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بورس تهران پس از رشد روزهای ابتدایی هفته، تحت تاثیر عوامل بیرونی بازار همزمان با قرار گرفتن شاخص به روی سطح مقاومتی 

هزار واحدی، زیر فشار عرضه قرار گرفت و بخشی از رشد خود را که از اوایل اسفند ماه سال گذشته تجربه کرده بود،  224 – 222

به  ۱۰میلیارد دالر کاالی چینی از  2۰۰ها برای بازی مجدد ترامپ در جنگ تجاری و افزایش تعرفهاز دست داد. عواملی نظیر: 

و هشدار به مقامات تهران، نگرانی  های منفی از بازار جهانی، اقدامات آمریکا در خاورمیانهدرصد و در نتیجه دریافت سیگنال 2۵

های پرشتاب اخیر، همگی دست به دست هم گران پس از رشدو البته شناسایی سود از سوی معاملهاز بابت خروج ایران از برجام 

« ای سهامحرکت توده»ریزش سنگینی را طی بازه زمانی کوتاهی تجربه کند. البته یک عامل دیگر به نام دادند تا شاخص سهام، 

 صل در این خصوص بحث خواهیم کرد.هم در شتاب ریزش بازار موثر بود که در پایان این بحث بطور مف

 یدالر کاال اردیلیم 2۰۰ یروه بدرصدی  ۱۰تعرفه افت بازار از جایی آغاز شد که رئیس جمهور آمریکا در پیام توئیتری اعالم کرد 

در دالر میلیارد  32۵به مبلغ  نیواردات از چ یالباق یبرا یو اقدام مشابه شیافزا %2۵به  )روز گذشته(را از روز جمعه  ینیچ

درصدی را تنها  6های نفتی گارد نزولی گرفتند و شاخص بورس شانگهای افت . با انتشار این خبر، شاخصردیگیدستور کار قرار م

 در چند ساعت تجربه کرد و این وضعیت نیز به بورس تهران تسری یافت. 

 مابریاعالم کرد، اعزام ناو هواپ دیکاخ سف یمل تیور امنجان بولتون، مشااما در ادامه، هشدار آمریکا به مقامات تهران را داشتیم. 

است که در صورت هرگونه  رانیا میرژ یروشن برا امیپ نیحامل ا انهیبه خاورم کایافکن ارتش آمربمب گانیو  نکلنیآبراهام ل

این خبر در شرایطی که بازار  خواهد شد. همواج رحمانهیب یمتحدان آن، با واکنش ایمتحده و  االتیمنافع ا هیعل یتعرض نظام

 گران در مسیر خروج و شناسایی سود قرار بگیرند. رشد سنگینی را تجربه کرده بود موجب شد تا طیف وسیعی از معامله

 

 

 

خواند و گفت:  یرا احساس هیبازار سرما ری، رفتار اخایدر مصاحبه مجلس یاقتصاد ونیسیمحمد حسن نژاد عضو کمالبته 

به  ییکایمرآ مابریحرکت ناو هواپ یدر پ یریاحتمال تنش و درگ ای NPTاز رانیفرض خروج اشیکه بازار را با پ یگرانلیتحل

 .رخ خواهد داد یشود و نه جنگیخارج م رجاماز ب رانیداشته باشند که نه ا نانیکنند، اطمیم لیمنطقه تحل



 

منبع  2به نقل از  «وسیآکس» یخبر گاهیپااللملی، در حوزه بین اما خبرهای سیاسی تمامی نداشت و بعد از یک دوره آرامش

از اقتصاد  یگریبر بخش د دیجد یهامیاعمال تحر یبرا کایآمر یجمهورسیدونالد ترامپ رئ میوابسته به دولت واشنگتن از تصم

 یسراغ محدود کردن معامالت دالر به نفت شد ترامپ بعد از یمدع اخیراژورنال  تیاست که وال استر یدر حال نیا خبر داد. رانیا

 .الشعاع قرار دهدرا تحت یمیتا فروش محصوالت پتروش رودیم رانیا

اصالح داشت و تنها در انتظار یک خبر یا بهانه گران، پتانسیل تکنیکی و بواسطه بزرگ شدن حد ضرر معاملهاز لحاظ  بازاردر واقع 

، انتظاری معقول است. در این مسیر هاپرشتاب، انتظار برای اصالح شاخص رشد طبیعتا پس از هر دوره. برای شروع ریزش بود

شود، ه معامالت با اخالل مواجه میمعموال سامانگران و پس از آن اخذ تصمیمات هیجانی در شرایطی که هراس معامله، اصالحی اما

 زند.ها دامن میبه افت قیمت

تجربه در روند صعودی اخیر بود. « ای سهامحرکت توده»ها گردید، یزش قیمتضمن اینکه یکی از دالیل مهمی که منجر به ر

ترین تجربه، رشد دسته جمعی های رونق بازار ثابت کرده که معموال رشد دسته جمعی صنایع، پایان خوشی ندارد! نزدیکدوره

پس از رشد دسته جمعی فصل  92ش دی ماه ترهای بازار ریزصنایع در شهریور ماه و ریزش بازار از اوایل مهر ماه بود. قدیمی

های توقف روند پائیز را به خاطر دارند. دقیقا همین اتفاق در رشد روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه هم رخ داد تا عمال نشانه

 صعودی ظاهر شود.

درصدی ارزش  7۰عواملی نظیر تضعیف  در بولتن شماره اخیر، درخصوص دالیل رشد بازار بطور مفصل بحث کردیم و گفتیم که

تومانی، انتظار گزارش  4.2۰۰هایی درخصوص ارز درصدی فروردین نسبت به دوره مشابه سال گذشته، زمزمه ۵۰پول ملی، تورم 

ها، تحوالت مثبت در بورس کاال، نزدیک شدن به فصل مجامع و کسر سود ماهه مناسب شرکت ۱2مناسب ماهانه )اردیبهشت( و 

هزار تومانی و برخی دالیل ریز و درشت دیگر موجب تداوم ورود  ۱۵ – ۱4ز قیمت سهام، ثبات نسبی نرخ ارز در کانال نقدی ا

زنیم، کلیه عوامل اشاره شده به دار بازار شده است. حال که این شماره از بولتن را قلم میای و رشد دامنهگی به تاالر شیشهنقدین

 توان فرصتی برای خرید و اصالح پرتفوی قلمداد کرد. ای بازار را میهقوت خود باقیست و عمال اصالح

وقفه دور از انتظار نیست. در واقع استراحت بورس استراحت و اصالح پس از هر دوره صعود بیذکر این نکته ضروری است که 

بازارهای موازی، نه تنها به دلیل  بازار سهام در مقایسه با دیگربازار دارد.  سالمت صعود متوالی، نشان از هفتهپس از چند 

توان عنوان کرد که روند آتی بازار در واقع، می رد.شوندگی باال برتری دارد، بلکه پتانسیل بیشتری برای تداوم رشد داقدرت نقد

 .با مسیر صعودی همراه خواهد بود و اصالح بازار در روند صعودی یک اتفاق طبیعی و قابل انتظار است

 

 

 



 

 بازار گذشت ...آنچه در 

پس از رشد روزهای ابتدایی « شاخص بورس اوراق بهادار»رویم که در شرایطی به مصاف معامالت هفته پایانی اردیبهشت ماه می

واحدی عقب نشست. این رقم در قیاس  2۱۱.344واحدی تا ارتفاع  8.76۵هفته، با فشار فروش روبرو شد و در نتیجه با ثبت افت 

دهد. البته افت درصدی را نشان می 3.98حدی که در انتهای هفته دوم اردیبهشت ماه به ثبت رسید، افت وا 22۰.۱۰9با عدد 

هزار واحدی خاتمه یافت اما به هر جهت مالک این  226شاخص بیش از رقم اعالم شده بود چراکه روند صعودی بازار در قله 

 باشد.بررسی، عملکرد کلی هفته گذشته می

هزار واحدی مهمترین سطح حمایتی شاخص کل )سقف رشد  2۰۰الی  ۱9۵اید گفت که محدوده درخصوص شاخص کل ب

رود اصالح مذکور )نهایتا( تا محدوده اشاره شده ادامه داشته باشد. البته با توجه به شتاب باشد و انتظار میمی( 97مهر ماه 

اشیم. لذا به نظر بازار برای خروج از وضعیت فعلی، ها بباالی ریزش، بعید است که در کوتاه مدت شاهد برگشت سریع شاخص

 نیاز به یک دوره دست به دست شدن جهت تخلیه کامل هیجان و برگشت اندیکاتورها به نقطه اشباع از فروش داشته باشد.

کند. بر اساس این گزارش، که در رفتاری مشابه با شاخص کل، مسیر اصالحی را طی می را داریم «وزنهم»شاخص در سوی دیگر، 

واحدی  43.337واحدی، تا ارتفاع  46.637واحدی آغاز نمود و پس از ثبت قله  44.6۵۱وزن کار خود را در ارتفاع شاخص هم

درصد( بوده است. محدوده  94/2واحد )معادل  ۱.3۱4وزن در این هفته برابر با برگشت زد. در نتیجه باید گفت زیان شاخص هم

داشته باشیم که به مانند سایر  Ifexای به باشد. و در انتها اشارهوزن میهزار واحدی نزدیک ترین سطح حمایتی شاخص هم 4۱

از به کار کرد واحدی آغ 2.643کند. شاخص فرابورس ایران در حالی با رقم ها روند نزولی را البته با شتاب کمتر طی میشاخص

در هفته سوم اردیبهشت  Ifexواحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت که زیان  2.6۰6که در پایان هفته در ارتفاع 

 درصد( بوده است.  -4/۱واحد )معادل  -37ماه 

 

 پیش بینی بازار:

دهای جدید بورس متوقف شد و در نتیجه سهام شکنی و ثبت رکورهفته سوم اردیبهشت ماه در حالی خاتمه یافت که قله

ها در اکثر صنایع و توان ادعا کرد ریزش قیمتمدتی( خود را از دست دادند. تقریبا میهای بورسی روند صعودی )کوتاهشرکت

وی تری را تجربه نمودند، فشار بیشتری را از سهای بورسی یکسان بوده است اما سهامی که طی مدت اخیر رشد قویشرکت

ها متحمل شدند. در گزارش اخیر به این نکته اشاره شد : بازار در نقاطی قرار گرفته که برای ادامه رشد، نیاز به مقداری فروشنده

بررسی مدتی نیست. استراحت و دست به دست شدن دارد. لذا این اصالح به معنای ریزش و خاتمه یافتن روند صعودی میان

 دالر نرخ برابری .های مثبت برای تشکیل روند مثبت مجدد وجود داردم نشان از آن دارد که مولفهشرایط کنونی و آتی بازار سها

چندان مساعد بازارهای موازی از جمله عوامل مثبتی است که ورود  و وضعیت نه بورس کاال به ریال، اتفاقات مثبت در معامالت

ها کاسته شده و شود به مرور از شتاب عرضهبینی میبه این ترتیب پیشدهد. را نوید میتهران نقدینگی و تثبیت آن در بورس 

 سازی )ریکاوری( و دست به دست شدن سهام، شاهد برگشت دماسنج بازار سرمایه به مدار رشد باشیم. پس از یک دوره کف



 

 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(

14/02/1398 2427 ۱43۵ 228 ۱663 764 

15/02/1398 2899 ۱877 33۱ 22۰8 69۱ 

16/02/1398 23۵۱ ۱42۰ 348 ۱768 ۵83 

17/02/1398 ۱787 ۱۰6۱ 27۱ ۱332 4۵۵ 

18/02/1398 2۱42 ۱22۰ 248 ۱468 674 

 3167 8439 1426 7013 11.606 جمع کل

 3۵۰6 7۰46 89۱ 6۱۵۵ ۱۰.۵۵2 جمع هفته گذشته

 633 ۱688 28۵ ۱4۰3 232۱ میانگین ارزش معامالت روزانه

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 هفته گذشته
2۱۱۰ ۱23۱ ۱78 ۱4۰9 7۰۱ 

 ۱۰%- 2۰% 6۰% ۱4% ۱۰% اختالف )درصد(

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 18/02/1398تا تاریخ  14/02/1398از تاریخ  هاشاخص

 3/98%- -8.76۵ 2۱۱.344 22۰.۱۰9 شاخص کل بورس

 2/94%- -۱.3۱4 43.337 44.6۵۱ وزن(شاخص کل )هم

 ۱/4%- -37 2.6۰6 2.643 شاخص فرابورس



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

 

میلیارد  ۱.688طی هفته گذشته به  (بازار بورس و فرابورس 2 )در معامالت خردمتوسط ارزش روزانه طبق جداول ارائه شده، 

 2۰میلیارد تومانی، رشد  ۱.4۰9تومان بالغ گردید که در قیاس با میانگین معامالت روزانه هفته دوم اردیبهشت ماه یعنی رقم 

ای مبنی بر خروج نقدینگی از بازار بروز ها اما هنوز نشانهتوان ادعا کرد با وجود افت شاخصدهد. بنابراین میمیدرصدی را نشان 

 نکرده است.

میلیارد تومانی به معنای  ۱.۰۰۰کنیم که ثبات ارزش معامالت در سطوح بیش از طبق روال گذشته روی این مساله تاکید می

میلیارد تومانی سقوط کند، مدت زمان اصالح بازار  ۱.۰۰۰چنانچه این رقم به سطح کمتر از  حضور نقدینگی در بازار است اما

 4رو از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود. طی هفته گذشته، تر خواهد شد. لذا روند ورود و خروج نقدینگی در هفته پیشطوالنی

و نماد تازه وارد تاصیکو، بیشترین حجم و ارزش « های نفتیفرآورده»و « فلزات اساسی» ، «بانکداری»، «خودروسازی»صنعت 

 معامالت را به خود اختصاص دادند.

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

قانونی یات دولت گفت: یکسال از خروج غیرجمهور پس از انتشار بیانیه در هرئیس

ملل شورای امنیت سازمان  223۱آمریکا از توافق برجام و از زیر پا گذاشتن قطعنامه 

مانده در برجام مذاکره کردیم. از امروز فروش نوبت با کشورهای باقی 4گذرد. طی می

 روز آینده به نتیجه 6۰اورانیوم غنی شده و آب سنگین را متوقف خواهیم کرد. اگر طی 

کنیم. آن اقدام افزایش عدم پایبندی به محدودیت نرسیم دو اقدام دیگر را آغاز می

اهد بود. نسبت به اراک هم تصمیم خواهیم گرفت تا اراک درصد خو ۵/3غنی سازی 

یچ جنگی نخواهیم را تکمیل کنیم. احساس کردیم برجام نیاز به جراحی دارد. ما همچنان مرد صلح و اعتدال هستیم. ما آغازگر ه

حاضریم  کند.اد. برجام تغییر نمیایم نه یک کلمه کم نه زیکنیم ما آماده مذاکرهمانده اعالم میکشور باقی ۵بود. روحانی گفت: به 

  برای اجرایی شدن بیشتر پای میز مذاکره بنشینیم.

 

است. « ساتما»به نام  یاروپا شرکت نستکسیا یرانای نسخه :وزیر امور خارجه گفت

 یسممکانی است ممکن. میااروپا رسانده هیشرکت را به اطالع اتحاد نیا یاندازراه

 ییاجرا هیو ترک هیاز جمله روس نفعیذ یکشورها ریبا مشارکت سا نستکسیمشابه با ا

اروپا به تعهدات  هیدر برجام محافظت شود و اتحاد رانیاز منافع ا کهزمانی تا شود.

 اتحادیه و ایران :گفت ظریف خواهد ماند. بندیبه توافق پا زین رانیبماند، ا بندیخود پا

 فروش آمریکا، یکجانبه هایتحریم بازگشت وجود با که هستند توافقی آستانه در اروپا

  .کندمی پذیرامکان را ایران نفتی درآمدهای انتقال و ایران نفت

 

از  برخی هم من :گفت در قبال برجام رانیا کردیرو رییدرباره تغ کایمرآ خارجه ریوز

 نای خواهند کرد. جادیا یراتییها تغآن دهدیام که نشان مها را خواندهگزارش نیا

. ما دیستین ای دیمتعهد ]به توافق[ هست ای( است. شما یکی)صفر و  ینریمسأله با

امر، به صورت  نیاما ا کنندیم یکه آنها چه انتخاب مینیو بب میمنتظر بمان دیمشخصاً با

ما از توافق خارج  د،ینی. ببدیستین ای دیبه توافق متعهد هست ای شما است. یکیصفر و 

چگونه ادامه دهند، انتخاب خودشان را  خواهندیکه م نیدرباره ا دیبا هایرانی. امیشد

  داشته باشند.

 



 

 میخواهیاما نم میدههشدار می تهران به :گفت کایآمر یمل تیجان بولتون، مشاور امن

واضح  امیبه منظور ارسال پ انهیخاورم یبرا یتهاجم یروین کیمتحده  االت. ایمیبجنگ

متحدانش را با  ایمتحده و  االتیاعزام کرده که هر گونه حمله به منافع ا رانیبه ا

ها، تحرکات نشانه یبرخ یرا در پ میتصم نیا کاآمری مواجه خواهد کرد. یضربت یروین

تا هر گونه  میااما کامال آماده میستین رانیجنگ با ا پی در ماهشدارها گرفته است.  و

 رانیوابسته به ا ینظام یروهاین گرید ایسپاه پاسداران  ژهیبو رانیعوامل ا یحمله ازسو

  .میرا پاسخ ده

 

 کی کامریآ یهامیکردن تحر یبه منظور خنث رانای :گفتامور خارجه  ریوز معاون

 هیته هیدوست و همسا یبا کشورها یمال یهاسمیتوسعه مکان یبرا یاماده 6طرح 

 یبا کشورها افته،ی شیافزا رانیا ینفتریطرح صادرات غ نیا اجرای با کرده است.

تهاتر  قیاز طر زیبرقرار شده و صادرات ن ژهیو یمال یهاسمیمکان هیدوست و همسا

 گریدو باز هیو ترک رانی. امیاز منافع مشترک برخوردار هست هترکی باانجام خواهد شد. 

نبوده اندازه خوب  نیوقت تا به ا چیه هیو ترک رانیا نیمهم منطقه هستند. روابط ب

ما مشابه بوده و منافع  یهادگاهی. دمیکنیم زندگی هم درکنار منطقه در که هاستقرن. میبزرگ منطقه هست گریاست. ما دو باز

  .میمشترک دار

 

 کاال با کاال مبادله به تجارت ادامه برای کشور دو ایران، و هند بین بانکی مشکالت وجود به توجه با که کرد پیشنهاد هند سفیر

  .بیاورند روی - تهاتری تجارت -

 

 

 

 

 

 

 



 

 اقتصادی

 . موضوعدر انتظار توافق در دولت است نیبنز یبندهی: زمان سهمگفت مشاور نوبخت

 یاجرا تیفیکرده و ممکن است زمان، اشکال و ک یرا ط یاپروسه نیبنز یبندهسهمی

 .میبه توافق نظر در دولت دار ازیآن ن یاجرا تیفیزمان و ک نییتع یکند و برا رییآن تغ

محور گفتگو همچنان وجود دارد اما در حوزه  کیبه عنوان  نیبنز یبندهسهمی موضوع

اقدام  نیا ییاجرا اتینکرده و در واقع هنوز درباره جزئ دایهنوز تحقق پ ییاجرا

آن در حال حاضر مطرح  یابعاد کارشناس شتریب قتینشده است و در حق یریگمیتصم

  .است

 

ها را درباره بازار ارز انجام داده بینیی پیشمرکز بانک :گفت رییس کل بانک مرکزی

جمهور موضع خود را ییسر و نظام که همانطور های الزم را خواهد داشت.و پیشگیری

های برجام اقدامات خود روزه داده شد تا طرف 6۰در مقابل برجام اعالم کردند، مهلت 

ی که در بازار ارز جو هم خواهد گذشت و خوشبین هستیم.را انجام دهد. این مقطع 

ت و من فاکتور اقتصادی های سیاسی اسطی چند هفته اخیر اتفاق افتاده، حاصل تنش

ام این بوده که در بازار ارز فاکتورهای اقتصادی نیست یشه توصیههم بینم.در آن نمی

ام در بازار ارز یشه گفتههم سیاسی ممکن است متغیرها مجدد تغییر کنند.های که نرخ دالر را باال برده است. با همین تعبیر تنش

سرمایه گذاری صورت نگیرد چرا که تصمیمات اقتصادی نیست که نرخ دالر را باال برده است. امیدواریم اتفاقاتی که تحت عنوان 

  آثار روانی سیاسی در بازار مطرح می شود، به حداقل برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جهانیبازارهای 

 
 ام موادن 14/02/1398 20/02/1398 تغییر هفتگی

 نفت 7۰ 7۰ %0

 طال ۱279 ۱286 %0/5

 بیلت 424 42۰ %0/9-

 مس 624۱ 6۱48 %1/5-

 روی 277۰ 2639 %4/7-

 آلومینیوم ۱799 ۱8۱۵ %0/9

 سنگ آهن 94 97 %3/2

 سرب ۱888 ۱8۱9 %3/7-

 متانول 28۰ 283 %1/1

 اوره 276 268 %2/9-

توئیت دونالد تاثیر جنگ تجاری میان آمریکا و چین پشت سر گذاشتند. روز پنجشنبه های جهانی هفته پر نوسانی را تحتبازار

دونالد چینی بازارها را ملتهب کرد.  کاالی دالر میلیارد 2۰۰ روی به درصدی 2۵ تعرفه وضع بر جمهور آمریکا مبنیترامپ رئیس

درصد  2۵و به  دادبرابر افزایش  2بیش از  راآمریکا  به چینى غیرتکنولوژیک کاالهاى صادرات تعرفه  ترامپ کار را یکسره کرد و

: از کار آمریکا متأسفیم و علیرغم میلمان مجبوریم که تالفى کنیم و اقدام خود را به زودى گوید. وزارت بازرگانى چین میرساند

 2۰به باالی محدوده بحرانی  VIX در نتیجه این اخبار، شاخص ناپایداریاعالم خواهیم کرد اما مذاکرات ادامه خواهد یافت! 

 چین واردات به روی %2۵ تعرفه اعمال نوشت: گزارشی در سوییس UBS بانک .رسیده که نشان از خروج سرمایه از بورس دارد

 بکاهد. چین GDP از %۵/۱ و دنیا GDPاز  %4۵/۰ تا تواندمی

 

 نفت

 ایران قرارداد انعقادهایی درخصوص زمزمهاند. ت حرکت صعودی خود را از دست دادهاست که قدر های نفتی چند صباحیشاخص

بب شکننده سایران و افزایش سطح تولید نفت آمریکا در کنار جنگ تجاری میان آمریکا و چین  از نفت خرید برای اتحادیه اروپا و

هزار بشکه در روز کاهش یابد،  ۵۰۰ند صادرات نفت ایران به حدود اکثر تحلیلگران انتظار دار شدن روند صعودی نفت شده است.

هایی را علیه صادرات نفت واشنگتن همچنین تحریم .در حالی که این رقم در ماه آوریل حدود یک میلیون بشکه در روز بوده است

های باال گرفتن تنش»یادداشتی نوشت:  ای ان زد در بانک .ونزوئال اعمال کرده و موجب اختالل بیشتر در عرضه نفت شده است

در عین حال رشد تولید نفت خام آمریکا و رسیدن آن به « .انداز رشد تقاضا برای نفت شده استتجاری موجب نگرانی از چشم

ونزوئال میلیون بشکه در روز موجب شده تا علیرغم کاهش عرضه نفت از سوی اوپک و متحدانش و همچنین ایران و  3/۱2رکورد 

 .ها چندان باال نرودقیمت



 

 آهن سنگ –فوالد 

رسید. بر اساس آمار اداره گمرک چین که طی روزهای اخیر منتشر میلیون تن  8۰.77آهن چین در ماه آوریل به واردات سنگ

آهن چین در ماه مارس سال شود. حجم واردات سنگمحسوب می 2۰۱7آهن از اکتبر این مقدار کمترین حد واردات سنگشد 

ماه  4های گمرک، چین در بر اساس داده .میلیون تن بوده است 82.92میلیون تن و  86.42به ترتیب  2۰۱8جاری و آوریل 

میلیون  3۵3.32درصدی نسبت به واردات  3.7آهن خریداری کرده که بیانگر افت میلیون تن سنگ 34۰.2۱حدود  2۰۱9ابتدایی 

  .تنی در مدت مشابه سال گذشته است

محیطی در چند  های آتی به دلیل اعمال قوانین زیستآهن در چین طی ماهکنند که سطح تقاضای سنگبینی میا پیشهتحلیل

مسئوالن شهر تانگشان بزرگترین شهر فوالدساز چین هفته گذشته قانونی را تصویب کردند  .شهر عمده فوالدساز، نزولی خواهد بود

درصد در ماه می تقلیل خواهد یافت. این قانون به  3۰درصد ماه آوریل به  2۰ها از که به موجب آن کاهش سطح فعالیت کارخانه

با توجه به اینکه سطح تولید  .آهن خواهد انجامیدهزار تنی سنگ 2۰۰هزار تن فوالد و کاهش تقاضای  ۱2۰افت تولید حدود 

نظر گرفتن قوانین محدودکننده  نیز حتی با دررسد سطح تقاضا فوالد چین بسیار باالتر از سطوح سال گذشته است، به نظر می

 .بیش از سال قبل باشد

 

 فلزات رنگین

فلزات رنگین تحت تاثیر جنگ تجاری میان آمریکا و چین همزمان با رشد شاخص دالر، روند نوسانی و کاهشی را در پیش گرفتند. 

دی انبار فلزاتی نظیر مس، روی و سرب داشت. در هفته دوم اردیبهشت موجودی انبارها منتشر شد که نشان از افزایش موجو

کند و چنانچه طی روزهای آتی از سقف فضای نوسانی مذکور نوسان می 6/97الی  6/94شاخص دالر مدتی است که در کانال 

واحدی پیشروی خواهد کرد. این اتفاق  ۱۰3عبور نماید، روند صعودی جدیدی آغاز خواهد شد و احتماال شاخص دالر تا سطوح 

 منجر به تحت فشار قرار گرفتن قیمت فلزات رنگین خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 



 

 هاش عملکرد شرکتبررسی گزا

سال مالی : 98/8/30

جمع کلآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرشرح / ماه

5,8206,1105,8005,6105,9706,3106,0206,0405,5105,5105,5055,50069,705مقدار تولید 97 )تن(

5,5705,4505,4804,9805,195000000026,675مقدار تولید 98 )تن(

5,8466,4346,1557,7976,6398,3806,7396,0045,2595,8724,9305,13575,190مقد ار فروش 97 )تن(

5,5774,9165,2175,3084,345000000025,363مقدار فروش 98 )تن(

1611611522202402622732862803623583613,118مبلغ فروش 97 )میلیارد ریال(

33432232533528200000001,598مبلغ فروش 98 )میلیارد ریال(

0%0%0%0%0%0%0%0%18%52%114%100%108تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %

27,84825,71028,45429,24137,05036,47249,61253,11361,54473,01079,73480,230نرخ خمیر ویرجین )کیلو/ریال( 97

63,03069,10669,11969,32069,6090000000نرخ خمیر ویرجین )کیلو/ریال( 98

30,07230,01730,05230,01935,48235,37638,33348,02952,99175,65278,03980,764نرخ کاغذ رول سفید )کیلو/ریال( 97

80,79186,71386,58786,24386,1340000000نرخ کاغذ رول سفید )کیلو/ریال( 98

16,15715,91516,06216,30716,22516,05725,27726,61935,23235,37145,08546,343نرخ رول فلوتینگ )کیلو/ریال( 97

47,23246,02234,77334,90138,1200000000نرخ رول فلوتینگ )کیلو/ریال( 98

48,006میانگین نرخ خمیر ویرجین 97

درصد67,906میانگین نرخ خمیر ویرجین 98

39,01335میانگین نرخ کاغذ رول سفید 97

85,66035میانگین نرخ کاغذ رول سفید 98

26,58126میانگین نرخ رول فلوتینگ 97

40,7694میانگین نرخ رول فلوتینگ 98

6,266100متوسط مقدار فروش هر ماه سال 97

260متوسط درآمد هر ماه سال 97

رول فلوتینگ

سایر

گروه صنایع کاغذ پارس )چکاپا(

آخرین eps اعالم شده : 867 ریالکارگزاری بورس بیمه ایران

تحلیل از: 

مهبد قندچی

توضیحات : چکاپا در 5 ماه نخست سال مالی 98 رقمی بالغ 1.598 میلیارد ریال فروش محقق نموده که در 

قیاس با درآمد 934 میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته، رشد 71 درصدی داشته است. افزایش نرخ 

فروش محصوالت، دلیل اصلی عملکرد رو به جلوی شرکت میباشد. چکاپا اخیرا سرمایه خود را 1.315 میلیارد 

ریال به 2.355 میلیارد ریال )معادل 79%( از محل سود انباشته افزایش داده است. دو عامل افزایش درآمد و 

بهره برداری از خطوط تولید شرکت پارس طبیعت سلولز )شرکت زیر مجموعه( سود چکاپا در سال 98 را 

دستخوش تحوالت مثبت جدی می نماید. ضمنا در بازار گفته می شود که طی هفته گذشته نرخ فروش ورق 

در بازار آزاد به شدت رشد کرده است. اثرات این خبر را احتماال در گزارش ماهانه اردیبهشت ماه شاهد باشیم.

ترکیب فروش محصوالت شرکت

محصول

خمیر ویرجین

کاغذ رول سفید

مجموع



 

 

سال مالی : 98/12/29

جمع کلاسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینشرح / ماه

4,964,6654,862,7194,762,2414,963,4853,566,4405,000,2854,861,3184,166,8734,780,2704,844,3903,883,1944,353,56355,009,443مقدار تولید 97 )تن(

4,911,024000000000004,911,024مقدار تولید 98 )تن(

1,06066,460293,03445,26499,52522,249122,874118,550112,83125,479187,37954,1481,148,853مقد ار فروش 97 )تن(

9,828000000000009,828مقدار فروش 98 )تن(

39110,64414,7148,7474,9864,0694,69410,5806,5784,11912,83218,266100,619مبلغ فروش 97 )میلیارد ریال(

3,371000000000003,371مبلغ فروش 98 )میلیارد ریال(

%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%762تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %

348,629296,169310,070317,936295,659337,577488,386578,357549,849545,444513,272614,746نرخ کاتد )کیلو/ریال( 97

646,36400000000000نرخ کاتد )کیلو/ریال( 98

309,735309,735333,190338,348311,576452,097565,444582,517577,946521,984508,568686,156نرخ مفتول ، بیلت )کیلو/ریال( 97

689,24300000000000نرخ مفتول ، بیلت )کیلو/ریال( 98

59,87359,87359,09655,93155,93155,93155,93155,931148,944148,944141,491141,491نرخ کنسانتره مس )کیلو/ریال( 97

141,49100000000000نرخ کنسانتره مس )کیلو/ریال( 98

422,757میانگین نرخ کاتد 97

درصد646,364میانگین نرخ کاتد 98

445,96170میانگین نرخ مفتول، بیلت، اسلب 97

689,24314میانگین نرخ مفتول، بیلت، اسلب 98

52,7666میانگین نرخ کنسانتره مس 97

141,49111میانگین نرخ کنسانتره مس 98

95,738100متوسط مقدار فروش هر ماه سال 97

8,385متوسط درآمد هر ماه سال 97

کنسانتره مس

سایر

ملی صنایع مس ایران )فملی(

آخرین eps اعالم شده : 485 ریالکارگزاری بورس بیمه ایران

تحلیل از: مهبد 

قندچی

توضیحات : شرکت ملی صنایع مس در فروردین ماه سال جاری فروش 3.371 میلیارد ریالی را رقم زده که در قیاس با 

فروش 391 میلیارد ریالی فروردین سال 97 رشد 762 درصدی را نشان می دهد. افزایش تناژ فروش و رشد حدود 2 

برابری نرخ ها، دلیل اصلی تقویت عملکرد شرکت بوده است. برخی فروش فروردین را با فروش اسفند قیاس می 

کنند. به نظر با توجه به اینکه شرکت موجودی باالیی در ماه های پایانی سال گذشته داشته و از طرف دیگر معموال 

تولید و فروش در ماه های ابتدایی سال ضعیف است، چنین قیاسی صحیح نباشد. میانگین نرخ کاتد برای سال 

گذشته 422.757 ریال به ازای هر کیلو بوده و این در حالیست که نرخ فروش فروردین ماه به 646.364 ریال رسیده 

است. انتظار می رود فملی در ماه های آتی گزارش های قوی تری را به بازار مخابره کند.

ترکیب فروش محصوالت شرکت

محصول

کاتد

مفتول، بیلت، اسلب

مجموع



 

 

سال مالی : 98/12/29

جمع کلاسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینشرح / ماه

319,667299,037252,023300,353271,076229,338222,252228,020118,122238,374239,417283,0503,000,729مقدار تولید 97 )تن(

318,74600000000000318,746مقدار تولید 98 )تن(

254,801301,859256,080278,020308,357279,003173,353164,303184,088198,714181,702334,9712,915,251مقد ار فروش 97 )تن(

210,30600000000000210,306مقدار فروش 98 )تن(

5,7817,4576,7517,3359,6319,5797,0236,0647,0247,0557,43514,37295,508مبلغ فروش 97 )میلیارد ریال(

8,542000000000008,542مبلغ فروش 98 )میلیارد ریال(

%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%48تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %

53,41563,65658,70155,95865,94363,11965,83665,94075,28483,56677,72681,068نرخ استایرن منومر )کیلو/ریال( 97

85,82300000000000نرخ استایرن منومر )کیلو/ریال( 98

19,99820,63022,82022,99641,21442,51547,96036,80835,45529,56032,95939,865نرخ پروپان )کیلو/ریال( 97

43,45700000000000نرخ پروپان )کیلو/ریال( 98

10,20610,92110,97710,97511,53711,53722,77123,73323,73323,73323,71924,857نرخ اتان )کیلو/ریال( 97

22,91500000000000نرخ اتان )کیلو/ریال( 98

19,66620,73722,89422,28334,57643,25847,02036,96433,16028,27734,12141,199نرخ بوتان )کیلو/ریال( 97

45,54800000000000نرخ بوتان )کیلو/ریال( 98

68,122میانگین نرخ استایرن منومر 97

درصد85,823میانگین نرخ استایرن منومر 98

34,51235میانگین نرخ پروپان  97

43,45724.80میانگین نرخ پروپان  98

17,18822میانگین نرخ اتان 97

22,91514.40میانگین نرخ اتان 98

33,8183.80میانگین نرخ بوتان 97

45,458100میانگین نرخ بوتان 98

242,938متوسط مقدار فروش هر ماه سال 97

7,959متوسط درآمد هر ماه سال 97

بوتان

سایر

مجموع

پتروشیمی پارس )پارس(

آخرین eps اعالم شده : 5.681 ریالکارگزاری بورس بیمه ایران

تحلیل از: 

مهبد قندچی

توضیحات : پتروشیمی پارس در نخستین ماه از سال 98 با تولید 319 هزار تن استایرن منومر، اتان و 

... و فروش 210 هزار تن از این مقدار، درآمد 8.542 میلیارد ریالی را رقم زده که 48% بیشتر از فروش 

5.781 میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته است. البته مقدار فروش افت 20 درصدی داشته اما رشد 

نرخ های فروش، رشد درآمد شرکت را رقم زده است. استایرن منومر و پروپان مجموعا 60% درآمد 

شرکت را تشکیل می دهند. متوسط نرخ استایرن منومر در حالی برای سال گذشته 68.122 ریال بوده 

که این رقم در فروردین ماه 85.823 ریال بوده است. متوسط نرخ پروپان نیز 34.512 ریال بوده و این 

نرخ در فروردین به 43.457 ریال رسیده است. نرخ فروش سایر محصوالت نیز در جدول مذکور درج 

شده است. انتظار می رود پتروشیمی پارس از ماه های آتی وضعیت بهتری در بخش فروش داشته باشد.

ترکیب فروش محصوالت شرکت

محصول

استایرن منومر

پروپان

اتان



 

 تحلیل بنیادی

 

 بررسی پتروشیمی قائد بصیر

 معرفی

عملیات اجرایی احداث کارخانه  شد. به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس ۱376شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در سال 

کنندة دانش فنی از کره جنوبی ارائه KUMHO که شرکت CTCI با یک شرکت تایوانی بنام EPC با انعقاد یک قرارداد ABS تولید

برداری بهره ۱383عمالً از نیمه دوم سال اندازی شد و راه ۱382ردید و در بهمن ماه سال آغاز گ ۱379تولیدات بود، از اواخر سال 

روز  با سه شیفت کاری در شبانه ABS تن مواد هزار 3۰برداری تولید ساالنه پروانه بهره ۱38۵در سال تجاری از مجتمع آغاز شد. 

 .از وزارت صنایع و معادن اخذ شده است

برای تولید ساالنه  ۱3/۱۱/94برداری شرکت در تاریخ ل جدید پلی استایرن، پروانه بهرهواحد تولیدی محصو شرکت در با توسعه

تغییر یافته و از اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان اخذ  و شش هزار تن محصول پلی استایرن ABS ولسی هزار تن محص

 .شد

 

 موارد استفاده

ها، و رطوبت مقاومند در عین حال بسیار شکل در برابر مواد شیمیایی، حالل ABSمواد پالستیک 

 پذیرند.

ABS و )داشبورد، قطعات خودر ،و...( ضبط، تلوزیونجاروبرقی، رادیو  در ساخت لوازم خانگی )بدنه

  گیرد.مورد استفاده قرار می حریقهای ضدسازی(، سقف کاذب، دربزی )خانهبافرمان و ...(، اسباب

پلی استایرن بیشتر به صورت فوم و یونولیت مورد استفاده قرار 

های پالستیکی د همچنین در ساخت سقف کاذب و ظرفگیرمی

  ای.شیشه

 



 

 جایگاه شرکت

 باشد.هزار تن انواع محصوالت استایرن در سال می 36ظرفیت اسمی تولید شرکت برابر 

هزار تن در تولید در سال و کاالهای  2۰هزار تن و ظرفیت عملی  3۵رقبای اصلی شرکت، پتروشیمی تبریز با ظرفیت اسمی 

های دید شرکت پلیمرپاد از زیر مجموعهگر شرکت، طرح جباشند. رقیب دیباشد( میدرصد می ABS ۱۵وارداتی )تعرفه واردات 

)البته الزم به ذکر است این طرح با هدف صادرات  برداری خواهد رسیدبه بهره 99هزار تن در سال  2۰۰ت پتروشیمی جم با ظرفی

 باشد.درصد آن کامل شده است(، می 8۰باشد و تا کنون حدود در حال اجرا می

 باشد.هزار تن می ABS 7۰نیاز ساالنه کشور به محصوالت 

باشد از این رو سهم مناسبی از بازار های مختلف میو گرید )در حال حاضر سفید رنگ( هادر رنگ ABSشرکت، تولید کننده انواع 

 داخل دارد.

باالی بازار داخل تنها برای حفظ سهم باشد )عمدتا به کشور ترکیه( و به دلیل تقاضای درصد محصوالت، صادراتی می ۱۰حدود 

 گیرد.صادرات صورت می بازار خارج از کشور،

 

 مواد تشکیل دهنده

 شرکت تامین کننده نام مواد

 کشور چین (acrylonitrile)اکریلونیتریل 

 پتروشیمی پارس (styrene monomerاستایرن منومر )

 و بندر امامپتروشیمی امیرکبیر، تبریز، جم  (butadiene)بوتادین 

 

 

 ترکیب مواد مستقیم

 



 

نمودار فوق به لحاظ وزن مقداری مواد اولیه ترسیم شده است. بیشترین سهم مواد تشکیل دهنده را استایرن منومر دارد و بعد از 

 دهد.میباشد و به لحاظ مبلغی وزن قابل توجهی از بهای تمام شده را تشکیل آن اکریلونیتریل است که کامال وارداتی می

 

 ترکیب سهامداران

 

 

 ساالنه تولیدروند 

 

 96و 9۵به ظرفیت رسیده است و در سال  94باشد که شرکت تقریبا از سال هزار تن در سال می 36ظرفیت اسمی تولید شرکت 

 نیز این رویه را ادامه داده است. 97بیش از ظرفیت خود تولید نموده است و طبق گزارشات ماهانه در سال 

 



 

 97در سال  ABSمقداری ماهانه روند تغییرات تولید و فروش 

 

 

 سال گذشته6روند تغییرات مبلغ فروش طی 

 

باشد، رشد درآمد شرکت که ناشی از افزایش قیمت جهانی و همچنین افزایش قیمت ارز می 97در سال  ABSهای افزایش نرخ

 را به همراه داشته است.

 



 

 97در سال ABSروند تغییرات نرخ فروش 

 

های فروش به نوسانات نرخ ارز وابسته فروشد رشد نرخاز آنجایی که شرکت بیشتر محصوالت خود را در داخل و با نرخ آزاد می

 هستیم. ABSشود با رشد نرخ ارز در مهر ماه و افزایش قیمت نفت در آبان ماه ساهد رشد قیمت است. همانطور که مالحظه می

 های فروش با افزایش همراه است.طبق آخرین آمار قیمت

 

 چینABS (CFR )روند تغییرات قیمت جهانی 

 

 دهد. با منحنی آبی رنگ نشان می 2۰۱8چین را در سال  CFRدر  ABSنموار فوق تغییرات قیمت 



 

 روند تغییرات نرخ جهانی اکریلونیتریل

 

ها هزینه حمل این محصول باشد اما به دلیل وجود تحریممیدالر  ۱۵۰۰در حال حاضر قیمت این محصول استراتژیک در محدوده 

 نماید.درصد بیشتر( آن را تهیه می 3۰به شدت افزایش یافته و شرکت با بهای تمام شده باالتر )حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بینی سود پیش

 

 98 تحلیل حساسیت سود شرکت برای سال

 

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

1,750,7112,199,5833,322,5163,332,9814,721,3967,730,654فروش

5,969,027-3,682,694-2,670,756-2,491,356-1,898,649-1,585,102-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

165,609300,934831,160662,2251,038,7021,761,627سود )زیان( ناخالص

104,778-87,464-69,458-105,303-71,417-59,677-هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

2,45312,42334,00218,14818,14818,148خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

108,385241,940759,859610,915969,3851,674,997سود )زیان( عملیاتی

84,439-84,439-63,329-130,495-145,201-123,359-هزینه های مالی

135,7605,8875,8875,887-18,29720,079خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

3,323116,818493,604553,473890,8341,596,446سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

390,674-218,000-135,443-182,206-23,054-0مالیات

3,32393,764311,398418,030672,8341,205,772سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

000000سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

3,32393,764311,398418,030672,8341,205,772سود )زیان( خالص

102849441,2672,0393,727سود هر سهم پس از کسر مالیات

330,000330,000330,000330,000330,000330,000سرمایه

160016251650167517001725175017751800182518501875190019251950

85,000   84510321220140815961784197221592347253527232911309832863474

90,000    98411821381158017791978217723762574277329723171337035693768

95,000   112313321542175219622172238225922802301232223431364138514061

100,000   126114821703192421452366258728086029325034713692391341344355

105,000  140016321864209623282560279230243256348837203952418444164648

110,000   153917822025226825112755299832413484372739704213445646994942

115,000   167819322186244126952949320334573711396542194473472749815236

120,000   181720822347261328783143340836733938420344694734499952645529

125,000  195622322508278530613337361338894166444247184994527055475823

130,000  209523822670295732443531381841064393468049675255554258296116

135,000  223425322831312934273725402443224620491852175515581361126410

EPS
   نرخ ABS (دالر)

ل(
ریا

ر )
دال

خ 
نر

 



 

 تایم فریم روزانه  –تحلیل تکنیکال پتروشیمی قائد بصیر )شبصیر( 

توان با ترسیم چند خط ساده، سطوح حمایتی و مقاومتی را در پتروشیمی قائد بصیر به دلیل نبود دیتا و اطالعات کافی صرفا می

تومانی در زمان عرضه اولیه، برای مدتی  ۵۰۰کنید، این سهم پس از رشد شناسایی کرد. مطابق با تصویری که در ذیل مشاهده می

تومان در نوسان بوده و پس از خروج از این محدوده، روند جدیدی را آغاز کرده است. لذا انتظار  ۱.36۰ – ۱.۱9۰قیمتی در بازه 

تومانی  2.3۰۰ – 2.2۰۰های تومانی، به مرور در مسیر قیمت ۱.7۰۰ – ۱.36۰رود شبصیر پس از کمی نوسان در محدوده می

تومانی را  ۱.۱9۰گرانی که قصد ورود به این سهم را دارند، باید محدوده یرد. معاملهبرابر با سقف کانال فرضی ترسیم شده قرار بگ

 به عنوان حد ضرر برگزینند.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و انرژی کاالبورس 1398سال ماه  اردیبهشت سوم گزارش معامالت هفته

 رینگ صنعتی 

افزایش عمدتا به دلیل عرضه انواع ورق تولیدی که داشت  رشددرصد  ۱43ارزش معامالت حدود  هفته گذشته در رینگ صنعتی

شد و معامالت آن مورد تایید بورس کاال قرار گرفت ضه  صفهان بود که پس از حدود یک ماه عر ضه ورق گرم فوالد مبارکه ا ؛ عر

سبت به هفته گذشته حدود  اصالح درصد افزایش یافته بود و باالخره  22این شرکت در حالی صورت گرفت که قیمت پایه آن ن

صورت گرفته با   یفوالد یللوله و پروف یدکنندگانتول یکایسندقیمت پایه این محصول بعد از حدود یک ماه اتفاق افتاد و توافق 

درصد در تاالر مورد رقابت قرار  26نافرجام ماند البته این افزایش در نرخ به نرخ پایه محدود نشد و این محصوالت تا حدود کشور 

 قابت در ورق گالوانیزه و قلع اندود بسیار بیشتر بود. گرفتند و میزان ر

شنبه یدر هفته منته ضه ب ۱8/۰2/98 به چهار خورد که بورس کاال رقم  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 376.68۰از  شیعر

 بیشتن  23۱.۰2۰که تن بود  342.44۰معامله شد  یدر تاالر صنعت تایکه نها یالبته رقمهفته قبل بود،  بیشتر ازتن  23۵.24۰

 روبرو گشت. تن  6۰9.۰9۰یی معادل با و با تقاضااز هفته قبل بود 

هرچند که از این مقدار  بود فوالدیتن محصوالت  34۰.8۱۰ در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

تن  33۰.8۱۰تن آهن اسفنجی فوالد سیرجان ایرانیان  بود که معامله نشد اما با این وجود باز هم محصوالت فوالدی با  ۱۰.۰۰۰

 رکورددار عرضه در رینگ صنعتی بودند.

شد که ۵9۰این هفته  یبخش رو در ضه  شمش روی عر شرکت ۵9۰تمام  تن  شمش روی  سترش های تن از   یرو یعصناگ

قابل ذکر اسععت به  مورد معامله قرار گرفت.و ذوب روی بافق  یانهخاورم یرو یعتوسعععه صععنا،یرانا یمواد معدن یفرآور، یرانیانا

بود  38/2دلیل استقبال مناسب تقاضاکنندگان و رو به رونق رفتن این محصول نسبتا جدید، نسبت تقاضا به عرضه این محصول 

 درصد رقابت شدند. 3تا حدود یران ا یمواد معدن یفرآور و یرانیانا یرو یعگسترش صنا یهاشرکتهای و شمش شرکت

سنگ آهنتن  ۵.۰۰۰ای هفته همچنین  سانتره  سعه مل یو معدن یصنعتشرکت  کن صول به  یتو شد که تمام این مح ضه  عر

 ریال معامله شد. ۵،328قیمت پایه 

س تولیدی  A3-۱4تا28 یلگردسبد م سبت به عرضه، ب یبرابر 33/7ی با تقاضاان مجتمع فوالد خرا ضا را در  نیشترین سبت تقا ن

شده ا نیب ضه  صوالت عر شت. رده بعد نیمح ضه  یهفته دا ضا به عر سبت تقا صفهان سبد مخلوطبه  مربوطنیز ن با  ذوب آهن ا

 بوده است. برابری   6نسبت 

صفهان G یزهورق گالوان شته  68با   فوالد مبارکه ا صد رقابت را در این رینگ دا شترین در سبت به قیمت پایه بی صد رقابت ن در

 است.

 

 

 



 

 

 

 * : محصول معامله نشده است.

 ** : محصول عرضه نشده است.

 

 

 

 

 

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(
حجم  تقاضاحجم عرضه

حجم 

معامله 

شده

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

میانگین 

معامله

درصد 

رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت پایه

HB45,96056,9502422/39فوالد مبارکه اصفهان

HC45,96058,9062822/39فوالد مبارکه اصفهان

CB52,29561,54718فوالد مبارکه اصفهان

G70,864118,76968فوالد مبارکه اصفهان

T96,663145,65451فوالد مبارکه اصفهان

33,36343,47330/300/53فوالد خوزستان

**فوالد کاوه جنوب کیش

**مجتمع فوالد خراسان

** ذوب آهن فوالد خزر

**آهن و فوالد ارفع

**ذوب آهن اصفهانتیرآهن

36,92446,93627/120/98ذوب آهن اصفهانسبد مخلوط

37,48647,72827/320/53 فوالد سپید فراب کویر

37,48647,38926/42آذر فوالد امین

37,48643,88617/07فوالد کاوه اروند

37,48646,21423/28فوالد ظفر نوین گستر بناب

37,48647,32926/26مجتمع فوالد خراسان

1/60-187,558235,99225/82آلومینیوم ایران

**آلومینیوم المهدی

**آلومینیوم ایرانبیلت

0/17-597,973721,86220/72ملی مسکاتد

740,780740,8020/005/09ملی مس

740,047741,3790/185/15گیل راد شمال

740,047740,0470/005/15دنیای مس کاشان

740,047740,0470/00آریا کابل فدک

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
24,054,357,800376,680609,090342,440

ارزش 

معامالت 143 

درصد رشد 

داشته است.

ورق

مس
مفتول

آلومینیوم
شمش 

مقاطع 

مختلف

میلگرد/تیرآهن

میلگرد

شمش بلوم

1,281,941,76027,390143,33027,390

1,304,190,00030,000109,00030,000

16,048,104,160268,420328,160268,420

937,657,7604,0006,4404,000

4,275,745,11026,2809,7507,040



 

پلیمریرینگ   

شیمی با نرخ دالر  ستی پترو صنایع پایین د سعه  سط دفتر تو صوالت پلیمری اعالمی تو  2ریال معادل  94.94۵قیمت پایه مح

صوالت شد. در تمامی مح شته اعالم  سبت به هفته گذ صد افزایش ن ستایرن معمولیدر که به علت تخفیف  ۱۵4۰، به جز پلی ا

ایش قیمت مربوط به پلی اتیلن سنگین اکستروزن با افزایش قیمت مواجه بودیم که بیشترین افز پتروشیمی کاهش قیمت داشت،

CRP100  وPE80  بوده است.  ۰۱۵۰یتریل بوتادین استایرن اکریلونو کمترین آن مربوط به 

 گذشته نشان داده شده است. سه هفتهدر نمودار زیر میزان ارزش معامالت در رینگ پلیمری در 

 

 

 

 در نمودار زیر میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت در رینگ پلیمری نشان داده شده است.
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 بیشترین نسبت تقاضا به عرضه در میان محصوالت پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

 

 

 بیشترین درصد رقابت در میان محصوالت پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

 

 درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی محصول

مارونپتروشیمی   MR230   پلی پروپیلن شیمیایی  ۱۱۵22۱ ۵9 

 ۵4 ۱۱۵22۱ نوید زر شیمی  ZR230Cپلی پروپیلن شیمیایی

۰7۱۰پلی کربنات   48 26۱۰۰۰ خوزستان 

 46 ۱26۱24 تندگویان  BG781  پلی اتیلن ترفتاالت بطری

7/43 ۱۱۵22۱ شازند  EPC40R    پلی پروپیلن شیمیایی  

 42 ۱3۱۰23 تندگویان  BG821  پلی اتیلن ترفتاالت بطری

 4۰ ۱27949 تندگویان  BG825  پلی اتیلن ترفتاالت بطری

 39 7384۱ آبادان S57پلی وینیل کلراید 

2۰۰استایرن انبساطی پلی   36 ۱۱۱۵۱۰ تبریز 

 نسبت تقاضا بر عرضه قیمت پایه پتروشیمی محصول

مارونپتروشیمی   MR230   پلی پروپیلن شیمیایی  ۱۱۵22۱ 6 

3۰۰استایرن انبساطی پلی  تبریزپتروشیمی    ۱۱۱۵۱۰ 3/4  

8/3 7384۱ پتروشیمی آبادان S57پلی وینیل کلراید   

پروپیلن شیمیاییپلی    ZR230C  7/3 ۱۱۵22۱ پتروشیمی نوید زر شیمی  

پروپیلن جمپلی  RPX345S   پلی پروپیلن شیمیایی  ۱2۰899 ۵/3  

شازند پتروشیمی  EPC40R   پلی پروپیلن شیمیایی  ۱۱۵22۱ 3/3  

۰۰7۵پلی اتیلن سبک فیلم  بندرامام پتروشیمی   922۵8 3 

2۰۰استایرن انبساطی پلی  تبریز پتروشیمی   ۱۱۱۵۱۰ 3 



 

 

 باشد.وط به پتروشیمی تندگویان میبیشترین درصد ارزش معامالت مرب

 

  رینگ شیمیایی

 در نمودار زیر حجم معامالت، عرضه و تقاضا در رینگ شیمیایی در مقایسه با هفته گذشته نشان داده شده است.
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 بیشترین نسبت تقاضا به عرضه در میان محصوالت شیمیایی عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

 نسبت تقاضا بر عرضه پتروشیمی محصول

 4 مارون پتروشیمی اتیلن گالیکول منو

 3/3 مرواریدپتروشیمی  اتیلن گالیکول منو

 7/2 پتروشیمی شازند اتیلن گالیکول منو

 6/2 مرواریدپتروشیمی  اتیلن گالیکول منو

 ۱/2 مارونپتروشیمی  اتیلن گالیکول منو

 

درصد داشتند و مابقی محصوالت بر روی قیمت پایه یا با رقابت کمتر از  6۰در این رینگ شیمیایی محصوالت زیر رقابت باالی 

 درصد معامله شدند. 6۰

درصد رقابت نسبت به  قیمت پایه تولیدکننده نام محصول

 میانگین 

 ۱3۵ 9۵.۵۰3 پتروشیمی بندرامام دی اتیلن هگزانول

 ۱3۱ 6۰.7۰8 پتروشیمی شازند ایزوبوتانول
 82 34.۰79 کارون پتروشیمی اسید استیک

 74 43.893 مارونپتروشیمی  اتیلن گالیکول دی

 69 43.893 مرواریدپتروشیمی  اتیلن گالیکول دی

 6۱ 43.893 شازند پتروشیمی اتیلن گالیکول دی

 

  های نفتیرینگ فرآورده
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وکیوم باتوممیزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت 

اردیبهشت20تا 14



 

باشد. میلیون ریال می ۱.844.983وکیوم باتوم با ارزش های نفتی بخش اصلی معامالت شامل در رینگ فرآوردهدر هفته گذشته 

ریال، پاالیش نفت شیراز و بندرعباس با قیمت پایه  27.۵۰7امام خمینی با قیمت پایه و ، تهران  وکیوم باتوم پاالیش نفت اصفهان

 ۱6.۰۰۰و  34.۵۵۰ریال معامله شد. بیشترین حجم تقاضا به ترتیب مربوط به پاالیش نفت تهران و بندرعباس با حجم  28.882

  باشد.تن می

 رینگ صادراتی

 

باشد. بیشترین حجم تقاضا  کننده میعرضه 3۱با  6۰7۰بیشترین حجم معامالت در رینگ صادراتی در هفته گذشته مربوط به قیر

عرضه شده توسط نفت جی، قیر هرمز پارس، آترا اکران انرژی و توسعه تجارت طالی سیاه با قیمت  6۰7۰به ترتیب مربوط به قیر 

 باشد.تن تقاضا می 6.۰۰۰و  6.4۰۰، 7.7۰۰، ۱8.8۰۰ریال  و حجم  3۰.83۵و  3۰.83۵، 32.377، 3۰.2۰۰پایه 

کشاورزیرینگ   

 ۱.6۱2.۰۰۰در رینگ کشاورزی در طول هفته گذشته تنها محصول زعفران رشته ای بریده ممتاز خراسان رضوی با ارزش معامله 

 تن عرضه و معامله شد. ۰۱3/۰هزار ریال و حجم 

 انرژی

شود:به شرح ذیل ارائه می۱398ماه سال  سوم اردیبهشتبررسی اجمالی معامالت بازار انرژی در هفته   

 یعگاز ماتن  ۱۰.۰۰۰تن محصول بود که در نهایت تنها  ۱2۵.۵2۰در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه 

 ینگدر ر یمجتمع گاز پارس جنوب یگاز یعاناتمو برای  ،مورد معامله قرار گرفترینگ این در فارس  یجشرکت نفت ستاره خل

 .تقاضایی وجود نداشت المللینب
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 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

1/26-88,77588,7750/00پتروشیمی بوعلی سینا

**پاالیش نفت تبریز

**پاالیش گاز ایالم

S500پاالیش گاز خانگیران**

**پاالیش نفت تهران

50,55450,5540/000/00پاالیش نفت بندرعباس

50,55450,5540/00پاالیش نفت کرمانشاه

0/00*50,554پاالیش نفت شیراز

**پاالیش اصفهان

50,55450,5540/000/00پاالیش نفت تهران

21,33934,34760/962/53پتروشیمی شیراز

21,33930,35142/232/53پتروشیمی فن آوران

21,33931,90149/492/53پتروشیمی زاگرس

58,05258,0520/00پاالیش اصفهان

*58,052 پاالیش بندرعباس

***پاالیش تبریز

0/00*58,052پاالیش شیراز

58,05258,0520/000/00پاالیش تهران

49,34649,3460/00پاالیش اصفهان400

48,49159,47822/66پاالیش اصفهان

**پتروشیمی بندرعباس

**پاالیش تهران

**پاالیش کرمانشاه

**پاالیش تبریز

47,98847,9880/000/00پاالیش شیراز

نفت ستاره خلیج فارس

48,89350,9594/22پاالیش اصفهان410

*48,893پاالیش اصفهان406

53,47553,4750/00پاالیش اصفهان

پتروشیمی بیستون

51,34951,3490/00پاالیش اصفهان

پتروشیمی بیستون

پاالیش کرمانشاه

250,229,4968,76413,4045,097سایر

 کل معامالت 

انرژی
1,456,384,91740,51059,41826,362

ارزش 

معامالت 44 

درصد کاهش 

داشته است.

502

503

آیزوریسایکل232,208,0008,9008,4804,000آیزوریسایکل

266,915,6045,20311,6113,798حالل

6,89319,3486,893

402

404

متانول

نفتا

سبک

سنگین

ریفورمیت

میعانات گازی

355,100,0005,0004,0004,000

130,176,5505,7502,5752,575

221,755,267متانول



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 بورسی

ها از محل تجدید درخصوص موضوع افزایش سرمایه شرکتمعاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوبه مجلس 

کرد و گفت: این اصالحیه با هدف تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفته که باید تبدیل به قانون  ها را مهم توصیفارزیابی دارایی

ها و افزایش روی تجدید ارزیابی دارایی لحاظ نشده ادامه داد: البته 98 بودجه در موضوع این اینکه بیان با  امیری .و ابالغ شود

گی سران قوا رفته که در حال بررسی است و باید دید کدامیک به نتیجه سرمایه از این محل پیشنهاد دیگری هم به جلسه هماهن

 موضوع نهایی خواهد رسید. معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در صورت تایید نهایی شورای نگهبان،

 .شد خواهد اعالم رسمی شکل به

 

 پتروشیمی

 2فارس تا  جیخل یمیپتروش عیطرح شرکت صنا 7از  یبردارداد: بهره خبر فارسجیخل یمیپتروش عیشرکت صنا رعاملیمد

هنگام و آپادانا به سبد  یهاپروژه لیو متانول با تکم اکیمحصوالت اوره و آمون نکهیبا اشاره به ا یعیجعفر رب .ندهیسال آ

واحد اوره هنگام ، 99هنگام در سال  اکیاضافه خواهند شد، گفت: واحد آمون سفار جیخل یمیپتروش عیمحصوالت شرکت صنا

 . دیخواهند رس یبرداربه بهره ۱4۰۰سال  زیو پروژه آپادانا ن

 

مدیرعامل شرکت تجارت پتروشیمی خلیج فارس در حاشیه برگزاری نمایشگاه نفت، 

ها نتوانسته بر میزان صادرات هلدینگ خلیج تروشیمی با اشاره به اینکه تحریمو پ گاز

و این  تاثیرگذار باشد، گفت: در نمایشگاه نفت، مشتریان برای انعقاد قرارداد با هلدینگ خلیج فارس وارد مذاکره شدندفارس 

ه تمامی ارز ای در بازار صادراتی وجود ندارد. عبادزاده گفت: با توجه به اینکدهد که اطالعات ناامیدکنندهموضوع نشان می

های و میزان ارز حاصل از صادرات شرکتشود، از این ربه سامانه نیما عرضه میپتروشیمی های حاصل از صادرات شرکت

 .توان از بانک مرکزی رصد کردآن را می پتروشیمی کامال مشخص است و آمار



 

 6در  نگیهلد نیسود ا یبرابر 3فروش و  یدرصد ۵۰ شیاز افزا کویعامل تاپریمد

در تمام  رانولیگفت: ا یمهندس مخدوم ماهه نخست سال گذشته خبر داد.

 شیبه ب 93درصد سال  ۱9داشته و توانسته سهم بازار را از  یها رشد خوبشاخص

 یتیریاز نظر مد کویتاپ یهاشرکت نیاز بهتر یکیو  برساند 97درصد در سال  3۰از 

، گفت: در تاپیکو یقبل یهادرصد از وام 6۵ هیدر ادامه با اشاره به تسو یو. است

 شیدرصد افزا 46در سال گذشته حدود  کویمحصوالت در خانواده تاپمجموع فروش 

ماهه نخست  6به  تنسب 97ماهه نخست  6در  کویگفت: سود تاپ اشاره کرد و زین کویبه سود تاپ نیهمچن یداشته است. مخدوم

آوران فن یمیتوسط پتروش دیتول نیشتریبه رکورد ب نیهمچن یو .دیتومان رس اردیلیم 2.4۰۰تومان به  اردیلیم 76۵از  96سال 

  .اشاره کرد یمیپتروش یهاشرکت یتمام نیو خراسان را در ب

 

 سیمان

مثبت عمل  قایقاره آفر یابیگفت: خوشبختانه در بازار دیجد یو بازارها مانیکشور درخصوص صادرات س مانیانجمن س سییر

 نکریو کل مانیس دیگفت امروز تول توانیو م میدار نکریو کل مانیاز س یکشور صادرات قابل توجه 2۰از  شیو اکنون به ب میکرد

 تیوضع تواندیاست که امسال م ییاقتصاد کشور به سمت و سو یعموم تیکرد: وضع حیاتابک تصر مهندس ما شانه به شانه است.

درخصوص امکان به وجود آمدن رقابت  یو مبارزه را دارد. تیاز مشکالت وجود دارد اما قابل یداشته باشد هر چند برخ یبهتر

ها و آن را کتمان کرد هر چند امروز تشکل توانیوجود دارد و نم تیواقع نیبازار گفت: متاسفانه ا نیدر ا یرانیا یهاشرکت یمنف

  .ندکن تیریکنند و صادرات را مد لیرا تعد دیتول یاند تا حدوددارند توانسته تیفعال مانیکه در حوزه س ییهاانجمن

 

 

 

 رایانه

مبلغ  نیسال گذشته کمتر. تومان پول جابجا کردند ونیلیتر 3۵۰هزار و  2ی فروشگاه یهاکارتخوان

هزار  ۱28بالغ بر  یماه با رقم نیمتعلق به فرورد یجابجا شده توسط دستگاه کارتخوان فروشگاه

 نیا تومان است. اردیلیهزار م ۱97رقم متعلق به اسفندماه با ثبت مبلغ  نیشتریتومان و ب اردیلیم

که انحصار آن  دهیکشور به ثبت رس کیابزار پرداخت الکترون نیموثرتر یتنها رو میعظ یگردش مال

 یتراکنش کارمزد کیهر  یداشته و به ازا شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت قرار ۱2 اریتنها در اخت

  .کنند یم افتیمشخص در



 

 هابانک

خروج از زیان و ورود به منطقه  98مهمترین برنامه بانک صادرات ایران برای سال اله صیدی گفت: حجت

سود است که با توجه به اصالح ساختار مالی سال گذشته، در تالش هستیم تا سهم بازار و نرخ موثر 

های ارزی بانک ا کاهش دهیم. در سال جاری فعالیتتسهیالت افزایش و در مقابل بهای تمام شده پول ر

عرضه گروه مالی سپهر صادرات در بورس با جدیت دنبال  درات ایران افزایش خواهد یافت و برنامهصا

  .شودمی

 

 خودرویی

دستگاه در هفته گذشته  2.3۰۰رکورد تولید روزانه خودرو در گروه سایپا با تولید بیش از 

گروه خودروسازی سایپا هدف  دستگاه رسید. ۱.8۰۰شکسته شد و به میانگین روزانه 

اعالم کرده  یدستگاه 2.7۰۰سال جاری خود را افزایش تولید و دستیابی به سطح روزانه 

  است.

 

 غذایی

رضا اسدی مدیر مالی گروه تبرک درباره وضعیت غشهداب گفت: این شرکت امسال یک مزیت 

زودتر آغاز  97به سال تولید رب را نسبت  98مهم نسبت به سال گذشته دارد. غشهداب در سال 

کرده است. در سال گذشته از محل جنوب کشور گوجه فرنگی کمتری جذب کرده بود اما امسال 

های بیشتری را از جنوب جذب کرده و همین موضوع سبب شده تا تولید رب، گوجه فرنگیبرای 

  .آغاز کرده بود، شروع کند 97تولید رب گوجه فرنگی را زودتر از زمانی که در سال 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


