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 معرفی کارگزاری بورس بیمه ایران
 ترینایحرفه نمودن فراهم به متعهد را خود روز، تکنولوژی و مجرب کادری از گیریبهره با ایران بیمه بورس کارگزاری شررررکت

 با بلندمدت ایرابطه تا گرددمی ارائه صرررمیمانه و دلپذیر رویکردی با خدمات این. داندمی گذاریسررررمایه و کارگزاری خدمات

 و قوانین به احترام و ایحرفه اخالق اصول رعایت مشتریان، اسرار حفظ با ایران بیمه بورس کارگزاری. گردد برقرار گذارانسرمایه

شتریان اطمینان ارتقاء دنبال به مقررات شدمی خود به م شتریان جذب دنبال به همواره شرکت این. با سعه طریق از جدید م  تو

ست خود خدمات سازی متنوع و امکانات ستمر بهبود با حال عین در و ا ضایتمندی سطح افزایش دنبال به خدمات کیفیت م  ر

 به یافتن دسررت دنبال به همواره که هسررتند مدیرانی ایران بیمه بورس کارگزاری مدیریت تیم. باشرردمی خود قدیمی مشررتریان

 ها،سررلیقه تمام به پاسررویویی طریق از تا کنندمی را خود تالش تمام و بوده سرررمایه بازار در توسررعه و پیشرررفت برای هاییراه

 .زنند رقم را سهامداری و گذاریسرمایه فرهنگ توسعه

 ایران سراسر در خود فعال شعبه 10 با کارگزاری این. نمود کار به شروع سرمایه بازار در1375 سال از ایران بیمه بورس کارگزاری

 .است کرده تجربه را چشمییری رشد معامالت ارزش لحاظ به اخیر هایسال در

 

 خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:این مجموعه خدمات موتلفی را برای مشتریان خود در نظر گرفته است که از آن جمله می

 

 :خدمات معامالتی 

 نام راییان در سامانه سجام؛ثبتو  بورسی کد دریافت 

 های اولیه به صورت راییان؛خرید عرضه 

 های معامالت آنالین و آفالین برای خرید و فروش؛استفاده از سامانه 

 های معامالتی؛ارائه توفیف 

 انرژی؛های موتلف بورس کاال و انجام انواع معامالت خرد و کالن در بورس اوراق بهادار و فرابورس و رینگ 

 

 :خدمات اعتباری 

 ماهه؛ 12 تا 3 سررسیدهای موتلف با تعریف بازپرداخت اعتباراتو  ارائه تسهیالت اعتباری به مشتریان 

 های ویژه حمایتی از مشتریان؛ارائه اعتبار راییان در طرح 

 

 :خدمات آموزشی 

 ؛ مجازی و حضوری به صورت پیشرفته تا مقدماتی سطح های آموزشی عمومی و توصصی ازبرگزاری دوره 

 بازار؛ بینیپیش روزانه هایگزارش ارائهو های آموزشی تحلیلی به صورت هفتیی ارسال بولتن 

 ها و صنایع؛های آموزشی آشنایی با شرکتبرگزاری کارگاه 

 



 

 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 

بورس تهران هفته سوم خرداد را با ثبت یک رشد دییر پشت سر گذاشت. استقبال از بازار سرمایه و ورود نقدینیی به این بازار در 

شته، عمده بازدهی ثبت شده اند. سال گذحال رقم خورده که طال و ارز پس از کاهش یک ماه اخیر، روند نوسانی را در پیش گرفته

های کالن بازار سرمایه متاثر از رشد نرخ ارز بود و عامل مذکور این تصور را ایجاد نمود که رشد سهام از محل تقویت در شاخص

ایجاد  گران و فعاالن بازارتر تضعیف ارزش ریال رخ داده است. اکنون اما این این پرسش برای طیفی از معاملهدالر یا به زبان ساده

 شده که با وجود تضعیف نوسانات ارزی، چه دلیلی برای تداوم روند صعودی بازار وجود دارد ...؟!

 کند. مدتی( بازار حمایت میدر پاسخ به این پرسش باید گفت که دالیل مهمی از تداوم روند صعودی )میان

د. تجربه تاریوی تحوالت اقتصادی و رشد نرخ ارز نوست اینکه اثرات ناشی از رشد نرخ ارز، در کلیه صنایع منعکس نشده بو

شوند، با یک دهد که معموال بعد از جهش صنایعی که بطور مستقیم از رشد نرخ ارز منتفع میهای گذشته نشان میدر دوره

گران با هکند. از همین روی بسیاری از معاملها نیز سرایت میفاز تاخیر اثرات تورمی این رویداد به سایر صنایع و شرکت

کم بوشی از شکاف ، انتظار دارند ارزش بازاری سهام به سمتی میل کند که دست92و  91های الیوبرداری از رفتار بازار سال

 هزار تومانی پوشش داده شود.  10هزار تومانی و دالر بیش از  4بین دالر 

 

موافقت دولت با افزایش نرخ در برخی از صنایع را داریم.  دوم اینکه، مطابق با انتظار همزمان با خاتمه یافتن ماه مبارک رمضان،

های درصدی محصوالت شوینده دادند. در شرکت 25خبر از افزایش نرخ « گلتاش»و « پاکسان» شرکت 2به عنوان مثال 

ندگان، کندیکنندگان و تولاز مصرف تیسازمان حما نداعالم کرد« مارگارین»و « صنعتی بهشهر»تولیدکننده روغن نباتی، 

در گروه زراعت و دامداری، تصویب افزایش داده است.  شیافزا %20جامد را  مهیو انواع روغن ن %10انواع روغن خام را  متیق

صنعت تایرسازی، سیمان و لبنیات بحث افزایش نرخ فروش  3تومان را داشتیم و در  2.390تومان به  2.000نرخ شیرخام از 

 رو خبر موافقت دولت با افزایش نرخهای پیشرود طی روزها و هفتهبنابراین انتظار میشود. محصوالت به شدت دنبال می

ها موثر خواهد بود و طبیعی فروش محصوالت صنایع مذکور را داشته باشیم. این اتفاق بطور مستقیم در روند سودآوری شرکت

 کوچکتر بروند.  گران بواسطه انتظارات تورمی به استقبال صنایع متوسط واست که معامله



 

موثر بوده است. البته افت نرخ ارز را  گرد دالرعقب است که تا حدودی دردمای ریسک سیاسی  نسبی کاهشاما عامل سوم، 

های بانک مرکزی هم در کاهش نرخ ارز موثر های سیستماتیک نوشت چراکه سیاستتوان به پای کاهش ریسکصرفا نمی

های با خروج بوشی از پول و به نظرمنطقی بود در سال گذشته، هیجانی و غیرشد نرخ ارز بوده است. ضمن اینکه بوشی از ر

 بازی، بازار ارز به ساحل آرامش رسیده است. سفته

بینی به تداوم روند رسد، موجب خوشعامل در کنار آغاز فصل مجامع و اخباری که از این حوزه می 3در مجموع باید گفت این 

 ،تراست. به بیان سادهای گردیده به سمت تاالر شیشهبه انییزه کسب سود کت بوش اندکی از نقدینیی جامعه صعودی بورس و حر

بنابراین  .شده استپذیری در اقتصاد کشور و در نتیجه اقبال بیشتر به بورس موجب تقویت ریسک سیستماتیکهای کاهش ریسک

سهام و ارز طبیعی خواهد بود که البته در صورت تغییر نظم سیاسی، کانون  مادامی که این انتظارات تداوم یابد، روند موالفتا 

 د.تناسب دستووش تغییر خواهد شگردش نقدینیی نیز به 

در این گذاری نسبت به بازار مسکن دارد. تری برای سرمایهبه این نکته باید توجه داشت که بازار سرمایه شرایط جذاب در ادامه

گذاران نیاز دارد و این در حالی است که بسیار باالتری برای حضور سرمایه مسکن به نقدینیی ک وخرید مل ،خصوص باید گفت

بازار مسکن از نقدشوندگی پذیر است. نکته دوم اینکه گذاری امکانگذاری در بورس با کمترین مبالغ نیز برای هر سرمایهسرمایه

را شاهد باشیم اما لزوما به معنای امکان نقد شدن  قیمت مسکن اسمی رشد و حتی اگرمناسبی در قیاس با بورس برخوردار نیست 

این دارایی نیست و این در حالی است که بورس با نقدشوندگی باالیی همراه است. در این خصوص باید به ارزش معامالت بیش از 

ابتدای سال بیش از هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومانی در بورس تهران اشاره کرد. میانیین ارزش معامالت بورس تهران از 

از سایر بازارها به سمت  نقدینیی ای از حرکتبوده است. جهش نسبت ارزش معامالت سهام به کل نقدینیی کشور خود نشانه

 ت.بورس اس

از  یدرصد 20ر از ها از اعطای سود باالتگرچه بعضا شنیدههای بانکی( داشته باشیم. ای به بازار پول )سپردهو در انتها اشاره

به ویژه اینکه توان چندان روی چنین اعدادی حساب کرد. صورت کلی نمی به امادهد های متولف خبر میسوی برخی از بانک

ها هم دییر به مانند گذشته از جذابیت درصدی بانک 20با توجه به تورم سنیین شکل گرفته در اقتصاد کشور، حتی سود 

 .های موجود توجه شودها در کنار فرصتدر شرایط کنونی الزم است به ریسکبرخوردار نیست. البته گذاری کافی برای سرمایه

های سیاسی و تصمیمات دولت در برخی از اما ریسک مطرح کرد 98ترین بازار سال توان همچنان جذابگرچه بورس را می

 گذاری در بورس را افزایش دهد.تواند ریسک سرمایهموارد می

 

 

 

 



 

 نچه در بازار گذشت ...آ

طی هفته گذشته با ثبت رشد « شاخص بورس اوراق بهادار»رویم که خرداد ماه می در شرایطی به مصاف معامالت هفته پایانی

 دومواحدی که در انتهای هفته  226.983واحدی پیشروی نمود. این رقم در قیاس با عدد  233.353واحدی تا ارتفاع  6.370

درخصوص شاخص کل باید گفت که طی هفته گذشته مقاومت دهد. درصدی را نشان می 81/2بت رسید، رشد اردیبهشت ماه به ث

هزار واحدی در سطوحی باالتر از این سطح به کار خود خاتمه  6هزار واحدی بصورت کامل شکسته شد و بازار با یک کندل  227

گیری واگرایی منفی بین نمودار هایی مبنی بر شکلهم اینکه نشانهداد. البته یک نکته منفی مهم هم در این بین وجود دارد و آن 

سطح  2تواند در کوتاه مدت سبب چالش و اصالح بازار گردد. به هر جهت در مقطع فعلی، قیمتی و اندیکاتورها وجود دارد که می

ر واحد، مهمترین سطوح حمایتی هزا 215و  226سطح  2ها های شاخص خواهند بود و در اصالحهزار واحدی مقاومت 258و  241

 باشند.می

بر اساس رشد جدی دییری را در کارنامه خود درج کرد.  که را داریم «وزنهم»شاخص در متغیر با اهمیت دییر بازار سرمایه، 

 واحدی پیشروی کرد. در 58.132واحدی آغاز نمود و تا ارتفاع  53.600وزن کار خود را در ارتفاع این گزارش، شاخص هم

ای درصد( بوده است. و در انتها اشاره 46/8واحد )معادل  4.532وزن در این هفته برابر با نتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم

 2.910. شاخص فرابورس ایران در حالی با رقم شاخص کل رفتار کرده استمشابه با تا حدودی داشته باشیم که  Ifexبه 

واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی  2.957ته در ارتفاع واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هف

Ifex  درصد( بوده است.  62/1واحد )معادل  47خرداد ماه  سومدر هفته  

 

 پیش بینی بازار

درخصوص دالیل رشد سومین هفته خرداد را در حالی پشت سر گذاشتیم که بازار یک رشد دییر را در کار نامه خود ثبت کرد. 

های رو، انتظار عرضهای شرح داده شد. اما برای هفته پیشبازار بطور مفصل بحث کردیم و دالیل تداوم ورود نقدینیی به تاالر شیشه

محور را داریم. چراکه طی مدت اخیر و به اصطالح صادرات بیشتر در گروه های متوسط و کوچکتر و بهبود تقاضا در صنایع بزرگ

سازی و دست به دست شدن سهام را داشته خوبی در صنایع تورمی شکل گرفته و به نظر یک اصالح موقت در راستای کفرشد 

حسابرسی  اتفاق طی روزهای پیش رو در روند بازار تاثیرگذار خواهد بود. نوست اخبار سیاسی و دوم گزارش 2باشیم. با این حال 

های اصلی بتوانند بدون توقف به و تحول مثبتی داشته باشیم، ممکن است شاخصحوزه خبر  2ها. چنانچه در این شده شرکت

 روند رو به رشد خود ادامه دهند. 

 

 

 



 

 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(

اق بلوک و اور

 )م.ت(

18/03/1398 1606 1017 177 1194 412 

19/03/1398 2282 1185 291 1476 752 

20/03/1398 2365 1472 272 1744 621 

21/03/1398 2465 1351 286 1637 828 

22/03/1398 2684 1616 252 1868 816 

 3429 7919 1278 6641 11348 جمع کل

 2235 4030 560 3470 6265 جمع هفته گذشته

 686 1584 256 1328 2270 میانگین ارزش معامالت روزانه

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 هفته گذشته
2088 1157 187 1343 745 

 8%- 18% 37% 15% 9% اختالف )درصد(

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 22/03/1398تا تاریخ  18/03/1398از تاریخ  هاشاخص

 2/81% 6.370 233.353 226.983 شاخص کل بورس

 8/46% 4.532 58.132 53.600 وزن(شاخص کل )هم

 1/62% 47 2.957 2.910 شاخص فرابورس



 

 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

میلیارد  1.584طی هفته گذشته به  (س و فرابورسبازار بور 2 )در معامالت خردمتوسط ارزش روزانه طبق جداول ارائه شده، 

 18میلیارد تومانی، رشد حدود  1.343تومان بالغ گردید که در قیاس با میانیین معامالت روزانه هفته دوم خرداد ماه یعنی رقم 

رود نقدینیی به ای است که رشد ارزش معامالت ادامه دارد و این وضعیت نشان از ودهد. این سومین هفتهدرصدی را نشان می

 1.000بازار دارد. در گزارشات اخیر بارها تاکید شد که بازار برای حفظ دوره رونق، نیاز به ثبات ارزش معامالت در سطوح بیش از 

شود که بازار برای تداوم روند صعودی، نیاز به ثبات ارزش معامالت میلیارد تومانی دارد. اما در مقطع فعلی به این نکته اشاره می

تری های جدید، نیاز به نقدینیی قویتر باید گفت که بازار برای ثبت قلهمیلیارد تومانی دارد. به زبان ساده 1.200ر سطوح بیش از د

هایی نظیر سمیا، حکشتی، رمپنا و تاصیکو بیشترین و تک سهم« بانکداری»و « خودروسازی»صنعت  2دارد. طی هفته گذشته، 

 خود اختصاص دادند.حجم و ارزش معامالت را به 

 

 
 

 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

 آمریکا به اعتمادی ایران: فرمودند ژاپن وزیر نوست با دیدار در ایخامنه اهلل آیت

 تکرار وجه هیچ به را برجام چارچوب در آمریکا با قبلی مذاکرات تلخ تجربه و ندارد

 در ما. پذیرد نمی را فشار تحت مذاکره عاقلی و آزاده ملت هیچ زیرا کرد نوواهد

 جمهوررئیس از آنچه خصوص در اما نداریم تردیدی شما بودن جدی و نیت حسن

 هیچ و دانمنمی پیامی هیچ مبادله شایسته را ترامپ شوص من کردید، نقل آمریکا

 من به ترامپ: گفت هم ژاپن وزیر نوست. داد نوواهم و ندارم او به هم پاسوی

 ایران با توافق برای: گفت توئیتی در ترامپ. است ایران با صادقانه مذاکرات آماده آمریکا. ندارد ار ایران در حکومت تغییر قصد گفته

 دیدار: نوشت ژاپن وزیر نوست قول از هم ژاپنی اینستاگرام صفحه. نیستند توافق آماده هاآمریکایی نه و هاایرانی نه. است زود

  .رساندم ایخامنه اهلل آیت به را آمریکا جمهوررئیس پیام هگفت همچنین آبه. بود بزرگی گام و بود خوبی خیلی

 

 حمله هدف مورد عمان دریای در خام نفت حامل بزرگ کشنفت دو پنجشنبه روز

 عمان دریای حادثه عامل را ایران آمریکا خارجه وزیر راستا همین در. شد داده قرار

 با اقتصادی و سیسیا فشار اعمال همچنان واشنیتن سیاست گفت و کرد معرفی

 برای آمریکا ادعای ژاپن و آلمان البته. است مذاکره میز پای ایران آوردن هدف

  .ندانستند کافی را عمان دریای حادثه در ایران کردن متهم

 

 دلیل به بینیپیش قابل غیر عواقب خطر: گفت بغداد در آلمان خارجه امور وزیر

 یکبار ما. است واضح کامال آمیزریکتح اقدامات و هاتفاهم سوء غلط، محاسبات

 ما. باشد پایبند خود تعهدات به هاآن داریم انتظار که گفت خواهیم ایران به دییر

 را خود تعهدات ایمداده قرار کار دستور در که مالی پرداخت سیستم با خواهیممی

 .شودمی عملی هم آمریکا بدون همچنین توافق این که دهیم نشان و داده انجام

 با ایهسته توافق حفظ برای تالش همه با باید که ایمعقیده این بر اروپاییان ما

  .دارد را ارزشش هاتالش این و کنیم کار ایران

 

 



 

 کیکردن  دایپ یبرا یژاپن فرصت ریسفر نوست وز :ایران گفت امور خارجه ریوز

ف قرار داده را هد ایکه دن ییهااستیبرخورد با س یبرا یحلاست؛ راه« راه حل»

 برجام . ظریف گفت: دراست رانیا یروابط اقتصاد یساز یبرجام عاد یاعضا فهیوظ

و نشد،  میگفته شود ما تالش کرد نکهایمهم است.  جهیبلکه نت ستنی مهم اقدام

 مطرح االجلضرب . بحثو نشود میبه بعد تالش کن نیاز ا میتوانیخُب ما هم م

 60در  میو گفت مکردی اعالم را خود برنامه ما .است رانیبلکه بحث برنامه ا ستین

 میتصم یاقدامات بعد یداد و بعد هم برا میانجام خواه ییریاقدامات د یروز بعد 60و در  میدهیاقدام را انجام م نیروز اول ا

 . گرفت میخواه

 

در  رانیکه به ا ی: تحقق منافع اقتصاددر سفر به تهران گفت خارجه آلمان ریوز

منفعت  ها دشوار است.ییکایبدون آمر یادیز یم وعده داده شده، تا حدبرجا یپ

 نیمذاکره با اروپا حفظ شود و ا زیتوافق و ن نیاست که ا نیدر ا یو راهبر یاسیس

تنش در  شافزای :هایکو ماس گفت بشناسد. تیتهران هم به رسم دیموضوع را با

 ریکه در چند روز اخ نطرفی تمام با .ستیکس ن چیمنافع ه یمنطقه در راستا

را از منطقه  امیپ نیها در منطقه نبود و اتنش نیطرفدار ا کسچیصحبت کردم، ه

حفظ  یدر تالش برا یول میبکن میخواهینم یااز برجام است البته معجزه تیحما اروپایی کشور سه ما موضع آوردم. رانیبه ا

 . میصحبت کرد منیو  هسوری درباره .میبرجام هست

 

 سرعت افزایش دوشنبه روز اتمی انرژی المللیبین آژانس کل مدیر ،«آمانو یایوک»

 افزایش رغمعلی ایران کرد تأیید آمانو. کرد تأیید را ایران سوی از اورانیوم سازیغنی

 را ماده این تولید مه، ماه به منتهی ماه سه در خود اورانیوم ذخایر میزان اندک

  .است داده افزایش

 

 

 تولیه آینده سال در ایران اقتصاد بر هاتحریم اثر که کرده بینیپیش نیجها بانک

 رشد المللیبین نهاد این. شود خارج رکود از سال این در ایران اقتصاد و شود

 دارد انتظار و کرده بینیپیش درصد 5/4 منفی را جاری سال در ایران اقتصادی

 تجربه را درصد 9/0 اقتصادی رشد و شده خارج رکود از آینده سال در ایران اقتصاد

  .کند

 



 

 اقتصادی

 راهبری و مدیریت ارزی، جدید هایسیاست اجرای با: گفت مرکزی بانک رئیس

 ارز قیمت شدن رتمنطقی شاهد ارزی، متشکل بازار کردن عملیاتی و اسکناس بازار

 توجه قابل رقم به واردات برای ارز تأمین میزان تاکنون سال اول از. بود خواهیم

. است شده تأمین نیما در آن دالر میلیارد 5 حدود که رسیده دالر میلیارد 4/9

 در یلالملبین و سیاسی عوامل ام،کرده تأکید بارها را نکته این ارز بازار درمورد

 منفی و مثبت ظاهر به اخبار و نیستند تأثیربی بازار نوسانات در تحریمی، شرایط

 روابط کشور، ارزی ذخائر و امکانات و هاتوانایی از که اطالعی با. سازند متأثر را ارز بازار توانندمی یحدود تا خود سهم به کدام هر

 و سیاسی خاص شرایط در را دیپلماتیک هایرفت و آمد تأثیر دارم، مالی هایکانال و تجاری گیریشکل درحال جدید ساختار و

  .نمیدانم ارز ازارب روند اصلی کنندهتعیین آنرا لیکن مهم، روانی

 

 باشد فراتر متشکل بازار کارکرد اگر: گفت مجلس اقتصادی کمیسیون رییس

 گیریتصمیم واحد نرخ یک با توانمی بیایند، بازار این به هاحواله همه که بطوری

 طبیعی طور به که شده عرضه افزایش و تقاضا کاهش باعث واحد نرخ این و کرد

 ارز نرخ وضعیت مورد در پورابراهیمی. داشت واهدخ پی در را ارز نرخ کاهش

 تصمیمی مورد این در مجلس و دولت هنوز: گفت اساسی کاالهای برای ترجیحی

 بازار قیمت همان اساسی کاالهای برای مردم که داشت توجه باید اما اندنیرفته

 از. است غیراساسی کاالهای از بیشتر مراتب به اساسی کاالهای تورم نرخ مرکزی بانک گزارش براساس حتی و پردازندمی را آزاد

: افزود کرمان مردم نماینده. باشند داشته جدیدی بندیجمع مورد این در ماه خرداد پایان در مجلس و دولت است قرار روی همین

 مجلس ظرفیت، این یکارگیر به برای بنابراین است آمده بودجه قانون در هوشمند کارت از استفاده و اساسی کاالهای بندیسهمیه

 از یکی: افزود و دانست ارز بورس اندازیراه برای ایمقدمه را ارزی متشکل بازار وی. است نکرده تعیین دولت به زمانی الزام

 مرکزی بانک اما شوند حذف نیما سامانه نرخ مانند جانبی بازارهای ارزی، متشکل بازار اندازیراه با که است این ما هایبینیپیش

  .گذاشت نوواهد ارز نرخ در تاثیری صورت این در که گرفت خواهد صورت بازار این در اسکناس معامالت تنها گویدمی

 

های گذاری سهام دولت در تعدادی از شرکتپوری حسینی از آغاز فرایند قیمت

بزرگ طی روزهای آینده و با شرایط کامال نقد خبر داد. همچنین در سوی دییر 

های تصادی و دارایی گفت: بر اساس مصوبه هیات واگذاری، روشوزیر امور اق

شود و تا پایان هفته سه شرکت برای ها متنوع میسازی و واگذاریخصوصی

  شود.واگذاری اعالم می



 

 بازارهای جهانی

 
 نام مواد 17/03/1398 24/03/1398 تغییر هفتگی

 نفت 63 62 %1/6-

 طال 1341 1342 %0/1

 بیلت 430 425 %1/2-

 مس 5794 5805 %0/2

 روی 2483 2455 %1/1-

 آلومینیوم 1760 1758 %0/1-

 سنگ آهن 100 110 %10

 سرب 1839 1873 %1/8

 متانول 261 265 %1/5

 اوره 269 271 %0/7

کاهش  های گذشته،بازارهای جهانی هفته نسبتا آرام و کم نوسانی را پشت سر گذاشتند و این در شرایطی است که طی هفته

گمرک چین ها انتشار آمار چین بود. بر اساس این گزارش، ها رخ داده بود. یکی از دالیل توقف افت قیمتمحسوسی در قیمت

گران بوده است. مازاد تجاری چین در ماه بینی تحلیلفراتر از پیش mayاعالم کرد که میزان مازاد تجاری این کشور در ماه 

میلیارد دالری است. این آمار همچنین نشان داد  20/5رد دالر رسیده که بیش از دو برابر تومین میلیا 41.65گذشته میالدی به 

مناسبی چندان ای رشد کرده اما وضعیت واردات به خاک چین اوضاع که صادرات چین در مدت زمانی مشابه به طور غیر منتظره

 .نداشته است

ری آمریکا اعالم کرد در صورتی که مذاکرات تجاری بین پکن و واشنیتن به داوزیر خزانه ستیون منوچینا روز قبل 10در حدود 

ای بیشتر بر روی کاالهای چینی است. وی همچنین افزود که صورت مطلوب پیشروی نکند، این کشور آماده اعمال مجازات تعرفه

رود در ادامه ماه جاری میالدی احتمال می .آیدهای بیشتر جلوگیری به عمل اقدامات بیشتری از جانب چین نیاز است تا از تعرفه

در ژاپن دیدار کرده و در مورد مناقشات تجاری دو کشور به گفتیو  20روسای جمهور چین و آمریکا در حاشیه نشست گروه 

 .بنشینند

ای تطبیق گانگ مدیر بانک خلق چین هفته گذشته اعالم کرد در صورت وخیم شدن اوضاع جنگ تجاری با آمریکا، جا برآقای یی

بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک چین، مازاد تجاری این کشور با ایاالت متحده از  .های مالی بیشتر وجود داردسیاست

میلیارد دالر رسیده است. الزم به ذکر است مناقشات تجاری بین دو کشور و عدم تعادل در حجم  26/89میلیارد دالر به  21/01

 .ی جنگ تجاری را روشن کردصادرات و واردات جرقه اصل

 



 

 هایسیاست تاثیرات کردن اثربی راستای در و داده هم دست به دست تا اندخواسته هند دولت از چینی مقامات از طرف دییر

 بین تجاری اختالفات: است گفته چین خارجه امور وزارت معاون هانهوی ژانگ. بردارند قدم آمریکا حمایتیرانه و جانبه یک تجاری

 هند و چین بین مذاکرات برای مهمی موضوع تواندمی است آمده وجود به آمریکا و هند بین که مشابهی شرایط و آمریکا و نچی

 شود. ها خاموش نمیبه نظر آتش جنگ تجاری آغاز شده به این سادگی .شود تبدیل اند،گرفته قرار آمریکا زورگویی مورد دو هر که

 

 نفت

ته بود که خبر حمله کاهش یاف اندکیقیمت نفت ، چشم انداز تقاضا برای نفت و افزایش ذخایر آمریکابه دنبال تضعیف ر حالی د

اکنون به »تام اوسالیوان، تحلیلیر بازار نفت در این باره گفت: ها شد. ها در دریای عمان موجب ترمیم و برگشت قیمتکشبه نفت

مال نظامی به خود گرفته و ما منتظریم واکنش ناوگان پنجم نیروی دریایی رسد که حوادث رخ داده در خلیج فارس جنبه کانظر می

 «.آمریکا و دییر نیروهای نظامی حاضر در منطقه را ببینیم

اش از رشد تقاضا برای نفت و تولید نفت خام آمریکا در سال بینیاداره اطالعات انرژی آمریکا در جدیدترین گزارش خود پیش

میلیون  1.22بینی شده که رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال جاری میالدی به بر این اساس پیش .را کاهش داد 2019

بینی شده که تولید نفت خام آمریکا هزار بشکه کمتر از پیش بینی قبلی این نهاد است. همچنین پیش 160بشکه در روز برسد که 

 افزایش غیر .دولت آمریکاست mayکمتر از پیش بینی ماه  هزار بشکه 140میلیون بشکه برسد که  12.32به  2019در سال 

 .منتظره حجم ذخایر نفت خام آمریکا نیز دییر عاملی بود که موجب تضعیف قیمت نفت شد

آمارهای انستیتوی « .گذاران نیران افزایش اخیر میزان ذخایر نفت خام آمریکا هستندسرمایه»ان زد در یادداشتی نوشت: بانک ای 

میلیون بشکه رسیده است. این در  482/8ژوئن به  7ا نشان داد که میزان ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به نفت آمریک

 ای ذخایر را داشتند. هزار بشکه 481ش حالی که است که تحلیلیران انتظار کاه

 

 لزات رنگینف

 چین گمرکبه توقف افت قیمت مس وجود دارد؛ چراکه هایی ها هستیم. البته امیدواریشاهد روند نوسانی قیمتدر فلزات رنیین 

 17/2 و قبل ماهدرصدی نسبت به  10/8 رشد که بوده تن میلیون 1/84 گذشته ماه در کشور این مس کنسانتره واردات گویدمی

 ستزی آالیندگی کاهش هدف با مس قراضه واردات محدودیت به اقدام جاری سال در چین. دارد قبل سال به نسبت درصدی

  .است کشور این به آند/کاتد و مس کنسانتره واردات تحریک عامل که کرده محیطی

 

 



 

 سنگ آهن –فوالد 

 گذاریسرمایه برای را کشور این داریخزانه اوراق از حاصل درآمد تا دهدمی اجازه محلی های دولت بهکه  کرده اعالم چین دولت *

 عرضه کمبود البته. خبر مانع از افت قیمت فوالد شد این. کنند دهی اعتبار آهن ریل و پل جاده، همچون بزرگ هایپروژه در

  .استبوده  فوالد قیمت ممانعت از افت دالیل دییر از نیز آن رشد و آهنسنگ

عامل  2دالری پیشروی کرد. عالوه بر بسته مشوقی چین  110درصدی تا سطوح  8با رشد بیش از  چین بنادر در آهنسنگ *

 کمترین که تن میلیون 121 به بنادر در چین آهنسنگ انبارهای موجودیکاهش  -1آهن موثر بوده است: سنگ در رشد نرخ

. ریوتینتوتوسط شرکت معدنی ( آگوست/جوالی)ماه آتی  2طی  آهنسنگاعالم کاهش حمل  -2. است بوده اخیر سال 2/5 سطح

 رشد از خبرهایی بازار دردالری ادامه دهد. البته  100در کانال  آهن به تالش خود برای تثبیتاین دو عامل موجب شده تا سنگ

 تواند سرعت رشد این کاال را مهار کند.که می رسدمی گوش به دنیا آهنسنگ تولیدکننده بزرگترین وله شرکت تولید

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت



 

 

سال مالی : 98/12/29

جمع کلاسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینشرح / ماه

195,206213,258159,259155,867185,972168,624144,818199,337200,850201,169178,558182,3462,185,264مقدار تولید 97 )تن(

180,520217,4670000000000397,987مقدار تولید 98 )تن(

88,701183,970117,169167,996124,322144,498186,969167,581150,183148,723228,752286,9591,995,823مقد ار فروش 97 )تن(

135,357230,0710000000000365,428مقدار فروش 98 )تن(

2,5235,3433,0845,1205,6046,0755,4748,0375,9235,7438,17110,90772,004مبلغ فروش 97 )میلیارد ریال(

5,3539,437000000000014,790مبلغ فروش 98 )میلیارد ریال(

%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%77%112تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %

23,30720,28720,81121,22739,11838,82351,56335,89633,81434,72033,70633,361نرخ شمش کاالیی )کیلو/ریال( 97

36,13837,4060000000000نرخ شمش کاالیی )کیلو/ریال( 98

25,49926,33527,05629,81832,64735,50135,68135,01935,57236,66134,06935,597نرخ تیرآهن )کیلو/ریال( 97

38,27140,2300000000000نرخ تیرآهن )کیلو/ریال( 98

24,90423,82425,60328,10334,34335,87237,33036,77736,92935,65332,51234,223نرخ میلگرد )کیلو/ریال( 97

34,89734,4430000000000نرخ میلگرد )کیلو/ریال( 98

30,898میانگین نرخ شمش کاالیی 97

درصد37,189میانگین نرخ شمش کاالیی 98

33,21629میانگین نرخ تیرآهن 97

39,28627میانگین نرخ تیرآهن 98

32,85327میانگین نرخ میلگرد 97

34,63817میانگین نرخ میلگرد 98

166,319100متوسط مقدار فروش هر ماه سال 97

6,000متوسط درآمد هر ماه سال 97

سایر

مجموع

ذوب آهن اصفهان )ذوب(

آخرین eps اعالم شده : 174 ریالکارگزاری بورس بیمه ایران

تحلیل از:     

مهبد قندچی

توضیحات : تحقق درآمد 72.004 ریالی ذوب آهن در سال 97 نشان می دهد که متوسط فروش شرکت 

در هر ماه 6.000 ریال بوده است. این شرکت در فروردین ماه 5.353 میلیارد ریال، در اردیبهشت ماه 

9.437 میلیارد ریال و در مجموع دوره 2 ماهه 14.790 میلیارد ریال فروش محقق نموده که رشد 88 

درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می دهد. افزایش جدی تناژ فروش و رشد نرخ ها، 

از دالیل حرکت رو به جلوی ذوب می باشد. در ستون سمت راست، میانگین نرخ محصوالت اصلی در 

سال 97 و 98 درج شده است. این وضعیت در کنار رشد مقدار تولید و فروش نشان می دهد که ذوب 

برای سال 98 حرف های بیشتری برای گفتن خواهد داشت. ضمنا نرخ فروش شمش و تیرآهن نسبت 

به اسفند ماه بین  10 تا 15 درصد رشد داشته است.

ترکیب فروش محصوالت شرکت

محصول

شمش کاالیی

تیرآهن

میلگرد



 

 



 

 گزارش مجامع

 نی صبا نورشرکت صنعتی و معد

 

درصد از سهامداران و با ریاست آقای قائمی راد 91مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت معدنی و صنعتی صبانور با حضور بیش  از 

در سالن همایشهای تالش برگزار شد. در ابتدای مجمع آقای محمد کالنتری مدیرعامل شرکت به ارائه گزارش هیئت مدیره 

 باشد:ی آن به شرح زیر میهاپرداختند که مهمترین بوش

باشد. این شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور به عنوان ششمین تولیدکننده سنگ آهن، کنسانتره و گندله کشور مطرح می

باشد. وضعیت سه معدن میلیون تن می70میلیون تن و ذخایر احتمالی 80شرکت دارای پروانه سه معدن با مجموع ذخایر قطعی 

 باشد:می شرکت به شرح زیر

 هزار تن600درصد، سقف برداشت 40میلیون تن، عیار 5میلیون تن، ذخیره احتمالی 11معدن باباعلی همدان: ذخیره قطعی 

 تن هزار250 برداشت سقف درصد،45 عیار تن، میلیون5 احتمالی ذخیره تن، میلیون25قطععی  معدن گاللی کردستان: ذخیره

میلیون 1/6 برداشت سقف درصد،40 عیار تن، میلیون60 احتمالی ذخیره تن، یونمیل44 قطعی معدن شهرک کردستان: ذخیره

 تن

هزار تن و یک خط کنسانتره دییر در کردستان به ظرفیت 600شرکت دارای یک خط تولید کنسانتره در همدان به ظرفیت 

 باشد. هزار تن می550میلیون تن و یک خط گندله همدان به ظرفیت 1

شود قیمت بینی میی تولید فوالد چین، مشکالت تولید واله برزیل و تعطیلی معادن کم عیار چین پیشدرصد12باتوجه به رشد 

 دالر باقی بماند.100جهانی سنگ آهن در میان مدت در همین محدوده 

وده میلیون تن ب68/1درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل 26با  97بندی شرکت در سال میزان تولید سنگ آهن دانه

درصد و 22باشد. نرخ فروش گندله داخلی هزار تن می321میلیون تن و میزان تولید گندله 121/1است. میزان تولید کنسانتره 

درصدی 57باشد. سود خالص شرکت در این دوره با رشد درصد نرخ شمش فوالد خوزستان می14نرخ فروش کنسانتره داخلی 

 میلیارد تومان بوده است.151



 

هزار تن فرومنینز خود را از طریق مزایده واگذار نماید. ارزش 40دارد شرکت ذوب اصفهان تولیدکننده ساالنه  شرکت در نظر

میلیارد تومان سود خالص محقق 23باشد و از این محل میلیارد تومان می17میلیارد تومان و بهای تمام شده آن 40فروش آن 

 خواهد شد.

تن به دلیل عدم تامین منابع متوقف شده است. هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز این  میلیون1طرح گندله سازی شرکت به ظرفیت 

 گردد. شرکت در نظر دارد این طرح را تا سه سال آینده به اتمام برساند.میلیارد تومان برآورد می500طرح 

میلیون ریال 18دیره ماهانه ریالی به ازای هر سهم را مصوب نمود. حق حضور اعضای هیئت م480در پایان مجمع تقسیم سود 

 میلیون ریال تعیین شد.2،500ناخالص و پاداش  هیئت مدیره 

  تایم فریم روزانه –نمای تکنیکی توسعه صنعتی و معدنی صبانور )کنور( 

در نماد کنور پس از رشد قیمتی که سال گذشته تا اوایل مهر ماه رخ داد، شاهد آغاز روند اصالحی بودیم بطوریکه سهم تا 

تومانی نیردید. اما نکته  640 – 630گاه موفق به گذر از سقف تومانی عقب نشست و در نوسانات موقت هیچ 370های قیمت

ها و مثبتی که باید توجه داشت این است که اخیرا روند حرکتی سهم از نزولی به صعودی تبدیل شده و شاهد تشکیل کف

شود. بنابراین چنانچه کنور ه با الیوی سر و شانه معکوس در این نمودار رویت میهای باالتر هستیم. ضمن اینکه الیویی مشابسقف

تومانی برابر  880های توان ادامه پیشروی سهم تا قیمتتومانی گردد، می 640 – 630طی روزهای آتی موفق به شکست مقاومت 

تومانی را به عنوان  490این سهم را دارند، باید محدوده گرانی که قصد ورود به اصالح اخیر را انتظار داشت. معامله %161.8با تراز 

 حد ضرر برگزینند.

 

 



 

 شرکت تولید ژالتین کپسول ایران

 

درصد از سهامداران و با ریاست آقای اصغری در 80مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت ژالتین کپسول ایران با حضور نزدیک به 

امین رمضانی مدیرعامل شرکت به ارائه گزارش هیئت مدیره پرداختند که مهمترین سالن تالش برگزار شد. در ابتدای مجمع آقای ر

 باشد:های آن به شرح زیر میبوش

هزار تن تنها تولید 564میلیارد عدد معادل 3/6خط تولید پوکه کپسول به ظرفیت کل 14شرکت ژالتین کپسول ایران دارای 

کند و درصد نیاز کشور را تامین می100باشد. این شرکت در منطقه می کنندهکپسول در کشور و بزرگترین تولید کننده پوکه

 نیاز کرده است.کشور را از واردات پوکه کپسول بی

درصد نسبت 38میلیارد تومان فروش داشته است که از رشد 65میلیارد عدد عدد پوکه 6/5در سال مالی گذشته شرکت با فروش 

 میلیارد تومان بوده است.15درصدی 120ست. سود خالص شرکت در این دوره با رشد به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده ا

تولید سه نوع جدید پوکه کپسول پرل و فالور و گیاهی بازشونده در روده در دستور کار شرکت قرار دارد. به همین منظور با برخی 

چر تولید محصوالت جدید آغاز شود. البته های مطرح خارجی مذاکراتی انجام شده است که بصورت همکاری جوینت ونشرکت

میلیارد تومان در کنار 2/1باشد. به همین منظور شرکت در نظر دارد یک زمین به ارزش ها مانع جدی این مذاکرات میتحریم

ن تولید کپسول ژالتینی و یک دستیاه ماشی HPMCکارخانه خریداری نماید. همچنین خرید یک دستیاه ماشین تولید کپسول 

 باشد.های آتی شرکت میر برنامهد

باشد. سرانه بینی شده است. رشد مصرف در ایران باالتر از این عدد میدرصد پیش3/7رشد جهانی مصرف کپسول در دنیا ساالنه 

های گیاهی های غیرگیاهی به کپسولدر حال حاضر نسبت کپسول باشد.عدد می 70مصرف کپسول در ایران در حال حاضر 

 درصد باشد.9های معمول و ساالنه های گیاهی باالتر از کپسولشود رشد فروش جهانی کپسولبینی میباشد و پیشدرصد می30

های وارداتی درصد پایینتر از نرخ15های فروش شرکت درصدی برای واردات پوکه کپسول، نرخ25در حال حاضر با توجه به تعرفه 

 باشد. می

شود و برای تامین آن از باشد که از کشورهای مطرح اروپایی وارد میصرفی شرکت ژالتین میدرصد از مواد اولیه م88نزدیک به 

 شود.تومانی استفاده می4200ارز ترجیحی 

میلیون ریال 20ریالی به ازای هر سهم را مصوب نمود. حق حضور اعضای هیئت مدیره ماهانه 700در پایان مجمع تقسیم سود 

 دیره در نظر گرفته نشد.ناخالص و پاداشی برای هیئت م



 

 

 

 

 

 

 شرکت صنعتی پارس مینو

 

در سالن  رضاییدرصد سهامداران و با ریاست آقای  75با حضور بیش از  صنعتی پارس مینومجمع عمومی عادی ساالنه شرکت 

مدیر عامل شرکت به ارائه گزارش هیات مدیره پرداخت که مهمترین  هوشنگ نژادبرگزار شد. در ابتدا آقای همایش هتل المپیک 

 باشند:های آن به شرح زیر میبوش

 96نسبت به سال  97و در سال  باشدمی دارا را کشور شکالت و شیرنی تولید صنعت در کشور سوم جاییاه مینو پارس شرکت

 باشد.تن انواع محصوالت خوراکی می 110شرکت تولیدکننده ساالنه  درصدی را به ثبت رساندند. 39افزایش فروش 

موجودی انبار نموده است که به  شم شده اقدام به افزایمداوم مواد اولیه شرکت به منظور کاهش بهای تماقیمت به دلیل افزایش 

 تومان بوده است.  3300گفته مدیرعامل تا پایان شهریور ماه پاسویوست. )نرخ شکر خریداری شده توسط شرکت تاکنون کمتر از 

 نرخ با را آن باید حاظر حال در که داشته( شده دریافت تومان هزار 3 یورو هر نرخ با) ارزی بدهی یورو میلیون 2/2 حدود شرکت

 .است نموده شناسایی ارز تسعیر زیان خود 97 سال های حساب در را آن معادل که کند پرداخت تومان هزار 14 یورو هر

 پس) 98 سال دوم نیمه در و رسیده نهایی مرحله به سوله ساخت کنون تا که نموده سازیشکالت کارخانه ساخت به اقدام شرکت

 تامین را واحدها دییر برای نیاز مورد اولیه ماده تولیدی محصول.)رسید خواهد برداریبهره به و نصب آالت ماشین( سال 14 از

 به مانده باقی درصد 50 و کره به آن درصد 50 که داشته را کاکائو دانه تن 1200 روزانه دریافت توانایی مذکور واحد( کرد خواهد

 (است بوده یورو میلیون 1.7 حدود آالت ماشین خرید هزینه.)شودمی تبدیل پودر



 

 سود فروش تومان میلیارد 36 با 96 سال در که باشدمی مینو( دارویی)بهداشتی و آرایشی شرکت سهام از درصد 99 دارنده غپینو

 ساخته خالص سود تومان میلیارد 21 فروش تومان میلیارد 80 فروش با نیز 97 سال در و کرده محقق را تومانی میلیارد 2 خالص

 ارمغان به را تومانی میلیارد 34 سود که رسیده تومان میلیارد 170 به شرکت درآمد نیز 98 سال در شودمی بینیپیش و است

 در شرکت سهم بازیابی از که باشدمی نرخ افزایش کنار در شرکت فروش و تولید مقدار افزایش حاصل مذکور رشد. )داشت خواهد

و از لحاظ مالی برای تامین نماید تومانی دریافت می 4200شرکت مذکور برای تامین مواد اولیه خود ارز  .(دارد حکایت دارو صنعت

کار خطوط بی 97های گذشته سهم بازار خود را از دست داده اما  در سال ندارند. شرکت مذکور طی سالمواد مشکل قابل توجهی 

 را فعال نموده است.

 باشد.تن در سال می 3ترین رقیب آن آدامس بایودنت با تولید ساالنه تن آدامس تولید کرده است که اصلی 30شرکت ساالنه حدود 

 مرحله به( سال 14 از پس) آتی سال دو در شودمی بینیپیش که نموده سوخته انبار در پیتزا ختسا پروژه اجرا به اقدام شرکت

 .باشدمی هارستوران و خانیی مصارف واحد این هدف بازار. برسد برداری بهره

 

 : هفتییتایم فریم  –( ینوغپ)مینو  پارسنمای تکنیکی 

این سهم در گام اول در یک کانال صعودی محصور شده است.  میالدی 2010سال از ، روند حرکتی پارس مینو سهام شرکتدر 

های بیش توان پیشروی سهم تا قیمترود و چنانچه موفق  به گذر از این سد گردد، میتومانی می 760 – 750به مصاف مقاومت 

حال  مناسب نیست، با این های فعلیدر قیمت ریسک به ریوارد سهم برای ورودتومانی را در میان مدت انتظار داشت.  1.000از 

تومانی را به عنوان حد ضرر  430را از گذشته در پرتفوی دارند، محدوده ینو را دارند یا این سهم گرانی که قصد خرید غپمعامله

 در نظر بییرند. 

 

 



 

 

 و انرژی کاالبورس 1398سال ماه  خرداد سوم گزارش معامالت هفته

 رینگ صنعتی 

صفهان که هر دوهفته یکبار انجام می شرکت فوالد مبارکه ا ضه  صوالت  40شود و حجم حدود با توجه به عر ضه مح صد عر در

صنعتی را در بر می ضه انرینگ  ضهگیرد، این هفته نیز با عدم عر شاهد کاهش حجم عر شرکت،  در بوش  ها بودیم.واع ورق این 

صد رقابت بودیم و همچنین در بوش آلومینیوم با وجود کاهش حدود  ضا و کاهش در شاهد افت تقا صدی قیمت 3مس  های در

بازار  بود. درصد کمتر 5درصد رقابت شد که این میزان نسبت به هفته قبل حدود  7پایه،  شمش شرکت آلومینیوم ایران حدود 

رسررد با توجه به معامالت روز آخر در ادامه شرراهد مقاطع اوایل هفته در ادامه روند نزولی هفته قبل، کاهشرری بود اما به نظر می

 تغییر این روند باشیم. 

ضه ب 22/03/98 شنبهچهاربه  یدر هفته منته که  خوردبورس کاال رقم  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 157.456از  شیعر

تن کمتر  107.941که تن بود  132.406معامله شد  یدر تاالر صنعت تایکه نها یالبته رقمتن کمتر از هفته قبل بود،  103.356

 روبرو گشت. تن  243.142یی معادل با و با تقاضاتر از هفته قبل بود 

 

 * : محصول معامله نشده است.

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(
حجم  تقاضاحجم عرضه

حجم 

معامله 

شده

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

میانگین 

معامله

درصد 

رقابت

درصد تغییر 

قیمت پایه

35,05235,4851/241/52فوالد خوزستان

35,05238,56510/02آهن و فوالد ارفع

35,05235,0520/00فوالد سیرجان ایرانیان

35,05235,9862/66فوالد کاوه جنوب کیش

35,05240,25814/85 ذوب آهن فوالد خزر

35,05235,5071/30 ذوب آهن پاسارگاد

35,05235,3700/91 چادرملو

38,79340,7725/100/00ذوب آهن اصفهان

38,79340,2633/79ذوب آهن اصفهان
39,38441,8286/210/00پرشین فوالد آریا

39,38439,3840/000/00فوالد ظفر نوین گستر بناب

39,38440,3872/55مجتمع فوالد خراسان

39,38442,1567/040/00تولیدی فوالد سپید فراب کویر

3/21-213,336228,4187/07آلومینیوم ایرانشمش 

**آلومینیوم المهدیشمش 

**آلومینیوم ایرانبیلت

3/29-640,660640,6600/00ملی مسکاتد

3/26-662,746662,7460/00ملی مس

3/26-662,746662,7460/00گیل راد شمال

3/26-662,746662,7460/00دنیای مس کاشان

3/26-*662,746گروه صنایع کابلسازی افق البرز

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
6,505,942,224157,456243,142132,406

ارزش معامالت60 

درصد کاهش 

داشته است.

342,626,2801,5002,4801,500

1,792,841,09445,60687,58244,396

مفتول

تیرآهن

3,045,779,00084,000150,00084,000

1,258,461,04025,0402,9302,450

آلومینیوم

مس

مقاطع موتلف

میلیرد/تیرآهن

سبد میلیرد

شمش



 
 ** : محصول عرضه نشده است.

که این رقم نسبت به هفته  بود فوالدیتن محصوالت  129.606 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیرحجم عرضه در  نیشتریب

 درصد کاهش داشت که عمده این کاهش به دلیل عدم عرضه ورق فوالد مبارکه اصفهان بود. 44قبل حدودا 

 یذوب رو، تال یذوب رو، رعباسبند یرو یدیتولیرانیان، ا یرو یعگسترش صنا یتن شمش رو 1.190 هفته ینا یدر بوش رو

 عرضه شد که با عدم استقبال تقاضاکنندگان روبرو شد.زنجان  یسازان روخالص یعصنابافق، 

صفهان  ضاسبد میلیرد مولوط ذوب آهن ا ضه، ب یبرابر 05/5ی با تقا سبت به عر ضا را در ب نیشترین سبت تقا صوالت  نین مح

شده ا ضه  شت. رده بعد نیعر سبت تقا یهفته دا ضهن سبت  22و20 یرآهنتبه  مربوط ضا به عر صفهان  با ن  79/2ذوب آهن ا

 بوده است. برابری 

درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در  15با   مجتمع ذوب آهن فوالد خزر 5SP(150×150شمش بلوم )

 این رینگ داشته است.

 

 پلیمریرینگ 

صنایع پایین دستی پتروشیمی با نرخ دالر  قیمت پایه محصوالت پلیمری اعالمی توسط  4/2ریال معادل 108.282دفتر توسعه 

درصد کاهش نسبت به هفته گذشته اعالم شد به طوریکه در تمامی محصوالت، به جز استایرن بوتادین،  با کاهش قیمت مواجه 

درصد کاهش و پلی وینیل کلراید  6با ن بودیم. بیشترین و کمترین کاهش قیمت به ترتیب مربوط به پلی اتیلن سنیین اکستروژ

S65  های جهانی، قیمت های پایه را به شدت کاهش درصد کاهش بوده است. ریزش قیمت نفت و به تبع آن ریزش قیمت 6/0با

 ها موجب افت شدید ارزش معامله و حجم تقاضا در بازار شد.داد و نیرانی از ادامه داشتن روند کاهشی قیمت

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

 

 

 بیشررترین نسرربت تقاضررا به عرضرره در میان محصرروالت پلیمری عرضرره شررده به ترتیب در جدول زیر ارائه شررده اسررت.
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 نسبت تقاضا بر عرضه قیمت پایه پتروشیمی لمحصو

پلی اتیلن ترفتاالت بطری    BG845 3/5 139.533 پتروشیمی شهید تندگویان  

پلی اتیلن ترفتاالت بطری    BG841 4 142.589 پتروشیمی شهید تندگویان 

8/2 117.897 پتروشیمی رجال RG1102XL پلی پروپیلن نساجی   

تروشیمی مارونپ  C30S پلی پروپیلن نساجی   117.897 7/2  

200پلی استایرن انبساطی  5/2 124.843 پتروشیمی تبریز   

پلی وینیل کلراید    S57 4/2 87.117 پتروشیمی آبادان  

4/2 134.633 شرکت پلی پروپیلن جم  EPX548T پلی پروپیلن شیمیایی   



 

 

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

 درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی محصول

 39 87.117 پتروشیمی آبادان S57  پلی وینیل کلراید 

 33 132.043 نوید زرشیمی ZB332C پلی پروپیلن شیمیایی 

 23 132.043 نوید زرشیمی ZR230C پلی پروپیلن شیمیایی 

 17 123.821 نوید زرشیمی ZH525J پلی پروپیلن فیلم 

 15 123.821 پتروشیمی مارون HP525J پلی پروپیلن فیلم 

200پلی استایرن انبساطی   12 124.843 پتروشیمی تبریز 

 10 83.008 پتروشیمی اروند E6834  پلی وینیل کلراید  

300پلی استایرن انبساطی   5 124.843 پتروشیمی تبریز 

 

های آتی از علل اصلی کاهش شدید حجم تقاضا و ارزش معامالت ها در هفتهیمتافت شدید قیمت نفت و نیرانی برای کاهش ق

 در هفته گذشته بوده است.

 

  رینگ شیمیایی

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



 

 

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

 در این رینگ شیمیایی محصوالت زیر رقابت قیمتی داشتند و مابقی محصوالت با قیمت پایه معامله شدند.

 

 درصد رقابت نسبت به میانگین  قیمت پایه تولیدکننده نام محصول

 136 104.496 پتروشیمی شازند دی اتیل هیزانول

ت خالصمتیلن دی فنیل دی ایزوسیانا  26 232.937 پتروشیمی کارون 

 4 48.066 پتروشیمی شازند منو اتیلن گالیکول

 1 45.576 پتروشیمی شازند دی اتیلن گالیکول

 

 

های نفتیرینگ فرآورده   
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اشد. بمیلیون ریال می 1.264.956وکیوم باتوم با ارزش های نفتی بوش اصلی معامالت شامل در رینگ فرآوردهدر هفته گذشته 

 است. ریال بیشترین حجم تقاضا را در طول هفته گذشته داشته 28.110وکیوم باتوم پاالیش نفت بندرعباس با قیمت پایه 

 

 

 

 

 

 رینگ صادراتی

 

باشد. بیشترین حجم تقاضا کننده میعرضه 32با  6070بیشترین حجم معامالت در رینگ صادراتی در هفته گذشته مربوط به قیر

و  31.200عرضه شده توسط نفت پاسارگاد بندرعباس و نفت پاسارگاد آبادان با قیمت پایه  6070ترتیب مربوط به قیر  به

 باشد.تن تقاضا می 7.100و  10.000ریال  و حجم 30.000
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 رینگ کشاورزی

هزار  2.493.750ا با ارزش در رینگ کشاورزی در طول هفته گذشته با عرضه زعفران رشته ای و خرمای استعمران، معامالتی ر

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

 شد.

 

 انرژی

 شود:به شرح ذیل ارائه می1398ماه سال اجمالی معامالت بازار انرژی در هفته سوم خرداد  بررسی

 402تن حالل  2.525تن محصول بود که در نهایت تنها  543.691در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه 

 مورد معامله قرار گرفت. رینگ این در و نفتای سنیین پاالیش نفت الوان  پاالیش نفت کرمانشاه

 



 

 

 

 له نشده است.محصول معام * :

 ** : 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

*50,558پاالیش نفت آبادان

**پاالیش نفت تهران

50,55850,5580/000/00پاالیش نفت بندرعباس

0/00*50,558پاالیش نفت شیراز

**پاالیش اصفهان

0/00*50,558پاالیش نفت تهران

7/00-21,64724,83414/72پتروشیمی شیراز

7/00-21,64721,6470/00پتروشیمی فن آوران

7/00-21,64721,9971/62پتروشیمی زاگرس

21,64721,6470/00 متانول کاوه 

58,62458,6240/000/00پاالیش اصفهان

** پاالیش بندرعباس

58,62458,6240/000/00پاالیش تبریز

0/00*58,624پاالیش شیراز

58,62458,6240/00پاالیش تهران

48,39048,3900/000/00پاالیش اصفهان400

49,89849,8980/000/00پاالیش اصفهان

49,89849,8980/000/00پتروشیمی بندرعباس

49,89849,8980/000/00پاالیش تبریز

49,89849,8980/00کرمانشاه

0/00*47,058پاالیش تبریز

0/00*47,058پاالیش شیراز

**نفت ستاره خلیج فارس

47,94647,9460/000/00پاالیش اصفهان410

47,94647,9460/000/00پاالیش اصفهان406

0/00*55,032پاالیش اصفهان

**پتروشیمی بیستون

52,93552,9350/000/00پاالیش اصفهان

**پتروشیمی بیستون

**پاالیش کرمانشاه

518,860,202543,6918,8812,525سایر

 کل معامالت 

انرژی
1,575,808,276543,6918,8812,525

ارزش معامالت 

42درصد 

افزایش داشته 

است.

452,204,790543,6918,8812,525حالل

402

404

502

503

آیزوریسایکل300,154,880543,6918,8812,525آیزوریسایکل

متانول152,914,404543,6918,8812,525متانول

151,674,000543,6918,8812,525نفتا

سبک

سنیین



 

 به اخبار و شایعاتنگاهی 

 

 

 غذایی

انواع روغن  متیکنندگان، قدیکنندگان و تولاز مصرف تیسازمان حما نداعالم کرد و غمارگ غبشهر

خرداد  20از مصوبه مذکور داده است.  شیدرصد افزا 20جامد را  مهیدرصد و انواع روغن ن 10خام را 

  .دیگرد ییماه اجرا

رضا  .دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: افزایش قیمت لبنیات به تصویب ستاد تنظیم بازار رسیده

 14اظهار کرد: نرخ مصوب بر اساس افزایش  یات،باکری درباره میزان احتمالی افزایش قیمت لبن

. شودها به عالوه افزایش قیمت خرید شیرخام از دامداران تعیین میدرصدی هزینه تولید در کارخانه

تر احمد مقدسی، رییس انجمن صنفی گاوداران ایران، از احتمال تصویب افزایش قیمت خرید پیش

تومان در جلسه دوشنبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار  2.575تومان به  2.000بنی از های لشیر خام از دامداران درب کارخانه

  .خبر داده بود

 سازیتایر

درصدی قیمت فروش تایر به خودروسازان گرفتند. صبح روز شنبه مدیران  50تایرسازان در آخرین جلسه خود تصمیم به افزایش 

شده تولید تایر و تعیین قیمت فروش به خودروسازان پرداختند  نالیز قیمت تمامای به آهای بزرگ تایرسازی در جلسهفروش شرکت

کننده عنوان تامین به شرکت ساپکو به شده که بر اساس آن، میزان افزایش قیمت اعالم

، شدهانجام هایکارشناسی بررسی درصد تعیین شد. براساس 50خودرو قطعات ایران

درصدی قیمت  50کننده و افزایش قیمت مصرف درصدی 36تنها درصورت افزایش 

تواند با حداقل مشکل به مسیر تولید خود ادامه این صنعت می فروش به خودروسازان،

های مورد اشاره براساس ادامه توصیص اهمیت محاسبه افزایش قیمت دهد. نکته حائز

  .اولیه صنعت تایر است ارز دولتی برای واردات مواد

 4.200 ارز با که کاال دالر میلیارد 14 حدود تا نیستیم آماده شرایطی هیچ تحت: گفت کشور بودجه و برنامه سازمان رئیس

 .کنیم قطع را برسد مردم دست به است مقرر تومان



 

 هابانک

 ،1396 سال با مقایسه در 1397 سال عملکرد درصدی 92 بهبود با تجارت بانک: گفت بهبهانیرپو امین

 میلیارد هزار 40 از بیش با را 1397 سال بانک این اگرچه. کرد تثبیت را تجارت قانون 141 ماده از خروج

 هزار 44 مجموعا) مرکزی بانک از برداشت اضافه ریال میلیارد هزار 4 و بانکی بین بازار به بدهی ریال

 .کند مثبت را خود نقدینیی تراز 1397 سال پایان در توانست اما کرد، آغاز( ریال میلیارد

 دامداری و زراعت

تومان از  2.390 ییلویخام ک ریش متیبازار مصوب شد ق متنظی ستاد جلسه در: گفت دامداران یسراسر هیاتحاد رعاملیمد

 اجرا شود. یلبن عیصنا یبازار ابالغ و از سو میهفته توسط ستاد تنظ نیشنبه اار است سهقر دیجد متقی شود. یداریدامداران خر

 محصوالت شیمیایی

: نداعالم کردمجددا مجور افزایش نرخ فروش محصوالت را گرفتند و  و گلتاش پاکسان

صابون و سایر محصوالت  ،تی، ماشینی، کفشویافزایش نرخ مجاز برای انواع پودرهای دس

الزم به ذکر است نرخ قبلی و جدید ارئه شده  درصد می باشد. 25ده نهایی داخلی شوین

بر اساس میانیین نرخ فروش محصوالت داخلی محاسبه شده که بر اساس مجوز افزایش 

  .به تدریج قابل اعمال می باشد 98خرداد ماه سال  21نرخ دریافت شده از تاریخ 

 شیاهیپاال درصد از سهام شرکت 20 ،ریال 1.580را به قیمت پایه هر سهم  برزال مهیبدرصد از سهام شرکت  34/17دولت 

به قیمت پایه هر سهم نفت الوان را  شیاهیپاال درصد از سهام شرکت 20 و ریال 32.385را به قیمت پایه هر سهم  رازینفت ش

 کرد. یفروش آگه یبرا ریال 31.914

 رایانه

 ارتباطات لین پارسان غیربورسی هایشرکت سهام درصد 100 خرید: زد سازیشفاف وبهای

 و مقررات تنظیم سازمان از SAP پروانه دارای که ارتباطات پارس و FCP پروانه دارای که

 مالک که خاورمیانه نوین ارتباطات آوای جامع خدمات شرکت توسط بوده رادیویی ارتباطات

 سهامداران اطالع به را باشدمی( وب های) نوین عصر گستر داده شرکت، این سهام تمام

 دوره به مربوط مجمع در تقسیمی سود میزان حسابداری، استانداردهای مطابق ضمنا  . رساندمی

 بهاء از تقسیم، قابل سود ریالمیلیون  426.701 مبلغ کل از مزبور هایشرکت تملک از قبل

  .شد خواهد کسر شده خریداری سهام شده تمام

 



 

 یاداشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


