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ای سرایت کرد و البته روند عرضه و تقاضا به گونههم رفت، روند نوسانی بورس به هفته پایانی اردیبهشت ماه همانطور که انتظار می

درخصوص چرایی روند ازدهی مناسبی را به ثبت رساندند. های بازار سرمایه با وجود نوسانات ُتند و تیز، برقم خورد که شاخص

گران به هر های سیستماتیک سیاسی موجب شده تا معاملهدلیل مهم باید اشاره داشت. نخست اینکه ریسک 2نوسانی بورس به 

فارس و انفجار هفت سکوی نفتی در رسد، واکنش نشان دهند. پس از خبر ورود ناوهای جنگی به خلیجخبری که از این حوزه می

 بغداد سبز منطقه یکشنبه شب در ، این بار شنیدن صدای آژیرهای خطر در سفارت آمریکا در پی انفجارراتاما «رهیالفج»بندر 

توانستند بازار را به ریل صعودی هایی که میبود که بازار را به زیر کشید. با انتشار این خبر عمال اثر مثبت برخی از گزارش

 خنثی شد. )موقتا( بازگردانند، 

د در نوسانات بازار طال و ارز جستجو کرد. طی هفته گذشته قیمت دالر در یک حرکت غیر منتظره و درست دلیل دوم را بای

هزار تومانی تا کانال  15درصدی از کانال  10در روزهایی که اخبار منفی سیاسی به حداکثر خود رسیده بود، با افت حدود 

ها جبران شد اما به هر جهت نگرانی از بخشی از کاهش قیمت هزار تومانی عقب نشست. البته به دلیل سرعت افت باال، 13

گران ر پیش گرفتن روند احتیاطی معاملهدرصدی نرخ ارز در آن مقطع زمانی، سبب د 70بابت تکرار تحوالت مهر ماه و افت 

 .ه استشد

 

میلیارد دالر ارز ناشی  18.7اما نکته دوم اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارز است. طبق گفته عبدالناصر همتی، طی روزهای اخیر 

ای نشده است. همچنن قتصاد بازگشته است. درخصوص اینکه مبلغ فوق با چه نرخی تسعیر گردیده، اشارهاز صادرات به چرخه ا

 97و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال  98بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال طی هفته گذشته 

درصد  60، حداقل 98ها به چرخه اقتصادی در سال به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی .صادرکنندگان تصویب شد

درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل  10سامانه نیما، حداکثر 

نکته ضروری است. نخست اینکه افت قیمت طال و دالر آن هم در شرایطی که اخبار منفی  2درخصوص نرخ ارز توجه به 

های هوشمند به سرعت بازار ارز را نشانه ها، پولرسد نکته مثبتی است چراکه معموال با آغاز بحرانسیاسی به گوش می

های طرفین به حداکثر خود رسیده، افت قیمت ارز بدین معناست فاظیگیرند. بنابراین در این مقطع حساس زمانی که لمی

 که پشت اخبار سیاسی منتشر شده، خبری از درگیری نظامی نیست. 



 

ل صادرات خود درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقاب 20کنند و حداکثر تا ارز خود را در سامانه نیما عرضه درصد 50

  .یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند

 یاعمال خواهد شد و برخ یدارد که به زود تیحکا مایدر سامانه ن دیجد راتییتغ بعضیخبرها از اعمال  یراستا برخ نیدر هم

بانک  یاز سو یبا نرخ رقابت یمنتخب بانک یهایکه به صراف ییماین یکه ارزها یاز چند روز قبل به اجرا درآمده است. به نحو زین

 نیبر ا دو شده است. تیسفارشات گروه اولو از ثبت یدسته خاص صیماه محدود به تخص بهشتیارد 26از  شد،یعرضه م یمرکز

باالتر و از  متیکه با ق شودیداده م صیارز در دسترس، تخص ایاز ارز اشخاص  زیمذکور ن یهاتیسفارشات اولو اساس به ثبت

و  افتهیکاهش  یبانک یهایدر صراف یرقابت ییماین یصف انتظار ارزها ب،ین ترتیقابل انجام است. بد یتضامن یهایصراف قیطر

 . افتیخواهد  شیافزا زین یتضامن یهایصراف نیدر ب ییمایحجم معامالت ن

های اتخاذ شده، قصد نزدیک کردن نرخ ارز در بازار آزاد کند که بانک مرکزی با سیاستاخبار مذکور این ذهنیت را ایجاد می

هزار تومانی( و نزدیک شدن دالر  12به دالر در سامانه نیما را دارد. بنابراین تحقق این رویداد )افت قیمت دالر حتی تا سطوح 

های صادرکننده، به نفع بازار و صنایع بورسی خواهد بود؛ چراکه در مقطع فعلی، نرخ تسعیر ارز شرکتنیمایی به نرخ بازار آزاد، 

هزار تومانی نزدیک شود، وضعیت درآمدی و  12باشد. بنابراین چنانچه نرخ نیما به محدوده تومان می 500هزار  10حوالی 

 اصی از این محل وجود ندارد. ها دستخوش تحوالت مثبتی خواهد شد و نگرانی خسودسازی شرکت

رسد که اثرات مثبتی بر بازار خواهد داشت. معاون اول هایی از آغاز یک طرح جدید اقتصادی به گوش میضمنا؛ این روزها، زمزمه

از  شتریب تیکه امکان حما ریاز دو روش ز یکینظران خواستم در انتخاب صاحباز رئیس جمهور در صفحه توئیتر خود نوشت: 

 -2کاالها  یکوپن یو حت یبندهیسهم عیو توز یارز با نرخ دولت نیاستمرار تأم -1 مردم را بهتر فراهم کند، دولت را کمک کنند:

. به نظر با خاتمه یافتن ماه رمضان، به مرور دالر ردم از محل مابه التفاوت نرخ ارزبه م ینقد ارانهیو پرداخت  هامتیق یآزادساز

شود و در نتیجه تحول جدی در وضعیت سودآوری صنایع تورمی که بارها اشاره شد، شکل خواهد رنگ میتومانی کم 4.200

 گرفت. 

بزرگ بورسی، اشاره داشت. در بین صنایع  هاشرکت ماهه 12های توان به انتشار گزارشاز دیگر اتفاقات هفته گذشته می

تری به بازار مخابره نمودند. در های قویهای پاالیشی تقریبا مطابق با انتظار بود. البته شبریز و شاوان گزارشگزارش شرکت

تری داشتند و در طرف های مناسبی منتشر شد. در این صنعت، شفن، شبصیر و پارس عملکرد قویگروه شیمیایی گزارش

فوالژ و کگل ، گزارش فوالد کاوه چندان جالب نبود اما آهنیگروه فوالدی و سنگئه نمود. در دیگر شغدیر گزارش ضعیفی ارا

ای قرار دارد و در ها کماکان در سطوح ارزندهها نشان داد که قیمت. در مجموع، این گزارشندخوبی منتشر کرد هایگزارش

گذاری افزوده خواهد شد. ضمن اینکه بازار برای سرمایه های بازارنتیجه با برگزاری مجامع و تقسیم سود نقدی، بر جذابیت

 در این خصوص توضیح خواهیم داد.« بینی بازارپیش»همچنان یک برگ برنده مهم دارد که در بخش 

 

 

 



 

 آنچه در بازار گذشت ...

واحدی، روند صعودی  هزار 211پس از نوسانات ضعیف در ارتفاع « شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران»ای که گذشت، در هفته

به لحاظ تکنیکی، . واحدی پیشروی نمود 215.168درصد( تا ارتفاع  97/1واحدی )معادل  4.150را در پیش گرفت و با ثبت رشد 

هزار واحدی )آخرین کف و سقف ماژور( به عنوان مهمترین سطوح حمایتی و مقاومتی محسوب  227و  204سطح  2کماکان 

 سطح را بی اعتبار نکند، روند نوسانی ادامه خواهد داشت.  2شوند و تا مادامی که بازار یکی از این می

تری را بر جای گذاشت. بر که در هفته گذشته کارنامه قوی را داریم «وزنهم»شاخص در متغیر با اهمیت دیگر بازار سرمایه، 

واحدی پیشروی کرد.  48.131واحدی آغاز نمود و تا ارتفاع  45.738وزن کار خود را در ارتفاع اساس این گزارش، شاخص هم

درصد( بوده است. و در انتها  23/5واحد )معادل  2.393وزن در این هفته برابر با در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم

ها داشته است. شاخص فرابورس ایران در حالی با داشته باشیم که تقریبا عملکردی مشابه با سایر دماسنج Ifexای به اشاره

 واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان 2.671واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع  2.583رقم 

 درصد( بوده است.  41/3واحد )معادل  88در هفته پایانی اردیبهشت ماه  Ifexداشت که بازدهی 

 

 پیش بینی بازار

بورس تهران هفته پایانی اردیبهشت ماه را متعادل آغاز کرد و پس از گذر از روزهای میانی هفته و قطع آژیر سفارت آمریکا در 

های زیادی با روند صعودی فروردین و روزهای ابتدایی اردیبهشت حال و هوای بازار تفاوتعراق، روند صعودی را در پیش گرفت اما 

فارس از میزان انرژی بازار کاسته و در نتیجه شاهد روندی نوسانی دارد. افت حجم و ارزش معامالت، تلنگرهای اخیر عراق و خلیج

ها، معامالت های غیرفلزی و برخی از تک سهمازی، کانیهستیم. با این حال طی روزهای اخیر، صنایعی نظیر سیمان، داروس

 تری را به نمایش گذاشتند.قوی

تواند اندکی از های ماهانه میهای اخیر باشد با این تفاوت که انتشار گزارشرو، به نظر وضعیت مشابه با هفتهبرای هفته پیش

های رکودی، استفاده از اهرم ن نکته توجه داشته باشند که در دورهگذاران باید به ایاما یک توصیه! سرمایهرمقی بازار بکاهد. بی

دهد. به ویژه اینکه اهرم اعتبار در سهامی به کار گرفته شود که طی مدت گر را به شدت افزایش میاعتبار، ریسک حساب معامله

شود مدتی بازار، توصیه میصعودی میانبینی به روند درصدی را تجربه کرده باشند. لذا در عین خوش 70 – 60اخیر رشد بیش از 

گر ای به مدیریت دارایی و نحوه استفاده از اهرم اعتبار داشته باشید. بهتر است اعتبار در شرایطی استفاده شود که معاملهتوجه ویژه

 اطمینان بیشتری به رشد بازار دارد.

 

 



 

 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 
  

 

 هاآخرین وضعیت شاخصبررسی 

 

 بررسی ارزش معامالت هفته

 تاریخ
معامالت ارزش کل 

 )م.ت(

معامالت خرد 

 بورس )م.ت(

معامالت خرد 

 فرابورس )م.ت(

معامالت خرد 

 کل )م.ت(

بلوک و اوراق 

 )م.ت(

28/02/1398 1754 1003 237 1240 514 

29/02/1398 1730 1027 180 1207 523 

30/02/1398 1684 1006 166 1172 512 

31/02/1398 1871 901 181 1082 789 

01/03/1398 1574 810 168 978 596 

 2934 5679 932 4747 8613 جمع کل

 3344 5866 1009 4857 9210 جمع هفته گذشته

 587 1136 186 949 1723 میانگین ارزش معامالت روزانه

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 هفته گذشته
1842 971 202 1173 669 

 12%- 3%- 8%- 2%- 6%- اختالف )درصد(

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 01/03/1398تا تاریخ  28/02/1398از تاریخ  هاشاخص

 1/97% 4.150 215.168 211.018 شاخص کل بورس

 5/23% 2.393 48.131 45.738 وزن(شاخص کل )هم

 3/41% 88 2.671 2.583 شاخص فرابورس



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

 
 

میلیارد  1.136طی هفته گذشته به  (بازار بورس و فرابورس 2 )در معامالت خردمتوسط ارزش روزانه طبق جداول ارائه شده، 

میلیارد تومانی، افت اندک  1.173تومان بالغ گردید که در قیاس با میانگین معامالت روزانه هفته چهارم اردیبهشت ماه یعنی رقم 

درصدی در ارزش معامالت روزانه  30دهد. الزم به یادآوری است که در هفته سوم اردیبهشت ماه افت درصدی را نشان می 3

میلیارد تومانی قرار دارد اما عدم ورود نقدینگی  1.000داشتیم. اگرچه تاکنون رقم ریالی دادوستد روزانه بازار در سطوح بیش از 

کند. با این شرایط احتماال روند نوسانی ر روزهای پایانی هفته اخیر، سیگنال خوبی صادر نمیتازه نفس و افت ارزش معامالت د

 3های قدر و تعطیالت هفته دوم خرداد( ادامه داشته باشد. طی هفته گذشته، هفته پیش رو هم )با توجه به شب 2بازار طی 

تاصیکو، بترانس و کرمان بیشترین حجم و ارزش معامالت  هایی نظیرو تک سهم« فلزات اساسی»، «سیمانی»، «بانکداری»صنعت 

 را به خود اختصاص دادند.

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

 انفجار، این پی در. داشتیم را بغداد سبز منطقه در انفجار )هفته گذشته( یکشنبه شب

 که کردند ادعا منابع برخی .درآمد صدا به بغداد در آمریکا سفارت در خطر آژیرهای

 شبکه. است کرده اصابت آمریکا سفارت نزدیکی به کاتیوشا موشک یا خمپاره تعدادی

. است شده شنیده آمریکا سفارت در خطر آژیر صدای که شد مدعی الحدث خبری

 که ایمنطقه: نوشت( رسول یحیی ژنرال) عراق ارتش سخنگوی قول از نیوز فاکس

 شیعه نیروهای توسط شده، شلیک  بغداد در سفارت آمریکا سمت به راکت آن از

 جنگیدن خواهان ایران اگر: نوشت خود توئیتر صفحه در ترامپ دونالد پی انتشار این خبر، در .شودمی کنترل حمایت ایران تحت

  !نکنید تهدید را آمریکا هیچوقت دیگر! بود خواهد ایران رسمى پایان این است،

 

 یلیها خاما آن شود،یکه چه م مینیبب دیبا رانای درباره :گفت کایآمر جمهورسیرئ

[ به رانیتوسط ا کاآمری منافع گرفتن قرار هدف دربارهاند. ]خصمانه رفتار کرده

شود،  نطورای اگر خواهد افتاد. ایافتاده  یاتفاق نکهیبر ا یمبن میندار یانشانه وجهچیه

. میندار یگریما انتخاب د شود،یپاسخ داده م میعظ یکار با قدرت نیروشن است که ا

چه  نمیبب دیبا م،یانداشته یمورد صحبت نی[ در ارانای با مذاکره احتمال درباره]

 یها بستگکرد، کامال به آن میقطعا مذاکره خواه رند،بگی تماس هاآن اگر .شودیم

  .اندازندیخودشان را به زحمت ب ستین یازین ستند،یکه آماده باشند. اگر آماده ن رندیتماس بگ یزمان خواهممی دارد.

 

پس از  «یبن علو وسفی»بعدازظهر دوشنبه وارد تهران شد.  امور خارجه عمان روزی

مسائل  نیو درخصوص روابط دو جانبه و مهمتر دارید فیورود به تهران با ظر

  نظر کرد.وگو و تبادلگفت یالمللنیو ب یامنطقه

 

 

 استان در کشور این خاک مرزی مناطق از هاییبخش سعودی، عربستان خاک داخل به نفوذ با یمن هایحوثی دیگر، خبری در

 . کردند تصرف را عسیر



 

 اقتصادی

گزارش کرده که  یها و منابع صنعتبا استناد به آمار تردد نفتکش ترزیرو یخبرگزار

 افتهیکمتر کاهش  ایهزار بشکه در روز  500 در ماه مه به رانیفروش نفت خام ا

دو منبع فعال در حوزه صنعت نفت که فروش نفت را  د،یگویم یخبرگزار نیا است.

 500هزار تا  250)مه( حدود  یالدیم یدر ماه جار رانیاند که اگفته کنند،یدنبال م

به  رانیاند که بخش اعظم نفت اگفته ترزیهزار بشکه نفت صادر کرده است. منابع رو

که  ستیو معلوم ن ستیمشخص ن داریخراساس،  نیدر حرکت است. بر ا ایسمت آس

  انبار. یبه سو ایدر حرکت است  یینها داریخر یبه سو رانینفت ا

 

 یبرا یمتیق تیمحدود چگونهیپس ه نی: از ای گفتاداره صادرات بانک مرکز ریمد

انجام  مایها و نداشت. معامالت اسکناس در بانک میصادرکنندگان در بازار دوم نخواه

ها )بازار دوم( ثبت خواهد شد. معامالت اسکناس هم در بانک مایو در سامانه ن شودیم

. چنانچه شودیکه در سامانه نظارت ارز ثبت م جازم یهایو هم در صراف شودیانجام م

عملکرد صادرکنندگان  کند دییتا دیبخواهد وارد کشور شود وزارت صمت با ییکاال

درصد از ارز حاصله  70از  شیکه ب یرکنندگانصاد است. دهیدالر رس اردیلیم 19به 

 ینگاه بانک مرکز .هستند هایو کنترل نرخ ارز صراف یارز لکارگزاران بازار متشک .شوندیم قیعرضه کرده اند تشو مایرا به سامانه ن

 .کندیم یاقدام به تجارت و تعامالت اقتصاد ینظر بانک مرکز ریبانک است که ز کینگاه به  هیشب یبه بازار متشکل ارز

 

 تا ارزی متشکل بازار اندازی راه از اسالمی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون رییس

 بازار همانند هایی نرخ که شود می موجب بازار این: گفت و داد خبر خردادماه پایان

  .شود گذاشته کنار تدریج به آن امثال و سنا

 

 

 

 

 



 

 بازارهای جهانی

 
 نام مواد 28/02/1398 03/03/1398 تغییر هفتگی

 نفت 72 69 %4/2-

 طال 1278 1285 %0/5

 بیلت 417 426 %2/2

 مس 6058 5964 %1/6-

 روی 2596 2555 %1/6-

 آلومینیوم 1829 1802 %1/5-

 سنگ آهن 101 105 %4

 سرب 1821 1828 %0/4

 متانول 280 275 %1/8-

 اوره 273 273 %0

 

 
تجاری میان  عامل ُکند شدن رشد اقتصاد جهانی و تداوم جنگ 2بازارهای جهانی مدتی است که شرایط چندان مساعدی ندارد. 

 تجاری موانع کشورها دیگر تا داشتند چماق نقش ابتدا در ترامپ تجاری هایها شده است. تعرفهآمریکا و چین موجب افت قیمت

ترامپ . کنند محافظت واردات برابر در را آمریکا اقتصاد تا گرفتند خود به دائمی نقش ایفزاینده طور به هاآن اما بردارند را خود

طرف  تر شود. ازها گستردهمیلیارد دالر از کاالهای چینی تعرفه وضع نموده که احتماال دامنه این تعرفه 200در حالی به روی 

 هاتعرفه افزایش طبیعتا .است اتومبیل اروپا بازار روی بر جدید هایهتعرف کردن وضع بررسی درحال که کرده اعالم ترامپ دیگر

قرار گرفتن نام شرکت هوآوی و چند شرکت چینی دیگر در فهرست سیاه تجاری عواقب بزرگی برای اقتصاد دنیا خواهد داشت. 

نفت مریکا که نشان دهنده دور جدید تقابل تجاری و تکنولوژیک میان آمریکا و چین است و همچنین افزایش غیرمنتظره ذخایر آ

 .ها در طی روزهای اخیر به شدت کاهش یابدخام آمریکا موجب شده تا قیمت

 

 نفت

افزایش غیرمنتظره ذخایر های نفتی شد که بغداد در روزهای ابتدایی هفته موجب نوسان مثبت در شاخص در حالی خبر انفجار

ها از جنگ تجاری موجب شده تا ترس از ایجاد نگرانیرا طی روزهای پایانی هفته به شدت کاهش داد. ها نفت خام آمریکا قیمت

همچنین وضعیت رو به وخامت ونزوئال تا حدی به فراموشی سپرده اختالل در عرضه نفت به دلیل تنش در منطقه خاورمیانه و 

شود. افت قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنین انگیزه بیشتری به اوپک و متحدانش برای تمدید توافق کاهش تولید بعد از ماه 

احساس کاهشی در بازار نفت در »تاکایوکی نوگامی، اقتصاددان ارشد شرکت ملی نفت، گاز و فلزات ژاپن گفت:  .ژوئن خواهد داد



 

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه « .حال تقویت شدن است و علت عمده آن تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین است

 ایحلقه 5 سنت رسیده است. خبر کاهش 20دالر و  69به دالر و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت  59نفت خام آمریکا به 

ها نفتی داشته ها کاست. به نظر در کوتاه مدت یک افت دیگر در شاخصتا حدودی از شتاب افت قیمت آمریکا نفت هایچاه تعداد

 باشیم. 

 

 آهن سنگ –فوالد 

درصدی نسبت  6/8افت  که رسیده تن میلیون 132.7 به گذشته هفته طی چین وارداتی بندر 44 آهنسنگ انبارهای موجودی *

در سطح مناسبی قرار داشته و همین عامل سبب رشد قیمت این کاال  چین آهنسنگ تقاضایدهد. هفته اخیر را نشان می 2به 

 شده است.

 به تا 2019 سال مجموع در درصدی 10 رشد و( 2019 آوریل) گذشته ماه در چین فوالد تولید درصدی 13 رشد وجود با *

 موضوع داشته است. این کاهش درصد 67 اخیر، ماه 2 طی و است نزولی همچنان چین تانگشان بیلت انبارهای موجودی امروز،

 مانعی برای افت قیمت فوالد بوده است.  دالری 100 به کانال چین آهنسنگ قیمت ورود با همزمان

 

 فلزات رنگین

هزار دالری بودیم. روی  5روزهای اخیر شاهد سقوط مس به کانال ها ادامه دارد؛ بطوریکه طی در فلزات رنگین سریال افت قیمت

شوند. شدت گرفتن جنگ میدالری معامله  1.800فلز آلومینیوم و سرب در مرز کانال  2دالری را از دست داد و  2.600نیز کانال 

نیکی، فلز روی با از دست دادن تجاری میان آمریکا و چین و رشد شاخص دالر سبب فشار به قیمت فلزات شده است. به لحاظ تک

دالری حمایت  5.800کند. در مس محدوده دالری حرکت می 2.300و  2.450دالری، به سمت سطوح حمایتی  2.680سطح 

 گولدمن دالری را رقم خواهد زد. با این حال بانک 5.260های مهمی است که اگر از دست برود، نزول بیشتر این فلز تا قیمت

جنگ  اثرات به بازار واکنش بانک، این نظر طبق. کرد کامودیتی به خرید توصیه خود مشتریان به گزارشی طی آمریکا ساکس

 است. این کرده جذاب جدید، گذاران سرمایه ورود برای را هاقیمت و بوده حد از بیش گذشته هفته در هاقیمت کاهش و تجاری

 رسند.می تجاری توافق به سال دوم نیمه در نهایتا چین و آمریکا دارد اعتقاد بانک

 

 

 

 



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت



 

 



 

 



 

 گزارش مجامع

 

 

 

 

 شرکت سیمان فارس نو

درصد از سهامداران و با ریاست آقای حیدری در سالن  85مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سیمان فارس نو  با حضور بیش از 

ایران برگزار شد. در ابتدای مجمع آقای شریفی مدیرعامل شرکت به ارائه گزارش هیئت اجتماعات شرکت بازرسی کاالهای تجاری 

 باشد:های آن به شرح زیر میمدیره پرداختند که مهمترین بخش

 

 

 

باشد. این صنعت سیمان یکی از پرکاربردترین کاالهای صنعتی جهان و از مهمترین مصالح الزم برای رشد و توسعه هر کشوری می

 86درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد. تولید سیمان در ایران از  2از نفت و پتروشیمی در زمره صنایع مهم بوده و سهم بعد 

 97میلیون تن در کشور وجود دارد. در سال  85کارخانه سیمان با ظرفیت اسمی حدودا  67سال پیش آغاز شده و در حال حاضر 

 57در کشور  97در سال  باشد.اندازه کشورهایی نظیر آمریکا و ترکیه میه است که همون تن سیمان تولید شدمیلی 52نزدیک به 

درصد کاهش  7/3درصد افزایش و تولید سیمان  3/1میلیون تن سیمان تولید شده است که تولید کلینکر  52میلیون تن کلینکر و 

 داشته است.

 



 

 

های گذشته باشد. ظرفت عملی شرکت در سالهزار تن سیمان می 936هزار تن کلینکر و  900ظرفیت اسمی تولید شرکت ساالنه 

تن کلینکر و  1،108،000در سال گذشته شرکت  باشد.تن کلینکر می 1،100،000تن و در بهترین حالت  1،050،000در حدود 

 3نکر و کاهش درصد در تولید کلی 3هزار تن سیمان تولید کرده است که نسبت به عملکرد مشابه سال گذشته افزایش  872

درصدی برخوردار  317میلیارد ریال بوده است که از رشد  865درصد تولید سیمان داشته است. سود خالص شرکت در این دوره 

 بوده است.

هزار تن سیمان در بازار  740هزار تن سیمان تولید نماید.  800تن کلینکر و  1،060،000شرکت در نظر دارد  98برای سال 

 هزار تن کلینکر در بازارهای صادراتی به فروش خواهد رسید. 350تن سیمان و  هزار 60داخلی و 

به  94های مستقیم برخوردار بوده است که این معافیت در پایان سال قانون مالیات132ساله ماده 10شرکت از معافیت مالیاتی 

فزایش یافته است و شرکت سیمان فارس نو سال ا20سال به 10اتمام رسیده بود ولی طبق مصوبه هیئت وزیران این معافیت از 

های گذشته برگشت میلیارد تومان ذخیره مالیاتی سال10نیز مشمول این معافیت شده است. بر همین اساس در سال گذشته 

 داده شد.

ادراتی باشد. فروش صبازارهای صادراتی شرکت برای سیمان و کلینکر کشورهای بنگالدش، چین، هند، امارات، کویت و عمان می

گیرد. آخرین نرخ فروش دالر در سامانه نیما در شرکت بصورت ارزی و فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما صورت می

 هزار تومان بوده است.12حدود 

ی های بندرهزار تومان هزینه 25هزار تومان هزینه حمل از درب کارخانه تا بندر عسلویه و  58های صادرات سیمان شامل هزینه

هزارتومان  21هزار تومان هزینه حمل از درب کارخانه به بندرعسلویه و 45های صادرات کلینکر شامل باشد. همچنین هزینهمی

های جامبوبگ برای باشد. همچنین هزینهکیلومتر می 350باشد. فاصله کارخانه تا بندر عسلویه در حدود های بندری میهزینه

 باشد.یهزار تومان م 40سیمان در حدود 

تر از قبل شده است. در سال اندازی شد و شرایط فروش در استان فارس رقابتیدر سال گذشته شرکت سیمان خاکستری نیریز راه

 شود.درصد افزایش یافت و فعال فرمول تن/کیلومتر اجرا نمی 20های حمل گذشته با هماهنگی فرمانداری استان فارس هزینه

میلیون ریال ناخالص 17ریالی به ازای هر سهم را مصوب نمود. حق حضور اعضای هیئت مدیره 1300در پایان مجمع تقسیم سود 

 و پاداشی برای هیئت مدیره تصویب نشد.

 

 

 

 

 



 

 

 شرکت سیمان فارس

درصد از سهامداران و با ریاست آقای حیدری در سالن 99مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سیمان فارس با حضور نزیک به 

شرکت بازرسی کاالهای تجاری ایران برگزار شد. در ابتدای مجمع آقای علیرضا بستانیان مدیرعامل شرکت به ارائه اجتماعات 

 باشد:های آن به شرح زیر میگزارش هیئت مدیره پرداختند که مهمترین بخش

میلیون تن بوده است که از  4در حدود  97میلون تن و میزان تولید در سال  7/5ظرفیت تولید سیمان در استان فارس در حدود 

هزار تن صادراتی سیمان بوده است. بیشترین صادرات مربوط به سیمان المرد با  700هزار تن صادرات کلینکر و  800این بین 

باشد ولی ظرفیت تن می 787،500ظرفیت اسمی شرکت ساالنه  هزار تن بوده است. 144هزار تن و سیمان فارس نو با  484

روع به باشد تاریخ شهزار تن بوده است. که به دلیل قدیمی بودن کارخانه می 600خیر شرکت در محدوده های اعملی سال

 بوده است. 56برداری کارخانه شرکت سال بهره

درصد کاهش  7هزار تن انواع سیمان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل  599در سال مالی گذشته مقدار فروش شرکت 

میلیارد تومان بوده است.  75درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل  13ر این دوره مبلغ فروش شرکت با داشته است. د

 57ریال به ازای هر سهم( بوده است. نزدیک به  684میلیارد ریال ) 159درصد افزایش  97سود خالص شرکت نیز در این دوره با 

 درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش سهام بوده است.میلیارد ریال از سود خالص شرکت در این دوره 

های گذشته با توجه به پیشرفت بافت شهری و قرار گرفتن کارخانه در هکتار بوده است که در سال 145زمین کارخانه در حدود 

با تغییر کاربری محدوده شهری با موافقت شهرداری زمین کارخانه به مسکونی، تجاری و اداری تغییر کاربری داده شده است. 

از  هکتار و مابقی سهم شهرداری شده است و تغییر مالکیت آن بخش به شهرداری انجام شده است. 65انجام شده سهم شرکت 

هکتار مازاد کنار کارخانه شامل  33باشد. هکتار زمین مازاد کنار کارخانه می 33هکتار زمین کارخانه و  32هکتار سهم شرکت،  65

هکتاری با  7/2هکتاری با کاربری مسکونی و یک قطعه  7ری با کاربری مسکونی، تجاری و اداری، یک قطعه هکتا 24یک قطعه 

شرکت در نظر دارد از  هکتاری را برای فروش آگهی کند. 7باشد. شرکت در نظر دارد تا دو سه ماه آینده قطعه کاربری تجاری می

تن روزانه و یک میلیون 3،300طقه خرامه را اجرایی نماید. ظرفیت این طرح های فعلی طرح انتقال کارخانه به منمحل فروش زمین

 برآورد شده است.  1400میلیارد تومان و زمان اتمام آن سال  638باشد. ارش کل سرمایه گذاری این طرح تن ساالنه می

میلیون ریال ناخالص و 16دیره ریال به ازای هر سهم را مصوب نمود. حق حضور اعضای هیئت م412در پایان مجمع تقسیم سود 

 پاداشی برای هیئت مدیره تصویب نشد.

 



 

 

 شرکت خدمات انفورماتیک

درصد از سهامداران و با ریاست آقای محمدحسن 98مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت خدمات انفورماتیک با حضور نزدیک به 

آقای نجفی مدیرعامل شرکت به ارائه گزارش هیئت مدیره های هتل ارم برگزار شد. در ابتدای مجمع انتظاری در سالن همایش

 باشد:های آن به شرح زیر میپرداختند که مهمترین بخش

 

باشد که در . میسامانه رقابتی از قبیل شتاب، شاپرک، چکاوک، ساتنا، پایا و.. 58سامانه حاکمیتی و  43خدمات شرکت شامل 

میلیارد تراکنش، 34میلیون میلیارد ریال انجام شده است. شتاب 214تراکنش به ارزش میلیارد 82ها مجموعا قالب این سامانه

 اند.میلیون تراکنش داشته 19میلیارد تراکنش و ساتنا  4/1میلیون تبادل چک و اتاق ایا  109میلیارد تراکنش، چکاوک  45شاپرک 

هزار  12درصد افزایش  46یال و سود خالص شرکت با هزار میلیارد ر 24درصد افزایش  29با  97درآمد تلفیقی شرکت در سال 

هزار میلیارد ریال و سودخالص شرکت اصلی در  16درصد افزایش  14میلیارد ریال بوده است. درآمد شرکت اصلی در این سال با 

 هزار میلیارد ریال بوده است. 11درصد افزایش  37این سال با 

اندازی شده است. در قالب این نیک بانکی، راهنظور یک نظام هویت سنجی الکترونهاب به م در سال مالی گذشته پلتفرم سامانه

پلتفرم سامانه سپند طراحی شده است. این همچنین  شوند.سامانه همه افراد با یک کد شناسائی به نام کد شهاب شناخته می

 اند.سامانه متصل شدهو موسسه به این  بانک 18شود و ای استفاده میت نظامند دورهسامانه برای پرداخ

ترین سطح در سه سطح اصلی تشکیل شده است. در پایین اندازی شده است کهدر سال گذشته راه برنا چین بالک پلتفرم پروژه

 ارز و توکن و قابل بانکی، صدور و مدیریت رمز مشتریان هویت احراز منظور زیرساخت بالک چین قرار دارد. در سطح میانی به

 های خود را اجرا نمایند.توانند سرویسباشد. در باالترین سطح، تمام بازیگران بانکی و فین تکها میمی استفاده



 

درصدی از طریق شرکت زیرمجموعه فرادیس گستر مشارکت داشته است. این شرکت در  15در سامانه اینستکس شرکت با سهم 

 سامانه بازار متشکل ارزی مشارکتی ندارد. 

های الکترونیکی هوشمند های مغناطیسی به کارتباشد که تغییر کارتمی EMBهای آتی شرکت پروژه امهاز مهمترین برن 

 باشد. همچنین احتمال دارد امور مربوط به سامانه نیما به شرکت خدمات انفورماتیک واگذار شود.می

 باشد.ای سامانه پایا و ساتنا میهای آتی شرکت اجرای سامانه ایمن برای ضدپولشوئی و کشف تقلب براز دیگر پروژه

میلیون ریال ناخالص  15ریالی به ازای هر سهم را مصوب نمود. حق حضور اعضای هیئت مدیره 1000در پایان مجمع تقسیم سود 

 میلیون ریال تعیین شد. 3795و پاداش هیئت مدیره 

 

 تایم فریم هفتگی  –نمای تکنیکی خدمات انفورماتیک )رانفور( 

های ها و سقفای که این سهم هر بار کفمیالدی هستیم؛ به گونه 2006رانفور شاهد یک روند صعودی بلند مدتی از سال در نماد 

ای را بواسطه شرایط بنیادی مناسب تجربه نموده است. بر این اساس با توجه به کانال باالتری تشکیل داده و رشد قابل مالحظه

ریالی برابر با سقف کانال مذکور پیشروی  22.000های نفور در میان مدت تا قیمتشود رابینی میصعودی ترسیم شده پیش

ریالی برابر با کف کانال صعودی را به عنوان حد  11.050گرانی که قصد ورود به این نماد را دارند، محدوده داشته باشد. معامله

 ضرر برگزینند.

 

 



 

 

 شرکت صنایع الستیکی سهند

درصد سهامداران و با ریاست آقای ترحمی در  80ساالنه شرکت صنایع الستیکی سهند با حضور بیش از مجمع عمومی عادی 

سالن مروارید هتل هما برگزار شد. در ابتدا آقای رحمانی مدیر عامل شرکت به ارائه گزارش هیات مدیره پرداخت که مهمترین 

 باشند:های آن به شرح زیر میبخش

ای چند الیه با مقاومت و انعطاف باال که در برابر تسمه نقاله های پارچه ای و منجید دار )تسمه نقالهشرکت تولید کننده انواع 

واحد تولید تسمه نقاله سیمی خود را به بهره  98باشد و در نظر دارد در سال سایش و خوردگی و مواد شیمیایی مقاوم است( می

باشد باقی متری می 6کرده است که تنها قسمت آخر که دستگاه پخت درصد طرح رو تکمیل  85برداری برساند. شرکت حدود 

 برداری برسد.تکمیل و به بهره 98بینی نموده این طرح در پایان سال مانده است که شرکت پیش

رسیده است که این امر حاصل افزایش  97میلیارد تومان در سال  6/7به  96میلیارد تومان در سال  2/1سود خالص شرکت از 

 باشد.قدار فروش و همچنین افزایش نرخ میم

)البته دو شرکت  باشد.باشد که تنها رقیب اصلی آن محصوالت وارداتی میکننده تسمه نقاله در کشور میترین تولیدشرکت بزرگ

شور را داراست. درصدی از بازار تسمه نقاله ک 56باشند( با این حال شرکت سهم بازار کویر و شاهین جزو تولید کنندگان داخلی می

های فروش انجام درصد فروش محصوالت شرکت توسط نمایندگی 48اما در زمینه تولید تسمه نقاله سیمی رقیب داخلی ندارد. 

ترین مشتریان شرکت مربوط این میزان کاهش یافته و شرکت اقدام به فروش مستقیم نموده است. اصلی 97شد که در سال می

درصد از کل مبلغ  29درصدی داشته است( فوالد ) 14رشد  96کل مبلغ فروش که نسبت به سال  درصد از 56به صنایع معدن )

درصدی را داشته  8افت  96درصد از مبلغ کل که نسبت به سال  5است( سیمان ) درصدی داشته 12رشد  96که نسبت به سال 

 باشد(  میهای سیمانی است که علت اصلی آن کاهش مقدار تولید شرکت

شود و در برداری و به ظرفیت رسیدن واحد تولید تسمه نقاله سیمی )که در آن سیم های استیل کورد استفاده میورت بهرهدر ص

نیاز داخلی به  و باشدتن در سال می 2000گیرد.( که حدود صنایع خاص همچون شرکت های فوالد سازی مورد استفاده قرار می

های ترکیه، عراق و اروپایی های صورت گرفته ظرفیت صادرات این محصول به کشوربا بررسیسازد. البته یاین محصول را برآورده م

 باشد.یورو به ازای هر کیلو می 3/4برابر نرخ فروش تسمه نقاله معمولی یا  2نیز فراهم است. نرخ فروش حدودی این محصول 

صادراتی به کشور ترکیه نموده است. در حال حاضر شرکت در سال گذشته اقدام به فروش محصول میانی )کامپاند( به صورت 

های غربی و اروپا وجود دارد اما ادامه صادرات منوط به حل مسائل بانکی و انتقال تقاضای خارجی برای این محصول از سوی کشور

 هزار تومان به ازای هر کیلو( 26باشد. )نرخ فروش حدود ارز می



 

درصد  20دهد که از شرکت کربن ایران تامین می شود.)کمتر از مقداری( شرکت را دوده تشکیل میدرصد از مواد اولیه )به لحاظ  30حدود 

شرکت خود اقدام به واردات  98شد که در سال داتی شرکت توسط واسطه خریداری و تامین میرتا کنون محصوالت وا. به لحاظ مبلغی(

 نموده است )بویژه کائوچو طبیعی( 

 باشد:حسابرس قانونی شرکت گزارس حسابرسی را قرائت کرده که مهمترین بندهای آن و پاسخ هیات مدیره به شرح زیر میدر ادامه نماینده 

 شرکت از ریال میلیون 10،441مبلغ  1395، به موجب برگ تشخیص صادره بابت مالیات عملکرد سال 13-2بشرح یادداشت توضیحی  -5

 که بوده جریان در اشتهارد صنعتی شهرک به کارخانه انتقال از ناشی مالیاتی معافیت استناد هب شرکت دفاعیات و اعتراض که شده مطالبه

 فوق، مراتببه عنایت با. است¬ای در حسابها منظور نگریدهنیز ذخیره 1397و  1396شده و لذا از بابت سالهای ن دریافت آن پاسخ تاکنون

های شرکت و اظهارنظر نهایی از سوی سازمان امورمالیاتی خواهدبود. اظهارنظر پیگیری نتایج شدنمشخص به منوط شرکت، به مالیات تعلق

 ت.اسوط نشدهمشر بند این مفاد اثر در مؤسسه این

شود اما ادای معدیان مالیاتی بر این سال معافیت مالیاتی بهره مند می 10پاسخ: کارخانه به شهرک صنعتی اشتهارد منتقل شده است و از 

شود. که در حال حاضر شرکت باشد این قانون شامل حال آن نمیاز آنجایی که شرکت وابسته به شرکت دولتی )تامین اجتماعی( میاست که 

 باشد.با اداره امور مالیاتی در حال رایزنی می

 هر سهم به تصویب رسید.ریال به ازای  200تقسیم سود مجمع  در پایان

  تایم فریم هفتگی –نمای تکنیکی صنایع الستیکی سهند )پسهند( 

رود در میان مدت شاهد پیشروی سهم تا در نماد پسهند با ترسیم خطوط موازی، روند حرکتی سهم کانالیزه شده و انتظار می

 4.150س از پولبک به محدوده ریالی باشیم. نکته مهم اینکه، پسهند اخیرا از سقف تاریخی خود عبور نموده و پ 7.200های قیمت

ریالی )محدوده  4.150توانند سطح گرانی که قصد ورود به سهم را دارند، میریالی در مسیر رشد قرار گرفته است. بنابراین معامله

 تبدیل سطوح( را به عنوان حد ضرر برگزینند.

 



 

 

 

 

 

 

 شرکت آهن و فوالد ارفع

درصد سهامداران و با ریاست آقای علی اکبری در سالن  85ارفع با حضور بیش از  مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت آهن و فوالد

های آن به شرح تالش برگزار شد. در ابتدا آقای خیاط مدیر عامل شرکت به ارائه گزارش هیات مدیره پرداخت که مهمترین بخش

 باشند:زیر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزار  866هزار تن موفق به تولید  800و آهن اسفنجی هر کدام با ظرفیت  شرکت با استفاده از دو واحد فوالد سازی 97در سال 

هزار تن شمش  910همچنین در سال مذکور  شرکت موفق به فروش  هزار تن آهن فوالدی شده است. 853تن آهن اسفنجی و 

هزار تن  880،  98شرکت میزان تولید شمش فوالدی را برای سال  درصد آن صادراتی بوده است. 20فوالدی شد که حدود 

 بینی نمود.پیش

همچنین مابقی آن را در سامانه نیما با حدود قیمتی  ،کندشرکت ارز حاصل از صادرات را صرف خرید قطعات و ماشین آالت می

 فروشد.هزار تومان می 10

 

 



 

 

 ها در دست انجام شرکت:طرح

 400هزار تن ظرفیت تولید فعلی و افزایش  800)میلیون تن  2/1اجرای طرح افزایش تولید آهن اسفنجی تا ظرفیت  -

 باشد.میلیون یورو می 26میلیارد تومان ریالی و  40هزار تنی( سرمایه مورد نیاز برآورد شده 

 میلیون تن 1افزایش ظرفیت کوره ذوب تا حداقل  -

 باشد(هزار تن می 800میلیون تن )در حال حاضر ظرفیت  1افزایش ظرفیت ریخته گری تا ظرفیت حداقل  -

 کیلومتر از کارخانه تا مسیر اصلی ریل راه آهن برای کاهش هزینه های حمل 4ساخت مسیر ریلی به طول  -

 

 97انجام و در سال  96به تعیین تکلیف وام ارزی شرکت اشاره شد که در پایان سال  97از اقدامات مهم صورت گرفته در سال 

از مبلغ فوق  تومان به ازای هر یورو محاسبه شده است. 2700است که با نرخ  میلیون یورو بوده 175تایید شد. مبلغ وام مذکور 

 پرداخت و مابقی آن قسط بندی شده و شرکت در نظر دارد با تسهیالت ریالی آن را تسویه نماید. 96بیش از نیمی از آن در سال 

 باشد به توافق نرسیده و ازساخت پست برق میمیلیون یورویی خود از بانک صنعت و معدن که مربوط به  18شرکت در مورد وام 

تومان برای  11000مطالبه نمود است شرکت معادل ریالی آن را با نرخ تسعیر  97آنجایی که بانک مبلغ مذکور را در نیمه سال 

 های مالی خود ذخیره گرفته است.هر یورو در صورت

 

نماید این اقدام به پرداخت مبالغ فروش به صورت پیش پرداخت می شرکت به منظور تامین راحت مواد اولیه و قطعات مورد نیاز

 پرداخت های شرکت رو به رشد بوده است.گیرد از این رو مبلغ پیشامر به ویژه برای خرید الکترود گرافیتی صورت می

ه و مبالغ آن را پرداخت بست 97و قطعات نداشته و قرارداد آن ها را در ابتدای سال  الکتروددر حال حاضر شرکت مشکل تامین 

کیلو به ازای هر تن  7/1ضریب مصرف الکترود حدود باشد و یورو میهزار  20تا  13نرخ خرید اخیر الکترود بین  نموده است.

 باشد.تولید شمش فوالد می

 شود.درصد شمش فوالد محاسبه می 5/23 )ماده اولیه اصلی برای واحد احیا( خرید گندلهگذاری جدید نرخ درقیمت

 ریال سود را به تصویب رساند. 1000در پایان مجمع مبلغ 

 

 

 

 



 

 و انرژی کاالبورس 1398سال ماه  اردیبهشت پایانی گزارش معامالت هفته

 رینگ صنعتی 

 ین بازار بازگشت، فهان و همچنین شمش بلوم رونق به ابا عرضه مجدد انواع ورق فوالد مبارکه اص هفته گذشته در رینگ صنعتی

برابر هفته قبل بود. کاهش رقابت در میلگرد و تیرآهن در ادامه روند نزولی  15به طوری که حجم معامالت در این هفته بیش از 

دانستند این هفته نیز های فعلی را باالتر از ارزش سبدهای عرضه شده در این بخش میاین بخش که اکثر فعاالن این بازار قیمت

شت. با وجود رقاب صدی در ورق قلع 52ت تا ادامه دا سرد اعمال در ضه را در ورق  اندود، چنان چه فوالد مبارکه تمام افزایش عر

 درصدی این محصول گشت. 7شد اما کاهش عرضه سبب رقابت حدود کرد این محصول به قیمت پایه معامله میمی

شنبه یدر هفته منته ضه ب 01/03/98 به چهار خورد که بورس کاال رقم  یصنعت نگیت در رتن از انواع فلزا 271.080از  شیعر

تن بیشتر  234.145که تن بود  250.260معامله شد  یدر تاالر صنعت تایکه نها یالبته رقمتن بیش از هفته قبل بود،  204.730

 روبرو گشت. تن  523.140یی معادل با و با تقاضااز هفته قبل بود 

. در این بخش همچنین بود فوالدیتن محصوالت  243.940 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

 یرانیان عرضه شد که تمام آن به قیمت پایه معامله شد.ا یرجانفوالد ستن گندله سنگ آهن شرکت  10.000

 ای صورت نگرفت.این هفته عرضه یبخش رو در

سپاهان شمش بلوم تولیدی سازان  ضا غلتک  ضه، ب یرابرب 5/7ی با تقا سبت به عر ضا را در ب نیشترین سبت تقا صوالت  نین مح

برابری   25/7با نسبت  به سبدمخلوط ذوب آهن اصفهان مربوطنیز نسبت تقاضا به عرضه  یهفته داشت. رده بعد نیعرضه شده ا

 بوده است. 

 درصد رقابت را در این رینگ داشته است.درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین  52ورق قلع اندود فوالد مبارکه اصفهان با 

 



 

 

 * : 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

HB4893355,53513/496/47فوالد مبارکه اصفهان

HC4893356,43915/346/47فوالد مبارکه اصفهان

CB5626560,0176/677/59فوالد مبارکه اصفهان

G75655113,71950/316/76فوالد مبارکه اصفهان

T101562154,65052/275/07فوالد مبارکه اصفهان

3505240,87616/625/06فوالد خوزستان

3505239,17411/76فوالد کاوه جنوب کیش

3387841,48722/46شرکت معدنی وصنعتی چادرملو

3505241,38218/06غلتک سازان سپاهان

3505240,57615/76آهن و فوالد ارفع

3505238,88510/94تولید فوالد تارا شمش یزد

**ذوب آهن اصفهانتیرآهن

38,79342,4699/48ذوب آهن اصفهانسبد مخلوط

39,38445,18114/72 فوالد سپید فراب کویر

**آذر فوالد امین

39,38439,3840/003/46فوالد کاوه اروند

38,06644,35416/52فوالد آذربایجان

39,38443,71711/00مجتمع فوالد خراسان

202,313244,88821/046/34آلومینیوم ایران

**آلومینیوم المهدی

202,932249,708آلومینیوم ایرانبیلت

614,863708,94515/302/65ملی مسکاتد

729,328729,3280/000/72ملی مس

731,093731,0930/002/02گیل راد شمال

731,093731,0930/002/02دنیای مس کاشان

**آریا کابل فدک

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
15,547,736,390271,080523,140250,260

ارزش معامالت 

241 درصد رشد 

داشته است.

مقاطع مختلف

7,054,174,490115,440136,910115,240

3,257,504,50080,000202,00080,000شمش

ورق

2,850,836,37025,0006,9004,490مس
مفتول

492,186,3602,0004,2802,000آلومینیوم
شمش 

1,659,702,00038,500162,91038,390میلگرد/تیرآهن

میلگرد



 

 پلیمریرینگ 

شیمی با نرخ دالر  ستی پترو صنایع پایین د سعه  سط دفتر تو صوالت پلیمری اعالمی تو صد  4ریال  101.735قیمت پایه مح در

افزایش نسبت به هفته گذشته اعالم شد به ظوریکه در تمامی محصوالت با افزایش قیمت مواجه بودیم که علت اصلی آن افزایش 

ارز بازار آزاد در پی اعالم شدایعاتی مبنی بر یکسدان سدازی نرخ ارز بود. بیشدترین نرخ نیمایی و نزدیک شددن این نرخ به قیمت 

 بوده است.  0190و کمترین آن مربوط به پلی اتیلن سبک فیلم S57افزایش قیمت مربوط به پلی وینیل کلراید 

 در نمودار زیر میزان ارزش معامالت در رینگ پلیمری در یک ماه گذشته نشان داده شده است.

 

 

 در نمودار زیر میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت در رینگ پلیمری نشان داده شده است.

 

شتریان در پایان  سهمیه م شدیم که یکی از دالیل آن اتمام  ستمر در رینگ پلیمری مواجه  ضای م شته با کاهش تقا در هفته گذ

 ماه بوده است.
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 ی عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.بیشترین نسبت تقاضا به عرضه در میان محصوالت پلیمر

 

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

 درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی محصول

 49 124.232 نوید زرشیمی ZR230Cپلی پروپیلن شیمیایی 

 45 79.866 پتروشیمی آبادان S57پلی وینیل کلراید 

 37 124.232 پتروشیمی پلی نار PNR230Cپلی پروپیلن شیمیایی 

 30 79.866 پتروشیمی بندرامام S70پلی وینیل کلراید 

 28 126.847 پتروشیمی تندگویان BG735پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 27 118.755 پتروشیمی تبریز 200پلی استایرن انبساطی 

 26 129.702 پتروشیمی تندگویان BG781پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 24 134.555 پتروشیمی تندگویان BG821پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 

 نسبت تقاضا بر عرضه قیمت پایه پتروشیمی محصول

 5 118.755 توسعه صنایع پلی استایرن انتخاب 200Rپلی استایرن انبساطی 

 7/4 73.838 پتروشیمی اروند S65پلی وینیل کلراید 

 2/4 124.232 پلی پروپیلن جم EP440L  پلی پروپیلن شیمیایی

 4 124.232 پلی پروپیلن جم EP548R  پلی پروپیلن شیمیایی

 6/3 118.755 توسعه صنایع پلی استایرن انتخاب F100 پلی استایرن انبساطی

 3/3 124.232 نوید زرشیمی ZR230C   پلی پروپیلن شیمیایی

 3 134.555 پتروشیمی تندگویان BG821  پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 3 126.847 پتروشیمی تندگویان BG735  پلی اتیلن ترفتاالت بطری 



 

 رینگ شیمیایی

 در نمودار زیر حجم معامالت، عرضه و تقاضا در رینگ شیمیایی در مقایسه با هفته گذشته نشان داده شده است.

 

 همانند رینگ پلیمری شاهد کاهش در میزان تقاضا و حجم معامله در هفته گذشته بوده ایم.در رینگ شیمیایی نیز 

 

درصد داشتند و مابقی محصوالت بر روی قیمت پایه یا با رقابت کمتر از  10در این رینگ شیمیایی محصوالت زیر رقابت باالی 

 درصد معامله شدند. 10

 نسبت به میانگین  درصد رقابت قیمت پایه تولیدکننده نام محصول

 141 101.294 شرکت پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول

 98 31.743 شرکت پتروشیمی فن آوران اسید استیک

 27 42.118 شرکت پتروشیمی شازند دی اتیلن گالیکول

متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات 

 15 210.592 پتروشیمی کارون خالص

 14 42.118 پتروشیمی مارون دی اتیلن گالیکول

 11 42.118 فرسا شیمی دی اتیلن گالیکول

 11 42.118 پتروشیمی مروارید دی اتیلن گالیکول

 11 61.830 پتروشیمی بندر امام دی اتیل هگزانول
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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

 4/3 شرکت پتروشیمی شازند دی اتیلن گالیکول

 2/2 شرکت پتروشیمی فن آوران اسید استیک

 

  های نفتیرینگ فرآورده

 

باشد. میلیون ریال می 997.154وکیوم باتوم با ارزش های نفتی بخش اصلی معامالت شامل در رینگ فرآوردهدر هفته گذشته 

ریال بیشترین ارزش معامالت 28.882و  27.507،  27.507وکیوم باتوم پاالیش نفت تهران، تبریز و شیراز به ترتیب با قیمت پایه 

 اند. را در طول هفته گذشته داشته
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 رینگ صادراتی

 

باشد. بیشترین حجم تقاضا کننده میعرضه 23با  6070در هفته گذشته مربوط به قیربیشترین حجم معامالت در رینگ صادراتی 

عرضه شده توسط نفت جی، نفت پاسارگاد تهران، توسعه نفت هرمزان و پاالیش قیر کسری با قیمت  6070به ترتیب مربوط به قیر

 باشد.تن تقاضا می 3.900و  4.000، 5.900، 6.020ریال و حجم  32.377و  32.377، 30.750، 30.200پایه 

 

 رینگ کشاورزی

هزار  37.650.000ای و خرمای استعمران، معامالتی را با ارزش در رینگ کشاورزی در طول هفته گذشته با عرضه زعفران رشته

 انجام شد.ای بدون تقاضا بود و تنها معامالت بر روی خرمای استعمران خوزستان ریال ثبت کرد به طوریکه معامالت زعفران رشته

 

 انرژی

 یعگاز ماتن  10.000تن محصول بود که در نهایت تنها  341.769در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه 

محصول دیگر عرضه شده در این رینگ از جمله  14مورد معامله قرار گرفت، و برای رینگ این فارس در  یجشرکت نفت ستاره خل

 ایران تقاضایی وجود نداشت.نفت خام شرکت ملی نفت 

 شود:به شرح ذیل ارائه می1398ماه سال بررسی اجمالی معامالت بازار انرژی در هفته آخر اردیبهشت 
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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

89,81589,8150/000/00پتروشیمی بوعلی سینا

**پاالیش نفت تبریز

48,00059,90324/8017/07پاالیش گاز ایالم

S50011,72211,7220/00پتروشیمی رازی

**پاالیش نفت آبادان

50,55450,5540/00پاالیش نفت شیراز

**پاالیش نفت کرمانشاه

*50,558پاالیش نفت شیراز

**پاالیش اصفهان

50,55450,5540/000/00پاالیش نفت تهران

22,19226,91621/291/44پتروشیمی شیراز

22,19222,1920/001/44پتروشیمی فن آوران

22,19222,2510/271/44پتروشیمی زاگرس

58,05258,0520/000/00پاالیش اصفهان

58,05258,0520/000/00 پاالیش بندرعباس

58,05258,0520/00پاالیش تبریز

5/670/00-58,05254,763پاالیش شیراز

**پاالیش تهران

**پاالیش اصفهان400

**پاالیش اصفهان

**پتروشیمی بندرعباس

48,49161,29326/40پاالیش تبریز

48,49156,61716/76پاالیش ستاره خلیج فارس

47,98847,9880/00پاالیش تبریز

1/94-*47,058پاالیش شیراز

**نفت ستاره خلیج فارس

**پاالیش اصفهان410

**پاالیش اصفهان406

53,47553,4750/00پاالیش اصفهان

**پتروشیمی بیستون

**پاالیش اصفهان

51,34951,3490/000/00پتروشیمی بیستون

**پاالیش کرمانشاه

653,410,52042,30715,21812,219سایر

 کل معامالت 

انرژی
2,800,074,380101,51897,46753,202

ارزش 

معامالت 34 

درصد کاهش 

داشته است.

568,375,44011,33321,3687,743حالل

402

404

502

503

آیزوریسایکل190,654,9604,7504,5603,460آیزوریسایکل

متانول170,353,9227,3208,2537,320متانول

763,365,40018,75015,10015,100نفتا

سبک

سنگین

44,907,50010,000500500ریفورمیت

409,006,6387,05832,4686,860میعانات گازی



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 
 هابانک

هایی درخصوص موافقت بانک مرکزی با نرخ تسعیر در گروه بانکی زمزمه

تومان  8.700رسد. طبق آخرین خبرها، دالر تومانی به گوش می 8.700

ها هفته گذشته بانک نیاست ا یحاک هادهیشن .شد ییارز نها ریتسع یبرا

نرخ  یمذاکرات خود را برا نیآخر یبانک مرکز کلسییبا ر یادر جلسه

خبر داد که سه بانک  یمقام مسئول بانک کیاند. ارز انجام داده ریعتس

هستند تا بر اساس  یاجلسهصورت یصادرات و ملت در حال امضا ارت،تج

  اعالم کنند. 97ماهه دوم سال  6در  ماینرخ ن نیانگیم یرا برمبنا ریآن نرخ تسع

گفت: استراتژی ما  اقتصادی و دارائیهای دولتی وزارت امور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت

عنوان بانک دولتی حفظ شود و هائی که دارد بهبر این است پست بانک ایران به جهت رسالت

معمارنژاد تأکید کرد: بایستی  .در این راستا باید تکلیف اساسنامه آن نیز سریعتر مشخص شود

ماه آینده، نقشه  6نجام و طی مطالعه الزم برروی مدل کسب و کار خاص پست بانک ایران را ا

وی درخصوص افزایش سرمایه پست بانک گفت: اگر  .راه تحول دیجیتال را ارائه کنید

کنیم دهد سرمایه این بانک را در اولویت گذاشته و کمک میهای قانون بودجه اجازه ظرفیت

 .تا این مهم محقق شود

 

 محصوالت شیمیایی

 22کشور از  نیبه ا ینفت یهاصادرات فرآورده یمقامات افغانستان میبراساس تصم

از جمله نفت  رانیا ینفت یهااز فراورده یکه بخش یماه متوقف شد. درحال بهشتیارد

از  هیهمسا یبه کشورها ینفت یهافراورده گریها و داز حالل ینفت کوره و برخ د،یسف

 ینفت یهاهفته قبل واردات فراورده کیکشور رسما از  نیشد، ایجمله افغانستان صادر م

  را به صفر رسانده است. رانیاز ا



 

 خودرو

درصد سهام دولت در  14حدود  ران،یوز اتیدر ه یینها بتصوی با :گفت و معادن مجلس عیصنا ونیسیعضو کم یباستان دیسع

داران دو خودروساز و دولت از شمول سهام شودیواگذار م یبه بخش خصوص پایدرصد سهام دولت در سا 17و حدود  خودرورانیا

  .شودیخارج م

 

 صنایع الستیکی

گروه  ستیاز ل ریاز خروج صنعت تا یدر حال رانیا ریانجمن صنعت تا سیرئ ،یگنجتقی محمدرضا

 شیافزا ازی ناش انیرفت از زتنها راه برون ریانجمن صنعت تا نیا از شیخبر داد که پ یارز کی

 ،یدولت ارزاعالم کرده بود. حال با حذف  ریانواع تا متیق یدرصد 36 شیرا افزا ریتا دیتول یهانهیهز

به کشور از  ریواردات تا یبرا ازین ارز مورد نیگفت: باتوجه به تام رانیا ریانجمن صنعت تا سیرئ

 رسازانیشده تا تمام متیدر ق تینها که در ابدییم شیافزا دیتول یهانهیاز هز یبخش ما،یسامانه ن

حقوق و دستمزد کارگر و  شیافزا انتقال ارز، یهانهیهز شیشد: افزا ادآوری وی موثر خواهد بود.

 یهاداخل موثر است و کارشناسان شرکت دیتول یرهایتا یبرا دیجد یهانرخ نییدر تع یونقل همگو حمل یانرژ نهیباالرفتن هز

داخل را  دیتول یرهایفروش تا یبرا دیمصوب جد یهامتیامروز ق یوقت ادار انیحداکثر تا پا ریدر انجمن صنعت تا یرسازیتا

بر  یچندان ریتاث هانهیهز شیافزا نیا نکهیبر ا دیبا تاک ویبه اطالع خواهند رساند.  «خودرویایدن»روزنامه  قیاستخراج و از طر

کسبه بازار  یها و برخدالل بیبه ج یاضر سود اصلح حال در بازار نخواهد گذاشت، گفت: متاسفانه در ریتا فروش و دیخر متیق

 .رودیم

 محصوالت شیمیایی

هزار  66های مالی پتروشیمی پارس، اظهار داشت: درآمدهای ما از رئیس امور مالی پتروشیمی پارس با اشاره به انتشار صورت

افزایش یافته که البته دلیل عمده این افزایش درآمد، تغییر قیمت  97هزار میلیارد ریال در سال  95به  96میلیارد ریال در سال 

هزار تن فروش  400 سه میلیون و 96امیری درباره وضعیت فروش محصوالت این پتروشیمی تصریح کرد: در سال  .ارز بوده است

کاهش راندمان تولید در واحد استایرن هزار تن رسید که بخشی از آن به دلیل  900به دو میلیون و  97داشتیم و این رقم در سال 

مرتفع و در نتیجه موجب افزایش ظرفیت تولید استایرن  کاتالیست تعویض و  تعمیرات اساسی منومر بود که این کاهش تولید با

با اشاره به عملکرد مثبت این  وی .مونومر و بهبود عملکرد شد

سر ، خاطر نشان کرد: سال خوبی را پشت 97پتروشیمی در سال 

گذاشتیم و با توجه به نتایج مثبت تعمیرات اساسی روی تولید و 

سال ایم هایی که در گزارش تفسیری به آن اشاره کردههمچنین برنامه

 .خواهیم داشت 98خوبی را برای سهامداران در سال 



 

 یاداشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


