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بواسطه تحرکات مثبت در روزهای  های بازار سرمایهماه را در حالی پشت سر گذاشتیم که شاخصآخرین هفته بهمن

به تابلوی معامالت، بازدهی مثبتی را به ثبت رساندند تا بخشی از زیان سنگین « فوالد مبارکه»پایانی هفته و برگشت نماد 

گذاران در این ماه، جبران شده باشد. رشد حجم معامالت در روزهای پایانی هفته سیگنال مثبتی است که هنوز سرمایه

میلیارد تومانی تثبیت  500فته و باید دید در روزهای ابتدایی هفته آیا ارزش معامالت در سطوح بیش از قطعیت نیا

 شود یا خیر ...! می

کم در حال واکنش به تحوالت مثبت بنیادی است و باید امیدوار بود روند صعودی آغاز شده رسد بازار کمبه نظر می

گران خواهیم داشت و در انتها به یکی از از بولتن نگاهی به نگرانی معامله شکل و شمایل بهتری بگیرد. در این شماره

بررسی و مطالعه متغیرهای محیطی حاکی از تواند روند صعودی را رقم بزند، اشاره خواهد شد. هایی که میپتانسیل

سمت تقاضا و در نشینی عقبگران در تفسیر اخبار غیراقتصادی کشور است که موجب نگرانی بیش از حد معامله

مدت تشکیل جبهه نسبتا قوی فروشندگان شده است. فروشندگانی که معامالت خود را مبتنی بر روندهای کوتاهنتیجه 

 .انددر مسیر بیراهه قرار گرفته ،های بنیادی سهامانجام داده و با غفلت از زمینه

اند. نکرده صادر ایکنندهنگران محصوالت سیگنال فروش قیمت و فروشخرید و متغیرهای درونی بورس نظیر مقادیر 

به عنوان مثال در بازارهای اند. ها عمل کردهعمدتا در جهت حمایت از سهم اقتصادی کالن متغیرهای ،افزون بر این

ارسال  وضعیتمحرک اصلی این ایم. های نفتی بودهها، شاهد حرکت خزنده شاخصجهانی عالوه بر ثبات قیمت

. از طرف دیگر، در بازار است )احتمالی( های تجاریدر راستای رفع تنش چین های امیدبخش از سوی آمریکا وسیگنال

هزار تومانی عبور نموده  12اند. نرخ ارز در بازار آزاد از کانال مایت کردهای حتاالر شیشهداخلی هم عوامل بنیادی از سهام 

 کند. وسان میهزار تومانی ن 13محدوده  و در

 

 



 

اگرچه رشد نرخ ارز به لحاظ روانی اتفاق مثبتی نیست اما به هر جهت این اتفاق موجب شده تا نرخ ارز در سامانه نیما 

برای تقویت عرضه ارز از طریق اعطای مجوز به صادرکنندگان هم تحت تاثیر قرار بگیرد. ضمن اینکه عزم بانک مرکزی 

اثر کند. های صادرکننده حمایت میت که از بازار سهام به ویژه شرکتخوب دیگری اسخبر  برای فروش در بازار آزاد

حجم تقاضا در بورس  . افزایش قیمت محصوالت پایه و تقویتهم مشاهده کردای تاالر نقره توان درواقعی این وقایع را می

 در جریان است.  هادهد که تحوالت مثبتی در سمت فروش شرکتکاال نشان می

شرکت بزرگ تولیدکننده را داشتیم.  3این اساس، طی هفته گذشته عرضه شمش و ورق فوالدی در بورس کاال توسط  بر

 46.131هزار تن آن را با قیمت میانگین  72هزار تن تقاضا نشست و شرکت  98در حدود  B گرم در فوالد مبارکه ورق

هزار  30نزدیک به  C گرم دهد. برای ورقدرصدی را نشان می 7مله قبلی رشد ریال پاسخ گفت. این قیمت نسبت به معا

ریال پاسخ داد. این قیمت نسبت به  42.557تن آن را با قیمت میانگین  500هزار و  25تن تقاضا نشست و شرکت 

هزار تنی داشت که تقریبا با مقدار  17عرضه  B سرد دهد. همچنین ورقدرصدی را نشان می 8/10معامله قبلی رشد 

درصدی را تجربه کرده است.  1عرضه شد که رشد حدود  الیر 50.399 نیانگیم متیق بهاضا برابر بود. این محصول تق

توان ادعا نمود که هایی بودند که عرضه موفقی در بورس کاال داشتند. بنابراین میفوالد خوزستان و کاوه از دیگر شرکت

اند و اتفاقا بازار به نوعی دچار ام بورس تهران نداشتهعوامل داخلی نقش منفی در کاهش عمومی سطح قیمت سه

هایی از واکنش بازار به تحوالت مثبت رویت )البته در بازار روز چهارشنبه نشانه واکنشی به اخبار مثبت شده است.کم

 شد.(

تعویق در ست. گران داشته ادر اتخاذ تصمیم معامله نقش پررنگی ،رسد وقایع اخیر در فضای سیاسی کشوربه نظر می

به ویژه مصاحبه اخیر وزیر امور  ، اظهارات مقامات سیاسی(FATF) بررسی لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی

که تقریبا به  جمهوررئیس استیضاح رسد یا انتشار شایعه تالش برایکه بوی تنش از آن به مشام میکشور  خارجه

از ،  INSTEXدر کنار یکسری اخبار ریز و درشت دیگر در حوزه  خبری طبیعی و غیر قابل اجرایی تبدیل شده،

 است که سبب شده روند معامالتی فعاالن بازار، رنگ احتیاط بگیرد.عواملی 

ها برنامه شناسایی سود سال، حقوقی پایانتوان گذشت. با نزدیک شدن به تفاوت نمیها هم بیبته از کنار فروش حقوقیال

را در دستور کار قرار داده و از طرف دیگر در راستای کسب نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایا، دست به فروش سهام 

میلیارد تومان از  70ای که گذشت، بیش از های بزرگ و صاحب نام بازار در هفتهاند. تا جایی که یکی از حقوقیشده

نیست، طبیعی  مناسب! بنابراین در شرایطی که حال و روز بازار چندان سهام نقد کرد ...در بازار  را بورسی خود هایدارایی

 ها در بازار دامن بزند.ها به فشار عرضه و کاهش سطح عمومی قیمتحقوقیبرخی از است که رفتار غیر معقول 

آزاد نشده داشت. پتانسیل مهمی که این روزها از آن یاد های های بازار باید نیم نگاهی هم به پتانسیلدر کنار ریسک

درصدی بانکی  20هزار میلیارد تومان نقدینگی از محل اتمام دوره سپرده یکساله  200بحث آزاد شدن بیش از شود، می

ها با است. اسفند ماه سال گذشته دولت برای کنترل التهاب در بازار ارز، حجم سنگینی از نقدینگی را به سمت بانک

شویم و طبیعی است که اگر ها نزدیک میقرارداد این سپردهزمان حال به اتمام  هدایت کرد. یدرصد 20پرداخت سود 



 

راهی بازارهای موازی اعم )بواسطه عدم جذابیت سود بانکی( قرار بر کنترل نرخ سود باشد، بخشی از نقدینگی آزاد شده 

سرمایه شود. البته طی این مدت هیچگونه تبلیغاتی برای جذب نقدینگی در بازار از بازار طال و ارز، مسکن و احیانا بازار 

های داده و بدبینیتواند بازار را از این وضعیت نجات اندکی از این نقدینگی می ورود سرمایه صورت نگرفته اما به هر جهت

  بینی کند.بینی یا خوشفعلی را تبدیل به واقع

طی هفته گذشته با « شاخص بورس اوراق بهادار»ایم که رفته 1397آخرین ماه از سال در شرایطی به مصاف معامالت 

واحدی که در پایان  157.311واحدی پیشروی کرد. این رقم در قیاس با عدد  159.489واحدی تا ارتفاع  2.178رشد 

باید گفت، چنانچه درخصوص شاخص کل دهد. درصدی را نشان می 38/1ماه به ثبت رسید، رشد هفته چهارم بهمن

کم تا ماهه شکسته شود، فضا برای پیشروی بازار دست 5واحدی برابر با خط روند نزولی  160.000 – 159.500سطح 

توان ها در بازارهای جهانی، میت قیمتواحدی مهیا خواهد شد. با توجه به رشد نرخ ارز و در صورت ثبا 168.700سطوح 

 خص امیدوار بود. هزار واحدی شا 9 – 8به رشد حدود 

تری نسبت به شاخص های گذشته عملکرد ضعیفکه بر خالف هفته را داریم «وزنهم»شاخص اما در سوی دیگر، 

وزن کار خود را در ارتفاع بر اساس این گزارش، شاخص همکل داشته و طی هفته اخیر کم نوسان ظاهر شده است. 

واحدی به کار خود خاتمه داد. در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص  29.878واحدی آغاز نمود و در محدوده  29.717

رس داشته باشیم. شاخص فرابو Ifexای به رصد( بوده است. و در انتها اشارهد 54/0واحد )معادل  161وزن برابر با هم

واحدی به کار خود خاتمه  1.990واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع  1.936تهران در حالی با رقم 

درصد( بوده  79/2واحد )معادل  54در انتهای هفته پایانی بهمن ماه  Ifexداد. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی 

 است. 

 

 بینی بازار پیش

ها به تعادل هفته بواسطه جذاب بودن قیمتمیانه ماه را با فشار عرضه آغاز کرد اما در پایانی بهمن بازار سرمایه هفته

فلزات »، «قندوشکر»ها جبران شد. طی هفته گذشته صنایعی نظیر از افت قیمت زیادی رسید؛ بطوریکه در نهایت بخشی

 تری داشتند و با بازدهی مثبت به کار خود خاتمه دادند. تقاضای قوی« های نفتیفرآورده»و « داروسازی»، «اساسی

اند. سطوحی که نه تنها از در این برهه زمانی قیمت سهام تا حدود قابل توجهی اصالح شدند و به سطوح حساسی رسیده

رغ از اینکه روزهای باقیمانده فاروند. حیث تکنیکال بلکه از لحاظ بنیادی به زعم بسیاری از کارشناسان ارزنده به شمار می

اما به این نکته باید اشاره داشت که عمال فرصت خوبی برای خرید و اصالح پرتفوی  بودگیر خواهد از سال سخت و نفس

عملکرد تولید و فروش  گزارشرود انتشار ماه، انتظار میبا توجه به آغاز اسفندگذاران ایجاد شده است. فعاالن و سرمایه

 فاصله بگیریم. شاخص بتواند بخشی از افت اخیر را جبران نموده و تا حدودی از سطح حمایتی هاشرکت ماهبهمن



 

 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(

27/11/1397 878 281 48 329 549 

28/11/1397 763 242 48 290 473 

29/11/1397 829 263 66 329 500 

30/11/1397 1063 308 81 389 674 

01/12/1397 903 420 95 515 388 

 2.584 1.852 338 1.514 4.436 جمع کل

 1.153 1.092 215 877 2.245 جمع هفته گذشته

 517 370 68 303 887 روزانهمیانگین ارزش معامالت 

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 هفته گذشته
748 292 72 364 384 

 34% 2% 6-% 4% 19% اختالف )درصد(

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 03/12/1397تا تاریخ  27/11/1397از تاریخ  هاشاخص

 1/38% 2.178 159.489 157.311 شاخص کل بورس

 0/54% 161 29.878 29.717 وزن(شاخص کل )هم

 2/79% 54 1.990 1.936 شاخص فرابورس



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

 

میلیارد  400ماه در سطوح کمتر از دهد که ارزش روزانه معامالت در هفته پایانی بهمنجداول و گراف فوق نشان می

 500های اخیر بارها به این نکته اشاره شد که افت ارزش معامالت به سطوح کمتر از تومانی قرار گرفته است. درگزارش

کم نی خواهد بود و تا مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشد، دستمیلیارد تومانی، بازار را در رکود و خواب زمستا

میلیارد تومانی روز چهارشنبه،  500ها داشت. البته اگر ارزش معامالت بیش از دار قیمتتوان انتظاری برای رشد دامنهنمی

فلزات »صنعت  3طی هفته گذشته، توان به اتمام دوره رکود رای مثبت داد. در روزهای ابتدایی اسفند ماه تکرار شود، می

 بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. « بانکداری»و « های نفتیفرآورده»، «اساسی

میلیارد تومان  1.852طی هفته گذشته به بازار بورس و فرابورس(  2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در 

 364)میانگین روزانه میلیارد تومانی  1.092بالغ گردید که در قیاس با معامالت  تومان(میلیارد  370)میانگین روزانه 

دهد. نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که هفته ماقبل آن، تغییر با اهمیتی را نشان می میلیارد تومان(

و به همین دلیل این اعداد و ارقام اعتبار  ارزش معامالت هفته گذشته به دلیل تعطیالت هفته ماقبل آن، افزایشی بوده

 کافی برای مقایسه ندارند.

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

 نخورند. بیمسئوالن، دوست و دشمن را بشناسند و فر :فرمودندرهبر انقالب، 

 زند؛یلبخند م یو گاه زندیمشت م یگاه دهد،یدندان نشان م یدشمن گاه

نجس  یهادل در است. یها هم از سر دشمنندارند و لبخند آن یفرق هانیا

است.  «یدشمن» یاسالم یها نسبت به اسالم و جمهورآن نهیو سرشار از ک

. من کنندیهم امروز خدعه م هاییکه آشکار است؛ اروپا کایآمر یدشمن

 بیچه کار کنند، اما مسئوالن مواظب باشند مخدوع نشوند و فر میگوینم

 ت.هاسدست یدچار مشکل نکنند؛ بدانند دست خدا باال راکشور  م،یبکن یکار کیحاال  نکهید. به نام انخورن

 

FATF پیشرفت از استقبال ضمن مالی اقدام ویژه گروه. کرد تمدید 2019 ژوئن تا را ایران علیه تقابلی اقدامات تعلیق 

 .گرفت ایران علیه تقابلی اقدامات تعلیق ادامه به تصمیم خود جلسه در ایران، اقدامات زمینه در آمده عمل به

 

 حهیدرباره ال یریگمیتصم گریمصلحت نظام بار د صیمجمع تشخ یاعضا

)پالرمو( را به  یفراملّ افتهی مبارزه با جرائم سازمان ونیبه کنوانس رانیالحاق ا

تعداد  نکهیجلسه مجمع، با توجه به ا نیدر ا خود موکول کردند. ینشست بعد

بود، نوبت به همه  ادیبودند ز حهیال نیکه خواستار صحبت درباره ا ییاعضا

برگزار  ندهیهفته آ 2مجمع که  یلذا مقرر شد در جلسه بعد دیاعضا نرس

 د.ابیادامه  یبررس شود،یم

 

حزب دموکرات  یمل تهی(، کماکی)نا کایآمر انیرانیا یبه نقل از وبگاه کنگره مل

اند که خواستار رسانده بیرا به تصو یاقطعنامه یتازگ( به DNC) کایآمر

در سال  رانیبا ا 5+1موسوم به  یکشورها یابازگشت واشنگتن به توافق هسته

که در  کندیم نیاقدام تضم نیا شده است.« برجام» یعنی یالدیم 2015

 2020 یجمهور استیصورت قدرت گرفتن حزب دموکرات در انتخابات ر

 د.خواهد بو کایآمر دیدولت جد یهاتیاز اولو رانیا یاهسته بازگشت به توافق



 

. متأسفانه ستیاقتصاد ما به اقتصاد اروپا وابسته ن :گفت خارجه کشور ریزو

برجام  لیاز تعهداتشان ذ یبخش چیه یقادر به اجرا نجایتا به ا هاییاروپا

 یاتیاند هنوز عملکرده جادیا یکه آنها به تازگ یابزارظریف گفت:  اند.نبوده

متحده، ظرف سال گذشته افت  االتینشده. تجارت با اروپا، به خاطر فشار ا

با  میدار م،یمنتظر اروپا نبود وقتچیه وی گفت:. است داشته یمحسوس

 یهامیاز تحر زیگر یبرا ییهاسمیزود، مکان ای رید .میکنیکار م گرانید

 م.یاکار را انجام داده نیسال ا 40خواهند شد؛ ما  یطراح کایآمر

 

 اینستکس گفت : ثبت و ایران با اروپا همراهی درباره خارجه وزارت سخنگوی

 سریعتر چه هر کردن اجرایی اروپا از ما خواست و است کار ابتدای سازوکار

 و خارجه وزارت از متشکل کارشناسی مذاکرات آینده روزهای در .است آن

 دستور در نیز ایرانی کار و ساز .کنیممی آغاز اروپا با را اقتصادی هایدستگاه

 هم آتی روزهای طی و شد انجام پاریس در کارشناسی مذاکرات. است کار

 داشت. خواهیم مذاکراتی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اقتصادی

 انتظار حد از بیش( ماهدی) گذشته ژانویه در ایران نفت صادرات میزان: داد گزارش شنبهسه روز رویترز خبرگزاری

 .است بوده برخوردار ثبات از( ماهبهمن) جاری فوریه ماه در و بوده

 

صندوق  یهااستیساالنه س یرهبر نکهیبا توجه به ا :گفت مجلس سیرئ

صندوق را از منابع حاصل از  نیو سهم ا ندیفرمایم نییرا تع یتوسعه مل

امسال کتبا اعالم فرمودند که  شانیاما ا کنندیدرصد اضافه م 3صادرات نفت 

 .شود نییدرصد تع 20سهم  نیکشور ا یکنون طیبا توجه به شرا

 

 یخارج یمال نیتأم التیتسه افتیمجلس، دولت را مجاز به در ندگانینما

 اتیعضو ه «یمیرح» کردند. 98دالر در سال  اردیلیم 30( تا سقف نانسی)فا

 5به دولت مجوز اخذ وام  یمجلس در بودجه سنوات :گفت مجلس سهیرئ

 2اقتصاد تاکنون حدود  ریرا داد که طبق گفته معاون وز یدالر اردیلیم

جذب شده و  یگذار هیسرما ایو  میبه صورت مستق هیدالر از روس اردیلیم

 ت.مانده اس یدالر باق اردیلیم 3حدود 

 

 یاجرا یبرا یاسالم یاوراق مال الیر اردیلیهزار م 45اجازه دادند تا سقف  یدولت یهامجلس به شرکت ندگانینما

 . را منتشر کند یطیمح ستیو ز یمال ،یاقتصاد ،یفن هیتوج یدارا یهاطرح

 

 ماه این در. دهدمی نشان افزایش درصد 2/2 قبل ماه به نسبت که رسید 1/158 به کل شاخص عدد 97 ماه بهمن در

  میانگین طور به کشور خانوارهای یعنی باشد؛می درصد %3/42 قبل سال مشابه ماه به نسبت کل شاخص تغییر درصد

 در اطالع این به نسبت که اندکرده هزینه «یکسان خدمات و کاال مجموعه» یک خرید برای 96 بهمن از شتربی %42/3

 درصد 5/23 به 97 ماه بهمن به منتهی ماهه 12 تورم نرخ. است یافته افزایش درصد واحد 2/7 (درصد 39/6) قبل ماه

 .دهدمی نشان افزایش درصد واحد 9/2( درصد 6/20) قبل ماه در اطالع همین به نسبت که رسید



 

 بازارهای جهانی

 
 نام مواد 27/11/1397 04/21/1397 تغییر هفتگی

 نفت 66 67 %1/5

 طال 1321 1328 %0/5

 بیلت 466 455 %2/4-

 مس 6224 6476 %4

 روی 2663 2712 %1/8

 آلومینیوم 1856 1913 %3/1

 سنگ آهن 88 88 %0

 سرب 2076 2062 %0/7-

 متانول 285 285 %0

 اوره 253 247 %2/4-

بر . حاکم شودامید به آتش بس جنگ تجاری میان آمریکا و چین موجب شده تا فضای بهتری را در بازارهای جهانی، 

 پایان برای مذاکره حال در که آمریکا و چین مقامات کردند، اعالماساس این گزارش، جمعه شب، برخی از منابع آگاه 

 و چین است قرار .اندشده کشور دو بین تجاری جامع طرح یک جزئیات سر بر توافق وارد هستند، تجاری جنگ به دادن

 اجباری، فناوری انتقال و سایبری هایسرقت نظیر ساختاری موضوعات در همکاری نامه تفاهم 6 مذاکرات این در آمریکا

  .کنند امضا تجارت بر ایغیرتعرفه موانع و کشاورزی ارز، خدمات، معنوی، مالکیت حق

 برای کشور این در مسکن وام بهره که دهدمی نشان منتشر شد. این آمار چین Rongo موسسه آماردر خبری دیگر، 

 از ناشی هابانک توسط پیشنهادی وام افزایش و مسکن تقاضای افت عامل 2 خروجی که یافته کاهش متوالی ماه دومین

درصدی  35/0افت  با اولی، بار خریداران برای مسکن وام بهره آمار، طبق .است مرکزی بانک نزد هابانک سپرده کاهش

 تواندو این اتفاق می شد خواهد مسکن بازار بهبود عامل تداوم، صورت در موضوع این که رسیده سال در %66/5 به

 باشد. هاکامودیتی ی برایمحرک

 

 نفت

رود عربستان صادرات نفت است. انتظار میهای اخیر شده تحدانش موجب تقویت بازار در هفتهاوپک و م کاهش تولید

کنندگان متحد این سازمان از جمله روسیه کاهش دهد. اوپک و برخی از تولید سبک خود به بازار آسیا را در ماه مارس

لید نفت خود جلوی افت بیشتر میلیون بشکه از تو 2/1که با کاهش روزانه  اواخر سال گذشته میالدی توافق کردند

تولید نفت عربستان پایین آمده و اکنون فرض »در یادداشتی نوشت:  «بی ان پی پاریبا»بانک فرانسوی  .ها را بگیرندقیمت



 

دسامبر با اوپک  7توافق روز ای که در میلیون بشکه 31/10ماهه نخست امسال کمتر از  3ما این است که این کشور در 

 تاکه قیمت نفت  نتیجه گرفتها این بانک فرانسوی از این کاهش «.نفت تولید خواهد کرد ،و متحدانش متعهد شده بود

رشد خواهد داشت و قیمت نفت متوسط دو شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدییت در  )میالدی( ماهه سوم امسال 3

های بر بازار نفت تاثیر گذاشته تحریمعامل کلیدی دیگری که  .رسیددالر خواهد  66و  73 به این بازه زمانی به ترتیب

نفتی آمریکا علیه ایران و ونزوئالست. جفری هالی، تحلیلگر بازار نفت گفت، انتشار خبرهایی مبنی بر اینکه صادرات نفت 

 .ایران افزایش یافته، موجب تضعیف قیمت نفت برنت شده است

 

 آهن سنگ –فوالد 

و این وضعیت موجب شده تا بهای تمام شده فوالد افزایش  دارد را فعلی هایقیمت حفظ برای انرژی همچنان آهنسنگ

 انبارسازی -1 :علت دارد 2 آهن،محصول برقرار باشد. رشد قیمت سنگ 2یافته و در نتیجه وضعیت خوبی در حوزه این 

 انتظار تا شد باعث که برزیل وله شرکت باطله سد حادثه -2افزایش داد.  %16 را هاقیمت که نو سال از قبل هاچینی

آهن درصدی سنگ 20. این رویداد رشد شود مواجه 2019 سال در تن میلیون 70 کاهش با برزیل، آهنسنگ صادرات

 تا فعلی سدهای تخریب دستور و کرد ممنوع همیشه برای را معادن باالدست در باطله سد ایجاد برزیل دولترا رقم زد. 

 50 فعالیت Minas Gerais استان در تنهایی به و شده باطله سد 84 مشمول جدید قانون این. داد را آینده سال 2

 .بود خواهددر سطوح فعلی  هاقیمت ثبات و عرضه کسری عامل که کندمی مختل را معدن

 

 فلزات رنگین

 فری مس شرکت سهامبینی خود از پیش آمریکا بانک. ددار رشد به رو روندی مس تولید هایشرکت سهام آمریکا در

 نیز جنوبی مس شرکت سهام عالوهه ب. نمود خرید به توصیه وداد  ارتقاء گذشته روز 10 طی بار دومین برای %7را  پورت

 تاثیر موضوع این از مس صنایع ملی شرکت ایران . دراست یافته ارتقا خرید به فروش حالت از و داشتهدرصدی  5/6 رشد

 شرکت این انبارهای در مس موجودی وضعیت صادرات، موضوع مجدد اندازیراه و داخل بازار بهبود با. گیردمی مثبت

 رود آمار تولید و فروش بهمن و اسفند ماه افزایشی باشد.و انتظار می شده نزولی روند وارد

 معدنی هایشرکت .است پاسخگو را فعلی مصرف روز 13 مس و روز 8 تنها «روی» فلز مورد در دنیا انبارهای ذخایر

 متوسط، بطور .است کرده محدود را آتی تولید رشد موضوع این و نداشته جدید ظرفیت در گذاری سرمایه به ایعالقه

 2015 سال از رقم این عملکرد که اندکرده ایتوسعه گذاریسرمایه میلیارد دالر 43 ساالنه اخیر سال 14 طی هاشرکت

  .است متوسط خط زیر بعد به



 

 13 از که دهدمی را مصرف روز 8 تنها کفاف دنیا انبارهای موجودی و بوده افزایش به رو تولید هایهزینه« روی»در فلز 

 1.195 حداکثر امسال برنامه و داشته کاهش تن هزار 22 گذشته سال کورگلین تولید .است ترپایین گذشته متوسط روز

 متوسط از که رسیده مصرف روز 13 به و نزولی انبارها موجودی . در مساست دالر 1.033 هرتن تولید هزینه با تن هزار

 .رسدمی 2019 سال در تن هر در دالر 5.378 به و بوده صعودی تولید هایهزینه .است کمتر گذشته هایسال روز 17

 .(کاتد تنی هزار 46 رشد) است تن میلیون 5/1 شرکت امسال تولید برنامه

 

 پتروشیمی

 – 700 جدید ندرتِ یک مارس ماه در و آینده ماه یک طیایم. بوده اورهشاهد روند نزولی در قیمت  گذشته ماهه 3 در

 بزرگترین هند .یابد افزایش دیگر بار هاقیمت شود باعث تواندمی که شد خواهد برگزار هند سوی از تنی هزار 800

 آمریکا، هایتحریم به توجه با البته که باشدمی ایران اوره محصول صادراتی مقصد بزرگترین و جهان در اوره واردکننده

  .ندارد وجود ندرتِ این در مستقیم بصورت ایرانی هایشرکت مشارکت امکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 پتروشیمی پردیس

، در دوره ماه داردشهریور 31سال مالی منتهی به این شرکت که خواهیم رفت. « شپدیس»در گروه پتروشیمی به سراغ 

هزار تن آمونیاک، رقمی  42هزار تن اوره در بازار داخل و فروش  122هزار تن اوره، فروش  409ماهه از محل صادرات  3

ال گذشته ماهه شپدیس در دوره مشابه س 3میلیارد ریال درآمد کسب نموده است. گفتنی است، کل فروش  9.671بالغ 

ماهه به  3دهد. شپدیس در پایان دوره درصدی درآمد را نشان می 106د میلیارد ریال بوده و این وضعیت رش 4.703

دهد. درصدی را نشان می 157گذشته، رشد ریال سود محقق نموده که نسبت به دوره مشابه سال  658ازای هر سهم 

د بوده درص 47ماه فصل پائیز  3درصد بوده و در  63گذشته  حاشیه سود ناخالص شرکت در آخرین کوارتر سال مالی

ریال بوده اما سقف سود با توجه به سناریوهای متفاوت، باز  3.000دهد کف سود شپدیس است. این وضعیت نشان می

 خواهد بود. 

، دی 1.975، آذر میلیارد 3.004میلیارد، آبان  4.701بینیم که این شرکت تاکنون )مهر در بررسی عملکرد ماهانه می

 8.218ماهه سال گذشته  4میلیارد ریال درآمده داشته و این در شرایطی است که فروش  12.839میلیارد(  3.167

 3 گزارش در را اوره نرخ آزادسازی درخصوص جلسات آخرین جزئیات برخی پردیس میلیارد ریال بوده است. پتروشیمی

 6.125 اوره نرخ تفاوت به ما پرداخت با اعضا اکثریت که آمده سازیشفاف این از بخشی در. است کرده تشریح خود ماهه

 سازهااوره بر اهمیتی با مثبت تاثیر رویداد این تحقق. اندبوده موافق خزانه اوراق صورت به کاال بورس اوره نرخ تا ریال

 .داشت خواهد

از محل فروش اوره به جهاد کشاورزی و  %12درآمد از محل صادرات اوره،  %76بینیم که ترکیب فروش شرکت می در

ای در درآمد و سود شپدیس دارد. یرات نرخ اوره و دالر تاثیر ویژهشود. بنابراین تغیل عرضه آمونیاک تامین میاز مح 12%

ریالی  11.988ماهه سال گذشته در سطوح  12متوسط نرخ فروش اوره صادراتی )به ازای هر کیلو( در حالی برای دوره 

ماه با کاهش جدی به ریال در آذرماه رسیده اما در دی 21.000 ماه بهریال در مهر 18.000ه این رقم از ار داشته کقر

ریال رسیده است. با توجه به موارد مطروحه و در صورت ثبات نرخ اوره در بازارهای جهانی و فرضیه عدم مشکل  17.106

تا  98رود درآمد شپدیس برای سال هزار تومانی و ... انتظار می 10 در بخش مقدار فروش صادراتی، در نظر گرفتن دالر

ریال باشد و  2.800تواند کمتر از ناریو( نمیهزار میلیارد ریال رشد نماید. بنابراین سود شرکت )در بدترین س 38سطح 

از مورد نیاز، سود هزار تومانی برای تامین گ 4البته تغییرات در نرخ فروش داخلی یا جدی شدن بحث اختصاص دالر 

 ریال افزایش خواهد داد.  4.200الی  3.300انتظاری را در سناریوهای مختلف تا 
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت پتروشیمی پردیس 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 آسان پرداخت پرشین

ی است که شاید در روزها و هاییکی از سهم «آپ»شرکت آسان پرداخت پرشین با نماد ، رایانه و انفورماتیکدر گروه 

میلیارد ریال  628میلیارد ریال سود عملیاتی و  663ماهه  3توجه بازار قرار بگیرد. آپ در دوره های آتی بیشتر مورد هفته

و  2.407ماهه به  9میلیارد ریال و در پایان دوره  1.601و  1.689ماهه نیز این ارقام به  6سود خالص داشت. در دوره 

های گذشته رکت دارد. بررسی عملکرد آپ در سالمیلیارد ریال ارتقاء یافت که نشان از حرکت رو به جلوی ش 2.293

 تری دارد. ماهه پایانی، درآمد قوی 2ه ویژه دهد که این شرکت معموال در نیمه دوم سال بنشان می

ماه نخست سال موفق شده درآمد )فروردین  10در  کنیم. این شرکترا بررسی می 97در سال  «آپ»در ادامه عملکرد 

، آذر 4.207، آبان 4.085، مهر 3.923، شهریور 3.854، مرداد 4.198، تیر 3.526، خرداد 3.602، اردیبهشت 3.588

میلیارد ریالی را محقق کند که در قیاس با عملکرد دوره مشابه سال گذشته )فروش  39.080( 4.310، دی 4.200

هزار میلیارد  50تا  48درآمد  رسد آپ تا پایان سال بهدهد. به نظر میرا نشان میدرصدی  23میلیارد(، رشد  31.811

درصد  8درصد و در پائیز  10درصد، در فصل تابستان  6/7ریال دست یابد. حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 

 بوده است. 
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میلیون ریال  -فروش ماهانه شرکت آسان پرداخت پرشین 

96فروش و ارائه خدمات سال  97فروش و ارائه خدمات سال 



 

 فرآوری مواد معدنی ایران

ریال سود خالص  537میلیارد ریال فروش و  216ماهه  3یم. فرآور در دوره رسمی «فرآور»در گروه فلزی و معدنی به 

ماهه  9ریال رسید و حاال شرکت در دوره  2.104میلیارد ریال و سود خالص به  622ماهه فروش به  6داشت. در دوره 

ریال سود محقق کند. این مقدار فروش و سود در مقایسه با دوره مشابه  2.697میلیارد ریالی،  822موفق شده با فروش 

ماه ابتدایی سال جاری از محل تولید  10دهد. این شرکت در درصدی را نشان می 47و  23ترتیب  سال گذشته، رشد به

میلیارد ریال دست یافته که این رقم در مقایسه با فروش  827تن شمش روی به رقمی بالغ بر  3.645و  5.920و فروش 

 10عملکرد فروش فرآور در دهد. ریز درصدی را نشان می 20ه، رشد حدود میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشت 669

 85میلیارد، تیر  16میلیارد، خرداد  156میلیارد، اردیبهشت  44فروردین دایی سال جاری بدین شرح بوده است: )ماه ابت

میلیارد  5میلیارد، دی ماه  146میلیارد، آذر  41میلیارد، آبان  12میلیارد، مهر  107میلیارد، شهریور  129میلیارد، مرداد 

 ریال(. 

میلیون ریال،  227میلیون ریال، در مرداد  178میلیون ریال، در خرداد  164رخ فروش هر تن شمش روی در فروردین ن

میلیون ریال بوده است. بنابراین باید گفت که متوسط نرخ فروش  237میلیون ریال و در آذر و دی  314در مهر ماه 

! ماه فروشی نداشته استبوده است. متاسفانه شرکت در دیل میلیون ریا 227ماه ابتدای امسال در حدود  10شمش در 

میلیارد ریال( در انبار دارد و با توجه  450تن شمش روی )در حدود  2.200نکته مثبت در فرآور اینکه شرکت در حدود 

ته و سود ماه باقیمانده درآمد شرکت به شکل با اهمیتی افزایش یاف 2رود در ع مشکل در بخش صادرات، انتظار میبه رف

 . های فعلی چندان منطقی و جذاب نیستسد. با این حال خرید سهم در قیمتریال بر 4.000شرکت به بیش از 
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میلیون ریال-فروش ماهانه فرآوری مواد معدنی ایران 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 تحلیل بنیادی

 

 بررسی شرکت فوالد هرمزگان

 توضیحات اولیه در مورد انواع فوالد

 باشد.متر می 2طول هر شاخه آن حداکثر ای شکل دارند که ها سطحی ذوزنقهشمش 

 شود.ها موجب حمل و نقل راحت آن میمششکل ظاهری ش 

 

 

 

الزم به ذکر است تمامی مواد ذکر شده از جنس فوالد بوده و هیچ تفاوتی از لحاظ کیفیت و یا مواد اولیه نداشته و تنها 

 گیرند.ها در موارد مختلف مورد استفاده قرار میآناز لحاظ ابعاد متفاوتند و بنا به سایز 

 

 

 

 .شود، طول بیشتری نسبت به شمش داردیبیلت که به عنوان شمشال نیز شناخته م

 سانتیمتر یا به عبارتی سطح مقطع 15و سطحی دایره شکل یا مربعی با عرضی کمتر از 

 سانتیمتر مربع دارد. 230تر از کوچک

 بلوم سطح اسلب به صورت مستطیلی است و معموال به ضخامتاسلب بر خالف بیلت و  

  ساخت اولیه مواد اسلب. باشدمی متری 12 طول و متر 1٫25میلیمتر و عرض  230 

 .شودمی گفته نیز تختال یا و سلب اسلب، به .است فوالدیورق 

https://ahanco.com/article/%d9%88%d8%b1%d9%82-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86/
https://ahanco.com/article/%d9%88%d8%b1%d9%82-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86/
https://ahanco.com/article/%d9%88%d8%b1%d9%82-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86/


 

 معرفی

های به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت 90شرکت فوالد هرمزگان جنوب )سهامی عام( ابتدا درسال 

نوع شرکت از سهامی خاص به  92العاده در میانه سال رسید و سپس طی صورتجلسه مجمع فوقبندرعباس به ثبت 

شرکت فوالد هرمزگان در کنار . عام تبدیل و سهام شرکت در همان سال در بازار فرابورس ایران پذیرفته گردیدسهامی 

کیلومتری غرب شهر بندرعباس و در منطقه ویژه  13هکتار در  96خلیج نیلگون همیشه فارس در زمینی به مساحت 

د این شرکت استان هرمزگان به قطب سوم فوالد فارس واقع شده است که با وجواقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج

 .کشور تبدیل گردیده است

 

 ترکیب سهامداران

 سهامداران درصد مالکیت

 شرکت فوالد مبارکه 96

 صندوق سرمایه گذاری گنجینه 2

 سایر 2

 

 ترکیب اعضای هیات مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وضعیت شرکت
 نزدیکی به های آزادفارس جهت دسترسی آسان به آبخلیجهای های این شرکت مجاورت با آباز مهمترین ویژگی ،

ای دری شهید رجایی و حمل و نقل جادهمجتمع بن گهر،سنگ آهن گل مخازن عظیم گاز عسلویه، مجاورت با ذخایر

 .باشدو ریلی می

 عرض  میلی متر، 250و  200میلیون تن تختال )اسلب( به ضخامت  5/1شرکت فوالد هرمزگان دارای ظرفیت اسمی

 باشد.میلی متر می 12000تا  6000و طول میلی متر  2000تا 900

  90هزار تن آهن اسفنجی در سال،  650همچنین این شرکت قادر به تولید محصوالت میانی از قبیل یک میلیون و 

 مکعب بر ساعت نیتروژن و نرمال متر 18.000کسیژن،نرمال متر مکعب بر ساعت ا 7.500هزار تن آهک در سال، 

 .باشدمتر مکعب آب شیرین در روز می 27.000نرمال متر مکعب بر ساعت آرگون و  120

 

 جایگاه شرکت
 

درصدی از تولید اسلب خام  14سهم  97در سال  تن اسلب فوالدی 1.518.411تولید  در صورتشرکت فوالد هرمزگان 

 .دادخواهد ختصاص به خود ارا کشور 

 

 رواقدامات پیش 
  میلیون تن اسلب در سال از طریق اصالح و احداث  3میلیون تن اسلب در سال به  5/1تولید از افزایش ظرفیت

 :واحدهای ذیل

 میلیون تن در سال  8/1های فعلی و تجهیزات جانبی جهت افزایش تولید مذاب تا کوره 

 میلیون تن مذاب شامل 2/1 حداث یک واحد ذوب جدید جهت تولیدا 

 میلیون تن تعلیق گردیده است 3ها مربوط به توسعه کلیه فعالیتها، با توجه اعمال تحریم. 

 مهمترین اقدام صورت گرفته

 ترین ابزار مصرفی مورد نیاز در مرحله قوس الکتریکی در قسمت ذوب(یزان مصرف الکترود گرافیتی )اصلیکاهش م



 

 
 

 تولید اسلبمقدار روند ساالنه 

 
 باشد.ماهه شرکت می 9بینی بر اساس پیش 97مقدار تولید سال 

 

 روند فروش مقداری ساالنه

 

91سال  92سال  93سال  94سال  95سال  96سال  97سال 
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 روند فروش مبلغی ماهانه

 

 

 (97روند تغییرات نرخ فروش اسلب )سال 
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 برآورد سود و زیان

 

 

 

تر از دالر پایین 30الی  20های بازرگانی ایران اسلب صادراتی شرکت حدود الزم به ذکر است به دلیل وجود تحریم

 باشد.حال معامله میقیمت واقعی در 

دالر به ازای  400تومان بوده و نرخ اسلب صادراتی ایران نیز حدود  8.500در حال حاضر نرخ دالر نیمایی در محدوده 

 .باشدمیهر تن 

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93سال 92سال 91دوره مالی

   53,123,162  36,318,263  27,487,990  15,283,843  10,190,803   18,425,961 12,828,598   7,694,742فروش

- 15,340,494  - 11,307,060 - 15,994,797- 10,575,934  - 7,016,245بهای تمام شده کاالی فروش رفته  22,604,122 -  23,985,529 -  33,398,022 -  

  19,725,140  12,332,734    4,883,868        - 56,651   - 1,116,257    2,431,164    2,252,664      678,497سود )زیان( ناخالص

   - 2,274,007   - 1,683,125   - 1,070,461      - 395,918      - 181,307     - 156,797     - 109,131       - 71,262هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

-    8,683,970       699,998      - 149,849        - 60,793     - 113,237        28,998     - 514,948خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی              

  17,451,134  19,333,579    4,513,405      - 602,418   - 1,358,357    2,161,130   2,172,531        92,287سود )زیان( عملیاتی

      - 731,997     - 731,997      - 761,745   - 1,133,082   - 1,109,293   - 1,004,906     - 501,461     - 254,251هزینه های مالی

       262,273      262,273         27,102         80,224       171,793       - 21,717       - 13,618       - 96,494خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

   16,981,410  18,863,855    3,778,762    - 1,655,276   - 2,295,857    1,134,507   1,657,452     - 258,458سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

-مالیات             313,816 -     106,831 -     -              -              -              808,245 -     727,589.61 -  

   16,253,820  18,055,610    3,778,762    - 1,655,276   - 2,295,857     1,027,676    1,343,636     - 258,458سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

   16,253,820  18,055,610    3,778,762    - 1,655,276   - 2,295,857     1,027,676    1,343,636     - 258,458سود )زیان( خالص

          1,084          1,204             252            - 110            - 153              69              90           - 275سود هر سهم پس از کسر مالیات

  15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000 15,000,000   9,400,000سرمایه

300320340360380400420440460480500

80,000   217    304     390    477    564      650      737     824     910       997      1,084    

90,000    380   477    575    672    769      867     964      1,062    1,159   1,257   1,354   

100,000  540   650     759    867    975      1,084   1,192    1,300    1,401    1,517   1,625    

110,000  704   824    943    1,062  1,181    1,300    1,419   1,539   1,658  1,777   1,896   

120,000  867   997     1,127  1,257 1,387  1,517   1,647   1,777   1,907   2,037   2,167    

130,000 1,029 1,170   1,311  1,452 1,593   1,733  1,874  2,015    2,156   2,297   2,438  

140,000  1,192 1,344 1,495 1,647 1,798   1,950    2,102    2,253  2,405  2,557  2,708   

ل(
یا
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ر 
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خ
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EPS                 

سال 98     
نرخ جهانی اسلب )دالر(



 

درصدی نرخ انرژش برای این سال در  20و همچنین رشد  98درصدی دستمزد برای سال  20رشد دیگر مفروضات: 

 نظر گرفته شده است.

 

 تایم فریم هفتگی  –تحلیل تکنیکال فوالد هرمزگان )هرمز( 

گذاری نمودیم. هرمز در گام اول میالدی شمارش و لیبل 2015در فوالد هرمزگان، روند حرکتی سهم را از اواخر سال 

( بزرگ را تجربه نمود و پس از یک دوره اصالح قیمتی و زمانی در Aیک حرکت افزایشی قدرتمند تحت عنوان موج )

داری را بزرگ(، به مدار رشد بازگشت و پس از شکست سقف این مثلث، رشد دامنه Bقالب الگوی مثلث متقارن )موج 

( جهت C) ریالی برابر با نقطه 7.000 – 6.700های رسد موج صعودی آغاز شده تا حوالی قیمتآغاز نمود. به نظر می

مذکور ادامه داشته باشد. با توجه به در نظر گرفتن این نکته که تا هدف قیمتی فوق  Correctionتکمیل ساختار 

باشد، ورود ریالی، آخرین کف ماژور شکل گرفته می 3.700فاصله قیمتی چندانی باقی نمانده و از طرف دیگر محدوده 

گردد. با این حال اگر سهامدار هستید، وارد بزرگ، مناسب ارزیابی نمیهای فعلی به دلیل ریسک به ریبه سهم در قیمت

 ریالی را به عنوان حد ضرر در نظر داشته باشید. 5.600شود در فروش سهم عجله نکنید و محدوده توصیه می

 

 

 

 



 

 بورس کاال اسفندماه ابتدای هفته منتهی به گزارش معامالت

 رینگ صنعتی 

ها و رونق در این بخش ل عادی، شاهد رشد قابل توجه عرضهها به روابا برگشتن عرضهرینگ صنعتی  در در هفته گذشته

و این رقابت در هر دو شرکت  درصد نسبت به قیمت پایه رقابت شد 22به طوری که در محصول شمش بلوم تا  بودیم

 (رالکوی)ا رانیا ومینیآلومفوالد خوزستان و فوالد ارفع، اتفاق افتاد. در بخش آلومینیوم بیلت تولیدی شرکت  عرضهکننده،

شرکت  کنسانتره سنگ آهنتن  5.000رو شد. هفته گذشته همچنین صولی بود که با استقبال مناسب روبهدیگر مح

درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را به خود  25ی عرضه شد که با توسعه مل یو معدن یصنعت

 اختصاص داد. 

بورس کاال رقم  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 255.980از  شیعرضه ب 01/12/97 به چهارشنبه یدر هفته منته

معامله شد  یدر تاالر صنعت تایکه نها یداشت البته رقم افزایشتن  215.350 خورد که نسبت به هفته گذشته حدود

رو روبهتن  422.046ی معادل با یداشت و با تقاضا افزایش ،تن 198.510تن بود که نسبت به هفته قبل  217.780

 گشت. 



 

 

 * : محصول معامله نشده است.

 ** : محصول عرضه نشده است.

 بود.  مسیتن محصوالت  217.110 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

 یرو عیگسترش صناهای تن از شمش روی شرکت 135که تن شمش روی عرضه شد  1.275این هفته  یبخش رو در

 مورد معامله قرار گرفت. رانیا یمواد معدن یفرآور و  انیرانیا

محصوالت  نینسبت تقاضا را در ب نیشترینسبت به عرضه، ب یبرابر 5 یبا تقاضا شیفوالد کاوه جنوب کشمش بلوم 

با  فوالد خوزستان 150× 150شمش بلوم به  مربوطنیز نسبت تقاضا به عرضه  یهفته داشت. رده بعد نیعرضه شده ا

 بوده است. برابری  4نسبت 

 

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

HB43,11346,1317/001/13

HC38,41042,55810/803/26

CB49,87550,4001/051/73

G**

T**

*15,740پارس فوالد سبزوار010,00000آهن اسفنجی

31,48038,51622/35فوالد خوزستان

31,48035,96014/23فوالد کاوه جنوب کیش

31,48038,32121/73آهن و فوالد ارفع

35,01635,2690/72ذوب آهن اصفهانتیرآهن

**ذوب آهن اصفهانسبد مخلوط

35,37038,1807/94فوالد روهینا جنوب

تولیدی فوالد سپید 

فراب کویر
31,81936,60215/03

35,37036,9344/4211/16فوالد خراسان

11/16*35,370فوالد آذربایجان

190,902219,15314/801/24آلومینیوم ایرانشمش 

203,624238,852آلومینیوم ایرانبیلت

561,537561,5370/002/54ملی مسکاتد

579,805579,8050/00ملی مس

2/492/55-580,505566,061گیل راد شمال

580,505580,5050/002/55دنیای مس کاشان

*580,505کابلسازی افق البرز

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
12,914,014,527255,980422,046217,780

ارزش معامالت 

نسبت به قبل 

298درصد 

افزایش داشته 

است

3,164,017,55028,040مس

993,406,2404,5409,5404,500آلومینیوم

851,776,75030,52042,24023,430

میلگرد

8,130

فوالد مبارکهانواع ورق 5,682,734,270123,590144,900123,590

1,988,508,00053,000207,00053,000شمش بلوم
مقاطع 

مختلف

8,110
مفتول

میلگرد/تیرآهن



 

 پلیمریرینگ 

 

 در هفته گذشته رکوردی بی سابقه در تاریخ بورس کاال داشته است. ارزش معامالت

 

بیشتر  قیمت دالر محرک خوبی برای رقابت لیکن افزایش ر هفته جاری رشد چندانی نداشتند،های پایه د اگرچه قیمت

و خرید با قیمت و حجم باالتر توسط خریداران شد. در بازار آزاد نیز قیمت مواد اولیه پتروشیمیایی رشدی بیشتر از حد 

 انتظار داشته است.
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میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت در رینگ پلیمری

تقاضا

میزان عرضه

حجم معامالت



 

 

 باشد. می بندرامامبیشترین درصد ارزش معامالت به ترتیب مربوط به پتروشیمی تندگویان و 

 

 

،  C30S پتروشیمی پلی نار،   SF060 های نساجی مربوط بهدر رینگ پلیمری در میان پروپیلن بیشترین درصد رقابت

Z30S  552وR  درصد رقابت نسبت به قیمت پایه و 11و  12، 13، 14به ترتیب با  پتروشیمی مارونV30G ،Z30G  

های شیمیایی پروپیلنریال بر روی قیمت پایه معامله شدند. در گروه کاالیی پلی 87.350با قیمت پایه پتروشیمی مارون 

EP548R جم، پروپیلنپلیZR340R  وZB548T   درصد بیشترین  40و  45، 54پتروشیمی نویدزرشیمی و به ترتیب با

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه را داشتند.
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 رینگ شیمیایی

 

، دی اتیلن گالیکول پتروشیمی مارون، شیمی شازند، اسید استیک فن آوراندر رینگ شیمیایی دی اتیلن گالیکول پترو

ن گالیکول پتروشیمی شازند و استایرن دی اتانول آمین پتروشیمی شازند، دی اتیلن گالیکول پتروشیمی مروارید، منو اتیل

 79.242و  42.298،  39.781، 85.159، 39.781، 35.887، 39.781منومر پتروشیمی پارس به ترتیب با قیمت پایه 

درصد رقابت تنها محصوالت رقابتی در رینگ شیمیایی بودند. مابقی  5/2و  5،  18، 19، 20، 31، 35ریال و به ترتیب با 

 رینگ شیمیایی بر روی قیمت پایه انجام شد.معامالت در 

 

 های نفتیرینگ فرآورده
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میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت در رینگ شیمیایی
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حجم معامالت، عرضه و تقاضا در رینگ شیمیایی



 

باشد و در کنار معامالت وکیوم باتوم میهای نفتی مربوط به معامالت در رینگ فرآورده درصد حجم 96در هفته گذشته 

 اد.هزار ریال را به خود اختصاص د 53.984.600تنی، ارزش معامله معادل  6.900آن قیر با عرضه 

 

 رینگ صادراتی

 

است که توسط پاالیش قیر کسری،   6070بیشترین حجم معامالت در رینگ صادراتی در هفته گذشته مربوط به قیر

، 30.246یمت پایه ، نفت و گاز سپه فام و آترا کران انرژی به ترتیب با قنفت پاسارگاد بندرعباسنفت پاسارگاد تهران، 

عرضه شده توسط نفت پاسارگاد بندرعباس  85100ریال عرضه شده است. قیر 25.447و  30.100، 26.000، 26.600

 ریال معامله شد.30.400با قیمت پایه 
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حجم معامالت، عرضه و تقاضا در رینگ صادراتی



 

 رینگ کشاورزی

 

 در طول هفته گذشته معامله شده است. 33ای ماده هدر رینگ کشاورزی تنها ذرت دان

 

 انرژی

 :شودبه شرح ذیل ارائه می ماهبهمن آخرهفته در معامالت بازار انرژی بررسی اجمالی 
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کشاورزیمیزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت بر حسب تن در رینگ 

اسفند4بهمن تا 27



 

 

 محصول معامله نشده است. * :

 ** : محصول عرضه نشده است.

تن محصول  14.579به طوری که در این بخش   بازگشتدر هفته گذشته دوباره رونق به  بخش صادراتی بورس انرژی 

 بود.نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران تن  5000معامله شد که شامل 

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

29,00029,0000/002/11پاالیش گاز ایالم

S50031,57031,6870/374/74پاالیش گاز خانگیران

37,60637,6060/002/22پاالیش نفت بندرعباس

37,60637,6060/00پاالیش نفت کرمانشاه

37,47937,4790/001/87پاالیش نفت شیراز

37,48038,8893/76پاالیش نفت تهران

61,51862,9582/343/79پتروشیمی بوعلی سینا

**پاالیش تبریز

19,99021,4247/1711/90پتروشیمی شیراز

19,99020,2331/2111/90پتروشیمی زاگرس

46,29446,2940/000/00پاالیش اصفهان

** پاالیش بندرعباس

0/00*46,294پاالیش تبریز

46,29446,2940/000/00پاالیش شیراز

46,29446,9051/320/00پاالیش تهران

33,76033,7600/00پاالیش اصفهان400

38,56438,5640/000/00پاالیش تبریز

38,56438,5640/000/00پتروشیمی بندرعباس

38,56438,5640/000/00پاالیش اصفهان

32,83032,8300/000/00پاالیش تبریز

32,83032,8300/000/00پاالیش شیراز

33,44833,4480/000/00پاالیش اصفهان410

**پاالیش اصفهان406

42,52742,5270/00پاالیش اصفهان

**پتروشیمی بیستون

40,52740,5270/000/00پاالیش اصفهان

**پتروشیمی بیستون

40,52740,5270/00پاالیش کرمانشاه

847,674,08227,66133,22320,650سایر

 کل معامالت 

انرژی
3,001,890,942101,234115,99374,742

ارزش 

معامالت 

71 درصد 

رشد

سنگین

10,700

متانول

سبک

ریفورمیت

میعانات گازی

107,342,0125,2057,4715,205

6,000

533,421,48225,01427,74217,468

411,352,50012,40018,800نفتا

متانول

377,745,0006,00010,150ریفورمیت

402

404

502

503

آیزوریسایکل170,278,5105,7006,0653,665آیزوریسایکل

554,077,35619,25412,54311,055حالل



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 بورس

 تیماه رییو قرمز تغ ی؛ نارنجزرد هیبه بازار پا یبزود شدندیم یبندالف ب ج دسته یهافرابورس که در تابلو هیبازار پا

اظهار نظر مردود حسابرس  ای)با عدم اظهار نظر  ی، نارنج(ها با اطالعات منظم و مناسبسه گروه: زرد )شرکت .دهندیم

به انحالل شرکت  یمجمع را ایدارد و  یبر ورشکستگ یمراجع مبن یقطع ای یبدو یکه را ی( قرمز )ناشریو بازرس قانون

روز در هفته  1 یروز در هفته گروه نارنج 2زرد  گروه. نداده( یبرسحسا یصورت مال یمتوال یسال مال 3حداقل  ایداده 

 است. الیر کینها آروزها دامنه نوسان  هیشوند و در بق یم متیروز در ماه بدون دامنه کشف ق 1و گروه قرمز 

 

 هابانک

روش فکند. را آگهی می سهام شرکت توسعه اعتماد مبین %10بانک سینا برای پنجمین بار 

درصد ثمن  30اقساط،  و شود و در صورت انتخاب گزینه نقدسهام به روش مزایده انجام می

 هایحساب در اخابر شده تمام بهای معامله همزمان با انعقاد قرارداد نقدا دریافت خواهد شد.

 به توان 67) تومان میلیارد 670 معامله انجام صورت در و باشدمی تومان میلیارد 210 شرکت

 .کرد خواهد شناسایی سود( سهم هر ازای

 

های مازاد که در یک ماه اخیر با دستور وزیر اقتصاد مجددا ها و بنگاهواگذاری داراییها برای همزمان با اعالم مجدد بانک

های دیگری همچون امالک یا دارایی لبها اقدام به فروش اموال مازاد در قافاز جدی شده است، بسیاری از بانک اردو

و  16دید واگذاری در راستای اجرای بند گذاری گروه توسعه ملی برنامه جاند. در دور جدید دیگری سرمایهسهام کرده

داری را اعالم ها از بنگاهو اجرای سیاست خروج بانک« قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» 17

  .ها به صورت عرضه در بازار سرمایه یا مزایده عمومی اعالم شده استاز شرکت «وبانک»کرد. شیوه خروج 

 



 

 دارویی

 ی: اگر دولت مستمرا برای گفتانسان یداروها عیصاحبان صنا یکایسند سیرئ

 کندیم تیامسال کفا متیق شیرا بدهد، افزا یتومان 4.200ارز  ییدارو هیمواد اول

حد تورم مناسب است، اما متأسفانه دولت در  ریز یمتیق شیو سال بعد افزا

 ت.وعده کرده اس از موارد خلف یاریبس

 

تومان از  اردیلیم 4.000بهداشت و درمان مجلس گفت: تاکنون حدود  ونیسیعضو کم

 یقربان نیسالمت قرار گرفته است. محمدحس مهیسازمان ب اریدر اخت یصندوق توسعه مل

امسال  انیتا پا وروی ونیلیم 500مبلغ  یافزود: طبق وعده مسئوالن مربوطه مقرر شد مابق

 د.ریگ قرارسالمت  مهیسازمان ب اریدر اخت

 

 سازیقطعه

سازان از از طلب قطعه یسر نیهفته اول نی: اگفت سازانانجمن قطعه ریدب

ساس توافقات به خودروسازان توسط بانک تجارت پرداخت خواهد شد. برا

شده را  نییو صادرات وجوه تع یبانک مل زین ندهیآ یهاعمل آمده در هفته

ظرف دو  .ردخواهند ک سازان پرداختبه خودروسازان به قطعه دولت از طرف

تومان  اردیلیهزار م 2خودرو و رانیتومان از طرف ا اردیلیهزار م 2 ندهیهفته آ

 د.خواهد ش زیسازان واربه حساب قطعه پایاز طرف سا

 

 فلزات اساسی

 نیبازار به شرط تام میفروش روى، ستاد تنظ نهیگفت: در زم رانیمعدنى اتاق ا عیمعادن و صنا ونیسیکم سییر بینا

 به آزادسازى فروش گرفت. میمصرف داخل کشور تصم

 

 



 

 محصوالت شیمیایی

 الحاقی بند این در .کردند تعیین را آینده سال در پتروشیمی به تحویلی سوخت قیمت اسالمی شورای مجلس نمایندگان

 2.600 به مترمکعب هر ازایبه ریال 1.320 از را هاپتروشیمی به تحویلی سوخت قیمت است مجاز نفت وزارت: است آمده

 هاپتروشیمی خوراک بحث بند این در: گفت الحاقی بند این توضیح در مجلس رئیس الریجانی، علی. دهد افزایش ریال

 روی بر خبر این تاثیر دهد،می نشان اولیه هایبررسی .است شده گران واحدها این به تحویلی سوخت بلکه نیست مطرح

شپدیس  و تومان 10کرمانشاه  تومان، 20خراسان  پتروشیمی برای .نیست باال خیلی پتروشیمی هایشرکت سودآوری

 باشد.تومان به ازای هر سهم می 14

 

کنندگان صنایع شوینده در تأمین مواد اولیه خود دچار ها با اشاره به اینکه متأسفانه اخیراً تولیددبیر انجمن شوینده

ماه نیز درگیر  3تا  2 آن از بعد و بردمی زمان ماه یک مواد اولیه حدود اند، اظهار داشت: ثبت سفارش وارداتمشکل شده

ها نیز تمام شده و مجبور شود تا مهلت ثبت سفارششدن این مدت باعث میها هستیم که بعضاً طوالنیتخصیص ارز آن

اعالم اینکه تأمین مواد اولیه کارخانجات وی با  .رو هستیمهها باشیم. عالوه بر این در انتقال ارز هم با مشکل روببه تمدید آن

شوینده بعد از شب عید دچار مشکل خواهد شد، افزود: خوشبختانه برای شب عید کارخانجات از ذخایر مواد اولیه خود 

استفاده کرده و نگرانی در این رابطه نیست اما باید فکر 

وی تصریح کرد: مواد اولیه  .اساسی برای بعد از عید شود

 درصد، پودر 90درصد، خمیردندان و اقالم  90 در صابون

 55درصد و پودر شوینده ماشینی  40شوینده دستی 

شود که ایجاد مشکل درصد از محل واردات تأمین می

خانجات را دچار مشکل اساسی در خرید این مواد کار

 د.کنمی

 

روز از سفر خود به استان  نیجمهور در دوم سیرئ

ستاره  یگاز عاناتیم شگاهیهرمزگان، فاز سوم پاال

اکنون  فارس در شهر بندر عباس را افتتاح کرد.جیخل

نفت ستاره  شگاهی، پاال3با در مدار قرار گرفتن فاز 

 تریل ونیلیم 45فارس قادر خواهد بود روزانه تا جیخل

 3نفت گاز،  تریل ونیلیم 12 نی، همچن5 وروی نیبنز

سوخت جت  تریل ونیلیم 2و  عیگاز ما تریل ونیلیم

 .کند دیتول



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


