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گران نسبت به ماه ناشی از پیشواز رفتن معاملهرشد محدود روزهای پایانی بهمناخیر پس از هفته طی  بازار سرمایه

ارزش  ثر بربه خود گرفت. واقعیت این است که عوامل مو را سیمای رخوتناکیگزارش عملکرد تولید و فروش ماهانه، 

ها در آخرین ماه سال ترس از فروش حقوقیاند اما ها عمل کردهدر راستای رشد قیمت ماهپایانی بهمنسهام طی روزهای 

باشد. با این  هزار واحدی را نداشته 167و بحث تسویه اعتبارات کارگزاران موجب شد تا شاخص کل یارای گذر از سقف 

توان به این نتیجه رسید که عمر فضای رکودی بازار چندان طوالنی نخواهد میحال از نگاهی به جزئیات معامالت روزانه 

توان انتظار داشت که به زودی بازار بر تر باید گفت که به دلیل حضور یکسری عوامل مثبت بنیادی، میبود. به زبان ساده

 مدار رشد قرار بگیرد. 

های تولیدکننده محصوالت فوالدی، های بزرگ )شرکتثبت بنگاهتوان به تحرکات مدر بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازار می

ن مرزی مناسب شیمیایی، معدنی و ...( در بورس کاال و در نتیجه برچیده شدن رکود در فروش بازار داخلی، فروش برو

ش تجاری المللی، کاهش موقت تنها(، آرامش نسبی در فضای بینماه )اوج دوران تحریمهای صادرکننده در بهمنشرکت

ها در حوزه جذب سپرده و پرداخت میزان سود، به تعویق میان آمریکا و چین، نظارت جدی بانک مرکزی بر عملکرد بانک

ز بودجه تومانی ا 4.200درخصوص الیحه پالرمو، امیدواری به حذف دالر  مجمع تشخیص مصلحت نظامافتادن تصمیم 

و  هاشکاف بزرگ بین مارکت و ارزش جایگزینی شرکتازار، ( جذاب بP/Eدولت، نسبت قیمت به درآمد ) 98سال 

 ها اشاره داشت. یکسری تحوالت ریز و درشت دیگر نظیر جذاب شدن وضعیت نموداری سهام شرکت

ها، بیشترین آیتم برگشت هیجان به بورس کاال و بهبود فروش صادراتی شرکت 2در میان موارد یاد شده، به نظر 

های ماهانه به وضوح نشان گران و بهبود نسبی تقاضا داشته است. بررسی گزارشبدبینی معاملهنقش را در تعدیل 

زنند. ریزی انجام شده، دست به ارائه تخفیف میها برای دستیابی به مقدار فروش بر اساس برنامهدهد که شرکتمی

حاسبات خود مقدار و نرخ فروش محصوالت یلگران در مباشد، که بسیاری از تحلاین نکته از آن جهت حائز اهمیت می

ها و بهبود مقدار فروش تر شدن اثرات تحریمنمودند. بنابراین با روشنهای صادرکننده را کاهشی لحاظ میشرکت

توان گفت که شرایط بهتر از سطح تصورات بوده و در نتیجه به مرور و همزمان با نزدیک شدن ها، به جرات میشرکت

 گذاران تعدیل خواهد شد.گران و سرمایهدبینی معاملهبه فصل مجامع، ب



 

بازار متشکل ارزی آماده است و کزی را داشتیم. عبدالناصر همتی گفت: های رئیس بانک مراما در نظام بانکی، صحبت

شود، با کناس کشف روز اس متیبازار با عنوان ق نیکه در ا ی. هر نرخخواهد کردبه کار  آغازاز اواسط فروردین  احتماال

 یدب ای و هیکانادا، ترک یارز یهالهمچون کانا یررسمیو غ یها در بازار رسمنرخ کنندهنییو تع متیق یعنوان مبنا

بولتن، این است که احتماال  برداشت نگارندهبرود.  نیدر بازار ارز از ب یرواقعیو غ یررسمینرخ غ بیترت نیتا به ا باشدمی

شده،  نییه که تعمطابق با آنچباشد.  (FOREX)سازوکار این معامالت مشابه با سازوکار معامالت ارزی بازارهای جهانی 

ها، ر بانکبا حضو نیو همچن یبانک یافصر 600شامل حدود  یگرانیبازار با حضور باز نیارز در ا 6 ای 5قرار است 

اندازی این کانال، شاهد برچیده شدن دست دالالن و به نظر با راهدادوستد شود.  یکنندگان عمده و بانک مرکزعرضه

 برقراری آرامش در بازار ارز باشیم. 

رد هزار میلیا 240 بانکی هایسپردهظهارات آقای همتی، از اهای بانکی است. بنابر مطلب مهم دیگر، بحث سپرده

ره سررسید، هزار میلیارد آن پیش از دو 80 ،ایجاد شده بود درصدی 20با نرخ  اسفند ماه سال گذشته که تومانی

دید نمودند. با این هزار میلیارد تومان باقیمانده، اقدام به تمدید سپرده با نرخ ج 160ابطال و بخش قابل توجهی از 

ودی درخصوص الیحه پالرمو شاهد توقف روند صع ت نظاممجمع تشخیص مصلحتصمیم شرایط و همزمان با تعویق 

های رئیس بانک مرکزی به ویژه در حوزه کنترل دالر و افت نسبی قیمت ارز و سکه طی روزهای اخیر بودیم. سیاست

به کاهش هیجانات بازار ارز،  باشد. با توجههای مهم آزاد نشده بازار سرمایه میها یکی از پتانسیلنرخ سود سپرده

درصد  18تواند محل مناسبی برای جذب نقدینگی سرگردان که به دنبال سود باالتر از سود بانکی )هران میبورس ت

 ساالنه( هستند، باشد.

با اختصاص  مجلس ندگانینماتومانی حسابی داغ شده است. بر اساس این گزارش،  4.200اما این روزها بحث حذف دالر 

موافقت کرده و  یحیبا نرخ ارز ترج ییو دارو یاساس یکاالها نیتام یبرا ر نفتاز منابع حاصل از صدو دالر اردیلیم 14

نتشر نشده مجرئیات این خبر  استفاده کند. یاساس یکاالها نیتام یبرا یکیمصوب کردند که دولت از کوپن الکترون

رسد با گذر از روزهای پایانی سال جاری شاهد تحوالتی در این حوزه باشیم. تحوالتی که درآمد و است اما به نظر می

 ها و ... را تحت تاثیر قرار خواهد داد. های تورمی )تایرسازی، داروسازی، غذایی، قندی، شویندهسود برخی از شرکت

داشته  هاجایگزینی شرکت شکاف میان ارزش بازار و ارزش( بازار و P/Eنسبت قیمت به درآمد )ای به و در انتها اشاره

های مالی دوره ها اقدام به تهیه صورتباشیم. توجه به این نکته ضروری است که با خاتمه یافتن سال جاری، شرکت

باشد که با تقسیم سود مود. این رویداد از آن جهت با اهمیت میو برگزاری مجامع ساالنه خواهند ن 97ماهه سال  12

تر از سطح فعلی خواهد شد. از طرف دیگر، با توجه به تورم ها جذاب( شرکتP/E)نقدی، قیمت سهام تعدیل و 

ورم های بورسی تاثیر با اهمیتی از تتوان ادعا کرد که سهام شرکتسنگین شکل گرفته در اقتصاد کشور، به جرات می

توان به این نتیجه رسید که هیچ بازاری به بندی موارد یاد شده میاند. بنابراین در جمعو کاهش ارزش ریال نپذیرفته

 گذاری برخوردار نیست.اندازه بازار سرمایه، از جذابیت کافی برای سرمایه



 

 آنچه در بازار گذشت ...

طی هفته گذشته با افت « شاخص بورس اوراق بهادار»ایم که رفتهدر شرایطی به مصاف معامالت سومین هفته اسفندماه 

تهای هفته واحدی که در ان 165.295واحدی عقب نشست. این رقم در قیاس با عدد  162.827واحدی تا ارتفاع  2.468

شاره دهد. نکته با اهمیتی که درخصوص شاخص کل باید ادرصدی را نشان می 49/1نخست اسفندماه به ثبت رسید، افت 

ری محقق شد روز کا 6هزار واحدی، تنها طی  167هزار واحدی تا سطوح  156داشت این است که رشد بازار از محدوده 

توان ادعا نمود هزار واحد از رشد بازار خنثی شده و در نتیجه می 4روز اخیر، تنها  6نشینی شاخص، طی اما از زمان عقب

های توان روند صعودی بازار برای هفتهیص به کف قبلی را نداشته و مها قدرت کافی برای برگشت شاخکه فروشنده

 را انتظار داشت. 98ابتدایی سال 

تری را به نمایش گذاشته است. بر که طی هفته گذشته کارنامه موفق را داریم «وزنهم»شاخص اما در سوی دیگر، 

واحدی  30.861ی آغاز نمود و در محدوده واحد 30.615وزن کار خود را در ارتفاع اساس این گزارش، شاخص هم

درصد( بوده است.  8/0واحد )معادل  246وزن برابر با به کار خود خاتمه داد. در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم

حدی آغاز به کار کرد که وا 2.100داشته باشیم. شاخص فرابورس تهران در حالی با رقم  Ifexای به و در انتها اشاره

در انتهای  Ifexن واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت که زیا 2.064هفته در ارتفاع در پایان 

 درصد( بوده است.  71/1واحد )معادل  36هفته دوم اسفندماه 

 

 پیش بینی بازار 

ا خاتمه یافته خود ر دومین هفته اسفندماه را در حالی پشت سر گذاشتیم که بازار سرمایه روند صعودی کوتاه مدتی را

ها بودیم. انصافا از حق نگذریم، وضعیت معامالت اسفندماه سال دید و در نتیجه شاهد روند نوسانی و اصالحی شاخص

ه های اخیر بوده و این مساله ناشی از دالیلی است که در ابتدای بولتن اشاره شد. در نگاهی بجاری به مراتب بهتر از سال

سال باقیمانده و احتماال  روز در هفته آتی( تا پایان 4روز هفته جاری +  4روز کاری ) 8م که تنها بینیمی 97تقویم سال 

شود از روزهای پایانی اسفندماه به مرور شاهد بینی میروند نوسانی فعلی تا پایان هفته جاری ادامه داشته باشد. اما پیش

توان های اخیر، مین شکل گرفته در اقتصاد کشور و اصالح ماهتحرکات مثبت و رشد بازار باشیم. با توجه به تورم سنگی

تکنیکی اکثر  به روند صعودی میان مدتی بازار به ویژه با نزدیک شدن به فصل مجامع امیدوار بود. در بررسی وضعیت

ت مهم از این ان یک نکته مثبها ظاهر شده و تحلیلگران به عنوهایی مبنی بر خاتمه یافتن اصالح قیمتها، نشانهگروه

 کنند.مساله یاد می

 



 

 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(

11/12/1397 771 321 73 394 377 

12/12/1397 1277 372 75 447 830 

13/12/1397 1282 370 71 441 841 

14/12/1397 1417 356 53 409 1008 

15/12/1397 1059 313 77 390 669 

 3725 2081 349 1732 5806 جمع کل

 3585 2847 416 2431 6432 جمع هفته گذشته

 745 416 70 346 1161 میانگین ارزش معامالت روزانه

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 گذشتههفته 
1286 486 83 569 717 

 4% 27%- 16%- 29%- 10%- اختالف )درصد(

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 15/12/1397تا تاریخ  11/12/1397از تاریخ  هاشاخص

 1/49%- -2.468 162.827 165.295 شاخص کل بورس

 0/8% 246 30.861 30.615 وزن(شاخص کل )هم

 1/71%- -36 2.064 2.100 شاخص فرابورس



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

لیارد تومان می 2.081طی هفته گذشته به بازار بورس و فرابورس(  2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در 

 563انگین روزانه )میمیلیارد تومانی  2.814بالغ گردید که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 416)میانگین روزانه 

دهد. این وضعیت بیانگر ضعف نقدینگی بازار و ترس از درصدی را نشان می 27هفته ماقبل آن، افت  میلیارد تومان(

ان مدتی، نیاز به ثبات ارزش ند صعودی میکنیم که بازار برای آغاز یک رواکید میهاست. مجددا تعرضه سنگین حقوقی

« بانکداری»، «فلزات اساسی»صنعت  3میلیارد تومانی دارد. طی هفته گذشته،  600 – 500معامالت در سطوح بیش از 

وب و افق بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص هایی نظیر رتکو، هایدر کنار تک سهم« شیمیایی»و 

 دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

 گزارش از تقدیر با اتمی انرژی المللیبین آژانس حکام شورای در آمریکا نماینده

 نمانخ هایاتهام تکرار با برجام، به ایران پایبندی تایید در آژانس این جدید

 ترامپ جمهوریرئیس که همانطور: گفت ایران منطقه هایفعالیت پیرامون

 هستیم. کشور این با ترجامع توافق دنبال به ما کرده، مشخص

 

از تعهدات طرف  یتنها بخش ریگام اخ :گفت رانیخارجه ا ریوز یاسیمعاون س

و  یعمل جینتا یبرا ییطرف اروپا رودیبرجام بوده و انتظار م یمقابل در اجرا

به  یترتالش جد INSTEX عتریشدن هر چه سر یاتیملموس برجام و عمل

 دیو اروپا با ستین یحفظ برجام کاف یبرا یاسیعمل آورد. تنها وجود اراده س

 بپردازد. نهیانجام دهد و هز یحفظ آن اقدامات عمل یبرا

 

 ناتمام با( پالرمو) فراملّی یافتهسازمان جرائم با مبارزه کنوانسیون به الحاق الیحه

 مقرر و نرسید نتیجه به نظام مصحلت تشخیص مجمع اعضای مذاکرات ماندن

 اعضای .کند گیریتصمیم باره این ( در98)سال  آینده نشست در مجمع شد،

 اختالفی الیحه این درباره نظر اظهار به مخالف و موافق گروه دو در مجمع،

 طوالنی علت به که پرداختند، نگهبان شورای و اسالمی شورای مجلس میان

  .نرسید نهایی گیریرأی به فرصت مذاکرات، شدن

 

 که هاحریمت رفع کرد؛ تصریح ایبیانیه صدور با وین در خود نشست یازدهمین پایان در برجام مشترک کمیسیون

 است. برجام حیاتی بخش دهد،می را ایران با اقتصادی و تجاری روابط سازیعادی امکان

 

 



 

 خود تعهد استمرار بر برجام مشترک کمیسیون نشست در کنندهشرکت اعضاء

 ارتقاء و حفظ: کردند بررسی را ذیل اهداف از حمایت برای اقدامات و تاکید

 نفت، صادرات تداوم /ایران با مختلف هایحوزه در اقتصادی ترگسترده روابط

 دریایی، نقل و حمل روابط تداوم /پتروشیمی و نفتی محصوالت گازی، میعانات

 از موثر و روشن حمایت /صادراتی اعتبار پوشش تقویت /ریلی و هوایی زمینی،

 و کوچک هایشرکت ویژهبه کنند،می تجارت ایران با که اقتصادی فعاالن

 طریق از جمله از خصوصی، و دولتی بخش کارشناسان آوردن همگرد /ایران در بیشتر هایگذاریسرمایه تشویق /متوسط

 فراسرزمینی آثار برابر در هاشرکت از حمایت /ایران در گذاریسرمایه و تجارت از عملی حمایت /تجاری شوراهای تقویت

 متحده. ایاالت هایتحریم

 

 تمدید برای نایرا نفت واردکنند کشور 8 نفت جهانی هایقیمت دار ادامه افزایش با شد مدعی رویترز خبرگزاری

 .اندشده مذاکره وارد آمریکا با ایران از نفت واردات هایمعافیت دوباره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اقتصادی

که دولت امسال  یتومان 4.200ارز  :گفت بودجه مجلس قیتلف ونیسیعضو کم

 یسود و منفعت خاص چیپرداخت کرد ه یاساس یو واردات کاالها نیتأم یبرا

سرشار آن تنها به  دینداشته و عوا فیاقشار مختلف مردم و طبقات ضع یبرا

 طیبا توجه به شرا زیمجلس ن شده است. ریها سرازگران و داللواسطه بیج

واردات  یبرا یتومان 4.200ارز  صیجامعه با درخواست دولت جهت تخص یفعل

 د.مخالفت کر 98در سال  یاساس یکاالها

 

و  یاساس یکاالها نیتام یدالر برا اردیلیم 14مجلس با اختصاص  ندگانینما

موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن  یحیبا نرخ ارز ترج ییدارو

 یبندها نیبراساس ا استفاده کند. یاساس یکاالها نیتام یبرا یکیالکترون

دالر از منابع حاصل از  اردیلیم 14مبلغ  98دولت مکلف است در سال  ؛یالحاق

 شتیاز مع تیحسب مورد صرف حما ریز یها وهیصدور نفت سهم خود را به ش

و  دیخر ایواردات  -1 .دیداخل نما دیتول یالتفاوت ارز برامابه نیمردم و تام

با نرخ ارز  یو دام یکشاورز یهاو نهاده یپزشک زاتیدارو، تجه نیتام ،یاساس یکاالها عیداخل و توز دیاز تول تیحما

 یهاو نهاده یپزشک زاتیدارو و تجه نیتام ،یاساس یکاالها عیداخل و توز داتیتول دیخر ایواردات و  -2 یحیترج

 . دیاز تول تیمردم و حما شتیمع یبرا یحیالتفاوت آن با نرخ ترجو اختصاص مابه ییمایبا نرخ ارز ن یو دام یکشاورز

 

های متعلق به مراکز نظامی کشور یعنی : ادغام بانکیس بانک مرکزی گفتئر

هزار میلیارد  215های انصار، قوامین، حکمت، مهر اقتصاد و ... کلید خورد. بانک

هاست. همتی گفت: به دنبال اجرای سیاست بازار تومان سپرده نزد این بانک

های پولی کنترل یق سیاستباز هستیم و به دنبال این هستیم که تورم را از طر

گردد. افزایش بیشتر نرخ دالر هزار تومان باز می 11کنیم. نرخ دالر به کانال 

صرفد. بازار متشکل ارزی آماده است و صالح بر این است برای واردکننده نمی

بخشی باطل اد شده بود ایج %20هزار میلیارد تومانی که با نرخ  240های که از اواسط فروردین شروع به کار بکند. سپرده

ها باقی ماند. همتی گفت: ذخایر و اسکناس هزار میلیارد تومان بود که بخش عمده آن در بانک 160و بخشی که مانده بود 

ای تشکیل شده که قیمت کاالهای اساسی به صورت ایم. وی گفت: سامانهزیادی را برای شرایط خاص در نظر گرفته

 د.ز حساب سرپرست خانوار کم شوخودکار مطابق قیمت واقعی ا



 

اندازی بازار متشکل ارزی گفت: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به راه

با توافق رئیس بانک مرکزی و هماهنگی وزیر اقتصاد این بازار از ابتدای سال 

تواند دغدغه فعاالن صادرکننده از نحوه بازگشت شود که میاندازی میآینده راه

با اصالحات درباره تسویه  وی افزود: .از صادرات را مرتفع کندارز حاصل 

میلیون دالر باالتر رفته و  4ها، سقف بازگشت ارز از اسکناس ارز در صرافی

پورابراهیمی با بیان اینکه تشکیل بازار  .درباره حواله هم این اتفاق افتاده است

ا اثر مثبتی وب بازار متشکل ارزی مشخص شده است حتممتشکل ارزی منجر به جهش صادراتی خواهد شد، افزود: چارچ

 ت.بر صادرات خواهد داش

 

 مشابه مدت حد در امسال ماه 11 در صادرات: دارایى گفت و اقتصاد امور وزیر

 تاکنون شده انجام صادرات دالر میلیارد 40 از دژپسند گفت:. است شده حفظ

 آن دالر میلیارد 5/6 که بازگشته کشور به صادرات از حاصل ارز دالر میلیارد 8

 از حاصل ارز که صادرکنندگانی. است بوده هاپتروشیمی و هافوالدی به مربوط

 ویژه هایمشوق از صادرات از حاصل ارز برگشت میزان به برگردانند، را صادرات

 شوند.می برخوردار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 بازارهای جهانی

 
 نام مواد 11/12/1397 18/21/1397 تغییر هفتگی

 نفت 64 65 %1/6

 طال 1294 1298 %0/3

 بیلت 445 450 %1/1

 مس 6443 6397 %0/7-

 روی 2777 2717 %2/2-

 آلومینیوم 1909 1866 %2/3-

 سنگ آهن 88 85 %3/4-

 سرب 2137 2089 %2/2-

 متانول 290 304 %4/8

 اوره 246 243 %1/2-

رامپ جبهه جدیدی در تدونالد گذارند که های کم نوسانی را پشت سر میروزها و هفته بازارهای جهانی در حالی *

توانست تا هند می ،اش باز کرد و تصمیم گرفت به امتیاز تجاری هند خاتمه دهد. طبق این امتیازاتهای تجاریجنگ

 اد. ن ندبازار به این خبر واکنش خاصی نشا .میلیارد دالر بدون عوارض به آمریکا صادرات داشته باشد 6/5

 ای :در روزهای پایانی هفته اخیر درخصوص مذکرات تجاری بین کشورش و دولت چین گفت آمریکا جمهوررئیس *

 یا کرد بینیپیش و رودمی یشپ خوبی به چین با تجاری مذاکرات کرد اعالم ترامپ .شویممی خیالبی یا کنیممی توافق

 برای پکن و واشنگتن .بود نخواهد کار در جهان بزرگ اقتصاد دو میان توافقی هیچ یا گرفت خواهد صورت خوبی توافق

 هفته مذاکرات، یشرفتپ به اشاره با ترامپ دونالد. هستند ایفشرده مذاکرات سرگرم تجاری، جنگ هاماه به دادن پایان

 .انداخت تأخیر به را درصد 25 به 10 از چینی کاالی دالر میلیارد 200 روی هاتعرفه افزایش گذشته

 سال رد کشورش اقتصادی رشد واشنگتن، با پکن تجاری جنگ وجود با کرد اعالم این کشور وزیر نخستدر چین،  *

 کاهش% 3 را افزوده ارزش بر مالیات اظهار داشت: چین وزیر نخست .است شده تعیین درصد 5/6 تا 6 میالدی 2019

 نشان که دهنبو 2025 چین ساخت استراتژی از خبری بعالوه. دهدمی افزایش %8/2 به %6/2 از را بودجه کسری و داده

 .است نهایی توافق به رسیدن هدف با آمریکا برابر در چین انفعال از

 



 

. (-%6/0 انتظار) رددا درصدی 2/5 کاهش نیز واردات و (-%8/4 انتظار) دارد افت %7/20 فوریه ماه در چین صادرات *

 رقم ترینپایین که برسدمیلیارد دالر  4 تنها به قبل ماه دالر میلیارد 39 از چین تجاری تراز تا شده باعث صادرات افت

 خطر زنگ ،کشور این واردات کاهش آمار و کندمی مصرف را دنیا معدنی مواد %50 به نزدیک چین .است گذشته ماه 10

 .است کامودیتی بازار فعاالن

 %2/1به %6/1 از را متور انتظار و کرد تیره را ناحیه این اقتصادی اندازچشم در روزهای پایانی هفته اروپا مرکزی بانک *

 نیز استرالیا و کانادا مرکزی بانک همزمان !نمود اصالح %1/1به %7/1 از نیز را یورو ناحیه اقتصادی رشد و داد کاهش

 .دهدمی افزایش را دنیا اقتصاد وضعیت از نگرانی که اندآورده میان به بهره کاهش از صحبت

 

 نفت

 «وبیلاکسون م»و  «شورون»های شرکتهای نفتی هفته گذشته را با رشد اندک پشت سر گذاشتند که حالی شاخصدر 

لید نفت شیل دهد میزان تورمیان را منتشر کردند که نشان میبینی خود از میزان تولید نفت در میدان پپیشمریکا آ

دهد که میزان ذخایر وسط انستیتوی نفت آمریکا نشان میمنتشر شده تآمارهای  .آمریکا باز هم افزایش خواهد یافت

 3/7مارس با  میزان ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به اول .نفت خام این کشور بیش از حد انتظار بوده است

ای را بشکه میلیون 2/1میلیون بشکه رسیده، در حالی که تحلیلگران انتظار افزایش  5/451میلیون بشکه افزایش به 

انش در بازار های اوپک و متحدشده تا تاثیر کاهش تولید افزایش تولید نفت در منطقه آمریکای شمالی موجب .داشتند

مطلوب را رد در همین حال، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا گفته ترامپ هرگونه توافق نا .تا حدی خنثی شود

 د.دهمیا ادامه رکرده که کاخ سفید کار بر روی رسیدن به یک توافق تجاری با چین  خواهد کرد، اما در عین حال اضافه

 

 آهن سنگ –فوالد 

 ین اتفاقو ا شده مواجه درصدی 4 کاهش با برزیل حادثه از ناشی جهانی آهن سنگ عرضه گویدمی آمریکا بانک سیتی

 بینی سبب رشد قیمتدالری تقویت نماید. تحقق این پیش 100را تا سطوح  آتی ماه 3 طی آهن سنگ قیمت تواندمی

 خواهد شد. فوالد و قراضه

 

 



 

 فلزات رنگین

 افت با فوریه اهم در دنیا LME انبارهای فروش قابل موجودیفلزات رنگین نوسانات منفی را شاهد بودیم. در فلز مس  در

 بزرگترین کودلکو. دارد ادامه بزرگ اسملترهای برخی تعطیلی .باشد قیمت محرکتواند می و شده مواجه تنی هزار 84

 اردد را کاتد تولید تن هزار 320 ظرفیت که Chuquicamata معدن تولید بازگشت گویدمی دنیا مس تولیدکننده

 .دارد نیاز انزم دیگر ماه 1.5 احتماال و بوده همراه بیشتر تاخیر با آالیندگی، استاندارد تطابق به الزام بدلیل

ین فلز موجب اتداوم کاهش موجودی انبار . ه استرسید یتن هزار 61 سابقهبی رقم به LME انبار موجودیدر فلز روی، 

در سطوح  قیمت و ودش اضافه انبارها به محموله یکسناریو را مد نظر قرار دهند. سناریو اول اینکه  2شده تا تحلیلگران 

 ماید.دوم این است که در صورت عدم ورود محموله جدید، قیمت این فلز رشد نفعلی باقی بماند. اما سناریو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 گروه صنعتی بارز

 و عملیاتی ودس ریال میلیارد 343 فروش، ریال میلیارد 2.581 ماهه 3 دوره طی حالی در« پکرمان»در گروه تایرسازی 

 به ریالی، اردمیلی 2.418 فروش با تابستان فصل در که داشت خالص سود( سهم هر ازای به ریال 94) ریال میلیارد 236

گفتنی . است هیافت دست( ریال 53 سهم هر ازای به) ریالی میلیارد 135 خالص سود و ریالی میلیارد 202 عملیاتی سود

 52یلیارد ریال )م 131ریال سود عملیاتی و  میلیارد 223میلیارد ریال فروش،  2.917است، پکرمان در کوارتر سوم نیز 

 7.917 شفرو با امسال نخست ماه 9 در پکرمان گفت باید مجموع ریال به ازای هر سهم( سود خالص داشته است. در

 میلیارد 6.771 گذشته سال مشابه دوره فروش که است شرایطی در این و نموده محقق سود ریال 196 ریالی، میلیارد

درصد  16.5ال حاشیه سود ناخالص شرکت در کوارتر ابتدایی س .است بوده سهم هر ازای ریال به 309 خالص سود و ریال

های تایرساز درصد بوده است. با توجه به اینکه اخیرا با مجوز افزایش نرخ فروش شرکت 11و در کوارتر دوم و سوم 

 هتری داشته باشد. کرد برود پکرمان در فصل پایانی سال عملموافقت شده، انتظار می

ین رقم برای امیلیارد ریالی دست یافته بود که  8.297ماه ابتدایی سال گذشته به درآمد  11این شرکت در حالی طی 

، 1.006مهر  و 532، شهریور 894، مرداد 993، تیر 932، خرداد 1.139، اردیبهشت 509ماه نخست امسال )فروردین  11

ه درآمد سال کمیلیارد ریال بوده است. بنابراین باید گفت  10.787( 1.241بهمن ، 1.628، دی 1.024، آذر 888آبان 

باشد که هر بوده است. محصوالت اصلی پکرمان، تایر رادیال و تایر بایاس می 96تر از فروش سال قوی %30در حدود  97

 دهند. درصد از درآمد شرکت را تشکیل می 32و  62کدام به ترتیب 

رار داشته که ریالی )به ازای هر کیلو( ق 121.241در سطوح  96ایر رادیال در حالی برای کل سال متوسط نرخ فروش ت

 186.367ریال و بهمن  183.175ریال، دی  170.301ریال، آذر  154.896ریال، آبان  150.871نرخ فروش مهرماه 

رای سال کل بش تایر بایاس در حالی ریال بوده است. متوسط نرخ فرو 150.293ماه اخیر  11ریال و متوسط نرخ فروش 

 131.990بان آریال،  132.702ریالی )به ازای هر کلیو( قرار داشته که نرخ فروش مهرماه  101.535در سطوح  96سال 

یال بوده ر 139.478ماه اخیر  11و متوسط نرخ فروش  179.712ریال، بهمن  178.856ریال، دی  155.689ریال، آذر 

رسد پکرمان در سال جاری تحول با اهمیتی در وضعیت سودآوری داشته ارد مطروحه به نظر نمیاست. با توجه به مو

 98تواند سود سال های فروش، میباشد اما به سود نشستن الستیک بارز کردستان از یکسو و از سوی دیگر افزایش نرخ

 را دستخوش تحوالت جدی نماید. 
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 سنگ نگین طبسزغال

رویم. جایی که کطبس با نوسانات اخیر، بازدهی مناسبی را برای سهامدارانش سنگ میاما در ادامه به سراغ گروه زغال

ریال و در  124 ریال، در کوارتر سوم 169ریال، در کوارتر دوم  105به ارمغان آورده است. این شرکت در کوارتر اول 

ایت از ت. مقایسه عملکرد شرکت با دوره مشابه سال گذشته حکریال سود محقق کرده اس 346ماهه  9مجموع دوره 

د شرکت درصدی سود خالص دارد. حاشیه سو 64درصدی سود عملیاتی و  86درصدی مبلغ فروش،  26افزایش به ترتیب 

ن رود شرکت تا پایادرصد بوده و انتظار می 5/34ماه سوم  3درصد و در  30ماهه دوم  3درصد، در  28ماهه اول  3در 

 ریالی دست یابد.  500سال به سود 

 440الغ بر ماه نخست امسال موفق شده رقمی ب 11در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت خواهیم داشت. کطبس در 

، 36، آذر 33بان آ، 45، مهر 39، شهریور 43، مرداد 36، تیر 28، خرداد 35، اردیبهشت 25میلیارد ریال فروش )فروردین 

ذشته، رشد گمیلیارد ریالی دوره مشابه سال  359( را محقق کند که این مبلغ در مقایسه با فروش 53، بهمن 46دی 

 دهد. درصدی را نشان می 23

 1.340.198ریال به ازای هر تن بوده که این رقم از  1.252.394در حالی  96سنگ برای سال زغالنرخ فروش متوسط 

ریال  1.805.899ماه نخست امسال  11ماه رسیده و متوسط نرخ ال در بهمنری 2.116.499به  97ماه ریال در فروردین

 بر سنگزغال گذاریقیمت مبنای از ناشی نرخ افزایش الاعم صورت ماهه اعالم کرده در 9باشد. شرکت در گزارش می

 30/9/97 به هیمنت ماهه 9 گزارش مورد مالی دوره بر آن تاثیرپذیری و خوزستان فوالد شمش درصد نرخ 5/26اساس 

گذاری زغال بر اساس درصدی از شمش فخوز قطعی شده و این گویا قیمت .شد خواهد اعالم و اعمال حاصله تعدیالت

 شرکت خواهد گذاشت. 98اتفاق اثر مثبت خوبی بر سود سال 
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 صنعتی آما

خواهیم داشت. عمده فعالیت این شرکت « صنعتی آما»های کوچک به نام و در انتها نگاهی به وضعیت یکی از شرکت

میلیارد ریال سود  50فروش،  میلیارد ریال 270ماهه  3در حالی طی دوره باشد. فاما تولید الکترود برای جوشکاری می

میلیارد  394( سود خالص داشت که در فصل تابستان با فروش ریال به ازای هر سهم 43میلیارد ریال ) 39عملیاتی و 

 دست یافته( ریال 104)به ازای هر سهم ی میلیارد ریال 93 و سود خالص میلیارد ریالی 116، به سود عملیاتی یریال

 150د خالص میلیارد ریال و سو 195میلیارد ریال، سود عملیاتی  456گفتنی است، فروش فاما در کوارتر سوم است. 

 ریال( بوده است.  168میلیارد ریال )به ازای هر سهم 

موده و این در ریال سود محقق ن 315میلیارد ریالی،  1.121نخست امسال با فروش  ماه 9در  فامادر مجموع باید گفت 

 بوده است. به ازای هر سهم ریال 175میلیارد ریال و سود خالص  901طی است که فروش دوره مشابه سال گذشته شرای

رصدی د 86درصدی مبلغ فروش،  24مقایسه عملکرد شرکت با دوره مشابه سال گذشته حکایت از افزایش به ترتیب 

 26ت از ین است که حاشیه سود ناخالص شرکنکته با اهمیت در فاما اسود خالص دارد. درصدی  80سود عملیاتی و 

 درصد در فصل پائیز رسیده است. 47درصد در فصل تابستان و  42درصد در فصل بهار به 

، 126، اردیبهشت 27ماه )فروردین را استارت زده که مبلغ فروش تا پایان بهمن 97گفتنی است، فاما در حالی سال 

میلیارد  1.518( 227، بهمن 169، دی 120، آذر 181، آبان 155، مهر 125، شهریور 138، مرداد 131، تیر 117خرداد 

را نشان  درصدی 34میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته رشد  1.132ریال بوده است. این درآمد نسبت به فروش 

درصد  23 درصد از درآمد از محل فروش الکترود جوشکاری، 72بینیم که دهد. در بررسی سبد محصوالت شرکت میمی

شود. بنابراین فاما از تغییر در درصد از محل فروش پودر جوشکاری و سنگ سمباده تشکیل می 5از مفتول جوشکاری و 

 پذیرد. نرخ فروش الکترود جوشکاری بیشترین تاثیر را می

رار داشته ق میلیون ریالی )به ازای هر تن( 64در سطوح  96متوسط نرخ فروش الکترود جوشکاری در حالی برای سال 

 160ل، در مهر میلیون ریا 135میلیون ریال، در شهریور  87میلیون ریال، در تیر  74که نرخ این محصول در فروردین 

گین نرخ فروش میلیون ریال و میان 129میلیون ریال، در بهمن  149میلیون ریال، در دی  117میلیون ریال، در آبان 

رود حاشیه سود ناخالص شرکت در سطوح بیش ا افزایش نرخ فروش انتظار میمیلیون ریال بوده است. ب 111ماهه  11

ریالی برای سال جاری و  500رسد با نرخ های فعلی فاما توانایی دستیابی به سود درصدی حفظ شود. به نظر می 40از 

 را داشته باشد.  98ریالی برای سال  800سود حدود 
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میلیون ریال-فروش ماهانه شرکت صنعتی آما 

96درآمد سال  97درآمد سال 



 

 تحلیل بنیادی

 

 فوالد خوزستانبررسی شرکت 

 معرفی 

باشد شرکت در مجاورت شهر اهواز، مرکز استان شرکت فوالد خوزستان دومین قطب تولید فوالد خام در کشور می

واقع شده است. فوالد خوزستان اولین مجتمع تولید آهن و فوالد بندر امام خمینی )ره( خوزستان در جنوب غربی کشور، 

در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده و  66باشد. شرکت در سال قوس الکتریکی می کشور به روش احیاء مستقیم و کوره

 1374به صنایع فوالد اهواز و سپس در تاریخ  71افتتاح شده است. نام این شرکت در سال  1368فروردین سال  12در 

 به شرکت فوالد خوزستان تغییر یافته است. 

 

 تولیدات

 باشد:کامل تولید شمش فوالدی به شرح زیر میشرکت فوالد خوزستان دارای چرخه 

  

بیشترین حجم به ترتیب از شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، فوالد شادگان،  ← سنگ آهن 

 شود.چادر ملو و گل گهر تامین می

 

شود که در این ای حاصل میسنگ آهن در یک فرآیند خردایش به صورت نرمه ← کنسانتره 

 شود.دهند. به این فرآیند، تغلیظ نیز گفته میمرحله عیار خاک حاصله را افزایش می



 

های کوچک متخلخل پس از افزودن مواد معدنی به کنسانتره آن را به صورت گلوله ← گندله 

شود تا مواد اضافه شده به صورت یکنواخت در کنسانتره بوده و آورند، این امر موجب میمیدر

 کند. ثابت شود و همچنین بهبود روند تولید آهن اسفنجی و کیفیت آن را فراهم می

 

شوند. گندله به آهن اسفنجی تبدیل می ای فرآیند احیای مستقیم،در ابتد← آهن اسفنجی 

 گیرد.این محصول در رده محصول میانی قرار می

 

های قوس الکتریکی ذوب شده های بلند و یا کورهآهن اسفنجی توسط کوره ←شمش فوالدی 

 شود.و به شمش فوالدی تبدیل می

 

 گیرند:واحد اصلی قرار میمراحل فوق در کارخانه فوالد خوزستان در سه 

 میلیون تن گندله در سال  1/3سازی، هر یک به ظرفیت اسمی شامل دو مدول گندله سازی:کارخانجات گندله

 شود.است. در این کارخانجات ساالنه بالغ بر شش میلیون تن گندله سنگ آهن از پودر تغلیظ شده تولید می

 :شوند. های سنگ آهن به آهن اسفنجی تبدیل میدر این بخش گندله کارخانجات احیاء مستقیم 

میلیون تن و دو مدول زمزم یک با  85/1در این بخش در حال حاضر سه مدول میدرکس با مجموع ظرفیت 

 باشند. هزار تن و زمزم دو با ظرفیت یک میلیون تن در سال مشغول تولید می 800ظرفیت 

 :از آهن اسفنجی تولید  1و تختال  2حصوالت نهایی شرکت یعنی شمش در این بخش م بخش فوالدسازی

گری شود. بخش فوالدسازی متشکل از شش کوره قوس الکتریکی، چهار کوره پاتیلی، دو ماشین دوخطه ریختهمی

گری، فوالد های ریختهباشد. ماشینآوری غبار فوالدسازی میخطه شمش و تأسیسات جمع 3تختال، سه ماشین 

باشد که در میلیون تن می 3/5نمایند. ظرفیت تولید سالیانه این بخش را به شمش و تختال تبدیل میمذاب 

 یون تن در حال پیگیری و اجرا است.میل 4حال حاضر طرح توسعه ظرفیت تا 

 
 
 
 
 
 
 



 

 )تن(ظرفیت تولیدی 

  ظرفیت اسمی 

 2.328.728 بلوم، بیلت

 1.436.863 اسلب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسلب  از درصد 67،  همچنین باشد.داخلی می مابقی درصد 40صادراتی و  از بیلت فوش رفته، درصد 60، میانگین به طور

 است.درصد داخلی  33صادراتی و  ،فروش رفته

 

 ترکیب اعضای هیات مدیره

 

90سال  91سال  92سال  93سال  94سال  95سال  96سال  97سال 
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 ترکیب سهامداران

 

 روند افزایش سرمایه

میلیارد  14،472ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ  1،000،000سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 

 .ریال افزایش یافته است

 

 ترکیب بهای تمام شده

 

 

هزینه مواد 

مستقیم

65%

هزینه دستمزد

مستقیم

2%

هزینه سربار

33%



 

 های فوالدی به ویژه شرکت فوالد خوزستان،های سربار شرکتدو مؤلفه تاثیرگذار در رشد هزینه

 درصدی نرخ گاز برای واحدهای فوالدسازی به این شرایط دامن زده است. 100( هزینه انرژی : که افزایش 1 

های قوس الکتریکی در آن گنجانده شده است و این ( مواد مصرفی: که هزینه الکترود گرافیتی مورد استفاده در کوره2

 ه است.ابزار مصرفی از ابتدای سال تاکنون رشد چندین برابری داشت

 

 محاسبه سود و زیان

 

 باشد:به شرح زیر می 98بینی سال مفروضات در نظر گرفته شده برای پیش

 باشد.ش نیز برابر مقدار تولید میو مقدار فرو 97مقدار تولید برابر با مقدار فروش سال  -

 ازای هر تن در نظر گرفته شده است.دالر به  400نرخ جهانی شمش فوالد،  -

 ده شده است.ریال قرار دا 100.000 نیمایی نیزنرخ دالر  -

های احتمالی شمش فوالد و دالر، البته در جدول حساسیت که در انتها به نمایش گذاشته شده است برای تمامی نرخ

 به ازای هر سهم محاسبه شده است. EPSبرای شرکت 

سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94دوره مالی

     153,039,920  109,471,490   71,792,060  48,071,440  41,964,174فروش

      - 97,913,681   - 73,621,187  - 50,078,936  - 36,454,589 - 36,131,474بهای تمام شده کاالی فروش رفته

       55,126,239    35,850,303  21,713,124   11,616,851   5,832,700سود )زیان( ناخالص

        - 6,608,955     - 5,868,799   - 4,571,710   - 3,345,777  - 3,080,948هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

           256,054        256,054    1,141,383       153,714      198,711خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

       48,773,338    30,237,558  18,282,797    8,424,788   2,950,463سود )زیان( عملیاتی

        - 2,586,415     - 2,586,415   - 1,892,356   - 1,987,942  - 1,906,232هزینه های مالی

         1,000,000      3,906,938       715,543       616,802   1,248,456خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

       47,186,923    31,558,081  17,105,984    7,053,648   2,292,687سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

    - 2,133,603.05     - 1,426,930      - 582,987      - 586,519     - 173,317مالیات

       45,053,320    30,131,151   16,522,997     6,467,129   2,119,370سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

       45,053,320    30,131,151   16,522,997     6,467,129   2,119,370سود )زیان( خالص

               3,113            2,082          1,142             447            265سود هر سهم پس از کسر مالیات

       14,472,000    14,472,000  14,472,000  14,472,000   8,000,000سرمایه



 

 

 

 تایم فریم هفتگی  –تحلیل تکنیکال فوالد خوزستان )فخوز( 

گذاری رسیم که سهم در محدوده کم ریسکی برای سرمایهدر فوالد خوزستان، با ترسیم خط روند صعودی به این نتیجه می

کنید، فخوز پس از واکنش به خط روند صعودی، اکنون اصالح نرمی قرار گرفته است. همانطور که در تصویر مشاهده می

 9.000ز دست به دست شدن سهم و نزدیک شدن به سطح حمایتی شود پس ابینی میکند. بنابراین پیشرا تجربه می

ت، چنانچه ریالی( باشیم. گفتنی اس 11.600ریالی، شاهد افزایش مجدد تقاضا و حرکت به سمت سقف قبلی ) 9.200 –

 1.618ا تراز بریالی برابر  13.780فخوز از در گام افزایشی شکل گرفته موفق به گذر از سقف تاریخی گردد، محدوده 

اع خرید و اسیالتور شاهد خروج از محدوده اشب dtدرصدی فیبوناچی، مقصد بعدی سهم خواهد بود. در بررسی وضعیت 

گذاری در این نماد ایجاد های فوق، فرصت مناسبی برای سرمایهحرکت به سمت منطقه اشباع از فروش هستیم. لذا اصالح

  باشد.ریال می 8.000کند. حد ضرر این معامله، می

 

320   340 360 380 400   420   440  460   480  500   

80,000  881     1,127 1,373 1,620 1,866  2,112  2,358  2,604  2,850  3,096  

85,000  1,127   1,389 1,650 1,912 2,173  2,435  2,696  2,958  3,219  3,481  

90,000   1,373   1,650 1,927 2,204 2,481  2,758  3,035  3,312  3,588  3,865  

95,000  1,620   1,912 2,204 2,496 2,789  3,081  3,373  3,665  3,958  4,250  

100,000  1,866   2,173 2,481 2,789 3,096  3,404  3,712  4,019  4,327  4,634  

105,000 2,112   2,435 2,758 3,081 3,404  3,727  4,050  4,373  4,696  5,019  

110,000  2,358   2,696 3,035 3,373 3,712  4,050  4,388  4,727  5,065  5,403  

115,000 2,604   2,958 3,312 3,665 4,019  4,373  4,727  5,080  5,434  5,788  

120,000 2,850   3,219 3,588 3,958 4,327  4,696  5,065  5,434  5,803  6,173  

الر
 د

رخ
 ن

نرخ جهانی بیلت
EPS



 

 ماه بورس کاال اسفند سومهفته گزارش معامالت 

 رینگ صنعتی 

اهش کدرصد  40طی هفته گذشته ارزش معامالت رینگ صنعتی پیرو عدم حضور شرکت فوالد مبارکه اصفهان، حدود 

ها ه، حجم عرضرانیا یمجتمع سنگ آهن فالت مرکزی بندسنگ آهن دانهداشت لیکن در طرف عرضه با عرضه محصول 

ها برای رید آنخاسفندماه  6مین هفته پیاپی از تاریخ گردید. در این هفته عالوه بر محصوالت مسی که برای دوجبران 

ید که در نتیجه کلیه مشتریان دارای کد بورس کاال آزاد شده بود، برای محصوالت آلومینیومی نیز این مجوز صادر گرد

 معامالت این محصوالت بودیم.آن شاهد ادامه رشد تقاضا و به تبع آن رشد قیمتی در 

 

 ، تقاضا و حجم معامالت مفتول مس در چهار هفته اخیر بررسی شده است:در نمودار زیر عرضه

 

 تاثیر مجوز خرید برای کلیه مشتریان دارای کد به وضوح در نمودار قابل مشاهده است.

اال رقم کبورس  یصنعت نگیفلزات در ر تن از انواع 407.468از  شیعرضه ب 15/12/97 به چهارشنبه یدر هفته منته

عامله شد م یدر تاالر صنعت تایکه نها یداشت البته رقم افزایشتن  96،118خورد که نسبت به هفته گذشته حدود  

رو روبه تن 555.567یی معادل با داشت و با تقاضا افزایش ،تن  102.163تن بود که نسبت به هفته قبل  390.763

 گشت. 
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مقایسه عرضه، تقاضا و حجم معامالت  

عرضه تقاضا حجم معامله



 

 

 معامله نشده است.* : محصول 

 ** : محصول عرضه نشده است.

 بود.  فوالدیتن محصوالت  394.260 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

، زنجان یسازند روهای تن از شمش روی شرکت 705تن شمش روی عرضه شد که  1.150این هفته  یبخش رو در

 مورد معامله قرار گرفت. انهیخاورم یرو عیتوسعه صناو  بافق یذوب رو

 نیاضا را در بنسبت تق نیشترینسبت به عرضه، ب یبرابر 34/5ی با تقاضای المهد ومینیآلوم 1000P-99.7شمش 

فوالد  A3 - 32تا  14 لگردیسبد م مربوطنیز نسبت تقاضا به عرضه  یهفته داشت. رده بعد نیمحصوالت عرضه شده ا

 بوده است. برابری   45/4با نسبت  جانیآذربا

درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ  31ی با المهد ومینیآلوم 1000P-99.7شمش 

 داشته است.

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

17,00017,0000/000/00فوالد سیرجان ایرانیان68,000,00010,0009,0004,000آهن اسفنجی

0/55*32,478فوالد خوزستان

32,47838,36918/14فوالد کاوه جنوب کیش

32,47841,34727/31مجتمع ذوب  فوالد خزر

35,94539,4399/720/55ذوب آهن اصفهانتیرآهن

**ذوب آهن اصفهانسبد مخلوط

**فوالد روهینا جنوب

3/17*36,492فوالد کاوه اروند

**فوالد خراسان

36,49241,45113/591/84فوالد آذربایجان

185,602233,21925/664/48آلومینیوم ایران

185,002242,35431/00آلومینیوم المهدی

**آلومینیوم ایرانبیلت

564,500667,24118/205/17ملی مسکاتد

581,785692,38819/01ملی مس

**گیل راد شمال

**دنیای مس کاشان

*582,485کابلسازی افق البرز

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
10,349,355,399407,468555,567390,763

ارزش 

معامالت 

نسبت به 

قبل 

40درصد 

کاهش 

داشته است

7,000
مفتول

5,000

میلگرد

714,469,50028,00063,50018,000شمش بلوم
مقاطع 

مختلف

2,219,740,23056,260151,76056,040میلگرد/تیرآهن

شمش 

مس

1,175,229,3005,00014,360آلومینیوم

4,720,982,3607,04015,920



 

 پلیمریرینگ 

 

 

 

 به روند افزایشی خود ادامه داد. های اخیردر هفته ارزش معامالت

 

 ،لحاظ شد لریا 87.350 معادلدرصد افزایش  5/1قیمت دالر با های پایه اعالمی توسط دفتر صنایع تکمیلی، قیمت در

اهد ثبت شدر چند هفته اخیر  بودیم. امی گریدها شاهد افزایش قیمتتم های جهانی درکه به تبع آن و ثبات قیمت

 از حدودی ها در هفته گذشته تاافزایش حجم معامالت و قیمتایم که با وجود جدید در بورس کاال بوده هایرکورد

 التهاب تقاضا کاسته شد.
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  باشد.می بندرامامبیشترین درصد ارزش معامالت به ترتیب مربوط به پتروشیمی تندگویان و 

 

 

باشد که با رقابت بین در هفته جاری مربوط به پلی اتیلن ترفتاالت بطری می بیشترین درصد رقابت در رینگ پلیمری

  ZH550J،ZH552Rهای نساجی در میان پروپیلن .سابقه را ثبت نمودلف رکوردی بیدرصد در گریدهای مخت 84تا  75

ه بنسبت قابت درصد ر 59با  شازندپتروشیمی   Z30Sپتروشیمی پروپیلن جم و  ZH552R، پتروشیمی نوید زرشیمی

یمی پتروشیمی نویدزرش ZB332Cو  ZH515MAهای شیمیایی پروپیلنقیمت پایه معامله شدند. در گروه کاالیی پلی

 ابت نسبت به قیمت پایه را داشتند.درصد بیشترین درصد رق 58با 
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  رینگ شیمیایی

 

اهد افزایش حجم شدر این رینگ کاهش یافته در رینگ شیمیایی نیز همانند رینگ پلیمری با وجود آنکه از التهاب تقاضا 

 ایم.معامالت و عرضه بوده

 5بت کمتر از یا با رقا قیمت پایهو مابقی محصوالت بر روی  درصد داشتند 5رینگ محصوالت زیر رقابت باالی این در 

 درصد معامله شدند.

 قیمت پایه تولیدکننده نام محصول
درصد رقابت نسبت 

 به میانگین

 71 36.271 پتروشیمی فن آوران اسید استیک

 63 88.756 پتروشیمی شازند دی اتیلن هگزانول

 49 41.105 پتروشیمی شازند دی اتیلن گالیکول

 26 41.105 پتروشیمی مارون دی اتیلن گالیکول

 14 81.929 پتروشیمی خراسان کریستال مالمین

 14 41.105 فرسا شیمی پتروشیمی دی اتیلن گالیکول

 12 41.105 پتروشیمی مروارید گالیکول دی اتیلن

 9 13.787 پتروشیمی کرمانشاه اوره گرانول
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در رینگ شیمیایی میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت 

تقاضا میزان عرضه حجم معامالت



 

  های نفتیرینگ فرآورده

 

نفت آبادان، پاالیش  وکیوم باتوم پاالیش عرضه و معامله شد.وکیوم باتوم  تنهاهای نفتی در رینگ فرآوردهدر هفته گذشته 

ال و پاالیش نفت ری 26.152ریال، پاالیش نفت شیراز با قیمت پایه  24.906نفت اصفهان، تهران و تبریز با قیمت پایه 

 .معامله شد ریال 26.159بندرعباس با قیمت پایه 

 

 رینگ صادراتی

 
با  په فاماست که توسط نفت و گاز س  6070مربوط به قیر بیشترین حجم معامالت در رینگ صادراتی در هفته گذشته

 27.000و  31.000 با آنالیزهای متفاوت با قیمت پایه ، نفت جیریال 34.500و  31.000آنالیزهای متفاوت با قیمت پایه 

جی با  عرضه شده توسط نفت  4050. قیرریال عرضه شده است 27.000تهران با قیمت پایه نفت پاسارگاد ریال و 

ریال معامله  27.900با قیمت پایه  نفت پاسارگاد بندرعباسریال و  27.920و  27.100با قیمت پایه آنالیزهای متفاوت 

 شد.

 رینگ کشاورزی

هیچ ضوی با وجود عرضه خرمای استعمران خوزستان و سبد زعفران خراسان ر در رینگ کشاورزی در طول هفته گذشته

 ای انجام نشده است.معامله
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در رینگ صادراتی میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت 

تقاضا میزان عرضه حجم معامالت



 

 انرژی

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

 

 محصول معامله نشده است. * :

 ** : محصول عرضه 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
32,53032,5300/002/62پاالیش گاز ایالم

S50033,96233,9620/003/07پاالیش گاز خانگیران

**پاالیش نفت تهران

**پاالیش نفت شیراز

2/78*41,084پاالیش نفت شیراز

1/69*40,753پاالیش نفت تهران

4/95-66,40166,4010/00پتروشیمی بوعلی سینا

50,76550,7650/00پاالیش تبریز

19,89024,28522/102/34پتروشیمی شیراز

19,89024,13021/322/34پتروشیمی زاگرس

0/00*51,039پاالیش اصفهان

** پاالیش بندرعباس

51,03951,0390/000/00پاالیش تبریز

0/00*51,039پاالیش شیراز

51,03951,0390/000/00پاالیش تهران

35,29635,2960/000/00پاالیش اصفهان400

40,64740,6470/000/00پاالیش تبریز

40,64740,6470/000/00پتروشیمی بندرعباس

40,64740,6470/000/00پاالیش اصفهان

40,64740,6470/00پاالیش کرمانشاه

0/00*34,324پاالیش تبریز

0/00*34,324پاالیش شیراز

34,97234,9720/000/00پاالیش اصفهان410

34,97234,9720/00پاالیش اصفهان406

44,82644,8260/004/39پاالیش اصفهان

44,82644,8260/00پتروشیمی بیستون

42,93942,9390/000/00پاالیش اصفهان

42,93942,9390/00پتروشیمی بیستون

**پاالیش کرمانشاه

215,891,02417,04914,9376,797سایر

 کل معامالت 

انرژی
1,827,882,90187,07062,48434,040

ارزش 

معامالت 

46 درصد 

کاهش

250,444,30430,00816,3247,480میعانات گازی

متانول

سبک

سنگین

ریفورمیت163,565,4005,0002,7711,779ریفورمیت

05,0505000نفتا

125,861,0395,20515,5585,205متانول

402

404

502

503

آیزوریسایکل213,955,5888,7005,6674,192آیزوریسایکل

858,165,54616,0586,7278,587حالل



 

 4،500 تن محصول بود هرچند که در نهایت تنها 231.850در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه 

 تن از این مقدار مورد معامله قرار گرفت.

صول وجود نیز دوباره در رینگ بین الملل عرضه شد اما تقاضایی برای این محنفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران 

 ه شود. نداشت. بر اساس زمانبندی بورس انرژی قرار شده است نفت خام از این پس به طور مرتب دوشنبه ها عرض

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 
 پتروشیمی

 

 قیمت ترپیش دهند،می خبر پتروشیمی محصوالت پایه هاینرخ تعیین در محاسباتی دالر قیمت تغییر از خبری منابع

 جاری هفته از گرفت،می قرار مالک پتروشیمی محصوالت پایه هایقیمت تعیین برای نیما سامانه در دالر فروش

 قرار مالک پتروشیمی محصوالت هایقیمت تعیین برای نیما سامانه در دالر فروش و خرید قیمت میانگین احتماال

 قیمت اینکه و گذشته روزهای در نیما سامانه به مرکزی بانک رئیس واکنش به توجه با که است حالی در این. گیردمی

 تعیین برای سنا به نیما سامانه دالر قیمت تغییر آینده سال در رسدمی نظر به ندارد، سقف نیما سامانه در دالر

 نباشد.  انتظار از دور پتروشیمی محصوالت پایه هایقیمت

 

 ماه مهر ابتدای از: گفت پتروشیمی صنعت کارفرمایان صنفی انجمن مقام ائمق

 نرخ و خرید نرخ میانگین اساس بر هاپتروشیمی خوراک نرخ بود شده مصوب

 اقدام ماهی چند دولت، با همکاری چارچوب در پتروشیمی هایشرکت که آنجا از اما شود تعیین نیما سامانه فروش

 خوراک نرخ میزان همان به نفت وزارت شده مقرر بودند، کرده نیما سامانه نرخ از کمتر نرخی با خود ارز عرضه به

 خواهد کاهش و شده تعدیل گذشته، ماه 4 در هاپتروشیمی خوراک نرخ بنابراین. دهد کاهش هم را هاپتروشیمی

 تولیدکنندگان برای خوشایندی خبر که است وقوع حال در اوره نرخ خصوص در مثبتی اتفاقات: گفت کریمایی. داشت

 .شد خواهد شامل را 97 مهرماه اول از اوره نرخ اصالح و هستیم موضوع پیگیری حال در. بود خواهد اوره

 

قرار  یبردارلردگان در مدار بهره یمیپتروش اکیطرح اوره و آمون یریگآب یهاپمپ نیاول

لردگان از مرز  یمیپتروش اکیاوره و آمون دیساخت طرح جد شرفتیپ یفعل طیشرا گرفت.

طرح  نیاز ا اکیاوره و آمون یتجار دیشود تولیم ینیبشیدرصد عبور کرده و پ 90

  آغاز شود. 98از سال  ییایمیپتروش

 



 

 فلزات اساسی

 یهامیمتاثر از تحر رانیا یقابل توجه فوالد واردات فاتیاز تخف یاز تجار هند یبرخ

و  یتن 32.000از روانه شدن دو محموله  یمنابع رسم کردند. یابراز نگران کا؛یآمر

و  Nhava Shevaبه دو بندر  رانیا ینیفوالد از سمت بندر امام خم یتن 50.000

Kandla کا،یمرآ یهامیمتاثر از تحر خبر دادند. ندهیدر چند روز آ هیهند و تخل 

دالر/تن  85و حدود  نیتر از فوالد چخود را ارزان یفوالد صادرات یرانیکارخانجات ا

 د.دهنیم شنهادیپ یجهان یهااز شاخص نرخ نییپا

 

انگوران گفت: بخش زیرزمینی انگوران هم اکنون در مراحل پایانی تجهیز کارگاه قرار دارد، با مدیر مجتمع سرب و روی 

وی در  .برداری کامل خواهد رسیدبه بهره 98، از ابتدای سال هزار تن ماده معدنی سولفوره 120 بینی تولید ساالنهپیش

هزار تن ماده معدنی در  57ان با تجهیز کارگاه حدود ماه سال جاری همزمتا پایان بهمن 97ادامه افزود: از ابتدای سال 

فالح با اشاره به بخش روباز معدن سرب و روی انگوران  ت.هزار تن نیز فروخته شده اس 52این بخش استخراج و حدود 

هزار تن ماده معدنی از این بخش استخراج  954بیش از  97ماهه سال  11گفت: در 

 .درصدی هستیم 12تعیین شده شاهد رشد  شده که با توجه به برنامه از پیش

شود تا پایان امسال بیش از یک میلیون تن بینی میخاطر نشان کرد: پیشهمچنین 

وی تصریح کرد: در بخش  .ماده معدنی استخراج و تحویل واحدهای فرآوری شود

های هزار تن ماده معدنی به شرکت 629بیش از  97ماه فروش نیز تا پایان بهمن

 ت.بندی ارسال شده اسخاک طبق سهمیهخریدار 

 

 قندی

قبل  یهاعمدتا محصول خود را در ماه دکنندگانی: تولگفتشکر  متیق شیافزا لیدرخصوص دال نیقند قزو یرمالیمد

شکر،  دکنندهیتول یهاافزود: البته شرکت یو است. افتهی شانبار کارخانجات، عرضه شکر کاه یفروخته و با اتمام موجود

: گفت یکاظم ها ندارد.یقند یبر سودآور یریبازار، تاث یفعل یهامتیبرند و قیشکر در بازار نم متیق شیاز افزا یابهره

 قرار خواهد داد.  دیصنعت را در معرض تهد ییکاهش کشت چغندرقند در کشور، خودکفا

 

 



 

 دارویی

شوند یم یگفت: تمام داروها بررس ندهیداروها در سال آ متیق شیسازمان غذا و دارو درباره افزا سیرئ 

 .افتیخواهد  شیده است، افزا انیها زآن دیکه تول ییداروها متیها، قیبررس جیو بر اساس نتا

 

 سازیقطعه

 پایسازان گروه ساروزه قطعه 120گفت: سرانجام مطالبات  پایعامل سازه گستر سا ریمد

 قیصنعت، معدن و تجارت، از طر ریوز یهاتیحما هیو در سا یبانک مرکز یبا همکار

در هفته گذشته پرداخت  التیتومان تسه اردیلیم 2.000 صیبانک عامل، با تخص 10

 پایسا نیتام رهیزنج ینگیاز کمبود نقد یپرداخت، بخش قابل توجه نیافزود: با ا یشد. و

اه در دستگ 2.500تا  دیتول راژیت شیشاهد افزا ندهیآ یهامرتفع شده و در روزها و هفته

خودرو  دیتول نیانگیم پا،یسا دیجد رعاملیمد یجهاد تیریو مد  پایهر چند با تالش همکاران گروه سا. بود میروز خواه

 ت.اس دهیدستگاه رس 2.000به  ریاخ یدر روزها

 

 ساخت تجهیزات 

مجاز است در منطقه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان،  این شرکت، اساس موافقت نامه اصولی اولیهبر مپنا اعالم کرد: 

سوخت تخصیصی به  ، خوراک واین موافقت اصولیگاز طبیعی را به پلی پروپیلن و پلی اتیلن تبدیل نماید. بر اساس 

 .باشدمیلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز می 94/4میزان 

 

 رایانه

شرکت پرداخت  رساندیبه اطالع مشرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش اعالم کرد:  

 یتوسعه بازار و ورود به عرصه کسب و کارها ،یدر جهت همکار شیسامان ک کیالکترون

 سیو دانش آرام یآورفن شگامانیدر شرکت پ یگذار هیبه عقد قرارداد سرما منوآور اقدا

الزم از  یهایپس از بررس یگذار هیسرما نیا یاست اثرات مال یهی( نموده است. بدی)تپس

   .دیخواهد رس یسامانه کدال به اطالع سهامداران گرام قیطر



 

 یاداشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


