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آغاز کرد و این در  به ویژه شاخص کل هانشینی شاخصماه را با فشار عرضه و عقبازار سرمایه نخستین هفته از بهمنب

های موسوم به دالری، نشان داد که وضعیت تا مقطع ماهانه در اغلب صنایع به ویژه گروه 9های شرایطی است که گزارش

های سیاسی و خبر تجاوز تنش»جهت برخی از عوامل و شایعات نظیر کنونی نرمال و قابل دفاع بوده است. اما به هر 

 سازمان بورسجدید  هیابالغ» و« ازی و بانکداریصنعت خودروس 2های ش ضعیف شرکتگزار»، «اسرائیل به خاک سوریه

ژه روز در وضعیت بازار هفته گذشته به وی« ی برای خرید اعتباریحساب مشتر یموجودقرار دادن  مدنظر درخصوص

هزار واحدی  167در بولتن شماره اخیر به این نکته اشاره شد که در صورت عدم شکست مقاومت  دوشنبه موثر بوده است.

بینی روند آتی بحث کنیم، اما پیش از اینکه درخصوص بازار و پیششاخص، بازار در مسیر اصالح قرار خواهد گرفت. 

 هیم داشت.ها و تحوالت نماگرهای مهم بورسی خوانگاهی به شاخص

در یک رفتار « ورس اوراق بهادار تهرانبشاخص »ماه را در حالی پشت سر گذاشتیم که از بهمن نخستین هفته

حدی به کار وا 162.941واحدی عقب نشست و در نهایت در ارتفاع  162واحدی تا کانال  2.654غافلگیرکننده با افت 

 6/1 افت، ماه به ثبت رسیدسوم دیواحدی که در پایان هفته  165.595این رقم در قیاس با عدد خود خاتمه داد. 

ر با هزار واحدی براب 167که سد مقاومتی درخصوص آخرین وضعیت شاخص کل باید گفت دهد. درصدی را نشان می

رسد روند ه نظر میبسقف کانال نزولی، مانع از پیشروی بازار شده و با توجه به گارد منفی شکل گرفته در روزهای اخیر، 

گیری در بازار را دارید، بهتر واحدی ادامه داشته باشد. بنابراین اگر دیدگاه نوسان 159 – 158دوده اصالحی بازار تا مح

به لحاظ انتخاب  نکته توجه کنید. نکته اول اینکه برای خرید نهایت وسواس را چه به لحاظ انتخاب سهم و چه 2است به 

ه شده، پایبند ضرر لحاظ کنید و به اعداد در نظر گرفتقیمت به خرج دهید. و نکته دوم اینکه برای معامالت خود حد 

 باشید.

وضعیت بهتری نسبت به شاخص کل داشته و بدون تغییر با اهمیت به که  را داریم «وزنهم»شاخص اما در سوی دیگر، 

واحدی آغاز نمود و در  29.292وزن کار خود را در ارتفاع بر اساس این گزارش، شاخص همکار خود خاتمه داده است. 

واحد )معادل  19وزن برابر با شاخص هم بازدهیواحدی به کار خود خاتمه داد. در نتیجه باید گفت  29.311محدوده 

واحدی  1.983داشته باشیم. شاخص فرابورس تهران در حالی با رقم  Ifexای به رصد( بوده است. و در انتها اشارهد 06/0

واحدی در مسیر اصالحی قرار گرفت و در پایان هفته در ارتفاع  2.000ز ورود موقت به کانال پس ا آغاز به کار کرد که



 

 (3)ماه ابتدایی بهمندر پایان هفته  Ifexبنابراین باید اذعان داشت که بازدهی واحدی به کار خود خاتمه داد.  1.980

 درصد( بوده است.  -15/0واحد )معادل 

 

 بررسی بازار

های مختلف های گروهر گزارشگرچه دای خواهیم داشت. های میان دورهگزارش بولتن نگاهی به کلیت در این شماره از

و سنگ ها های مختلف منتشر شده است. در فوالدیابهامات متفاوتی وجود دارد با این حال عملکرد چشمگیری از گروه

هایی نظیر فوالد آلیاژی ایران و فوالد فوالد تشرکهای این گروه مواجه بودیم. نواز شرکتبعضا با گزارش چشمها آهنی

ا انتظار بود اما بکاوه دست پُر آمدند. در فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، سنگ آهن گلگهر و چادرملو گزارش ها مطابق 

 های ضعیفی را منتشر نمودند. د صبانور و فوالد هرمزگان گزارشهایی نظیر فوالشرکت

 

پتروشیمی زاگرس گزارش نسبتا اما  پابرجاستگرچه ابهام نرخ یوتیلیتی  سازاندر گروه پتروشیمی و در شاخه متانول

خوبی را منتشر نمود. در پتروشیمی خارک به دلیل افت مقدار و نرخ فروش، گزارش چندان جذابی را شاهد نبودیم. در 

سناریو  2های خود را تحت خراسان، کرمانشاه و شیراز گزارش پتروشیمی پردیس،شرکت  4های تولیدکننده اوره، شرکت

ها نشان داد که قیمت این این گزارش منتشر نمودند. )در بازار داخلی( اورهفروش بر سر تعیین نرخ  با دولت بواسطه نزاع

ماهه  9شرکت پتروشیمی شازند و پتروشیمی پارس نیز عملکرد  2ها جای اصالح خاصی ندارد. در این گروه دست سهم

پائین بودن نسبت قیمت به درآمدها، شرکت کاهش یافته بود اما به دلیل  2خود را به بازار مخابره نمودند. حاشیه سود هر 

  شرکت متصور بود.  2ی را برای این توان اصالح چنداننمی

 

پاالیشگاه اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، شیراز و الوان سودهای خوبی در کوارتر  6های نفتی، هر در گروه فرآورده

ماه نخست سال سود  6ها در فصل پائیز به اندازه بینیم که این شرکتها میسوم سال محقق نمودند. در بررسی گزارش

های پاالیشی از اختالف ارزش موجودی پایان در این خصوص باید توجه داشت که سود خالص شرکتاند. کرده شناسایی

بنابراین سودهای محقق شده در کوارتر سوم تکرارپذیر نیست و از طرف دیگر افت دوره با ابتدای دوره نشات گرفته است. 

ها بویژه در پاالیشی ttmشود. با این حال پایانی سال میها در فصل وی شرکتکرک اسپرد را داریم که مانع از سود ق

 ها را انتظار داشت.توان کاهش قیمتی در سطوحی است که نمیهای اصلشرکت

 

 

 پتروشیمی

 ی نفتیهافرآورده



 

 

ها کمی بانک تسعیر ارز دربحث به نظر ماهه صادر نشد.  9های در گروه بانکداری، سیگنال مثبت خاصی از گزارش 

صورت تغییر نرخ  ت در گزارش تفسیری در مورد درآمدهای ارزی و مبادالت آن گفته درتجار پیچیده شده است. بانک

بینی محسوسی پیشنصورت تغییر ای در غیر، باشدریال، رشد قابل توجهی متصور می 42.000اعالمی بانک مرکزی از 

دست انجام  های بانک درگذاریسرمایههای ثابت و گفته شده مراحل ارزیابی دارایی در مورد افزایش سرمایه .گرددنمی

از طرف دیگر شایعاتی درخصوص بر باشد. ها، فرایندی زمانرسد اجرایی شدن افزایش سرمایه بانکبه نظر میباشد. می

گفته رسد. اند، به گوش میههایی که در بازپرداخت تسهیالت با مشکل مواجه شدعودت جرایم بانکی اخذ شده از بنگاه

سال  5ها باید طی ین موضوع در مجلس و شورای نگهبان در دست بررسی است و اگر تبدیل به قانون شود بانکشود امی

در مجموع باید گفت که نمادهای این گروه به روی محور شایعات و اخبار حرکت  .بازگشت سودها را مستهلک کنند

 نعت فعال هستند، الزامی است.گرانی که به روی صکنند. بنابراین رعایت حد زیان توسط معاملهمی

 سیمان

با این  .دهدهای کنونی سهم از جذابیت این نمادها خبر میها نسبت به قیمت، عملکرد برخی از شرکتیدر گروه سیمان

در بازار  گردد.می مطابق با الگوی سنتی باز زمستان حال نگرانی اصلی در نمادهای سیمانی به ضعف تقاضا در فصل

در صورت  باشد کهها مطرح میهای سیمانی از محل تجدید ارزیابی داراییهایی درخصوص افزایش سرمایه شرکتزمزمه

هایی نظیر سیمان توان یک موج صعودی را در نمادهای سیمانی انتظار داشت. در این گروه شرکتصحت این موضوع، می

 س و خوزستان از نظر بنیادی وضعیت مساعدتری دارند.خوزستان، بهبهان، ارومیه، غرب و سیمان فار

 دارو

هایی نظیر های خوبی را به بازار منعکس نمودند. در این میان شرکتگروه دارویی از دیگر صنایعی بودند که گزارش

ها را داشتند. بررسی صورت مالی این ترین گزارشدارویی اکسیر، سبحان دارو، داروسازی کاسپین و ابوریحان قوی

تری مبلغ فروش به بهای تمام شده دارد. بنابراین به نظر ها حکایت از افزایش حاشیه سود ناخالص بواسطه برشرکت

 های پرپتانسیل این صنعت در میان مدت کم ریسک باشد. گذاری در سهام شرکترسد سرمایهمی

سازی نرخ توان خروجی خاصی گرفت. خودروسازان بواسطه موافقت دیرهنگام دولت با آزاداما از سایر صنایع نمی

د اما اثرات افزایش ماهه شناسایی نمودند. در تایرسازان وضعیت بهتر بو 9ی سنگینی در دوره هافروش محصوالت، زیان

ها ماهه مشخص خواهد شد. در گروه غذایی و محصوالت آشامیدنی، سیگنال خاصی از گزارش 12های ها در گزارشنرخ

دار مشروط به ادامه 98ی در سال هالرسد این صنایع در ساصادر نشد اما وضعیت چندان هم بد نبود. به نظر می

 تری داشته باشند.نبودن رکود تورمی، شرایط مطلوب

 

 هابانک



 

 بینی بازار پیش

های ها درست پس از انتشار گزارشای که گذشت، وضعیت خوبی بر بازار سهام حاکم نبود. افت سراسری قیمتدر هفته

توان م نمیبرای رشد ندارد. با این حال اصالح چندانی ه دهد که بازار در مقطع فعلی انرژی کافیای نشان میمیان دوره

وارد مهمی که در یکی از مرسد بازار نیاز به یک دوره اصالح عمدتا در قالب زمان داشته باشد. متصور بود. به نظر می

شکل است. گذار ارزی برای تشکیل بازار متآینده بر رویه قیمتی سهام اثرگذار خواهد بود تصمیمات سیاست هایهفته

ای کاالیی در بورس عالوه بر این انتظار برای اخبار در حوزه بازار جهانی نیز وجود دارد که با توجه به محوریت نماده

انی و کم عمق را برای هفته آتی بازاری نوس .تهران، باید در انتظار واکنش بورس به نوسانات قیمت جهانی کاالها بود

گیران جلب به اخبار و شایعات به ویژه از محل بازان و نوسانال باری دیگر توجه سفتهانتظار داریم. در این میان احتما

 ر کار دارند شود. هایی که این برنامه را در دستوهای شرکتبحث تجدید ارزیابی دارایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 
  

 

 هابررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 بررسی ارزش معامالت هفته

 تاریخ
ارزش کل معامالت 

 )م.ت(

خرد معامالت 

 بورس )م.ت(

معامالت خرد 

 فرابورس )م.ت(

معامالت خرد 

 کل )م.ت(

بلوک و اوراق 

 )م.ت(

29/10/1397  1277 464 84 548 729 

30/10/1397  1120 532 93 625 495 

01/11/1397  1030 465 101 566 464 

02/11/1397  1114 421 76 497 617 

03/11/1397  758 338 70 408 350 

 2655 2644 424 2220 5299 جمع کل

 1623 2837 519 2318 4460 جمع هفته گذشته

 531 529 85 444 1060 میانگین ارزش معامالت روزانه

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 هفته گذشته
892 464 104 567 325 

٪19 اختالف )درصد(  4٪-  18٪-  7٪-  64٪  

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 05/11/1397تا تاریخ  29/10/1397از تاریخ  هاشاخص

-2.654 162.941 165.595 شاخص کل بورس  6/1٪-  

٪06/0 19 29.311 29.292 وزن(شاخص کل )هم  

-3 1.980 1.983 شاخص فرابورس  15/0٪-  



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

میلیارد  500ماه در سطوح بیش از دهد که ارزش روزانه معامالت در هفته ابتدایی بهمنفوق نشان میجداول و گراف 

ها سبب شده تا برای دومین هفته متوالی شاهد افت ورود نقدینگی نشینی بازار و شاخصتومانی باقی مانده است اما عقب

آتی ادامه داشته باشد، بازار به  ه این وضعیت در هفتهو به عبارتی خروج نقدینگی )با سرعت آهسته( باشیم. لذا چنانچ

. طی هفته خواب زمستانی خواهد رفت و عمال شرایط رکودی و فرسایشی شکل گرفته تا پایان سال تداوم خواهد داشت

بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود « فلزات اساسی»و « های نفتیفرآورده»، «بانکداری»صنعت  3گذشته، 

 2.644ه به طی هفته گذشتبازار بورس و فرابورس(  2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در ص دادند. اختصا

)میانگین یارد تومانی میل 2.797بالغ گردید که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 529)میانگین روزانه میلیارد تومان 

 دهد. درصدی را نشان می 7هفته ماقبل آن، افت حدود  میلیارد تومان( 559روزانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

اروپا اعالم  هیاتحاد یرسما از سو ندهی( هفته آSPVاروپا ) یمال ژهیسازوکار و

 ژهیسازوکار و یبرا یریگمیمراحل تصم نیها بر سر آخریبندشود. جمعیم

 ندهیدو روز آ یکیباره ظرف  نیدر اها مشورت نیو آخر دهیرس انیبه پا ییاروپا

اروپا با صدور  هیانجام خواهد شد. اتحاد ندهیآن هفته آ یانجام و اعالم رسم

قرار است محل  سازوکار را اعالم خواهد کرد. نیآغاز به کار ا یرسم یاهیانیب

 رد.یاز آلمان بر عهده بگ یریآن را مد استیسازوکار فرانسه باشد و ر نیا

 

آماده  سیسوئ یکانال مال :گفت سیو سوئ رانیا یاتاق مشترک بازرگان سیرئ

آن اعالم شده اما فعالً منتظر ورود پول  یاتیعمل یهایژگیشده و و یاندازراه

 شتریدر اروپا وجود ندارد و ب رانیمتعلق به ا یدر حال حاضر پول است. رانیا

و کره  نیهند، عراق، چ یعنیواردکننده نفت  یدر کشورها رانیا یهاپول

 یکرده اما هنوز به طور رسم نییبانک عامل را تع سیدولت سوئ است. یجنوب

 تیریمد فهیوظ یپیسیو ب جیتیاز دو بانک هر یکی نام آن را اعالم نکرده است.

 نییکار تع نیا یبرا سیدولت سوئ یاز سو یپیسینقل و انتقال پول را به عهده خواهد داشت؛ به اعتقاد من احتماالً ب

 ت.شده اس

 

خبرگزاری رسمی سوریه بامداد دوشنبه اعالم کرد که پدافند هوایی سوریه، 

های اسرائیلی های متجاوز اسرائیل به دمشق را دفع کرد. رسانهحمالت جنگنده

با تایید تجاوز به خاک سوریه، ادعا کردند که پایگاه متعلق به ایران در دمشق 

 ت.گرفته اس هدف حمله هوایی قرار

 

 

 



 

 اقتصادی

بود که ثبات را به کشور  نیدستاورد ا نیترگفت: مهم یبانک مرکز سییر

است و  یبه اندازه کاف ریحجم ذخا .میارز ندار نهیدر زم ی. مشکلمیبرگرداند

او ادامه داد: از  .است نه زمان کوتاه ندهیدو سال آ ای کی یما برا ینیبشیپ

کرد  یدواریابراز ام یهمت .میندار یواردکنندگان مشکل ازیو ن یارز نینظر تام

صادرات  نکهیبر ا دیشود. او با تاک دیورود ارز به چرخه اقتصاد تشد انیکه جر

ارز  یخود را رو ریو تاث شدیانجام م الیبا ر یبازفتهس معنا ندارد، گفت: یالیر

 8ها چک نیبود که ارزش ا ینیتضم یهامربوط به چک یکارتخوان و بخش یهامربوط به دستگاه ی. بخشگذاشتیم

شمار را از جمله اقدامات مهم در بخش مدت از روزشمار به ماهکوتاه یهاسود سپرده لیاو تبد تومان بود. اردیلیهزار م

 د.را کمتر خواهد کر یبانک یهاسپرده تیالیخواند که س یپول

 

 ن ماهدهد. در ایدرصد افزایش نشان می 2رسید که نسبت به ماه قبل  7/154عدد شاخص کل  به  97ماه در دی

 میانگین طور هب کشور خانوارهای یعنی باشد؛می درصد 6/39 قبل سال مشابه ماه به نسبت درصد تغییر شاخص کل

 اطالع این هب نسبت که اندکرده هزینه «یکسان خدمات و کاال مجموعه» برای خرید یک 96درصد بیشتر از دی  6/39

 6/20به  97ماهه منتهی به دی ماه  12واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم  2/2درصد(  4/37) قبل ماه در

 .دهدواحد درصد افزایش نشان می 6/2درصد(  18درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )

 

 این و بود خواهد انقباضی 98 بودجه :جمهور گفترئیس پارلمانی معاول

 آن در نیز رهبری معظم مقام رهنمودهای که شده تهیه ایگونه به بودجه

 و هاسازمان تمامی از جمهور،رئیس تاکید به توجه با .است شده لحاظ

 است شده انجام که کارشناسی کار دلیل به که داریم درخواست هاوزارتخانه

 کنند. اجتناب بودجه تغییر برای دوباره هایرایزنی از

 

 

 

 



 

هند و  ،یکره جنوب ن،یچ یگفت: بعد از کشورها یکل بانک مرکز سییر

در نشست بانک  یهمت را آغاز کرد. رانیپروسه واردات نفت از ا زیژاپن ن ه،یترک

که  یرفع مشکل تعهدات واردکنندگان نهیدر زم یاقتصاد ونیسیبا کم یمرکز

قرار گفت نکردند  فایرا اند اما تعهدات اکرده افتیوام در یارز رهیاز حساب ذخ

 20در حدود  رفع شود. شهیهم یاقدامات برا یسر کیمشکل با  نیاست تا ا

اعطا شده، بالغ  رندگانیگبه وام یارز رهیکه از حساب ذخ یدالر وام اردیلیم

و بر اساس آمارها  یدولت یهامربوط به تعدات شرکت یبخش انیم نیمانده که از ا یدالر همچنان باق اردیلیم 5/10بر 

 ت.اس یدالر مربوط به بخش خصوص اردیلیم 4در حدود 

 

ممنوع شد  1400تا  یرانیمشابه ا یدارا یخارج یثبت سفارش کاالها

با  یو مصرف یمصرف یثبت سفارش کاالها یاسالم یمجلس شورا ندگانینما

توسعه ون برنامه ششم مدت قان انیرا تا پا یرانیمشابه ا یدارا یدوام خارج

 د.ممنوع کردن

 

 

 آینده هفته انتخابات جامع دولت گفت: الیحه هیات جلسه در جمهوررئیس

 اعمال تنها آمریکا، غیرقانونی و ظالمانه تحریم هدف .شودمی مجلس تقدیم

 .نیست بازار از حذف قابل انرژی، عظیم ذخایر با ایران .است ایران مردم به فشار

 موضوع در را ها آمریکایی توطئه چهارگانه، لوایح نهایی تصویب با امیدوارم

 آغاز دولت هیات در شفافیت الیحه بررسی بزودی .کنیم خنثی بانکی و مالی

 جمهوری نظام تضمین و اسالمی انقالب استمرار از بزرگی بخش .شودمی

 چگونه مختلف نهادهای و مسئولین مالی حساب که بدانند باید همه .است آراء صندوق و انتخابات سایه در ایران اسالمی

 است. میزان چه به و

 

 

 



 

 بازارهای جهانی

 
 نام مواد 29/10/1397 06/11/1397 تغییر هفتگی

 نفت 62 61 %1/6-

 طال 1282 1303 %1/6

 بیلت 405 418 %3/2

 مس 6057 6077 %0/3

 روی 2645 2682 %1/4

 آلومینیوم 1886 1905 %1

 سنگ آهن 76 74 %2/6-

 سرب 1996 2105 %5/5

 متانول 280 275 %1/8-

 اوره 280 271 %3/2-

( جهان رتمندقد اقتصاد دومین) چین اقتصاد برای رشد میزان این که بودهدرصد  6/6 گذشته سال در چین اقتصادی رشد

 صادرات، با درخصوص متحده ایاالت با تجاری جنگ تاثیرات همراه به چین در داخلی تقاضای افزایش .است نبوده جالب

 رشد ایاستثن به) دارد ادامه سال چندین طی نزولی روند این همچنان و شده کشور این اقتصادی رشد کاهش موجب

 3/1 مبلغ کشورش اقتصاد تقویت برای که کرد اعالم چین دولت گذشته، هفته (.2017 سال انگیزشگفت اقتصادی

 اقتصادی رشد لزلتز از جلوگیری برای اقدام آخرین کار این که کرده تزریق ارز دالر میلیارد 193 معادل یوآن تریلیون

 .است چین

 جهان: و یورو منطقه منتخب، کشور چند برای 2019 سال شده بینیپیش اقتصادی رشد

 2019 سالدر  %1/6 به 2018 سالدر  %5/6 از یاقتصاد رشد کاهش چین* 

 2019 سالدر  %6/2 به 2018 سال در %9/2 از یاقتصاد رشد کاهش آمریکا* 

 2019 سالدر  %5/3 به 2018 سال در %7/3 از یاقتصاد رشد کاهش جهان* 

 

 

 



 

 نفت

تدای امسال کاهش تولیدهای اوپک که از ابای که گذشت، نوسان محدودی را تجربه نمودند. در هفتههای نفتی شاخص

میالدی به طور  موجب شده تا قیمت نفت در سال جاری وو با هدف کنترل مازاد عرضه به وجود آمده در بازار آغاز شده 

ایه گذاران به ها از وضعیت اقتصاد جهانی که موجب میل سرمسه شنبه و به دنبال تشدید نگرانیروز  .نسبی تقویت شود

ان نیز های بورس جهدرصد کاهش یافت و بازار 2بازارهای امنی نظیر بازار اوراق قرضه دولتی و بازار طال شد، قیمت نفت 

رین کاهش بیشت 2018ژاپن روز چهارشنبه اعالم کرد که میزان صادرات این کشور در سال  .ها بودندشاهد افت شاخص

افت جهانی  سال اخیر را تجربه کرده است. کاهش صادرات به چین و سایر کشورهای آسیایی به دلیل 2در طی بیش از 

ارایی ژاپن، صادرات دبر اساس اعالم وزارت  .افت صادرات ژاپن بوده استتقاضا و اختالفات تجاری آمریکا و چین از عوامل 

کننده در ته، در حالی که اقتصاددانان شرکتدرصد نسبت به یک سال قبل افت داش 8/3این کشور در ماه دسامبر 

شد تقاضا ربر افت تقاضا و کاهش رشد در اقتصاد جهانی  .بینی کرده بودنددرصدی را پیش 9/1نظرسنجی رویترز افت 

شد ساکسو بانک استین جاکوبسن، اقتصاددان ار .ها را کاهش خواهد دادفت نیز تاثیر خواهد گذاشت و قیمتبرای خرید ن

رای برقراری ثبات شود، اما دولت چین هر آنچه در توان دارد بگفت، اقتصاد جهانی دارد تضعیف میدانمارک در این باره 

 د.انجام خواهد دا

 

 سنگ آهن  –فوالد 

 غول MMK تعطیلی خبر بازار، تحریک عوامل از اندکی تقویت شد. یکی CIS هفته گذشته، قیمت فوالد در ناحیه

 شاخصبته ال است. شده عرضه کمبود عامل که است دیگر ماه 2 از کمتر در اساسی تعمیرات دلیل به روسی فوالدساز

دالیل  !درسیدالر  320و  343 به ودرصدی داشت  5/7و  7/5اخیر افت  هفتهطی  ایران صادراتی اسلب و بیلت قیمت

 افت قیمت بدین شرح بود:

 توسط دریایی ملح انحصار و ندارد را صادراتی فوالد حمل امکان اسالمی جمهوری کشتیرانی آمریکا، تحریم به توجه با *

 دهش ایران فوالد FOB هایقیمت کاهش و دریایی حمل هزینه افزایش عامل و گرفته شکل خارجی کشتیرانی خطوط

 .است

 است. بوده هاقیمت افت دیگر عامل ،هدف بازارهای به صادرات در کشور فوالدسازان غیرسازنده رقابت* 

 به اقدام ایران، بنادر به رسیدن برای خارجی هایکشتی گذشته در. آمریکا تهدیدهای از ناشی خارجی کشتی کمبود* 

 فناوری طریق از هاکشتی به اخطار و فارس خلیج در آمریکا هایکشتی استقرار با حاال که کردندمی GPS کردن خاموش

 چندین بندرعباس انبارهای در مشتری یک بار محصول تن هزار 80 نمونه، یک در .است شده محدودتر مسیر این پهباد

 .باشدمی خارجی کشتی انتظار در که است هفته



 

 فلزات رنگین

شب با رسیدن  فلزات رنگین در حالی طی روزهای ابتدایی و میانی هفته اخیر روند نوسانی را تجربه نمودند که جمعه

 تعطیلی روز 35 از بعدها بودیم. روزه، شاهد جهش قیمت 35خبر توافق موقت بین دولت آمریکا و مجلس و اتمام تعطیلی 

 اعتبار از خبری عالفالبته . کند برقرار مجددا را دولت تا رسیده توافق به موقت بودجه سر بر هادموکرات با ترامپ دولت،

 صورت در و کندمی صبر فوریه 15 تا که گفته ترامپدارد.  ادامه مجلس و تدول بین تنش و نیست مکزیک دیوار ساخت

. طی هفته کندمی برداریبهره دیوار ساخت برای ویژه اختیارات از و کرد خواهد اعالم العاده فوق حالت توافق، عدم

رو شد اما موجود انبار آمریکا کاهش درصدی روبه 22و  4/8گذشته، موجودی انبارهای مس در لندن و شانگهای با رشد 

بارهای شانگهای درصدی داشت اما در ان 3/5درصدی را به ثبت رساند. موجودی انبار روی نیز در بازار لندن کاهش  4/6

 نمودند.درصدی را تجربه  28رشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 فوالد مبارکه اصفهان

 فروش، الری میلیارد 47.098 ماهه 3 دوره طی حالی در ، به سراغ مبارکه خواهیم رفت. این شرکتدر گروه فوالدی

 فصل در که تداش خالص سود( سهم هر ازای به ریال 219) ریال میلیارد 16.433 و عملیاتی سود ریال میلیارد 21.802

 ریالی یلیاردم 23.533 خالص سود و ریالی میلیارد 26.917 عملیاتی سود به ریالی، میلیارد 51.002 فروش با تابستان

 28.251ال فروش، میلیارد ری 63.417گفتنی است، فوالد در فصل پائیز با  .است یافته دست( ریال 314 سهم هر ازای به)

در است.  ریال( محقق کرده 338میلیارد ریال سود خالص )به ازای هر سهم  25.342میلیارد ریال سود عملیاتی و 

وده و این در نم ریال سود محقق 932 میلیارد ریالی، 161.518نخست امسال با فروش  ماه 9در  فوالدمجموع باید گفت 

هم بوده سبه ازای هر  ریال 491میلیارد ریال و سود خالص  110.847شرایطی است که فروش دوره مشابه سال گذشته 

صد بوده در 46درصد و در فصل پائیز  45درصد، در فصل تابستان  49حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار  است.

 . است

 1.187فروش  وهزار تن محصوالت گرم، تولید  3.644و  3.717با تولید و فروش  97ماه ابتدایی سال  10این شرکت در 

الغ بر بدار و ... به مبلغی هزار تن محصوالت پوشش 231و  238هزار تن محصوالت سرد، تولید و فروش  1.172و 

شد حدود ذشته رمیلیارد ریالی دوره مشابه سال گ 124.730میلیارد تومان دست یافته که نسبت به فروش  181.671

یلیارد م 12.820ماه ابتدای سال جاری،  10گفتنی است، از مبلغ فروش محقق شده در  دهد.درصدی را نشان می 45

میلیارد  15.910ماه، میلیارد تیر 18.530لیارد خرداد، می 14.785میلیارد اردیبهشت،  19.493مربوط به فروردین، 

 20.152آذر و  میلیارد 22.310، ماهمیلیارد آبان 27.192 ،ماهلیارد مهرمی 13.950میلیارد شهریور،  16.562، مرداد

 باشد. میماه میلیارد ریال مربوط به فروش دی

ریال در آذرماه به  41.648صول شرکت( از بینیم که نرخ فروش ورق گرم )مهمترین محهای فروش میدر بررسی نرخ

ریالی  47.493ت به نرخ باشد که نسبریال می 56.338رخ فروش د نماه رسیده است. در ورق سرریال در آذر 45.828

ماه دینرم محصوالت گرم و سرد در فروردرصدی داشته است. گفتنی است، نرخ فروش هر کیلوگ 18، رشد ماه گذشته

 1.400ود حدود سه رود فوالد تا پایان سال بتوجه به شرایط مطروحه، انتظار میریال بوده است. با  28.611و  25.210

 ریالی دست یابد.
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 های صنعتی اردکانسرامیک

 به ریال 67) ریال میلیارد 34 و عملیاتی سود ریال میلیارد 26 فروش، ریال میلیارد 80 ماهه 3 دوره طی حالی کسرا در

 و ریالی میلیارد 27 عملیاتی سود به ریالی، میلیارد 80 فروش با تابستان فصل در که داشت خالص سود( سهم هر ازای

اما در پائیز وضعیت بهتر بوده است. این  .است یافته دست( ریال 34 سهم هر ازای به) ریالی میلیارد 20 خالص سود

میلیارد ریال سود خالص )به  55میلیارد ریال سود عملیاتی و  52میلیارد ریال فروش،  123شرکت در کوارتر سوم با 

میلیارد  284نخست امسال با فروش  ماه 9در  کسرادر مجموع باید گفت ریال( محقق کرده است.  95ازای هر سهم 

میلیارد ریال و سود  238ل سود محقق نموده و این در شرایطی است که فروش دوره مشابه سال گذشته ریا 188 ریالی،

 42درصد، در فصل تابستان  37حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار  ریال به ازای هر سهم بوده است. 128خالص 

 درصد بوده است.  45درصد و در فصل پائیز 

یلیارد، در م 29میلیارد ریال، در اردیبهشت  16ماه نیم که فروش شرکت در فروردینبیدر بررسی عملکرد ماهانه می

 40لیارد، در آبان می 39میلیارد، در مهر  41، در شهریور میلیارد 4 مردادمیلیارد، در  33میلیارد، در تیر  35خرداد 

 رد ریال بوده است.میلیا 354ماهه  10وره و در مجموع دمیلیارد ریال  70ماه میلیارد ریال، در دی 45، در آذر میلیارد

ت که شرکت موفق میلیارد ریالی داشته است. بنابراین باید گف 274گفتنی است، کسرا در دوره مشابه سال گذشته درآمد 

 فروش را محقق کند. مبلغ درصدی در  29شده در این دوره رشد 

ن تغییرات . بنابرای%25، سایر محصوالت %11وزیعی ، گلوله ت%64گلوله : ب سبد محصوالت شرکت بدین شرح استترکی

ریال  169.000ماه به روردینریال در ف 75.000تاثیر را در درآمد شرکت دارد. نرخ فروش گلوله از  ننرخ گلوله بیشتری

ماهه سال  10ریال و در دوره  61.000ماهه سال گذشته  12ماه رسیده است. متوسط نرخ این محصول در دوره در دی

ه اخیر ام 4 ریال بوده و این یعنی در 106.000ماه نرخ فروش این محصول در شهریورریال بوده است.  120.700جاری 

ده شده و در افزوانیا اخیرا به ترکیب فروش شرکت ها افزایش یافته است. از طرف دیگر کاتالیست تیترخشتاب رشد ن

 زرین ود مجموعهماه پایانی سال جاری افزایشی باشد. در کسرا بحث درآمد و س 3رود درآمد کسرا در مجموع انتظار می

 ست.کسرا تاثیر بسزایی در سود شرکت خواهد داشت که فعال درآمدی از این محل شناسایی نشده ا نوین پودر
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96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 مالح ایرانمعدنی ا

میلیارد ریال سود عملیاتی و  122میلیارد ریال فروش،  298ماهه  3در حالی طی دوره  «معدنی امالح ایران» شرکت

، به یمیلیارد ریال 373ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشت که در فصل تابستان با فروش  478میلیارد ریال ) 100

گفتنی  ریال( دست یافته است. 919میلیارد ریالی )به ازای هر سهم  193و سود خالص  میلیارد ریالی 188سود عملیاتی 

میلیارد ریال سود خالص  341میلیارد ریال سود عملیاتی و  367میلیارد ریال فروش،  561است، شامال در فصل پائیز با 

 1.233نخست امسال با فروش  اهم 9در  شامالدر مجموع باید گفت ریال( محقق کرده است.  1.625)به ازای هر سهم 

میلیارد  844ریال سود محقق نموده و این در شرایطی است که فروش دوره مشابه سال گذشته  3.022 میلیارد ریالی،

درصد، در  47حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار  ریال به ازای هر سهم بوده است. 1.688ریال و سود خالص 

 درصد بوده است.  69پائیز  درصد و در فصل 56فصل تابستان 

، 130، اردیبهشت 66میلیارد ریال )فروردین  1.442ماهه  10بینیم که شامال تا پایان دوره در بررسی عملکرد ماهانه می

ی کرده است. ( درآمد شناسای209، دی 199، آذر 192، آبان 170، مهر 133، شهریور 113، مرداد 126، تیر 102خرداد 

توان گفت می یارد ریال بوده است. بنابراینمیل 941ماه ابتدای سال گذشته  10شرکت در دوره  گفتنی است، کل فروش

شرح  درصدی در فروش داشته است. ترکیب فروش شرکت بدین 52که شامال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد 

ت سدیم خ فروش پودر سولفادرصد. بنابراین تغییرات نر 12درصد و نمک تصفیه شده  88است: پودر سولفات سدیم 

 5.240ته تاثیر ویژه بر درآمد و سود شرکت خواهد گذاشت. متوسط نرخ پودر سولفات سدیم در حالی برای سال گذش

ماه رسیده ر پایان دیریال د 12.009جاری به ماه سال ردینریال در فرو 5.649ریال به ازای هر کیلو بوده که این رقم از 

 5.000الی  4.600رود شامال تا پایان سال به سود تکرار شود، انتظار می 96تنی سال هزار  180است. اگر مقدار فروش 

 ریالی دست یابد.
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96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 بررسی وضعیت شرکت پتروشیمی کرمانشاه

 

 

 معرفی

ـماره ششرکت صنایع پتروشـیمی کرمانشـاه )سـهامی عـام( بـه صـورت شـرکت سـهامی عـام تاسـیس شـده و بـه 

مـاه ر دیدهـای اسـتان کرمانشـاه بـه ثبـت رسـیده اسـت و در اداره ثبـت شـرکت 1375 فـروردین 8مـورخ  4446

هــران پذیرفتــه تدر بــورس اوراق بهـادار  13/06/90 بـرداری شــده و در تـاریخبـه صــورت آزمایشـی بهــره 1386

 شده است. 

 ظرفیــت روزانــه:

 تــن اوره 2،000

 تــن آمونیــاک 1،200 

 قابـل توسـعه تـا دو برابــر و همچنـین تاسـیس واحــدهای وابسـته بـه آن

 ظرفیــت تولیــد ســاالنه:

 تــن اوره 660،000 

 ت.ه اسدن اســتان کرمانشاه اخذ شد)در ســه شــیفت( از وزارت صــنایع و معــا تــن آمونیــاک 396،000 

آغاز شده است  92هزار تن آمونیاک در سال از سال  396هزار تن اوره و  660شرکت با ظرفیت  عملیات اجرائی فاز دوم

رش فنی تهیه شده میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت هزینه شده است و بر اساس گزا 351مبلغ  97و تا پایان آذرماه 

میلیارد تومان برآرود شده است. پیشرفت  334یورو و مخارج ریالی طرح  میلیون 300بینی مخارج ارزی پیش 95در سال 

باشد. همچنین تسهیالت ارزی از محل صندوق توسعه ملی به مبلغ درصد می28فیزیکی طرح در حال حاضر بیش از 

 باشد.به تصویب رسیده است و در حال عقد قرارداد با بانک عامل می 97میلیون دالر در مهرماه  287

 



 
 

 سرمایه و ترکیب سهامداران

ل رسیده میلیون ریا 3،529،200میلیون ریال بوده است که طی چند مرحله به  5،200سرمایه شرکت در بدو تاسیس 

 است.

 باشد:آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می

 درصد سهام نام سهامدار

46٪ گسترش نفت و گاز پارسیان  

21٪ پتروشیمی س.ایرانیان  

4٪ مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی  

29٪ سایر   

 

 9۸و  97بینی و پیش 96-9۲های روند تولید اوره سال

ز اهای اخیر شرکت توانسته است بیش از ظرفیت اسمی تولید داشته باشد. از طرفی باتوجه به تامین گاز خوراک در سال

مصرف گاز خانگی به دلیل سرمای شدید که باعث افت فشار و افزایش  95و  94های خط لوله گاز شهری، در سال

 شود، تولید شرکت کمتر از ظرفیت اسمی بوده است.می

 

 

 

560000

580000

600000

620000

640000

660000

680000

700000

720000

740000

92سال  93سال  94سال  95سال  96سال  کارشناسی 

97

کارشناسی 

98

686224

682521

626240

667329

738900

715007

696140



 

 97ترکیب مقداری فروش در نه ماهه سال 

باشد درصد، فروش به بازرگانی کشاورزی می 33باشد، و نزدیک به درصد از فروش شرکت اوره صادراتی می 56بیش از 

رکت از ابتدای مهرماه آزاد شتفسیری شرکت اوره داخلی باشد. مطابق گزارش ریال می 6125که طبق نرخ مصوب آن 

 هد بود.درصد قیمت جهانی فوب خلیج فارس و دالر نیمایی( خوا 95شده و نرخ آن قیمت کشف شده در بورس کاال )

 

 97ترکیب بهای تمام شده نه ماهه 

مهرماه بر مبنای  باشد که از ابتداینزدیک به نیمی از بهای تمام شده به هزینه تامین مواد یعنی گاز خوراک مصرفی می

 57/0شود. همچنین هر مترمکعب گاز متان مصرف می 700شود. برای هر واحد آمونیاک حدودا ارز نیمایی محاسبه می

 شود.واحد اوره تبدیل می 1واحد آمونیاک به 
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10٪

آمونیاک داخلی
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49%
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 97ترکیب سربار نه ماهه 

 شرکت دارد. هزینه حقوق و دستمزد بیشترین وزن را در ترکیب سربار

 

 

 9۸برآورد سود کارشناسی 

ن نرخ ارز خوراک ریال، میانگی 100،000دالر، میانگین نرخ دالر صادراتی  260مفروضات: میانگین نرخ جهانی اوره 

 درصد نرخ فروش صادراتی 95ریال، نرخ اوره داخلی آزاد بر مبنای  100،000

 های فروش صادراتی در نظر گرفته شد.ن هزینهدالر به عنوا 50ها همچنین باتوجه به شرایط تحریم

 

هزینه حقوق و 

دستمزد

27%

هزینه استهالک

21%
گاز )هزینه انرژی 

(سوخت

19%

هزینه مواد مصرفی

11%

سایر هزینه ها

22%

کارشناسی 98کارشناسی 97سال 96دوره مالی

5,702,98411,295,46914,369,405فروش

5,972,524-4,205,265-2,778,071-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

2,924,9137,090,2038,396,881سود )زیان( ناخالص

1,035,223-817,510-712,231-هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

195,054-195,054-17,312-خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

2,195,3706,077,6407,166,605سود )زیان( عملیاتی

400,000-380,000-386,250-هزینه های مالی

7,92148,33148,331-خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

1,801,1995,745,9706,814,935سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

613,344-400,000-0مالیات

1,801,1995,345,9706,201,591سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

00سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

1,801,1995,345,9706,201,591سود )زیان( خالص

5101,5151,757سود هر سهم پس از کسر مالیات

3,529,2003,529,2003,529,200سرمایه

کرماشا-صنایع پتروشیمی کرمانشاه



 

 تایم فریم هفتگی  –تحلیل تکنیکال پتروشیمی کرمانشاه )کرماشا( 

ه است. میالدی در یک کانال فرضی صعودی محصور شد 2012پتروشیمی کرمانشاه، روند بلند مدتی سهم از سال در 

شد ریالی به مدار ر 6.000 – 5.800های ز یک دوره اصالح کوتاه مدتی تا حوالی قیمترود کرماشا پس اانتظار می

د قرار بگیرد. گفتنی است، چنانچه کرماشا از این سد ی خوریالی برابر با سقف قبل 7.550های بازگشته و در مسیر قیمت

گرانی ذا معاملهریالی برابر با سقف کانال ترسیم شده خواهد بود. ل 10.300 – 10.000عبور نماید، هدف بعدی محدوده 

در صورت  ر گرفته وکه قصد ورود به این نماد را دارند، باید روند معامالتی سهم در محدوده حمایتی یاد شده را زیر نظ

 ریالی را به عنوان حد ضرر برگزینند.  5.300ورود، محدوده 

 

 

 

 

 

  



 

 ایران و انرژی بورس کاال ماهبهمن اول گزارش معامالت هفته

 رینگ صنعتی 

امالت صنعتی درصد ارزش مع 73درصد بودیم.  5/7بازار صنعتی تا نزدیک به  معامالت در هفته گذشته شاهد رشد ارزش

ودیم که بدر هفته گذشته مربوط به بخش فوالد بود؛ در این بخش شاهد دو مرحله عرضه محصوالت ذوب آهن اصفهان 

ین محصول اا توجه به کمتر بودن قیمت پایه تنی بود که ب 5،000محصوالت با حداقل خرید بخشی از آن شامل فروش 

تن محصول مورد معامله قرار  59.860رو شد، به طوری که در این بخش بهنسبت به سبد خرد آن، با استقبال مناسب رو

 گرفت.

اال رقم کبورس  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 280.455از  شیعرضه ب 03/11/97 به چهارشنبه یدر هفته منته

عامله شد م یدر تاالر صنعت تایکه نها یداشت البته رقم افزایشتن  45.703که نسبت به هفته گذشته حدود   خورد

 رو گشت. بهورتن  368.372یی معادل با داشت و با تقاضا افزایش ،تن  62.220تن بود که نسبت به هفته قبل  226.300

 

 * : محصول معامله نشده است.

است.** : محصول عرضه نشده   

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

HB41,91642,9772/531/46

HC33,10338,65816/78-10/00

CB44,82550,30412/22-10/00

G60,74877,03026/802/67

T84,846115,47136/093/68

_*13,000پارس فوالد سبزوار05,00000آهن اسفنجی _ _0/00

28,62529,0281/410/00فوالد خوزستان

28,62528,6250/00فوالد خراسان

_**ذوب آهن اصفهانتیرآهن _ __ _ __ _ _

31,68032,9594/040/00ذوب آهن اصفهانسبد مخلوط

_*32,163پرشین فوالد آریا _ _0/00

تولیدی فوالد سپید 

فراب کویر
32,16332,1630/000/00

32,16332,1630/000/00فوالد خراسان

_*32,163فوالد خرمدشت تاکستان _ _0/00

172,944192,70111/421/51آلومینیوم ایرانشمش 385,402,4202,0004,6402,000آلومینیوم

495,553495,5530/002/88ملی مسکاتد

512,290512,2900/002/87ملی مس

_512,990512,990گیل راد شمال _ _2/87

_512,990512,990دنیای مس کاشان _ _2/87

_*512,990کابلسازی افق البرز _ _2/87

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
11,098,633,031280,455368,372226,300

ارزش 

معامالت 

نسبت به 

قبل 7 

درصد 

رشد داشته 

است

فوالد مبارکه

2,659,467,84129,0557,9025,480مس
مفتول

2,061,066,73072,840124,10064,260میلگرد/تیرآهن

میلگرد

شمش بلوم

4,169,195,040

1,823,501,00080,00089,00063,000

91,560142,73091,560انواع ورق



 

 بود.  یتن محصوالت فوالد 249.400 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

ن تقاضایی وجود همچنین برای محصول آهن اسفنجی نیز همچنا. ای صورت نگرفتاین هفته عرضه یبخش رو در

 نداشت.

سبت تقاضا ن نیشترینسبت به عرضه، ب یبرابر 87/4یبا تقاضاعرضه شده در روز دوشنبه مخلوط ذوب آهن اصفهان  سبد

محصول  عرضه همینمربوط به نیز نسبت تقاضا به عرضه  یهفته داشت. رده بعد نیمحصوالت عرضه شده ا نیرا در ب

 بوده است. در روز چهارشنبه 

 ست:در نمودار زیر مقدار عرضه، تقاضا و حجم معامالت بخش مس از ابتدای دی ماه تا کنون آورده شده ا

 

 رشد معامالت این بخش در دو هفته اخیر در دو نمودار فوق کامال مشخص است. 

 

پلیمریرینگ   

 

 درصد کاهش یافته است. 8/4ارزش معامالت در هفته گذشته در حدود 
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 در هفته گذشته شاهد کاهش میزان عرضه، حجم معامالت و تقاضا در رینگ پلیمری بودیم.

 

صد ارزش  شترین در شیمی تندگویان و پلی پروپیلن جم میبی شد. درمعامالت به ترتیب مربوط به پترو شته  با هفته گذ

 داشتند. 2% پتروشیمی کردستان، لرستان و مهاباد بر روی برخی محصوالت کاهش نرخ
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درصد رقابت در رینگ پلیمری



 

، شیمی پتروشیمی نوید زرZH550J بیشترین درصد رقابت در رینگ پلیمری در میان پروپیلن های نساجی مربوط به 

C30S پتروشیمی مارون و SF060   یزان رقابت درصد رقابت و کمترین م 38و  38، 8/38پتروشیمی پلی نار به ترتیب با

ی پروپیلن های باشد و در گروه کاالیی پلدرصد رقابت می 21پتروشیمی مارون با   Z30Sدر این گروه کاالیی مربوط به 

 و درصد بیشترین درصد رقابت 31و  34ارون به ترتیب با پتروشیمی م X30Gپتروشیمی مارون،   C30Gشیمیایی 

ZB445L  یت را در این گروه کاالیی داشتند.درصد رقابت کمترین میزان رقا 3پتروشیمی نویدزرشیمی با 

 

  رینگ شیمیایی

 

وشیمی شازند، در رینگ شیمیایی دی اتیلن هگزانول پتروشیمی شازند، سود کاستیک پتروشیمی اروند، ایزوبوتانول پتر

، 10.398 ،83.511پتروشیمی شازند و مارون و اسید استیک فن آوران به ترتیب با قیمت پایه دی اتیلن گالیکول 

قابتی در رینگ درصد رقابت تنها محصوالت ر 5/2و  3، 8، 12، 12، 28ریال و به ترتیب با  32.633و  39.992، 52.389

 شیمیایی بودند. مابقی معامالت در رینگ شیمیایی بر روی قیمت پایه انجام شد.
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میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت در رینگ شیمیایی

تقاضا

میزان عرضه

حجم معامالت



 

های نفتیهرینگ فرآورد  

 

ارزش رصد د 85باشد که در حدود معامالت وکیوم باتوم میهای نفتی مربوط به فرآوردهاصلی معامالت در رینگ حجم 

، ریال 23.835و  21.466قیمت پایه  شود. وکیوم باتوم عرضه شده توسط پاالیش نفت بندرعباس بامعامالت را شامل می

ش نفت امام خمینی ریال، پاالی 23.835ریال و پاالیش نفت شیراز با قیمت پایه  22.700پاالیش نفت تبریز با قیمت پایه

حصوالت معرضه شد که در میان  21.526و  22.700تهران با قیمت پایهریال و پاالیش نفت  20.444با قیمت پایه 

ا بر روی قیمت هدرصد رقابت و بقیه عرضه 6باس با عرضه شده وکیوم باتوم پاالیش نفت امام خمینی، اصفهان و بندرع

و   MC250ر قیریال و  24.450و  25.700با قیمت پایه  یراز و تهراننفت پاسارگاد ش 6070قیر  پایه معامله شدند.

PG6416  له شدند.ریال بر روی قیمت پایه معام 25.000و  32.000نفت پاسارگاد بندرعباس و تهران با قیمت پایه 

 

 رینگ صادراتی
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حجم معامالت، عرضه و تقاضا در رینگ صادراتی
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ضه شده عر 85100بوده است. قیر 6070ته گذشته مربوط به قیردر رینگ صادراتی در هف درصد از حجم معامالت 92

 MC30، قیر  ریال 22.750ریال و نفت پاسارگاد تهران با قیمت پایه  24.400و  27.900توسط نفت جی با قیمت پایه 

و  27.000 یمت پایهریال و عایق رطوبتی سایپا شرق دلیجان و ستاره تکنام با ق 22.918آترا اکران انرژی با قیمت پایه 

 ریال معامله شدند. 30.000

 

 رینگ کشاورزی

 ای در رینگ کشاورزی انجام نشد.در هفته گذشته هیچ معامله

 

 انرژی

 شود:ماه به شرح ذیل ارائه میبررسی اجمالی معامالت بازار انرژی در هفته اول بهمن 



 

 

 محصول معامله نشده است. * :

 ** : محصول عرضه نشده است.

  نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران بودیم  گذشته در بخش صادراتی شاهد عرضهدر هفته

ن اما با توجه به قیمت باال و نیز مرتفع نشدن موانع صادرات این محصول ،تقاضایی برای ای

 محصول نبود.

 فتای پاالیش نفت آبادان دیگر محصول عرضه شده در بخش صادراتی بود که این محصول ن

 رو گردید.ال تقاضاکنندگان روبهتقبنیز با عدم اس

 

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

13-29,50029,5000/00پاالیش گاز ایالم

_11,72111,7220/00پتروشیمی رازی _ _

**پاالیش نفت کرمانشاهرافینت

_27,21327,2130/00پاالیش نفت تهرانسبک _ _

37,99137,9910/000/85پاالیش نفت شیرازسنگین

61,39561,3950/003/17پتروشیمی بوعلی سینا

49,11649,1160/0010/13پاالیش تبریز

17,86018,1791/792پتروشیمی شیراز

17,86017,8600/002پتروشیمی زاگرس

**پتروشیمی فن آوران

**پاالیش اصفهان

** پاالیش بندرعباس

7*46,294پاالیش تبریز

46,29446,2940/007پاالیش شیراز

46,29446,3210/067پاالیش تهران

32,879**پاالیش اصفهان400

38,56438,5640/002پاالیش تبریز

2*38,564پاالیش کرمانشاه

37,71737,7170/000پتروشیمی بیستون

_*32,830پاالیش تبریز _ _3

3*32,830پاالیش شیراز

3*33,450پاالیش شیراز410

**پاالیش اصفهان406

**پاالیش اصفهان

41,59241,5920/000پتروشیمی بیستون

**پاالیش اصفهان

1/040-38,39938,000پتروشیمی بیستون

**پاالیش کرمانشاه

297,618,77615,33014,7588,077سایر

 کل معامالت 

انرژی
1,228,399,77766,18441,00733,651

ارزش 

معامالت 

49درصد 

کاهش

میعانات گازی

193,025,8803,4653,1403,140ریفورمیت

6,165نفتا

248,386,86015,0448,4648,444

218,604,3407,4256,165

حالل

آیزوریسایکل

64,444,2215,205متانول

49,098,7002,500

157,221,00017,2153,1853,185

3,855

402

404

502

503

1,4401,060

3,580



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 
 

 بورسی

 یرونیب یهاسکیر ریگذشته تحت تاث یهاماه یگفت: بورس کشور ط یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیکم سییر

موارد عبور کرده و  نیز اا هیو نوسانات نرخ ارز بود. اما اکنون بازار سرما میمسائل موثر بر بازار، تحر نیقرار گرفت. مهمتر

ر خصوص د یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیکم سیکند. رئ یط راخود  یعیسال روند طب انیرسد تا پایبه نظر م

گفت:  ر،کشو یارشد بورس رانیسازمان بورس و مد سیرئ ،یبا دکتر شاپور محمد ونیسیکم نیا یاعضا دارید اتیجزئ

از  یردند و بخشارائه ک یبورس یکشور و نهادها یهااز عملکرد بورس یگزارش هیارکان بازار سرما رانیمد دارید نیدر ا

 د.گذاشتن انیدر م یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیکم یرا با اعضا هیها، مشکالت و مطالبات بازار سرماتیمحدود

 

 سیمان

 نییو تع مانیتمام شده س یبها یمشغول بررس یگروه کار شودگفته می

کار  نیا یشنهادیپ متیهستند. ق دیتمام شده تول یمتناسب با بها متیق

 نگیهلد یبازرگان ریمد .است یفعل یهامتیدرصد باالتر از ق 20حداقل  ،گروه

 شیداشته و افزا یریرشد چشمگ مانیتمام شده س ی: بهاگفت ریغد مانیس

اعمال  مانیس یتوان براینرخ است که م شیحداقل افزا ،یدرصد 20نرخ 

ها یمانیس یدر گرو هماهنگ مانیس متیق شیافزود: البته افزا یکرد. موسو

احتماال باز هم رقابت  مانیس متیق شیبازار، در صورت افزا یفعل طیمصوب است و با توجه به شرا یهامتیق تیو رعا

 کرد. اهندخو فیاقدام به ارائه تخف خود، یجار ینگینقد نیها جهت تامشرکت یصنعت بوده و برخ نیا ریدامنگ یمنف

مشکالت،  نیمواجه شده و ا یبا مشکالت مانیها حمل و نقل سمیتحر ببگفت: به س مانیصادرات سخصوص در یو

 یامکان مبادالت پول نکهیداده است. ضمن ا شیدالر افزا 10هدف حدود  یرا از تا بازارها یصادرات مانیحمل س نهیهز

از جمله  یصادرات یبازارها نیاز مهمتر یبرخ ر،یاخ یهاهباعث شده در ما طیشرا نیندارد. ا وجود یالمللنیب یو بانک

 . میدهببنگالدش را از دست 



 

 رایانه

 یمنداطالعات جهت بهره یفناور دیتول یفهرست واحدها. افزار ابالغ شدنرم دیتول یهاشرکت اتیمال تیبخشنامه معاف

فهرست  نید. در اابالغ ش یاتیبه ادارات کل امور مال یاتیبخشنامه سازمان امور مال یبر درآمد ط اتیمال تیاز معاف

 .اندشده یاتیمال تیمشمول معاف زیمفاخر و ... ن ،دارانپرداخت، م همچون انهیگروه را یاز نمادها یبرخ

 

 30با توجه به رشد دانلود اپلیکیشن آپ و عبور از مرز  سازی زده و اعالم کرده کهآپ شفاف

جامع،  Market Place های شرکت در این زمینه، مبتنی بر ایجاد یکمیلیون، افق فعالیت

جهت گسترش و تنوع  باشد. به همین دلیل و دردر دسترس و آسان در اپلیکیشن آپ می

بر کارمزدهای شاپرکی و همچنین  خدمات قابل ارائه، تمرکززدایی از درآمدهای صرفا مبتنی

، شرکت آسان پرداخت پرشین و برای تمامی ذینفعانبا نگاه حداکثرسازی منافع بلند مدت 

گروه اینترنتی رز )گروه شرکت های اسنپ، اسنپ فود، اسنپ تریپ، اسنپ مارکت، بامیلو و ...( درجهت افزایش توان 

 برای اقدامات اجرایی ثبت شرکتی (JV) ب یک همکاری مشترکهای عموم، در قالرقابتی و گسترش میزان دسترسی

(New Company)   درصد گروه اینترنتی رز به جمع بندی و  30درصد آسان پرداخت پرشین و  70با مالکیت

 د.انتفاهم نهایی رسیده

 

 تجهیزات

 المهدی آلومینیوم شرکت سهام قبلی خریدار سوی از تعهدات برخی ایفای عدم دلیل به: کرد اعالم سازیخصوصی سازمان

 در فراخوان انتشار به اقدام سازی خصوصی سازمان مشارالیه، دین شدن حال و( گنو فروآلیاژ شرکت) هرمزال طرح و

 پروژه مدیریت شرکت" با جایگزین قرارداد رسیده، پیشنهادهای بررسی از پس و نموده قبلی خریدار جایگزینی خصوص

 گردید. منعقد "(مپنا)نیروگاهی های

 

 

 

 



 

 فلزات اساسی

 یفوالدساز .رسید یبرداربه بهره الیر اردیلیهزار م 30 یگذارهیبا سرما دکویپروژه م سه

 تیبه ظرف رجانیس یسازگندله ،یتن شمش فوالد ونیلیم کیساالنه  تیبه ظرف ریبردس

 3تن  ونیلیم 5/2ساالنه  تیبه ظرف ایبوت یسازگندله نیتن و همچن ونیلیم 5/2ساالنه 

معادن  یشرکت مادر تخصص .دیرس یبرداربه بهره های هفته اخیردر میانهاست که  یطرح

هزار  12 جادیا نهیها زمدر طرح نهیهز زانیم نی( با ادکویم) انهیخاورم یمعدن عیو صنا

 ت.ا در استان کرمان فراهم کرده اسر میمستقریو غ میمستق یفرصت شغل

 

 خودرو

 یخودرو با اجرا یسال از الزم االجرا شدن قانون سامانده 3مدت  یمجلس، دولت مکلف است طبر اساس مصوبه 

فراهم کند که  یدر صنعت خودرو را به نحو یریپذرقابت نهیزم 44 اصل یکل یهااستیس یصحیح قانون اجرا

 استیس یو صرفا اقدامات نظارت افتهیدولت خاتمه  یگریتصد

 د.انجام ده یگرمیتنظو  یگذار

 

 هیحاش»به  «یدستور»خودرو از  یگذارمتیق استیس رییبا تغ

 انتظار .استخورده  دیقطعات از آن جهت کل متیاصالح ق پروژه خورد. دیکل زیقطعات ن متی، پروژه اصالح ق«بازار

عرضه خودرو  افتهی شیافزا یتا حد راژیت ،یخودروساز رهیبه زنج ینگینقد قیقطعات و تزر متیروز شدن قبا به رودیم

  شود. عیبه بازار تسر

 

 دارو

 بودجه در دارو قیمت افزایش: گفت اجتماعی تامین سازمان درمان کل اداره ریزیبرنامه معاون

 15 افزایش با اول ماهه 3 پایان از پس اما بود درصد 10 تا 9 حدود امسال برای شده بینیپیش

 برنامه سازمان رئیس اطالع به اینامه طی را غیرمتعارف افزایش این رواین از. شدیم مواجه درصدی

 با دوباره اخیر روز 10 طی اما نیفتاد اتفاق دارو نرخ در افزایشی پس آن از و رساندم بودجه و

 شدیم. مواجه دارو قلم 290 قیمت افزایش



 

 مخابرات

این : گفتمقررات  میو تنظ یاقدامات در حوزه حقوق حیبا تشر رانیعامل مخابرات اریمد 

خود  یهاتوانست برنامه یدیکل یهایگذاراستیتر شدن سبا فعال ریسال اخ کیدر  شرکت

حق السهم  زانیافزوده، اصالح نحوه محاسبه و م بر ارزش اتیمال حهیاز ال یبندجمله اصالح از

ک پروانه یشماره  هیبه سازمان و اصالح تعهدات شبکه تلفن ثابت مندرج در الحاق یپرداخت

درآمد از محل  شیافزا یبرا ییاجرا یکارهابا اشاره به راه یصدر دیمج .را به سرانجام برساند

به سطح  انیتمام مشتر یبرا SLAسطح  یارتقا یهابرنامه یو اجرا هاسیسرو تیفیبهبود ک

مدل  نیو تدو یدر حوزه تجار میاستر تیب ییاجرا یهازمیو مکان ندهایفرا نیتدو افزود: ،یانقره

اقدامات شرکت  نیترها از مهمFCPها به خصوص شرکت ریبا سا یمشارکت یهمکار بیتصو

 ت.سال گذشته بوده اس کیدر  رانیمخابرات ا

 

 هابانک

هزار میلیارد تومانی  11به دلیل زیان انباشته سنگین و حدود  "وتجارت"یک مقام مسئول گفت: 

ها، در نظر دارد و لزوم خروج از استفاده از فرصت معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی

درصدی را در همین دو ماه آخر سال نهایی و در  400برنامه افزایش سرمایه به احتمال زیاد 

وی ادامه داد:  .ه کندالعادصورت دریافت مجوز سازمان بورس، اقدام به برگزاری مجمع فوق

ها شامل زمین، ساختمان و کل گذاری داراییماه پیش مقدمات ارزش 3برهمین اساس، از 

ها را فراهم کرده و ارزش گذاری بخش امالک را به پایان رسانده و عددی هم به سرمایه گذاری

 د.م خواهد شیکی دو روز آینده اعال حسابرس اعالم شده که در حال بررسی بوده و احتماال طی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


