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ت اساسی طی مطابق با انتظار، بازار سرمایه یک هفته نوسانی را پشت سر گذاشت. ریزش سنگین قیمت نفت و افت نرخ فلزا 

بورس در های اخیر ناشی از شدت گرفتن تنش تجاری میان آمریکا و سایر کشورهای ابرقدرت دلیل اصلی رفت و برگشت هفته

، و ثبات حضور نقدینگی قیمت سهام کاالییباشد. البته وضعیت چندان هم بد نبود و با برقراری تعادل در ای که گذشت، میهفته

به درصدی  1با رشد محدود شد شاخص کل  موجبدر نهایت بودیم. رویدادی که  گذاران به سهام غیرکاالییاقبال سرمایه شاهد

 .شودگذاران در بورس تهران قلمداد میجذابیت در بازارهای موازی از عوامل اصلی حضور موثر سرمایه کاهشکار خود خاتمه دهد. 

برداشته شد  98سال  ها دریدارایتجدید ارزیابی ها برای تمدید قانون معافیت مالیاتی شرکتضمن اینکه طی روزهای اخیر موانع 

 خدماتی و دیتولی توان حداکثر از استفاده قانون جمهور، رئیس انیروح حسن به اینامه طی اسالمی، شورای مجلس و رئیس

 .کرد ابالغ را ایرانی کاالی از حمایت و کشور

 رقم زده بود، در جریان معامالتگذشته ع منفی را برای هفته های جهانی شروکه متاثر از ریزش قیمتبورس تهران  شاخص

ویژه  ها بهتمشارکت سهامداران حقیقی در سمت خرید، در تقویت قیماید. روزهای دوم و سوم موفق شد افت خود را جبران نم

است که با این در حالی  .ه استشتنقش موثری در حفظ روند صعودی بازار دا محورو به اصطالح تورم های غیرکاالییدر گروه

ی در جوی الت صنایع بزرگ کاالیمعام کننده اردیبهشت ماه(تولید و فروش خیره های مناسب ماهانه )عملکردوجود گزارش

ها با های کاالیی به وضوح نشان داد که اکثر شرکتگزارش ماهانه شرکت .نشینی محسوس تقاضا همراه بودنداحتیاطی با عقب

گنال ار رشد نرخ ارز در سامانه نیما، سیاند. این اتفاق در کنها، عملکرد قابل قبولی داشتهترین نوع تحریموجود اجرایی شدن سخت

گذاران به تحوالت بازارهای جهانی و نوسانات کند اما در کوتاه مدت، نگاه اکثر سرمایهصادر میها برای رشد سود شرکتمثبتی را 

 این حوزه است. 

بینی براندازی ارز در کنار انتظارات تورمی و پیشبه بیان دیگر، نوعی عدم اطمینان از وضعیت بازار جهانی در بین سهامداران 

 2در بررسی  توان. بیان آماری این آرایش را میشده است صنایع داخلی به سمتگران تومانی، موجب گرایش معامله 4.200

درصدی را به  26فروردین ماه رشد  5در حالی شاخص کل از مشاهده کرد.  98از ابتدای سال « وزنهم»و « کل»شاخص 

های رسد بروز ریسکبه نظر میدرصدی را رقم زده است.  60ی حدود وزن نیز طی همین مدت بازدهثبت رسانده که شاخص هم

 نقدینگی های کاالیی را در موضع ضعف سیستماتیک قرار داده و فضا را برای جوالنجهانی بار دیگر غول هاینوظهور در بازار

 .های رقیب فراهم کرده استدر گروه



 

 

عواملی  ،های موجودود ریسکبا وج. چراکه گران شودسبب خطای معاملهنگاه تک بعدی به بازار رسد در چنین شرایطی به نظر می

درصدی نرخ ارز در سامانه  25نخست اینکه رشد حدود شوند. گذاری در بورس میهای سرمایهوجود دارند که مانع از حذف انگیزه

رچه ها است. گرشد نرخ نیمایی به منزله افزایش درآمد شرکتکند. ها را خنثی میکامودیتی نیما )از ابتدای امسال( اثر افت قیمت

تحوالت رخ داده، از شده )به خصوص در بخش خوراک( نیز در این شرایط مورد انتظار است با این حال برآیند افزایش بهای تمام

دهد که به فرض ثبات شرایط فعلی، ماه نشان می ها در اردیبهشتفروش پرقدرت شرکتکند. دوم اینکه گروه کاالیی حمایت می

واهد بود. و نکته سوم اینکه با برگزاری مجامع و تقسیم سود نقدی میان سهامداران، قیمت سهام در دسترس خ 97تکرار سود سال 

 ها جذاب خواهد شد. شرکت P/eتعدیل و مجددا 

 

 آنچه در بازار گذشت ...

شد طی هفته گذشته با ثبت ر« شاخص بورس اوراق بهادار»رویم که وم خرداد ماه میدر شرایطی به مصاف معامالت هفته س

واحدی که در انتهای هفته پایانی  224.477واحدی پیشروی نمود. این رقم در قیاس با عدد  226.983واحدی تا ارتفاع  2.506

نکته مهم اینکه، شاخص در معامالت روز دوشنبه اخیر، با دهد. درصدی را نشان می 12/1اردیبهشت ماه به ثبت رسید، رشد 

ای بود که احتماال مقاومت دی درگیر شد و البته آرایش عرضه و تقاضا در این روز به گونههزار واح 227مقاومت خود در ارتفاع 

های مذکور در روزهای ابتدایی هفته از سر راه برداشته شود. مگر اینکه نوسانات بازارهای جهانی باری دیگر در روند حرکتی دماسنج

هزار واحدی گذر کند،  227رو از سد بتواند طی روزهای پیش TEPIX بازار سرمایه اختالل ایجاد کند. به لحاظ تکنیکی، چنانچه

 هزار واحدی را انتظار داشت.  260و سپس  241می توان ادامه رشد بازار تا سطوح به ترتیب 

بدون توجه به وضعیت شاخص کل، با قدرت باال به رشد که  را داریم «وزنهم»شاخص در متغیر با اهمیت دیگر بازار سرمایه، 

 53.600واحدی آغاز نمود و تا ارتفاع  51.264وزن کار خود را در ارتفاع بر اساس این گزارش، شاخص همدهد. ود ادامه میخ

درصد( بوده  56/4واحد )معادل  2.336وزن در این هفته برابر با واحدی پیشروی کرد. در نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم

هزار  60کم تا کانال واحدی عبور نموده و به نظر این رشد دست 46.850ت مهم وزن نیز اخیرا از مقاومشاخص هماست. 

تورمی،  واحدی ادامه داشته باشد. البته انتظار این است که به مرور از سرعت رشد این شاخص کاسته شده و در سهام گروه

وزن رفتار شاخص هممشابه با حدودی تا داشته باشیم که  Ifexای به و در انتها اشارهشاهد یک استراحت مقطعی باشیم. 

واحدی  2.910واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع  2.800. شاخص فرابورس ایران در حالی با رقم کرده است

درصد(  93/3واحد )معادل 110خرداد ماه  دومدر هفته  Ifexبه کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی 

  ده است. بو

 

آیا با وجود تنش تجاری میان آمریکا و سایر کشورها و اثرات آن در شود این است که اما سوال مهمی که این روزها مطرح می

 محور وجود دارد یا خیر ؟ های شدید قیمتی در سهام کاالیی و به اصالح صادراتبازارهای جهانی، آیا احتمال شوک



 

 پیش بینی بازار

ها از سمت گرچه نگرانیدومین هفته خرداد را در حالی پشت سر گذاشتیم که بازار استارت منفی اما پایان خوشی داشت. 

رسد تا حدی اثر این ریسک کمرنگ شده است. با این حال به نظر می ؛کندرا تهدید می سهام های سیستماتیک معامالتریسک

 227رو، درگیری شاخص با سقف . برای هفته پیشهم کنندسهام را فرا رشد توانند سوختهای بنیادی میسیگنالدر این شرایط 

. کرد وضع رانیا یمیبخش پتروش هیعل یدیجد یهامیتحر کایآمر یدارخزانهجمعه شب هزار واحدی را در شرایطی داریم که 

 یهااز شرکت یاردهو شبکه گست رانیا یمیپتروش نگیشرکت هلد نیرگتراعالم کرده بز یاهیانیدر ب کایآمر یداروزارت خزانه

  قرار داده است. میتابعه و عوامل فروش آن را تحت تحر

گذر شاخص از سد  ، انتظاربه خاتمه یافتن ماه رمضان و حضور گسترده نقدینگیواقعیت امر، تا پیش از رسیدن این خبر با توجه 

ند که تحریم مساله چخبر ممکن است بازار را در روزهای ابتدایی هفته تحت تاثیر قرار دهد؛ هر  اشاره شده را داشتیم. اما این

این احتمال وجود  های پتروشیمی را تحریم کرده بود اما به هر جهت به لحاظ روانییست و آمریکا ماه ها قبل کل شرکتجدیدی ن

خبر چالش طوالنی  به سفر روزهای آتی نخست وزیر ژاپن به نظر ایندارد که رفتار هیجانی موقتی را داشته باشیم اما با توجه 

اندازی بازار متشکل ارزی تومانی برای کاالهای اساسی و راه 4.200در این بین تعیین تکلیف نرخ ارز مدتی ایجاد نخواهد کرد. 

 ای را داشته باشد. ر شیشهور برای حفظ روند صعودی و سرعت بخشیدن به ورود نقدینگی به تاالتواند نقش کاتالیزمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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(

11/03/1398 2152 1101 173 1274 878 

12/03/1398 1915 1117 195 1312 603 

13/03/1398 2198 1252 192 1444 754 

 2235 4030 560 3470 6265 جمع کل

 2402 4742 692 4050 7144 جمع هفته گذشته

 745 1343 187 1157 2088 میانگین ارزش معامالت روزانه

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 هفته گذشته
1786 1013 173 1186 601 

 24% 12% 8% 14% 17% اختالف )درصد(

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 13/03/1398تا تاریخ  11/03/1398از تاریخ  هاشاخص

 1/12% 2.506 266.983 224.477 شاخص کل بورس

 4/56% 2.336 53.600 51.264 وزن(شاخص کل )هم

 3/93% 110 2.910 2.800 شاخص فرابورس



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش افگر

 

 
 

میلیارد  1.186طی هفته گذشته به  (بازار بورس و فرابورس 2 )در معامالت خردمتوسط ارزش روزانه طبق جداول ارائه شده، 

رشد اندک یارد تومانی، میل 1.136تومان بالغ گردید که در قیاس با میانگین معامالت روزانه هفته پایانی اردیبهشت ماه یعنی رقم 

ی میلیارد تومان 1.600 – 1.500دهد. الزم به ذکر است که اخیرا میانگین ارزش روزانه معامالت از سطوح درصدی را نشان می 4

باشد. کماکان یممیلیارد تومان رسیده بود و رشد مجدد ورود نقدینگی )در صورت تداوم( خبر خوبی برای بازار  1.000به مرز 

میلیارد تومانی  1.000داریم که بازار برای حفظ دوره رونق، نیاز به ثبات ارزش معامالت در سطوح بیش از روی این مساله تاکید 

هایی نظیر تاصیکو و چکاپا بیشترین و تک سهم« خوروسازی»، «بانکداری»، «فلزات اساسی»صنعت  3دارد. طی هفته گذشته، 

 حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند.

 

 

 

 

 

 

 



 

 جله خبریم

 سیاسی

 نیکرده بود، روز سه شنبه گفته دولت ا نییتع رانیوگو با اگفت یشرط برا 12از  شیکه پ کایخارجه آمر ری، وز«پامپئو کیما»

 ادامه دارد. رانیا هیگفته که کارزار فشار عل نیا رغمیعل یاست. و رانیوگو با اآماده گفت «شرطشیبدون پ»کشور 

 

 :. پمپئو گفتشد FATF حیلوا رمشروطیو غ یفور بیخواستار تصو کایخارجه آمر ریوز

 2016که در سال  FATFبرنامه اقدام  لیبطور کامل نتوانسته تعهدات خود ذ رانای

تعهد داده که دو  رانیاز برنامه اقدام، ا بخشی عنوان به کند. لیاست را تکم رفتهیپذ

)مقابله با  CFT ونی( و کنوانسیفرامل افتهیپالرمو )مقابله با جرائم سازمان  ونیکنوانس

 یکشور حام نیتراصلی از ما که طورهمان کند. بی( را تصوسمیترور یمال نیتام

کار را انجام ندهند.  نیاند که اگرفته میها تصمآن م،یدر جهان انتظار داشت سمیترور

  برساند. بیبه تصو یحق شرط چگونهیو بدون ه ریخواهم که هر دو معاهده را بدون تأخیم رانای از من امروز

 

 شودمی انجام خرداد 24 تا 22 روزهای بین کشور این وزیرنخست سفر که است نوشته مطلع منابع از نقل به ژاپنی رسانه یک

 .کند دیدار ایران جمهوررئیس و انقالب معظم رهبر با دارد قصد ژاپنی مقام این و

 

است.  عمل ما معیار کند؛می صحبت مثبت روز یک و تند روز یک آمریکا :ظریف گفت

 نکردند. بنابراین آمریکا؛ اجرایی را تعهداتشان هاآن اما کردیم مذاکره آمریکا دولت با ما

 خود سیاست که باشد داشته را آمادگی سعودی دولت کند. اگر ثابت را اشبرادری اول

  باشم. ریاض در توانممی فردا من بدهد تغییر را

 

 

 کانال ما: گفت آمریکا و ایران احتمالی مذاکرات خصوص در کشور این اقدامات مورد در سوئیس خارجه وزیر ،کاسیس اگنازیو

 . کردیم میانجیگری طرف دو رتبه عالی مقامات سطح در گذشته هفته چند در و هستیم تهران با ارتباطی



 

 اقتصادی

 کاهش را ایران نفت فروش که کرده تالش آمریکا: گفت مرکزی بانک کل رئیس

 که کردیم پیدا درآمدهایمان دریافت برای را روندهایی و مسیرها ما ولی دهد،

  .باشد اثرگذار آن بر تواندنمی کارها این از یک هیچ

 

 

 بر مبنی خارجی هایرسانه سوی از شده منتشر گزارشات برخالف: نوشت رویترز

 به کشورمان نفت صادرات دهدمی نشان آمارها ایران، نفت صادرات شدید افت

  .رسید آن به منتهی ماه 9 میزان باالترین به آوریل ماه در آسیایی بازارهای

 

 

 

 22 تاریخ در برق و آب قیمت افزایش درباره دولت مصوبه که کرد اعالم جمهور رئیس به اینامه ارسال با مجلس رئیس

 ندارد. کشور قوانین با مغایرتی امسال ماه اردیبهشت

 

 قانون جمهور، رئیس روحانی حسن به اینامه طی اسالمی، شورای مجلس رئیس

 ابالغ را ایرانی کاالی از حمایت و کشور خدماتی و تولیدی توان حداکثر از استفاده

 افزایش مالیاتی معافیت از توانندمی هاشرکت قانون، این 15 ماده طبق. کرد

 افزایش قانون این متن طبق. شوند برخوردار دارایی ارزیابی تجدید محل از سرمایه

  است. مجاز یکبار سال 5 هر محل این از سرمایه

 

 

 



 

 بازارهای جهانی

 
 ام موادن 11/03/1398 17/03/1398 تغییر هفتگی

 نفت 61 63 %3/3

 طال 1306 1341 %2/7

 بیلت 435 430 %1/1-

 مس 5823 5794 %0/5-

 روی 2523 2483 %1/6-

 آلومینیوم 1794 1760 %1/9-

 سنگ آهن 101 100 %1-

 سرب 1804 1839 %1/9

 متانول 273 261 %4/4-

 اوره 268 269 %0/4

نگرانی از تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا و تهدیدات اما  کاسته شدهها در بازارهای جهانی افت قیمت از سرعت اگرچه

 بینیم که:در آخرین خبرها میموجب شده تا بسیاری از کارشناسان نسبت رکود اقتصادی اظهار نگرانی کنند. جدید ای تعرفه

 ساله 2 قرضه اوراق .استرسیده ن کنوتا 2017از سپتامبر  سطحترین پایین بهداری آمریکا ساله خزانه 10نرخ سود اوراق  *

 کند.می وارد دالر بر زیادی فشار و کرده نزول %2/87 ساله 10 اوراق و %5 حاضر حال در آمریکا

 نایعص سفارشات حجم و است شده آن وارد جنگ تجارى در چین که است مسیرى به شدن نزدیک حال در سرعت به آمریکا *

 است. رسیده اخیر نیم و یکسال سطح کمترین به پررونق، فصل این در هم آن خدماتى

 وارداتی کاالی دالر ردمیلیا 300 الباقی به روی تعرفه کردن اجرایی به شروع دیگر، هفته 2 از که کرد اعالم پنجشنبه روز ترامپ *

 است.  G20 اجالس از بعد احتماال تعرفه اعمال زمان که گفت وی. کرد خواهد چین از

 بروی %25 عرفهت اعمال با البته که داد کاهش %2/6 به %3/6 از را چین اقتصاد رشد گذشته هفته در پول المللیبین صندوق *

 یابد. هشکا کمتر و %6 محدوده به احتماال و دارد مجدد بروزآوری به نیاز آینده در چینی کاالی میلیارد 300 الباقی

ممکن باشد. این  20کند که توافق بین آمریکا و چین در اجالس جی فوجیتو از شرکت میتسوبیشی گفت: هیچکس فکر نمی

انداز ناامیدکننده اقتصاد، چشم .اندهای امن پناه آوردهگذاران به سوی سرمایهسرمایهلذا  .تر شودجنگ تجاری قرار است طوالنی

بینی پی مورگان پیشزنی رسانده که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را کاهش خواهد داد. حاال بانک جیگذاران را به این گمانهسرمایه

شود، بینی این بانک محسوب میبار نرخ بهره خود را کاهش دهد. این تغییر مهمی در پیش 2رزرو امسال  کرده است که فدرال

 .تغییری نکند 2020انتظار داشت نرخ بهره تا پایان چرا که این بانک قبالً 



 

 نفت

تری را در پیش گرفتند. باتثپس از افت جدی که از ابتدای خرداد ماه تجربه کرده بودند، هفته گذشته روند با های نفتی شاخص

پس ه داشته باشد. درصد دیگر البته با در نظر گرفتن نوسانات مقطعی ادام 10 – 5رسد روند اصالحی آغاز شده برای به نظر می

هایی را به تعویق بیاندازد و در حالی که نشانههای تجاری علیه مکزیک رد اینکه واشنگتن ممکن است تعرفهاز انتشار گزارشی در مو

رد مویا، تحلیلگر ارشد بازار ادوا .یافتافزایش  اندکیت شود، قیمت نفدیده می تولید بین اوپک و متحدامش از تمدید توافق کاهش

پذیری را سیبان وضعیت آقیمت نفت همچن»انداز تقاضا، هشدار داد که به دلیل تضعیف چشم نفت در موسسه اوآندا در نیویورک

ی است، اما تصاد جهانانداز رشد اقن همچنان مهمترین تهدید علیه چشمجنگ تجاری آمریکا و چی»وی افزود: « .کندتجربه می

بانک بارکلیز « .ستاضافه شدن جنگ تجاری میان آمریکا و مکزیک احتمال کاهش تقاضا برای نفت در قاره آمریکا را تشدید کرده ا

وجهی کاهش یافته تبه میزان قابل  2017در یادداشتی نوشت، میزان مصرف نفت آمریکا در ماه مارس برای اولین بار از سپتامبر 

 .کرده است هزار بشکه افت 370م تقاضا برای نفت در آمریکا در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا است. حج

 

 فلزات رنگین

مس فعال موفق شده ها است. با این تفاوت که در میان فلزات، فلزات رنگین هم تقریبا وضعیت مشابه با نفت و سایر کامودیتیدر 

دالری، به سمت  2.500ادن کانال دبا از دست  تری داشته و حاالوضعیت متزلزل اما رویدالری خود را حفظ کند.  5.800ال کان

 از جه شد. مسدرصدی موا 12شانگهای با کاهش  مس انبارهای طی هفته گذشته موجودیکند. دالری حرکت می 2.300کانال 

 این فلز ضایتقا دارشته است اما نکته مهم این است که از کاهش %12حدود  اآمریک و چین تجاری مذاکرات شکست اعالم زمان

 آن اعتبار از و شده نقدینگی مشکل دچار TewooGroup بنام چین مس اردکنندهو بزرگترین -1دلیل دارد:  2نشده که  کاسته

 انبارهای به مس قراضه های حمولهم ورود جاری، ماه اوایل از -2است.  چین به مس واردات مانع که شده کاسته هابانک نزد

 اثر. بکاهد چین ارباز به مس عرضه از تن میلیون 5/1 تواندمی موضوع این. است شده محدود محیطی زیست به دالیل شانگهای

 شد. خواهد نمایان انبارها کاهش در دولت، استراتژی این

 

 طال

 تنها مریکاآ MAY ماه اشتغالزایی درصدی دیگر را در کارنامه خود ثبت کرد. عملکرد 2طی هفته گذشته طال یک جهش بیش از 

 ساالنه رشد نهات و نبوده حقوق تورم از خبری همزمان. دارد گیرچشم فاصله نفری هزار 185 بینی پیش با که بوده نفر هزار 75

 کاهش مسیر رد را رزرو فدرال موضوع است. این اقتصاددانان درصدی 2/3 رشد انتظار از کمتر که هستیم شاهد درصدی را 1/3

 با رزرو فدرال تاییهمراس که نمود بینیپیش گزارشی در ساکسو بود. بانک خواهد آن برنده طال که دهدمی قرار دالر بهره نرخ

 کند. هدایت دالر 1.400 محدوده به را طال قیمت تواندمی بازار، بهره کاهش انتظار



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت



 

 



 

 



 

 گزارش مجامع

 

 
 

 نکولوژیشرکت دارویی سبحان ا

 و با ریاست آقای دکتر برندگی اراناز سهامد درصد94با حضور نزدیک به  سبحان آنکولوژیالنه شرکت اادی سع مجمع عمومی

مدیرعامل شرکت به  در ابتدای مجمع آقای دکتر بلوچستانی د.شبرگزار  در سالن همایشهای دانشکده داروسازی دانشگاه تهران

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

برداری رسید و در حال حاضر دارای هکتار در شهر رشت به بهره5/2در زمینی به مساحت  1390شرکت سبحان آنکولوژی در سال 

)یک بچ مایعات 100و میلیون عدد( 10)بچ جامدات 117تولید باشد. ظرفیت اسمی شرکت محصول آنکولوژی می45پروانه تولید 

باشد این شرکت تنها شرکت داروسازی کشور می درصد ظرفیت تولید داشته است.90در حدود  97باشد و در سال می میلیون عدد(

 باشد.سازمان غذا و دارو می GMPگواهینامه دارای باشد و تمام خطوط آن که تمام خطوط اشکال دارویی آنکولوژی را دارا می

 باشد.میو روش سوییس خطوط این شرکت مورد تایید شرکت سانوفی فرانسه  همچنین

میلیارد تومان، 42د افزایش درص27 میلیارد تومان، سود عملیاتی با154درصد افزایش 24در سال مالی گذشته فروش شرکت با 

 میلیارد تومان بوده است.11درصد افزایش 348و سود خالص شرکت با ومان میلیارد ت39درصد افزایش 6های مالی شرکت با هزینه

درصد از فروش شرکت مربوط به 67نزدیک به  روز بوده است.378روز کاهش 60دوره وصول مطالبات شرکت در سال گذشته با 

 باشد.محصوالت می درصد سایر33محصول تاکسوتر، جمسیتابین، بورتزومیب، انکوکپ و 4

درصد درآمد ارائه 4درصد کپسول و 2درصد قرص، 8درصد ویال، 86به ترکیب نوح محصول شامل  97در سال فروش شرکت 

 درصد بوده است.1درصد و سهم فروش محصوالت وارداتی 99خدمات بوده است. سهم فروش محصوالت داخلی 

میلی گرم، ویال  50ین)سوبلوین( های ویال تزریقی وینورلبدر سال مالی گذشته اولین بچ تولیدی سه محصول جدید به نام

میلی گرم تولید و به بازار عرضه شده است. همچنین فرموالسیون و روش تولید سه  500و  100لئوفیلیزه پمترکسد )پمکسد( 

 سازی شد.ایماتیب(، و اکسالی پالتین بهینههای کربوپالتین )کربوپالت(، کپسول ایماتینیب )محصول قدیمی شرکت به نام

  ،sanofi ،roche، stragen ، ciplaهمچون  های مطرح خارجیی شرکت در حال حاضر شرکترکای تجارمهمترین ش

Nippon kayaku باشند.های دانش بنیان داخلی مثل باران، نانودارو و توفیق دارو میو شرکت 

. است بوده ریال میلیارد14 معادل یورو هزار95 تنها صادراتی هایمحدودیت به توجه با شرکت صادراتی فروش گذشته سال در

 شده انجام جاری سال در صادرات افزایش منظور به تاجیکستان و اوگاندا سوریه، عراق، کشور چهار در محصوالت برخی ثبت ولی

میلیون 13 ماهانه مود. حق حضور اعضای هیئت مدیرهریالی به ازای هر سهم را مصوب ن120در پایان مجمع تقسیم سود  .است

 میلیون ریال ناخالص تعیین شد.1666اداش هیئت مدیره پ ریال ناخالص و



 

 

 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

 
در سالن  نبریقو با ریاست آقای  اراناز سهامد النه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور نزدیک به اادی سع مجمع عمومی

رداختند که پمدیرعامل شرکت به ارائه گزارش هیئت مدیره  در ابتدای مجمع آقای دکتر نوریان د.شبرگزار  های شرکتهمایش

 باشد:های آن به شرح زیر میمهمترین بخش

ه بیش کمیلیون تن سنگ آهن شده است 16میلیون تن سنگ باطله و تولید 76در سال مالی گذشته شرکت موفق به استخراج 

 از ظرفیت اسمی شرکت بوده است.

هزار 13ری مایه گذامیلیون تن آهن اسفنجی و با سر 7/1تا  5/1احیاء شرکت با ظرفیت تولید در اواخر سال گذشته واحد مگامدول 

تولید صرفه جویی رح اندازی این طآهن اسفنجی تولید کرده است. راه هزار تن238برداری رسید و تاکنون میلیارد ریالی به بهره

 واهد شد.گیری روبرو خسود فوالدسازی با افزایش چشم میلیون ریالی به ازای هر تن فوالد ایجاد خواهد کرد و حاشیه7

ات اجرایی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد اخذ شد و عملی D19در سال گذشته مجوز استخراج از معدن آنومالی 

 شده است. هزار میلیارد ریال برآورد19مقدماتی و تفصیلی آن آغاز شده است. هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز این طرح 

رکت فوالد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نظر دارد به همراه شرکت معدنی و صنعتی گلگهر، فوالد مبارکه )از طریق ش

نسانتره کمیلیون تن 5/12درصد در طرح استخراج سنگ آهن و تولید ساالنه 25هرمزگان( و فکور صنعت هر کدام با مشارکت 

اندازی خواهد شد. سرمایه میلیون تنی کنسانتره راه5ارخانه ایی خواهد شد و در فاز اول کمشارکت کند. این طرح در سه فاز اجر

ی مورد نیاز درصد سرمایه گذار85بینی شده است. همچنین ا پیشمیلیون دالر آمریک88ر حدود گذاری مشارکین در این شرح د

 خواهد شد.نس کشور استرالیا استفاده فایناون دالر از یمیل960این طرح به مبلغ 

ر( در دست مطالعه میلیون دال89هزار میلیارد ریال )20میلیون تن و با سرمایه گذاری 4سازی به ظرفیت طرح احراث واحد گندله

بوده است که به دلیل  قرار دارد. برای اجرای این طرح شرکت به دنبال استفاده از فاینانس خارجی )ژاپن( و یا بانک ایران اروپا

هزار 11مایه گذاری میلیون تن در سال و با سر1/1ه مواجه شده است. همچنین طرح احداث کارخانه نورد با ظرفیت ها با وقفتحریم

 میلیون یورو( در دست مطالعه قرار دارد.52میلیارد ریال )



 

 ر سهدرصدی در طرح انتقال آب خلیج فارس مشارکت داشته است. هدف این طرح که د22های گذشته با سهم شرکت در سال

هزار 110ل طرح کباشد و هزینه اجرای میلیون متر مکعب آب در سال می500باشد شیرین سازی و انتقال فاز در حال اجرا می

فاز اول این  وده است.هزار میلیارد ریال ب47در حدود  97بینی شده است. هزینه انجام شده فعلی تا پایان سال میلیارد ریال پیش

مترمکعب 4نتقال میلیمتر و با ظرفیت ا1،600کیلومتر شامل خط لوله به قطر 303گلگهر و بطول  طرح که از بندرعباس تا مجتمع

میلیمتر و 1،300ر برداری خواهد رسید. در فاز سوم این طرح خط لوله انتقال  به قطبه بهره 98ماه سال  در ثانیه در شهریور

 به شرکت چادرملو خواهد رسید. 99ال مترمکعب بر ثانیه در مهرماه س5/1میلیمتر با ظرفیت انتقال 900

صد مشارکت کرده در31هزار تن در سال به میزان 30این شرکت در اجرای طرح احداث کارخانه تولید الکترود گرافیتی با ظرفیت 

 باشد.برداری می. شرکت فوق در مرحله پیش از بهرهاست

های مجمع این شرکت معدنی فوالد مبارکه اصفهان از حاشیه اعتراض برخی از سهامداران به فروش محصوالت با نرخی پایینتر به

میلیون 24 ماهانه مود. حق حضور اعضای هیئت مدیرهریالی به ازای هر سهم را مصوب ن700در پایان مجمع تقسیم سود  بود.

 میلیون ریال تعیین شد.6،000هیئت مدیره  اداش ریال ناخالص و پ

  روزانهتایم فریم  –( کچاد) صنعتی و معدنی چادرملونمای تکنیکی 

موج شماری کاملی به  باند فرعی کانالیزه شده و 3سال اخیر با دو باند اصلی و  3در نماد کچاد روند حرکتی سهم در بازه زمانی 

زهای ابتدایی اسفند ماه خاتمه اصالحی کچاد در رو ]4[کنید، موج روی نمودار انجام شده است. همانطور که در تصویر مشاهده می

چهارم صعودی خود  افزایشی خود شده است. با توجه به اینکه کچاد اخیرا موفق شده وارد کانال ]5[ج یافته و این سهم وارد مو

 ریالی( ادامه داشته باشد. گفتنی است، 6.700رود رشد قیمت سهم در میان مدت تا سقف کانال مذکور )محدوده گردد، انتظار می

یت بنیادی، به باشد و با توجه به وضعن مقاومت پیش روی کچاد میمهمتری ماه، اردیبهشتبرابر با سقف  تومانی 540محدوده 

( اصالحی، حد ضرر 2ریالی برابر با موج ) 3.900بینی شده، در میان مدت در دسترس باشد. محدوده نظر هدف قیمت پیش

 گرانی است که قصد ورود به این سهم را دارند.معامله

 



 

 

 شرکت صنایع غذایی مینو شرق

 
رکت شدرصد افت داشته است که عمده دلیل آن کاهش سفارشات  4حدود  96نسبت به سال  97فروش مقداری شرکت در سال 

گیرد. )با وجود کاهش مقداری این امر نیز از افزایش قیمت ها نشات می باشد کهبخش قاسم و به طور کل کاهش تقاضای بازار می

 درصد رشد داشته است.( 34فروش مبلغ ریالی فروش حدود 

های مناسب نموده که این امر ه خرید با قیمتاقدام ب 97شرکت به منظور تامین مواد اولیه از جمله روغن، شکر و آرد در سال 

یه مورد نیاز موجب کاهش بهای تمام شده و همچنین کاهش ریسک تامین مواد اولیه شده است. در حال حاظر برخی از مواد اول

 98 در سال )مواد افزودنی( همچون اسید شیتریک و مواد نگهدارنده در بازار کمیاب شده است و همین امر تولید شرکت را

ها افزایش بینی شده است( البته با وجود افزایش نرخپیش 98)افت مقدار تولید و فروش برای سال  الشعاع قرار خواد داد.تحت

 بینی شده است. درصد پیش 14درصد به  12مبلغ فروش و رشد حاشیه سود از 

برداری رسیده است. که از اسفند ماه آن شال به بهره بندی تافی نموده استاقدام به خرید دستگاه جدید بسته 97ت در سال شرک

باشد که هنوز به ظرفیت باشد(  میتن می 4تن تافی در روز )ظرفیت قبلی  8ای که برای این خط معین شده است تولید برنامه

 باشد. لید این خط بازار صادراتی بویژه بازار افغانستان مینرسیده است. بازار هدف افزایش تو

را خریداری رکت دارویی و آرایشی مینو سهام شتعدادی از های گروه )پارس مینو( شرکت مینو شرق از دیگر شرکتمقرر شده است 

ارس مینو سود پ)به گفته نماینده  میلیارد تومان سود کسب کرده است. 20سال گذشته مبلغ  شرکت دارویی ذکر شده درنماید. 

 .میلیارد تومان افزایش یافته است( 20میلیارد تومان به  2شرکت یاد شده از 

 

 

 



 

 باشد.می 8های حسابرسی را قرائت نمود که مهمترین آن بند شرکت بندبازرس قانونی  حسابرس و سپس

د نوشابه و آب این گزارش و فروش خط تولی 5در خصوص بند  1397/03/06تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

 معدنی تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

 ن دو خط تولید پیدا نشده است.پاسخ: هنوز خریدار مناسب برای ای

 ریال بین سهامداران تقسیم شد. 380ریال سود محقق شده به ازای هر سهم  539در پایان مجمع از 

 
 

  روزانهتایم فریم  –( غمینو) صنایع مواد غذایی مینو شرقنمای تکنیکی 

است. این  مواد غذایی مینو شرق، روند حرکتی از زمان عرضه اولیه در یک کانال صعودی محصور شده صنایع سهام شرکتدر 

تومانی قرار  980های رود و چنانچه از این سد گذر کند، در مسیر قیمتتومانی می 660سهم در هفته پیش رو به مصاف مقاومت 

گرانی که قصد خرید غمینو را دارند یا این سهم این حال معامله خواهد گرفت. ریسک به ریوارد سهم برای ورود مناسب نیست، با

 تومانی را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرند.  550را از گذشته در پرتفوی دارند، محدوده 

 

 

 

 

 

 



 

 و انرژی کاالبورس 1398سال ماه  خرداد دوم گزارش معامالت هفته

 رینگ صنعتی 

م عمدتا به حج این افزایش .ها بودیمبرابری عرضتته با وجود تعطیالت شتتاهد افزایش بیش از دو در رینگ صتتنعتی هفته گذشتتته

صول میلگرد  صفهان بود. مح ضه ورق فوالد مبارکه ا ضای داخلی همچنان در دلیل عر  4.200مت حدود قینیز عالرغم کاهش تقا

بورس کاال ر و فاوت موجود در قیمت بازاشتتتود که به دلیل مقاومت  تولیدکننده برای کاهش نرخ و همچنین تتومان معامله می

 .است

خورد که م بورس کاال رق یصتتنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 260.812از  شیعرضتته ب 13/03/98 شتتنبهدوبه  یدر هفته منته

تن  154.327که تن بود  240.347معامله شتتتد  یدر تاالر صتتتنعت تایکه نها یالبته رقمهفته قبل بود،  از بیشتن  149.892

 رو گشت. روبتن  388.623ی معادل با یو با تقاضااز هفته قبل بود  تربیش

 

 * : 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

HB11/78-43,17154,45626/14فوالد مبارکه اصفهان

HC11/78-43,17154,26125/69فوالد مبارکه اصفهان

CB12/53-49,21761,00723/96فوالد مبارکه اصفهان

G79,461111,69840/575/03فوالد مبارکه اصفهان

T106,871165,47054/835/23فوالد مبارکه اصفهان

1/50-34,52640,24816/57فوالد خوزستان

**شرکت معدنی وصنعتی چادرملو

38,79344,94615/86ذوب آهن اصفهانتیرآهن

39,38442,8698/85فوالد آذربایجان

39,38442,2847/360/00آذر فوالد امین

39,38443,91811/51تولیدی فوالد سپید فراب کویر

220,421239,1838/516/14آلومینیوم ایرانشمش 

219,820236,7847/72آلومینیوم المهدیشمش 

**آلومینیوم ایرانبیلت

662,480662,4800/004/32ملی مسکاتد

685,105685,1050/004/37ملی مس

685,105685,1050/004/37گیل راد شمال

4/37*685,105دنیای مس کاشان

4/37*685,105گروه صنایع کابلسازی افق البرز

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
16,328,696,261260,812388,623240,347

ارزش 

معامالت 

128 درصد 

رشد داشته 

است.

10,885,004,650188,690235,970188,690ورق

مقاطع مختلف30,000

627,264,00014,30042,65814,300میلگرد/تیرآهن

1,207,434,00030,00099,000شمش

مس

453,487,9801,9005,360آلومینیوم

مفتول

سبد میلگرد

2,873,738,12525,6405,4305,325

1,900



 

بت به که این رقم نس بود فوالدیتن محصوالت  232.990 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

 بود.حدودا دو برابر شده بود که عمده این افزایش به دلیل عرضه ورق فوالد مبارکه اصفهان هفته قبل 

رو بدگان روبا عدم استقبال تقاضاکنن عرضه شد که یرانیانا یرو یعگسترش صنا یتن شمش رو 150 در این هفته یدر بخش رو

 شد.

محصوالت  نیبنسبت تقاضا را در  نیشترینسبت به عرضه، ب یبرابر 15/5 یبا تقاضا شمش آلومینیوم شرکت آلومینیوم المهدی

برابری  71/4با نسبت  تیرآهن ذوب آهن اصفهان سبد به  مربوط نسبت تقاضا به عرضه یهفته داشت. رده بعد نیعرضه شده ا

 بوده است. 

 ن رینگ داشته است.درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در ای 55 ورق قلع اندود فوالد مبارکه اصفهان با 

 

 پلیمریرینگ 

صنایع پایین دستی پتروشیمی با نرخ دالر   9/2عادل مریال 110.969قیمت پایه محصوالت پلیمری اعالمی توسط دفتر توسعه 

مواجه بودیم الر دتنها به اندازه با افزایش قیمت  در تمامی محصوالت ایش نسبت به هفته گذشته اعالم شد به طوریکهدرصد افز

 ته به علت تعطیالت نادیده گرفته شد.های جهانی در هفته گذشو تاثیر قیمت

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



 

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

 

 

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

خرداد10خرداد تا 4 خرداد17خرداد تا 11

قیمت  پتروشیمی محصول

 پایه

نسبت تقاضا بر 

 عرضه

3/4 135.508 پتروشیمی پلی پروپیلن جم EP548Rپلی پروپیلن شیمیایی   

2/3 135.508 پتروشیمی شازند EPC40Rپلی پروپیلن شیمیایی   

 3 141.838 پتروشیمی نوید زر شیمی ZB445Lپلی پروپیلن شیمیایی 

9/2 135.508 پتروشیمی نوید زر شیمی ZB332Cپلی پروپیلن شیمیایی   

9/2 121.011 پتروشیمی نوید زر شیمی ZH510Lپلی پروپیلن نساجی   

7/2 87.656 پتروشیمی آبادان S57پلی وینیل کلراید   

6/2 138.163 پتروشیمی پلی پروپیلن جم EPX548Tپلی پروپیلن شیمیایی   



 

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

 درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی محصول

 45 87.656 پتروشیمی آبادان S57پلی وینیل کلراید 

 37 135.508 پتروشیمی نوید زر شیمی ZB332Cپلی پروپیلن شیمیایی 

 29 135.508 پتروشیمی نوید زر شیمی ZR230Cپلی پروپیلن شیمیایی 

 16 127.088 پتروشیمی نوید زر شیمی ZH525Jپلی پروپیلن فیلم 

9/14 127.088 پتروشیمی رجال RG1104Kپلی پروپیلن فیلم   

 14 127.088 پتروشیمی مارون HP525Jپلی پروپیلن فیلم 

8/12 135.508 لی نار پپتروشیمی  PNR230Cپلی پروپیلن شیمیایی   

6/12 135.508 پتروشیمی شازند EPC40Rپلی پروپیلن شیمیایی   

 

ی کاهش شدید های آتی از علل اصلها در هفتهنیمایی و نگرانی برای کاهش قیمت افت شدید قیمت نفت، افزایش نرخ دالر

 حجم تقاضا و ارزش معامالت در هفته گذشته بوده است.

 

  شیمیاییرینگ 

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

 

 ایم.و حجم معامله در هفته گذشته بودهدر رینگ شیمیایی شاهد کاهش در میزان تقاضا 
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یمت پایه معامله روی ق با رقابت بسیار ناچیز و یاداشتند و مابقی محصوالت قیمتی  در این رینگ شیمیایی محصوالت زیر رقابت

 شدند.

 درصد رقابت نسبت به میانگین  قیمت پایه تولیدکننده نام محصول

 158 108.222 پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول

 24 34.624 پتروشیمی فن آوران اسید استیک

 23 226.260 پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص

 

 

های نفتیرینگ فرآورده   

 

باشد. یال میمیلیون ر 1.417.23وکیوم باتوم با ارزش های نفتی بخش اصلی معامالت شامل در رینگ فرآوردهدر هفته گذشته 

  است.اشتههفته گذشته دریال بیشترین حجم تقاضا را در طول  28.110وکیوم باتوم پاالیش نفت بندرعباس با قیمت پایه 

 

 رینگ صادراتی
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باشد. بیشترین حجم معامله کننده میعرضه 21با  6070بیشترین حجم معامالت در رینگ صادراتی در هفته گذشته مربوط به قیر

ان با قیمت پایه آبادعرضه شده توسط نفت و گاز سیه فام، نفت جی، نفت هرمزان و نفت پاسارگاد  6070به ترتیب مربوط به قیر 

 باشد.تن تقاضا می 4.000، 5.000، 5.000، 13.800ریال  و حجم 30.000و  29853، 28.646، 33.785

 

 رینگ کشاورزی

 هزار 3.465.000ای و خرمای استعمران، معامالتی را با ارزش هدر رینگ کشاورزی در طول هفته گذشته با عرضه زعفران رشت

خوزستان انجام  عامالت زعفران رشته ای بدون تقاضا بود و تنها معامالت بر روی خرمای استعمرانریال ثبت کرد به طوریکه م

 شد.

 

 انرژی

 :شودبه شرح ذیل ارائه می1398سال  ماه خرداد دومهفته در معامالت بازار انرژی مالی بررسی اج

 402ل حالتن  3.506نها تکه در نهایت  بودتن محصول  352.337 رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضهدر هفته گذشته 

  .مورد معامله قرار گرفترینگ این در  پاالیش نفت اصفهان و کرمانشاه

 



 

 
 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

**پاالیش نفت آبادان

**پاالیش نفت تهران

**پاالیش نفت کرمانشاه

0/00*50,558پاالیش نفت شیراز

**پاالیش اصفهان

0/01*50,558پاالیش نفت تهران

23,27726,15112/352/95پتروشیمی شیراز

23,27723,2770/002/95پتروشیمی فن آوران

23,27725,5109/592/95پتروشیمی زاگرس

58,62458,6240/000/00پاالیش اصفهان

58,62458,6240/00 پاالیش بندرعباس

58,62458,6240/000/00پاالیش تبریز

1/540/00-58,62457,724پاالیش شیراز

**پاالیش تهران

0/00*48,390پاالیش اصفهان400

49,89851,3352/880/00پاالیش اصفهان

49,89849,8980/000/00پتروشیمی بندرعباس

49,89854,1728/570/00پاالیش تبریز

**پاالیش ستاره خلیج فارس

47,05847,0580/000/00پاالیش تبریز

0/00*47,058پاالیش شیراز

**نفت ستاره خلیج فارس

47,94647,9460/000/00پاالیش اصفهان410

0/00*47,946پاالیش اصفهان406

55,03255,0320/000/00پاالیش اصفهان

55,03255,0320/000/00پتروشیمی بیستون

52,93552,9350/000/00پاالیش اصفهان

52,93552,9350/00پتروشیمی بیستون

**پاالیش کرمانشاه

235,102,73021,17512,0235,491سایر

 کل معامالت 

انرژی
1,108,230,53552,25246,34923,580

ارزش معامالت 

29 درصد 

کاهش داشته 

است.

491,130,44412,82017,7037,287حالل

402

404

502

503

آیزوریسایکل193,230,3205,6604,8303,305آیزوریسایکل

متانول188,767,0417,4979,9937,497متانول

05,1001,8000نفتا

سبک

سنگین



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 
 هابانک

 یهاییاموال و دارا یگفت: برنامه واگذار یدولت یهاعامل بانک رانیدر نشست با مد اقتصاد ریز و

اموال  نیا یواگذارگفت:  فرهاد دژپسند به سرانجام برسد. 98سال  یتا انتها دیها بامازاد بانک

 ت،یریمد یواگذار ک،یاجاره به شرط تمل م،یمختلف از جمله فروش مستق یهاوهیبه ش تواندیم

 .ردیصورت گ یگریمناسب د وهیهر ش ای( ETFقابل معامله در بورس ) یگذارهیسرما یهاصندوق

به واسطه  یقانون اساس 44اصل  یها در قالب قانون اجراها و اموال مازاد بانکشرکت یامکان واگذار بیاز تصو نیهمچن دژپسند

اموال  یواگذار یها برابانک یقانون فیتکل یدر اجرا یشتریب لیتسه ب،یترت نیوزارت اقتصاد خبر داد و گفت: به ا یهایریگیپ

 .شودیم جادیها امازاد آن

 

 هدف با کرد درخواست مرکزی بانک کل رئیس و جمهور رئیس اول معاون به اینامه در خصوصی هایبانک کانون رئیس

 معاف مالیات پرداخت شمول از جاری سال در هابانک ارزی هایبدهی و هادارایی تسعیر از ناشی درآمد ها،بانک سرمایه افزایش

 .شود

 

 های نفتیفرآورده

به  96میلیون لیتر سال  150سال گذشته بهترین سال ایرانول بود و مقدار فروش انواع روغن موتور از  :مدیرعامل شرانول گفت

هزار میلیارد ریال و سهم  21هزار میلیارد به  13میلیون لیتر، فروش ریالی از  170حدود 

 برداری پایانه صادراتی بندروی همچنین از بهره .درصد رسید 30به بیش از  27بازار از 

هزار تنی و واگذاری مخازن استیجاری، خط ریلی انتقال  25امام خمینی)ره( با مخازن 

های آبادان و تهران درزمینه ر و استقالل یوتیلیتی پاالیشگاهمحصوالت از تهران به ماهشه

برداری هایی است که به بهرهن، از پروژهجویی باالی ناشی از آ برق، گاز و آب و صرفه

 .باشند خبر دادهای دیگر نیز در حال انجام میرسیده و پروژه

 



 

 های برقیدستگاه

اعالم شده لغو  معامله شود به دلیل اعتراض آداک به قیمتخرداد(  12درصدی بترانس که قرار بود روز یکشنبه ) 8عرضه بلوک 

  تومان آگهی خواهد شد. 800و عرضه مجدد سهم با قیمت باالی 

 

 فوالد

ماهه نخست سال جاری میالدی با  4انجمن جهانی آهن و فوالد اعالم کرد تولید فوالد ایران در 

  رسید.میلیون تن  8.388درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  6رشد 

 

 ینه تنها مشکل خاص 98در سال گفت:  توسعه ومعادن و فلزات یگذار هیسرما نگیهلد یو مال یاقتصاد ریمد یاکبر یعل یمرتض

 جهان در .ابدی یکه از اواخر اسفند ماه آغاز شده قطعاً ادامه م یهم صورت گرفته است. صادرات یشیبلکه گشا میصادرات ندار یبرا

 یبرداربه بهره یآن به تازگ یفوالد ساز ،یهزار تن آهن اسفنج  800 دیگهر، عالوه بر تولبه عنوان شرکت تابعه گل رجانسی فوالد

 3طرح  برداریبهره صورت درآن مشکل داشت.  یمنابع مال نیورق در تام یتن ونیلیم 3طرح  یاجرا یگهر برااست. گل دهیرس

و  یسازتوسعه آهن و فوالد گل گهر فوالد . شرکتعاً کاملتر از چادرملو خواهد بودطرح قط نیگهر، اگل یفوالدساز یتن ونیلیم

از سهامداران  یکیبه عنوان  "ومعادن"درصد از سهام  5از  شیاز ب برخورداری با پاسارگاد بانکرد. نورد را در دستور کار خود دا

 یبه ما برا یاها مراجعهعضو موثر باشد. اما تاکنون آن کیو اخذ  یدرصد 15 یکسب کرس یبرا یگروه لیتواند در تشکیما م

 .کردند یخود را آگه هامدرصد س 5فروش  زین شیپ یچند یشان نداشتند؛ حتسهم شیافزا

 

 خودرو

های سایپا و ایران خودرو با سازمان صنعت دفاعی قرار داد امضا وزیر دفاع با اشاره به این که اخیرا شرکت

کرده است، تصریح کرد: با استفاده از تکنولوژی داخلی فرصت و جهش جدیدی در صنعت خودروسازی 

  .شودشود و خود اتکایی حاصل میایجاد می

 

 تایرسازی

 و داد خبر حمایت سازمان به قیمت افزایش بر مبنی تایر تولیدکنندگان درخواست از صنعت وزیر معاون

  .است گیریتصمیم حال در سازمان این: گفت
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