعات مرکز

 منفی نکته (کسری تداوم) .رسدمی تن هزار 72 به مصرف افزایش و روی تولید %4/6 رشد با جاری سال در رقم این و

 اندازیراه عامل تواندمی و رسیدهدالر  220 مرز به که است روی شمش به کنسانتره تبدیل هزینه یا TC شاخص روی

 شود. چین ذوب واحدهای برخی

 قیمت که ایناامیدکننده شروع رغمعلی پالتز، گزارش بهدالری ادامه دارد.  6.000های در فلز مس نوسان در مرز قیمت

 هزار 7 سطح تا امسال مس تن هر قیمت که است امیدوار ساکس گلدمن بانک ولی داشته 201۹ سال ابتدای در مس

 خواهد دالر 6.500 تا 6.100 به آینده ماه 3 تا مس تن هر قیمت میانگین: افزود ساکس گلدمن .یابد افزایش دالری

 .شد خواهد حفظ امسال پایان تا دالری 7.000 قیمت و رسدمی دالر 7.000 تا 6.400 به آینده ماه 6 در رقم این رسید،

 201۹ نخست ماه 3 در صنعتی تقاضای درباره هانااطمینانی و هانگرانی و چین مصرف رشد کاهش رسدمی نظر به

 واردات علیه را بیشتری هایمحدودیت چین جوالی، ماه از ولی .کرد خواهد وارد مس قیمت بر زیادی فشار میالدی

 گلدمن. شد خواهد گرانبها فلز این جهانی قیمت افزایش موجب نیز داخلی تقاضای رشد و کرد خواهد اعمال مس قراضه

 رقم این. رسید خواهد دالر 6.450 از بیش به 201۹ سال در مس تن هر قیمت میانگین که کرده بینیپیش ساکس

 است. میالدی 201۸ سال در مس قیمت میانگین معادل تقریبا

 

 سنگ آهن  –فوالد 

 نرخ کاهش مالیات، کاهش کنار در چینهای گذشته بود. در فوالد و سنگ آهن هم وضعیت تا حدودی بهتر از هفته

 بانک. باشدمی بزرگ هایطرح تعریف دنبال به کشور، این اقتصاد نقدینگی تسهیل و مرکزی بانک نزد هابانک سپرده



 

 به نزدیک تا رساندمی %5/14 به و کاهش دیگر %1 را مرکزی بانک نزد هاکبان سپرده نسبت کرد اعالم چین مرکزی

 بخش رشد محرک موضوع این دارند اعتقاد بازار فعاالن. نماید آزاد چین اقتصاد برای جدید بانکی وام دالر میلیارد 21۹

 اندکرده بینیپیش استنلی مورگان و ساکس گلدمن .رودمی باال فوالد شامل اولیه مواد تقاضای و شده صنعت و مسکن

 را 201۹ سال برای آهن سنگ قیمت ،مختلف هایبینیپیش .بود خواهد دالر 60 آهن سنگ قیمت متوسط 201۹ سال

 د.دهمی نشان دالر 66 الی 60 بین

  



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 کارخانجات تولیدی شیشه رازی

خیرا اصالح رویم که امی« کرازی»نوسان بازار به نام دار و خوشهای اهرمهای غیرفلزی به سراغ یکی از سهمدر گروه کانی

ماهه با  6سازی و برگشت سهم به مدار رشد باشیم. این شرکت در دوره رود به مرور شاهد کفخوبی زده و انتظار می

میلیارد ریال سود خالص  7۸میلیارد ریال سود عملیاتی و  10۹میلیارد ریال بطری دارویی و غیر دارویی،  377فروش 

میلیارد  200رتر دوم میلیارد ریال و در کوا ۸۹ریال( محقق کرده است. فروش کرازی در کوارتر اول  ۹3)به ازای هر سهم 

درصد در  34ریال بوده که نشان از روند رو به جلو در وضعیت درآمدی شرکت دارد. همچنین، حاشیه سود ناخالص از 

 ماهه رسیده است.  6درصد در دوره  36ماهه به  3دوره 

میلیارد ریال، در  25 میلیارد ریال، در اردیبهشت 1۹بینیم که فروش شرکت در فروردین در بررسی عملکرد ماهانه می

 ۹3میلیارد ریال، در مهر  104میلیارد ریال، در شهریور  114میلیارد ریال، در مرداد  73میلیارد ریال، در تیر  45خرداد 

میلیارد ریال بوده است.  612ماهه  ۹میلیارد ریال و در مجموع دوره  55میلیارد ریال، در آذر  ۸5میلیارد ریال، در آبان 

میلیارد ریال بوده است. بنابراین باید  434میلیارد ریال و برای کل سال  277ی دوره مشابه سال گذشته این رقم برا

 پیشی گرفته که اتفاق بسیار مهمی است. ۹6ماه از کل درآمد سال درآمد شرکت تا پایان آذر گفت که

یافته اما در پائیز کاهشی بوده است.  کنید، درآمد شرکت در تابستان به طرز با اهمیتی افزایشهمانطور که مشاهده می

ماه سال گذشته کلید ردارویی است که از دی های غیاشی از وارد مدار شدن تولید بطریبخشی از این افزایش درآمد ن

های فروش کماکان بر د. نکته مهم در کرازی این که نرخباشهای فروش میو بخش دیگر مربوط به افزایش نرخ خورده

رود شرکت در فصل پایانی سال سوم کمی ضعیف باشد اما انتظار میدارند. بنابراین احتماال گزارش کوارتر  مدار رشد قرار

 کرازی در کوارتر دهد که معموالکنید، نشان میای که در ادامه مشاهده مید خوبی را محقق کند. نمودار میلهدرآمد و سو

 یابد.در کوارتر چهارم وضعیت بهبود می تری دارد اماسوم فروش ضعیف

 

0

20000

40000

60000

۸0000

100000

120000

میلیون ریال-فروش ماهانه کارخانجات تولیدی شیشه رازی 

۹6درآمد سال  ۹7درآمد سال 



 

 ایران تایر

 خواهیم رفت که اهرم باالیی در سودآوری دارد. این شرکت« تایرایران »در گروه الستیک و تایرسازی به سراغ شرکت 

 به ریال 44) ریال میلیارد 12.7 و عملیاتی سود ریال میلیارد 22.7 فروش، ریال میلیارد 470 ماهه 3 دوره طی حالی در

 و ریالی میلیارد 64 عملیاتی سود به ریالی، میلیارد 726 فروش با تابستان فصل در که داشت خالص سود( سهم هر ازای

 نخست نیمه در پتایر گفت باید مجموع در. است یافته دست( ریال 167 سهم هر ازای به) ریالی میلیارد 4۸ خالص سود

 سال مشابه دوره فروش که است شرایطی در این و نموده محقق سود ریال 211 ریالی، میلیارد 1.1۹7 فروش با امسال

حاشیه سود ناخالص شرکت در کوارتر . است بوده سهم هر ازای ریال به 117 خالص سود و ریال میلیارد 1.107 گذشته

درصد بوده است. با این حال بواسطه افزایش بهای تمام شده، احتماال  2/17درصد و در کوارتر دوم  3/14ابتدایی سال 

 در کوارتر سوم باید شاهد افت حاشیه سود شرکت باشیم.

ماه  7میلیارد ریالی دست یافته بود که این رقم برای  1.6۹1ماه ابتدایی سال گذشته به درآمد  ۹پتایر در حالی طی 

، 1۸1، آبان 270مهر  177، شهریور 235، مرداد 314، تیر 225، خرداد 201، اردیبهشت 43نخست امسال )فروردین 

 ۹6تر از فروش سال قوی %15در حدود  ۹7که درآمد سال میلیارد ریال بوده است. بنابراین باید گفت  1.۹40( 2۹2آذر 

ل سیمی و تایر بایاس ایر رادیاباشد. محصوالت پتایر، تدیون افزایش تناژ فروش الستیک میبوده و شرکت این رشد را م

 دهند. درصد از درآمد شرکت را تشکیل می 32و  67باشد که هر کدام به ترتیب می

که برای سال جاری تا پایان میلیون ریال بوده  130میانگین نرخ فروش تایر رادیال سیمی در حالی برای سال گذشته 

میلیون ریال بوده است. در تایر بایاس نیز  1۸2ماه در آذرمیلیون ریال و  15۸ماه ریال رسیده، در آبان 142مردادماه به 

میلیون ریال بوده  100وضعیت به همین صورت بوده است. میانگین نرخ فروش تایر بایاس در حالی برای سال گذشته 

میلیون  174 ماهمیلیون ریال و در آذر 140ماه میلیون ریال رسیده، در آبان 212 ماه بهبرای سال جاری تا پایان مرداد که

اخیر نهایی شده و اثرات رشد  روز 10درصدی تایر بایاس طی  32درصدی تایر رادیال و  20ریال بوده است. افزایش نرخ 

های ه باشد اما با توجه به بهبود نرخماهه خوبی نداشت ۹های آتی نمایان خواهد شد. به نظر پتایر های فروش در ماهنرخ

ت در کوارتر پایانی سال، عملکرد به مراتب بهتری داشته باشد. نکته مهم درخصوص پتایر رود این شرکفروش، انتظار می

میلیارد تومان ارزش بازاری دارد که نشان از  100میلیارد تومانی، تنها  250 – 240این است که شرکت با فروش ساالنه 

P/S .جذاب برای سرمایه گذاری دارد 
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت ایران تایر 

۹6درآمد سال  ۹7درآمد سال 



 

 فوالد صبانورتامین مواد اولیه 

که در بخش صادرات فعالیت بیشتری دارد، خواهیم « فوالد صبانور»نگاهی به وضعیت شرکت در گروه سنگ آهنی، 

میلیارد ریال  376میلیارد ریال سود عملیاتی و  465میلیارد ریال فروش،  1.010ماهه  3کنور در حالی طی دوره داشت. 

میلیارد ریال، سود عملیاتی  1.۹61ماهه مبلغ فروش به  6که در دوره  ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت 12۸)

ماهه مشخص  6و  3تفاضل عملکرد ریال رسیده است. بنابراین در  3۸۹میلیارد ریال و سود خالص هر سهم به  1.005به 

 ریال بوده است. 260میلیارد ریال و سود خالص  53۹میلیارد ریال، سود عملیاتی  ۹50شود که فروش کوارتر دوم می

کنید، بوده است. همانطور که مالحظه می درصد 60درصد و در کوارتر دوم  50حاشیه سود ناخالص شرکت در کوارتر اول 

ها موجب شده تا حاشیه سود شرکت در مسیر صعودی مقدار فروش افت کرده اما رشد نرخمبلغ فروش بواسطه کاهش 

 قرار داشته باشد. 

، 274، تیر 27۹، خرداد 373، اردیبهشت 366گفتنی است، کنور در سال جاری موفق شده تا بدین جای کار )فروردین 

میلیارد ریال فروش محقق کند که در قیاس با عملکرد  2.۸10( 510، آذر 7۸، آبان 260، مهر 30۹، شهریور 276مرداد 

 ۸۹3دهد. کنور تا بدین جای کار، درصدی را نشان می 70د ریالی(، رشمیلیارد  1.664دوره مشابه سال گذشته )فروش 

رخ فروش هزار تن آن را به فروش رسانده است. ن 203و  511هزار تن گندله تولید نموده و  26۹هزار تن کنسانتره و 

ال در ری 5.316.654و  4.721.475ریال، در مهر ماه  4.576.723و  2.۸07.0۸6ماه به ترتیب کنسانتره و گندله در تیر

ریال و میانگین  5.61۹.213و  3.267.۸13ماه ابتدای سال  ۹ریال و میانگین نرخ  7.327.7۸۸و  3.۸00.000ماه آذر

 ریال بوده است.  4.262.۹22و  2.50۸.544به ترتیب  ۹6نرخ فروش کل سال 

 ۹7وابسته به صبانور در سال  جاریاستخراج سنگ آهن در معدن ب تیظرف ،یطیمح ستیز یبا اخذ مجوزها، نکته مهم

در  دیعامل صبانور گفت: طرح احداث کارخانه جدریمد یمحمد کالنتر .دیتن خواهد رس ونیلیم 2هزار تن به  750از 

گندله صبانور در  دیتول. شودیآغاز م ۹7تن از سال  ونیلیم 5/1به  شیگندله و قابل افزا ونیلیم کی تیصبانور به ظرف

 ونیلیم 4/1به حدود  ۹7کنسانتره سنگ آهن در سال  دیتول .رسدیهزار تن م 500به  یهزار تن فعل 120از  ۹7سال 

 کنور تا پایان سال در دسترس خواهد بود.  ریالی 1.000، سود ایجاد نشوداگر مشکلی در بخش فروش . دیتن خواهد رس
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میلیون ریال-فروش ماهانه تامین مواد اولیه فوالد صبانور 

۹6درآمد سال  ۹7درآمد سال 



 

 تحلیل بنیادی

 شرکت پتروشیمی فجر )نماد بفجر(

 مقدمه

به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در تهران به ثبت رسید که در سال  1377پتروشیمی فجر در سال شرکت 

 شروع به فعالیت نمود. 13۸7به منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام منتقل و از ابتدای سال   13۸6

به  13۹4ا در سال فارس واگذار و نهایتاین شرکت به هلدینگ خلیج 13۸۸در سال  44های اصل در راستای سیاست

 سهامی عام تبدیل شد.

 باشد.درصد می 10در بورس تهران انجام و در حال حاضر شناوری سهم حدود  6/7/13۹4پذیرش شرکت در تاریخ 

 ظرفیت تولید

های اسمی و عملیاتی به ای( و در ظرفیتبر اساس تولید ساعتی )لحظه 2و فجر1محصوالت تولیدی در دو مجتمع فجر 

 باشد:یشرح زیر م

 محصول
واحد سنجش 

 به ساعت
 2فجر 1فجر

جمع ظرفیت 

 اسمی

جمع ظرفیت 

 عملیاتی

 1147 14۹5 660 ۸35 مگاوات برق

 16۹0 177۸ ۸40 ۹4۸ تن بخار

 51000 51000 24000 27000 نرمال مترمکعب ازت

 37000 40500 12000 2۸500 نرمال مترمکعب اکسیژن

 32۹ 374 0 374 نرمال مترمکعب آرگون

 33500 33500 1۸000 15500 نرمال مترمکعب هوای ابزار دقیق

 66000 6554۸ 30000 3554۸ نرمال مترمکعب هوای سرویس

 ۹750 10530 5460 5070 مترمکعب Roآب 

 3735 3735 1440 22۹5 مترمکعب Dmآب

 ۹۸0 ۹۸0 5۸0 400 مترمکعب آب سرویس

 375 375 125 250 مترمکعب آب بهداشتی

 2250 2۸۸5 1535 1350 مترمکعب بویلرآب خوراک 

 



 

سوز و فروش گاز ، کوره زبالهHTDS، تصفیه فاضالب سنگین LTDSفروش خدمات شرکت شامل تصفیه فاضالب سبک 

 باشد.های پتروشیمی میخوراک به شرکت

 سهامداران

 درصد سهام تعداد سهام سهامدار

 60 3.۸76.740.227 صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 30 1.۹4۹.۹۹۹.۹۸7 سرمایه گزاری سهام عدالت

 10 673.356.7۸6 سایر سهامداران

 100 6500.000.000 جمع کل



 

 بینی تولید و مقدار فروش پیش

های های خالی تولید به دنبال کشف بازار جدید برای فروش محصوالت و استفاده از ظرفیتبا توجه به وجود ظرفیتشرکت 

 در دو بخش کلی زیر می تواند انجام شود:باشد که تولید خود می

های سلمان فارسی، پتروکیمیای ابن های در حال احداث در منطقه از جمله پتروشیمیاتعقاد قرارداد با شرکت -

 سینا، ارگ، کورش، مدبران شیمی

های حل صرفا به سالاحتمال افزایش فروش از این م ۹6ها تا پایان سال های فیزیکی انجام شده پروژهبا توجه به پیشرفت

 گردد.آتی موکول می

، 2و1های خارج از منطقه ویژه شامل پاالیشگاه گاز بید بلندانعقاد قرارداد فروش برق و یوتیلیتی به شرکت -

 باشد.تاسیسات دریایی بندر امام و پتروشیمی گچساران می

 افزایش فروش برق به شبکه برق سراسری. -

 شروع پروژه نام شرکت
ان بهره پیش بینی زم

 برداری
 درصد پیشرفت

 16 1401 13۸۹ سلمان فارسی

 12 1401 13۹0 ارگ

 ۸ 13۹۹ 13۹1 کوروش

 ۸1 13۹۸ 13۹2 ابن سینا

 13 13۹۸ 13۹1 مدبران شیمی

 ۹ 13۹۸ 13۸۹ سرتیپ رسولی

 

 های فروشبینی نرخپیش

های سال گردد. مبنای این نرخ بر اساس نرخنرخ فروش کلیه محصوالت توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابالغ می

 بوده که مقرر شده بر اساس وزنی از عوامل نرخ گاز، نرخ آب و مواد اولیه، نرخ ارز و نرخ تورم تعدیل و اعالم شود.  ۹2

ها است که با نرخ دو شود که ناشی از فروش مازاد بر قرارداد شرکتهای واقعی فروش انحرافاتی دیده میدر بررسی نرخ

 گیرد.برابر صورت می



 

های برابر نرخ 13۹7باشد و آخرین نرخ اعالمی شرکت در آذرماه می 13۹3آخرین نرخ تعدیل شده اعالمی مربوط به سال 

 باشد.می ۹3سال 

 

کننده های مصرفمحصوالت به عواملی مثل نرخ بازده دارایی شرکتنرخ گزاری  ۹7بر اساس نظر شورای رقابت در سال 

تواند تفسیرهای کنندگان ارتباط داده شده است که میکنندگان و تولیدهای مولد مصرفیوتییلیتی بورسی و دارایی

 باشد.بهم میمتفاوتی داشته و در سود و زیان شرکت اثرات با اهمیتی داشته باشد و به همین دلیل نرخ گزاری جدید م

 

 مواد اولیه مصرفی و سربار تولید

ریال به ازای هر مترمکعب  1677۸معادل  ۹7مواد اولیه مصرفی شرکت آب خام دریافتی است که با افزایش نرخ در سال 

 شود.محاسبه می

 باشد.در بخش سربار عمده هزینه مربوط به هزینه انرژی، سوخت و استهالک می

گزاری نرخ هر گونه تغییر نرخ یا مبنایباشد و ریال به ازای هر متر مکعب می 1.505معادل  7۹بهای گاز مصرفی در سال 

 باشد.های شرکت میاز ابهامات و ریسک



 

 مالیات

 ۹7و مکاتبات انجام شده با سازمان امور مالیاتی از سال  3/11/۹6مورخ  5320۹ت /13۹1۸۹استناد مصوبه شرکت به 

ساله  دانسته که در صورت عدم تایید سازمان امور مالیاتی به هر میزان منجر به کاهش سود  20مشمول معافیت مالیاتی 

 گردد.شرکت می

 

 های شرکتبدهی

 هاوام -

باشد که با نرخ یورو می1.460.0۹0معادل  ۹7شرکت در تاریخ آخرین ترازنامه منتهی به شش ماهه سال مانده وام ارزی 

 میلیون ریال(12۸.634)معادل ریال تسعیر شده است.  ۸۸.100یورو 

 هاسایر بدهی -

باشد که فارس میبابت بدهی ارزی دوران ساخت به پتروشیمی خلیج ۹7عمده بدهی شرکت درپایان شش ماهه سال 

 20.423ریالی و درهم  ۸۸.100باشد و بر اساس نرخ یورو درهم امارات می ۸۹.360.45۹یورو و  1۹.۹77.۸76معادل 

 ای برای پرداخت این بدهی مد نظر دارد.ساله 3میلیون ریال تسعیر شده است و شرکت برنامه 3.5۸5.060ریالی معادل 

غیرعملیاتی  فارس منجر به تغییر مثبت یا منفی در سوداسبه بدهی ارزی به پتروشیمی خلیجهر گونه تغییر در مبنای مح

  گردد.دوره می

 

 98بینی درآمد هر سهم در سال پیش

 مفروضات:

درصد سهم فروش به  ۸5بوده واز این مقدار حدود  ۹7درصدی نسبت به سال  10تولید برق شرکت با رشد میزان 

 درصد سهم فروش به شبکه در نظر گرفته شده است. 15ها و شرکت

 باشند.می ۹7میزان تولید و فروش سایر محصوالت بدون افزایش معادل سال 



 

 درصد اضافه شده است. 25رخ آب و گاز مصرفی نیز به میزان درصد و ن 25نرخ فروش کلیه محصوالت به میزان 

 هیچگونه تعدیلی صورت نگیرد. ۹7تا  ۹3در نرخ فروش محصوالت و مواد اولیه سال های 

 درصد لحاظ شده است. 30ها به میزان نرخ تورم و افزایش سایر هزینه

 ۹۸ریال و برای سال  123.2۸۸سنا در روز به مبلغ  های ارزی معادل میانگین ماهانه نرخ یورونرخ تسعیر ارز برای بدهی

 باشد.می 34.272  ریال  2۸.560در نظر گرفته شده است. این رقم برای درهم امارات به ترتیب  147.۹46معادل 

1395139613971398عنوان

14,411,97314,945,51615,528,38220,734,135درآمد

 9,420,128- 7,658,610- 7,204,856- 6,503,955-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

7,908,0187,740,6607,869,77211,314,007سود ناخالص

%55%51%52%55حاشیه سود ناخالص

 456,046- 341,546- 289,424- 267,743-هزینه های اداری عمومی و فروش

508,582417,41869,51069,510سایر اقالم عملیاتی

8,148,8577,868,6547,597,73710,927,471سود عملیاتی

%53%49%53%57حاشیه سود عملیاتی

 157,953- 69,734- 114,845- 442,798-هزینه مالی

 727,331- 1,481,485- 1,810,544-سایر اقالم غیرعملیاتی

7,706,0595,943,2656,046,51710,042,187سود قبل از مالیات

 1,355,695- 816,280-0مالیات

5,943,265 7,706,059سود خالص  5,230,238   8,686,491  

       1,336            805          914سود هر سهم

%42%34%40%53حاشیه سود خالص

صورت سود و زیان

 

 باشد.میصرفا برای مقایسه بینی صرفا بر اساس مفروضات و ارقام پیش

 ۹7های آتی و تفسیرهای متعدد از بخشنامه ابالغی  سال گزاری سنوات قبل و سالبا توجه به ابهامات فراوان در نرخ

 ها بررسی و تعدیل گردد.شود سود پیشنهادی هر سهم پس از اعالم نرخشورای رقابت توصیه می

 



 

  تایم فریم روزانه –تحلیل تکنیکال پتروشیمی فجر )بفجر( 

(، شاهد شکست سد مقاومتی و ورود 1ساله در کانال شماره ) 2در نماد پتروشیمی فجر، پس از یک دوره نوسان قیمتی 

( ادامه داشته 2سهم به باند دوم صعودی هستیم. بنابراین این انتظار وجود دارد که روند نوسانی مذکور در کانال شماره )

بینیم که بفجر در یک مثلث قائم الزاویه محصور شده و در نتیجه پیشروی سهم وتاه مدتی میباشد. در بررسی وضعیت ک

ریالی است.  7.۸50ریالی( منوط به شکست سقف مثلث یاد شده در محدوده  10.000 – ۹.700تا سقف کانال )محدوده 

ریالی و رعایت حد ضرر  7.۸50توانند با شکست مقاومت گرانی که قصد سرمایه گذاری در این سهم را دارند، میمعامله

 ریالی، وارد معامله خرید شوند.   6.۹00

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 ایران و انرژی بورس کاال ماهدی سوم گزارش معامالت هفته

 رینگ صنعتی 

که خرید آن برای در هفته گذشته با وجود عرضه گسترده محصوالت فوالدی به خصوص شمش بلوم فوالد خوزستان 

رونق این رینگ بودیم اما ادامه این روند با توجه به نزدیک شدن به سقف قیمتی  شاهدکلیه افراد دارای کد مجاز بود، 

در بازار   میتنظ یتخصص تهیکم شنهاداتیپرسد. از روز دوشنبه د بازارهای داخلی به نظر بعید میمحصوالت و نیز رکو

افزایش یافت، خرید کلیه  تن 110به فوالدی طویل بورس کاال عمال اجرایی شد به طوری که حداقل خرید محصوالت 

آهن  نرخ شاهد آن بودیم که قیمت پایه برای تقاضاکنندگان بالمانع گشت و همچنین در تعیینمحصوالت به جز ورق 

درصد قیمت میانگین موزون قیمت پایه تیرآهن و میلگرد قرار  ۸۹اسفنجی نصف شمش فوالدی و قیمت شمش بلوم 

 گرفت.

بورس کاال رقم  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 251.۸۹0از  شیعرضه ب 1۹/10/۹7به چهارشنبه  یدر هفته منته

معامله شد  یدر تاالر صنعت تایکه نها یداشت البته رقم شیتن افزا ۹۸.12۸خورد که نسبت به هفته گذشته حدود 

 315.170معادل  یبرابر 25/1حدود  یداشت و با تقاضا شیافزا ،تن 116.072قبل تن بود که نسبت به هفته  1۹4.1۹0

 رو گشت. بهتن رو



 

 

   * : محصول معامله نشده است.

 

 بود.  یتن محصوالت فوالد 220.450در هفته گذشته مربوط به  یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

زنجان  یرو ،قشم یرو یایذوب اح و انیرانیا یرو عیگسترش صناشرکت  یدیتول یتن شمش رو 400 یبخش رو در

 . ای در این بخش صورت نگرفتاما هیچ معاملهعرضه شد 

رو بهعرضه شد که با عدم استقبال تقاضاکنندگان رونیز  پارت پاسارگاد انیپارستن شمش سرب  100در هفته گذشته 

 گردید.

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

HB38,67042,1819/08-10/00

HC37,03037,0370/029/25

CB42,97148,25412/29-10/00

G57,67272,61725/912/29

T78,622110,71440/823/28

_*015,0000013,276آهن اسفنجی _ _8/46

28,62528,6250/00فوالد خوزستان2,461,750,00096,00096,00086,000شمش بلوم

31,82534,6318/822/42ذوب آهن اصفهانتیرآهن

31,89733,3834/663/43ذوب آهن اصفهانسبد مخلوط

_*32,163پرشین فوالد آریا _ _2/73

تولیدی فوالد سپید 

فراب کویر
32,16332,1630/002/73

32,16332,1630/002/73فوالد کرمان

32,60332,6030/004/13فوالد آذربایجان

فوالد خرمدشت 

تاکستان
32,163*_ _ _2/73

2/96-185,901186,4060/27شمش 

1/49-198,272201,8081/78بیلت

3/57-531,637531,6370/00ملی مس

فرآوری مس 

درخشان تخت گنبد
515,687*_ _ _-4/48

3/50-549,770549,7700/00ملی مس

_*550,470گیل راد شمال _ _-3/50

_*550,470دنیای مس کاشان _ _-3/50

_*550,470کابلسازی افق البرز _ _-3/50

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
7,429,848,814251,890315,170194,190

ارزش معامالت 

نسبت به قبل 81 

درصد رشد داشته 

است

مفتول

مس

کاتد

151,081,02027,4404,7802,280

انواع ورق

آلومینیوم ایران

میلگرد/تیرآهن

میلگرد

659,364,3403,5005,1003,500 آلومینیوم

فوالد مبارکه

1,091,899,53439,71075,90032,670

3,065,753,92069,740133,39069,740



 

محصوالت  نینسبت تقاضا را در ب نیشترینسبت به عرضه، ب یبرابر 1/5یمخلوط ذوب آهن اصفهان با تقاضاتیرآهن  سبد

با ورق گالوانیزه فوالد مبارکه اصفهان نسبت تقاضا به عرضه مربوط به محصول  یهفته داشت. رده بعد نیعرضه شده ا

 نسبت به عرضه بوده است.  یبرابر 7/3 یتقاضا

 

پلیمریرینگ   

 

صاص          صد ارزش معامالت را به خود اخت شترین در صاری پلی اتیلن ترفتاالت بی ضه انح شیمی تندگویان به علت عر پترو

 اند.ارزش معامالت را داشته درصدداد و پتروشیمی امیرکبیر و مارون به ترتیب بعد از تندگویان بیشترین 

 

 گذشته در نمودار باال مشهود است. رشد کمتر از نیم درصد ارزش معامالت محصوالت پلیمری در هفته 
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ارزش معامالت پلیمری میلیون ریال



 

 

 

 

حجم تقاضااا نساابت به هفته گذشااته کاهش داشااته درحالیکه ارزش معامالت افزایش یافته که خود حاکی از افزایش   

ها حجم عرضااه نیز افزایش یافته اساات که نمایانگر افزایش تمایل تولیدکنندگان ها اساات. به دنبال افزایش قیمتقیمت

 باشد.می محصوالت با قیمت باالتربرای عرضه 

  

 رینگ شیمیایی

 

در رینگ شیمیایی میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است. نرمال بوتانول، 

درصد رقابت  3و  5، 23، 5۸دی اتیلن هگزانول، دی اتیلن گالیکول و منواتیلن گالیکول پتروشیمی شازند به ترتیب با 

ریال بیشترین درصد رقابت را در هفته گذشته  11.124و  4۸۸52، 42.404، ۸7.527، 6۹.3۹2های با قیمت پایه
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میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت در رینگ شیمیایی

تقاضا میزان عرضه حجم معامالت



 

اند و تقاضایی بر روی منواتیلن گالیکول پتروشیمی فرسا شیمی و مروارید، آروماتیک سنگین و پارازایلین پتروشیمی داشته

 .و مابقی محصوالت در این رینگ بر روی قیمت پایه معامله شدندبرزویه نبوده 

 

یهای نفتوردهرینگ فرآ  

 

 

شایان ذکر است بعد از دو  ،های نفتی در طول دو هفته گذشته کاهش یافتهالت وکیوم باتوم در رینگ فرآوردهحجم معام

هفته معامالت قیر در این رینگ مجددا شروع به کار کرده است. ارزش معامالت قیر عرضه شده توسط نفت پاسارگاد، 

 باشد.هزار ریال می 257.733.400ریال،  24.450اردکان با قیمت پایه پاالیش نفت جیران  پاالیش نفت کرمانشاه و
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ارزش معامالت وکیوم باتوم به میلیون ریال



 

 رینگ صادراتی

 

بوده، که عمده معامالت انجام شده  6070بخش عمده حجم معامالت در رینگ صادراتی در هفته گذشته مربوط به قیر

 ۸5100بوده است و همچنین قیر ریال  2۸.254و پاالیش قیر کسری با قیمت پایه  21.750توسط نفت جی با قیمت پایه 

 معامله شد. 21750عرضه شده توسط نفت جی و پاسارگاد اراک با قیمت پایه 

 

 رینگ کشاورزی

 

ریال  12.040درصد رقابت با قیمت پایه  16( ایالم با 33)ماده ایرزی در هفته گذشته تنها ذرت دانهدر رینگ کشاو

 معامله شد.
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دی ماه14تا ۸ دی21تا 15



 

 انرژی

 :شودبه شرح ذیل ارائه می ماهدی سومدر هفته معامالت بازار انرژی بررسی اجمالی 

 

 محصول معامله نشده است. * :

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(

حجم 

عرضه )تن(

حجم  

تقاضا)تن(

حجم 

معامله 

شده)تن(

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

میانگین 

معامله

درصد 

رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت پایه 

نسبت به 

هفته قبل

38,70038,7000/000پاالیش نفت کرمانشاه61,920,0001,8601,2401,240رافینت

_پاالیش نفت بندرعباسسبک _ __ _ __ _ __ _ _

37,80637,806011پاالیش نفت تهرانسنگین

59,38559,3850/007پتروشیمی بوعلی سینا

44,59744,5970/001پاالیش تبریز

18,04218,49122پتروشیمی شیراز

18,04218,04202پتروشیمی زاگرس

18,04218,04202پتروشیمی فن آوران

_*43,288پاالیش اصفهان _ _0

43,28843,2880/000 پاالیش بندرعباس

_*43,288پاالیش تبریز _ _0

_*43,288پاالیش شیراز _ _0

43,28843,2880/000پاالیش تهران

32,87932,87900پاالیش اصفهان400

37,71737,71700پاالیش تهران

37,71737,71700پاالیش اصفهان

37,71737,71700پاالیش تبریز

_*37,717پتروشیمی بیستون _ _0

36,00036,00000پاالیش کرمانشاه

_*31,974پاالیش تبریز _ _0

_*31,974پاالیش شیراز _ _0

32,57832,70100پاالیش اصفهان410

*32,57865,798102پاالیش اصفهان406

*41,58941,5890پاالیش اصفهان

*1-41,59241,100پتروشیمی بیستون

38,39938,39900پاالیش اصفهان

10-38,39938,000پتروشیمی بیستون

36,00036,00000پاالیش کرمانشاه

118,706,10140,5265,9753,731سایر

 کل معامالت 

انرژی
927,418,95683,00026,68022,614

ارزش 

معامالت 

39 درصد 

کاهش

404

503

آیزوریسایکل

470,155,818حالل

متانول

نفتا

ریفورمیت

402

18,10110,3489,298

502

90,904,8008,7002,1002,100

67,854,3576,9904,4853,713

56,709,0003,3601,5001,500

61,168,8803,4651,0311,031



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 
 

 شد. تمدید دیگر ماه 30 برای سرمایه بازار سکاندار عنوان به محمدی شاپور حکم بورس، عالی شورای رای با

 

 سازیخودرو و قطعه

 یبرا یمشکل ها،میاعالم کرد با وجود تحر ،یاهیوزارت صنعت با صدور اطالع

آمده است:  هیاطالع نیدر ا وجود نخواهد داشت. ندهیخودرو در سال آ دیتول

اشتغال  نیو همچن یناخالص مل دیصنعت در تول نیبا توجه به نقش مهم ا

 نهیگرفته با خودروسازان در زم ورتص یزیرکشور، وزارت صنعت با برنامه

 یخودروها ژهیانواع خودرو به و دیتول یبرا ازیمورد ن یقطعات و اجزا نیتام

فروش خودرو از شیانجام تعهدات مربوط به پ ینسبت به امسال برا دیتول شیشاهد افزا ندهیاقدام کرده و سال آ راژیپر ت

 اتفاق نخواهد افتاد. ندهیسال آ خودروها در نیا دیدر تول یگونه خلل چیشود هیم دیبود و تاک میخودروسازان خواه یسو

 

هزار میلیارد تومان نقدینگی در  12طبق اخبار منتشر شده، دولت قصد دارد 

ای که اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. بر این اساس، در جلسه

سازان و وزیر صنعت و معدن برگزار شده، وزیر وعده تزریق این میان قطعه

سازان گو با قطعهوجمهور نیز آن را در گفتمبلغ را داده و گویا معاون اول رئیس

هزار میلیارد تومان به  4بر این اساس قرار است ابتدا  .ده استتلویحا تایید کر

هزار میلیارد  2دو خودروساز بزرگ کشور پرداخت شود و سهم هر کدام نیز 

سازان، در نظر گرفته شده که جمع میلیون یورو با اولویت پرداخت مطالبات قطعه ۸00بر این، عالوه  ..تومان خواهد بو

 هزار میلیارد تومان است.  12ن قیمت یورو در سامانه نیما( چیزی حدود این دو )با در نظر گرفت

 



 

 ییخودروها ران،ی: تالش شده تا بعد از خروج پژو از اگفت خودرورانیا رعاملیمد

 یشرکت فرانسو نیقرارداد ذکر شده بود در داخل و بدون حضور ا نیکه در ا

 یشرکت فرانسو نیبدون حضور ا ندهیسال آ 301اساس پژو  نیشود که بر ا دیتول

که  ردیگیصورت م ییدر مورد خودروها یسازیداخل به بازار عرضه خواهد شد.

در داخل در  200۸راستا ساخت پژو  نیداشته باشند و در ا ییباال دیتول راژیت

 دیفروش جدشیپ زین ندهیدو هفته آ یط: تیکه زارع گف مرحله بعد قرار دارد.

  انجام خواهد شد.

 

 هابانک

ارز  ریحاصل از تسع یبا کمک درآمدها ۹7ها در سال بانک هیسرما شیافزا: گفتمجلس  یاقتصاد ونیسیکم سییر

 انجام خواهد شد.

 بر بالغ ارزش به ملک رقبه 32۸ فروش به موفق مزایده، ۸5 برگزاری با ۹7 سال نخست ماه ۹ در ایران صادرات بانک

  .است شده ریال میلیارد هزار 3

 

 محصوالت شیمیایی

 را تحریم زدن دور هایراه کشور پتروشیمی واحدهای: گفت پتروشیمی امور در نفت وزیر معاون

  .کندنمی ایجاد واحدها فعالیت در خللی کشور کنونی المللیبین شرایط و بلدند

 

سعید محبی فرد، معاون مالی و اقتصادی هلدینگ خلیج فارس درخصوص رشد تولید استایرن 

روزه  25گیری در زمان پتروشیمی پارس موفق شد کاهش چشم گفت:« پارس»مونومر 

اورهال واحدهای استایرن مونومر و اتیل بنزن داشته باشد، که این موضوع برای شرکت حایز 

توانست با ثبت رکورد جدید تولید « پارس»اهمیت بوده است. همچنین با اورهال انجام شده، 

درصد تولید برساند. به گفته وی، از این پس پتروشیمی پارس  105واحد را برای اولین بار به ظرفیت استایرن مونومر این 

 د.دههای مالی آینده خود را نشان میتدرصد باالتر از ظرفیت گذشته خود تولید خواهد نمود و این موضوع در صور 20با 



 

 فارسخلیج ستاره پاالیشگاه سوم فاز سازیبنزین شبخ تکمیل از نفت پاالیش صنعت کارفرمایی صنفی انجمن دبیرکل

 خلیج ستاره پاالیشگاه سوم فاز و است رسیده روز در لیتر میلیون 105 به اکنون کشور بنزین تولید: گفت و داد خبر

 .شودمی افتتاح رسما امسال فجر دهه در فارس

 

 ارتباطات

 دهیاستان کشور را به صورت مزا 11فقره از امالک مازاد خود در  122در نظر دارد  رانیمخابرات ا

 تیریشرکت مد ران،یالملل شرکت مخابرات انیامور ب و یبه گزارش روابط عموم به فروش برساند.

ک مازاد خود را از جمله در نظر دارد تا امال رانیاز شرکت مخابرات ا یندگیبه نما ریسامان سازه غد

لرستان،  الن،ی، خوزستان، فارس، کردستان، گی، تهران، خراسان رضوالمیالبرز، ا یهادر استان

 د.به فروش برسان یعموم دهیمزا قیرا از طر یو مرکز مازندران

 

 رایانه

 یهااساس تعداد تراکنش نیمنتشر شد. بر ا ۹7شاپرک مربوط به آذر ماه سال  یگزارش اقتصاد

دهد متوسط یریال بوده که نشان م ونیلیم اردیلیم 2 یعدد به ارزش ریال اردیلیم ۸5/1شاپرک 

اما  شیها نسبت به آبان افزاریال بوده است. تعداد تراکنش ونیلیم 0۸/1ارزش هر تراکنش 

 یاست که بانک مرکز یدیجد نیکه علت آن قوان افتهیهر تراکنش به طور متوسط کاهش  شارز

 بانآدر  از چرخه اقتصاد حذف شده است. یفاده از دستگاه پوز جهت انتقاالت بزرگ بانکواقع است در اعمال کرده است.

در  شیرکسهم به خود گرفته است.  یها روند منفو حاال تعداد تراکنش میها بودشاهد کند شدن آهنگ رشد تراکنش

 یدرصد بوده و به لحاظ سهم مبلغ ۸/۸بوده و در آذر درصد  10ماه از تعداد تراکنش ها آبان

درصد بوده  2/12آبان  یسپ مبلغسهم  درصد بوده است. 3/15درصد و در آبان  14در آذر 

بوده است.  یاست که صعود یچند ماه یاست. روند درآمد دهیدرصد در آذر رس 7/14که به 

آذر  یهادرصد در مبلغ تراکنش ۸/۹درصد و رتاپ  24درصد، سهم پرداخت  2/۹سهم آپ 

 ت.بوده اس

 

 

 



 

 سازیانبوه

 یک سالیانه تولید به کشور نیاز اعالم ضمن تهران سازانانبوه انجمن مدیره هیات عضو

 و شدیم روهروب مسکن تولید کاهش با گذشته هایسال: گفت مسکونی، واحد میلیون

 دارد. وجود کشور در مسکونی واحد میلیون 5/3 میزان به تقاضایی انباشت اکنون

 

 سیمان

دات کلینکر به کشور سیمان خوزستان اعالم کرد: با توجه به اینکه اخذ مجوز وار

در شرف نهایی شدن  العمارهارضاندازی پروژه آسیاب سیمان عراق جهت راه

کلینکر  برگزاری مناقصه محدود خریدنسبت به  ارض العمارهباشد، شرکت می

 ت.نموده اساقدام مصرف یکسال خود تن جهت  600.000 به میزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یاداشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


