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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 باشررد. تیممی 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 

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

 

 :خدمات معامالتی 

 نام راییان در سامانه سجام؛بورسی و ثبت 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 

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

 

 :خدمات اعتباری 

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

 های ویژه حمایتی از مشتریان؛ارائه اعتبار راییان در طرح 

 

 :خدمات آموزشی 

 ؛ مجازی و پیشرفته به صورت حضوری تا مقدماتی سطح وصصی ازهای آموزشی عمومی و تبرگزاری دوره 

 بازار؛ بینیپیش روزانه هایگزارش های آموزشی تحلیلی به صورت هفتیی و ارائهارسال بولتن 

 ها و صنایع؛های آموزشی آشنایی با شرکتبرگزاری کارگاه 

 



 

 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 
نیز به پایان رسید. در این هفته بورس تهران که بیش از هر چیز تحت تاثیر کاهش  98آخرین هفته از خردادماه سال 

ساز قرار داشت، به دلیل پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا به میزان تقاضا در نمادهای موتلف به خصوص نمادهای شاخص

های گذشته سه با پیشروی بورس تهران در هفتهدرصد دست نیافت. این امر سبب شد تا در مقای 0/65زدهی بهتر از با

با این حال عملکرد کلی خردادماه در مقایسه با رشد اندک هفته آخر آن وضعیتی  شاهد عملکرد به نسبت ضعیفی باشیم.

درصدی ارتفاع  36/10معامالت در بورس تهران منجر به افزایش  دهد. طی یک ماه برآیند کلیبه مراتب بهتر را نشان می

 شاخص بورس و ارزش این بازار شد.

 

خردادماه سال جاری در حالی آغاز شد افزایش بازدهی بورس تهران و به تبع آن رشد شاخص کل بورس شرایط بسیار 

از اول اسفند ماه سال گذشته  ایه گذاران کهآل را برای تداوم رشد و ادامه یک روند صعودی فراهم کرده بود. سرمایده

را در حالی  98گیری و تداوم یک روند پرقدرت صعودی در تمامی نماگرهای بازار سهام بودند، سومین ماه سال شکل

گذاران دالیل کافی و مناسبی ها سرمایهکردند که به دلیل فراهم بودن شرایط مناسب و کافی برای رشد قیمتآغاز می

 امه حضور در بازار سهام داشتند.برای اد

 

در واقع آخرین ماه از فصل بهار امسال در حالی آغاز شده بود که هم متغیرهای بنیادی تداوم رشد قیمت در این ماه را 

 کردند و هم عوامل بیرونی موثر بر بازار سهام تاثیرگذاری کمتری بر روند معامالت این بازار داشتند.تایید می

ها نسبت به سال گذشته در کنار عواملی افزایش سودآوری شرکت  در حالی به اتمام رسید که 98سال سه ماهه اول 

های ماهانه خوب و نزدیک شدن بازار به فصل مجامع موجی از خوشبینی و امیدواری را در میان همچون گزارش

های آخر اردیبهشت زمانی که فتهشد تا در اوایل خرداد ماه و هسرمایه گذاران برانییوته بود. همین عامل سبب 

افق سرمایه گذاری با مشاهده سودهای مناسبی  ها بر روی کدال قرار گرفتهای مالی حسابرسی نشده شرکتصورت

ها نسبت به سال مالی قبل ساخته بودند تقویت شود. همین اتفاقات شرایطی را به وجود آورد تا نه که اغلب شرکت

های قبل شدت گرفته بود کم نشود بلکه در خرداد ماه شاهد ی حقیقی که در ماهتنها ورود سرمایه توسط کدها

 ها و مثبت بودن خالص خرید کدهای حقیقی باشیم.افزایش سرمایه گذاری



 

رونق معامالت در بازار سهام طی یک ماه اخیر سبب شد تا ارزش معامالت خرد در تمامی این روزها هیچ گاه به زیر هزار 

های پس از رونق بازار سهام در سال گذشته به امری بسیار نادر و حتی دو از ن نرود؛ رویدادی که در ماهمیلیارد توما

 انتظار بدل شده بود.

عواملی از این دست بود که خرداد ماه را به ماهی پر بازده و نسبتاً مناسب برای سهامداران بدل کرد. در این ماه نه تنها 

هزار واحد رسید بلکه ارزش این بازار برای اولین  240بار در تاریخ خود به نزدیکی کانال شاخص بورس تهران برای اولین 

واحدی شاخص بورس  269هزار میلیارد تومان فراتر رفت. با این وجود افت دو هزار و  900بار در تاریخ بورس تهران از 

هزار میلیارد تومانی خود را حفظ کند. در این  900در آخرین روز معامالتی این ماه سبب شد تا این بازار نتواند ارزش 

هزار میلیارد تومان  893روز افت تقاضا و کاهش ارزش داد و ستدهای بورس تهران موجب شد تا ارزش این بازار از حدود 

 بیشتر نشود.

  

ومین ماه ماه که بیذریم خصوصیات هفته آخر سها در خردادت در فصل بهار و رشد مناسب قیمتاما از کلیت معامال

سال، رنگ و بویی متفاوت داشت. همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد معامالت بیست و دوم تا بیست و نهم خرداد 

ماه اگرچه به طور پیوسته رشدی ضعیف را به نمایش نیذاشت و در روز دوشنبه حتی شاهد رشد چهار هزار واحدی 

ته نسبت به هفته قبل ضعیف بود. اگرچه در تبین این واقعه در شاخص بودیم، با این حال کلیت معامالت در این هف

ها مطرح شد با این وجود اندازی شده برای کارگزاریقاداتی به سامانه کنترل ریسک راهروزهای پایانی این هفته انت

 رسد که دلیل اصلی ضعف یاد شده را باید جای دییری جست و جو کرد.به نظر می

 

ها داشته مامی بازارها هرچند هم که از لحاظ بنیادی شرایط مناسبی را برای رشد پایدار قیمتهمانطور که میدانیم ت

 ها و اصالح دارند.باشند به دالیل گوناگون هر از گاهی نیاز به تغییر جهت قیمت

 

اران بورس گذاران جستجو کرد. سرمایه گذتوان در سالیق و رویکردهای معامالتی موتلف سرمایهدلیل این امر را می

ها در بسیاری از نمادها های گذشته شاهد رشد مناسب قیمتتهران نیز از این واقعه مستثنا نیستند. بازار که در هفته

اند، بالطبع ممکن است پس از یک دوره رشد قیمت سهام اقدام به بستن معامالت خود و شناسایی سود کنند. بوده

بورس تهران که ناشی از کاهش قیمت در بسیاری از نمادها بود،  به نظر می رسد که نزول اندک دماسنج اصلی

 شرایطی از این جنس داشته باشد.

 

های سیاسی در جریان معامالت بورس تهران است. بازار سهام دلیل این مدعا ثبات شرایط بنیادی و کم اثر شدن ریسک

ون در حالی به مسیر خود ادامه ز کرد و هم اکنهای فلزی معدنی رشد خود را آغاور که در ابتدا با بال فلزی نمادکش

های کاالیی جهان همچنان شرایط مثبتی را پیش روی محصوالت ی موابره شده از معامالت در بورسدهد که خبرهامی

 کند.فلزی و معدنی ترسیم می

 



 

قیمت محصوالتی نظیر  اند و از سوی دییر رشدچرا که این محصوالت از یک سو در این بازارها با کمبود عرضه مواجه

 مس، فوالد و سایر محصوالت فلزی در بازارهای جهانی همچنان ادامه دارد.

 

ها در بورس تهران به خصوص در نمادهای دالری به دلیل تضعیف شرایط توان گفت که کاهش قیمتبنابراین نمی

های موجود در نمادها دییر سهم ها در بازارهای داخلی و خارجی است. از سوی دییر به جز اینفروش محصوالت آن

ها در سال اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز و عواقب ناشی از آن افزایش بازار نیز که قیمت تمام شده محصوالت آن

ها دلیل بنیادی خاصی هایی هم که مانند خودروییبرند. آنیافته اغلب در شرایط بهتری نسبت سال قبل به سر می

تر همچنان یمدتگران ریسک پذیر و کوتاهن بر بال انتظارات سرمایه گذاران باالخص معاملهبرای رشد ندارند همچنا

 دهند.به رشد خود ادامه می

 

 

 بینی بازارپیش

فصل بهار را در حالی پشت سر گذاشتیم که بازار یک نوسان نسبتا منفی را به نمایش گذاشت. درخصوص آخرین هفته از 

رو، یعنی اولین هفته از فصل های گذشته بطور مفصل صحبت شده است. اما برای هفته پیشدالیل رشد بازار در هفته

ها )به واسطه رشد ها و پاالیشیی در پتروشیمیهای بیشتر در گروه های غیر نفتی و شرایط بهترتابستان انتظار عرضه

رسد تغییر خواصی در گروه فلزات اساسی کامودیتی به نظر می قیمت نفت( داریم. در سوی دییر با متعادل بودن قیمت

های گذشته به آن اشاره کرده بودیم کاسته شده و رو به بینیرسد از شدت اصالحی که در پیشمیرویت نشود. به نظر 

اثرات اتفاقات سیاسی که در هفته گذشته رویداد که قسمتی از آن در پایان خواهد رفت. با این حال تعادل شدن پیشم

تر خواهد کرد و تداوم فشار عرضه را در برخی هفته دنبال شد تبعات آن بر سایه ریسک سیستماتیک بازار را سنیین

 ها خواهیم داشت.گروه

 

بر اساس این گزارش، شاخص که با افت نسبی همراه بود.  را داریم «وزنهم»شاخص در متغیر با اهمیت دییر بازار سرمایه، 

. در یافت کاهشواحدی  56.261تا ارتفاع  حرکت نزولی خود را آغاز کرده وواحدی  58.132ارتفاع  ابتدای هفته از وزن درهم

درصد( بوده است. و در انتها  -22/3واحد )معادل  -1.871 وزن در این هفته برابر بانتیجه باید گفت بازدهی شاخص هم

. شاخص فرابورس ایران در حالی با رقم شاخص کل رفتار کرده استمشابه با تا حدودی داشته باشیم که  Ifexای به اشاره

که  توان گفتمیواحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین  2.978واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع  2.957

  درصد( بوده است.  71/0واحد )معادل  21خرداد ماه  پایانیدر هفته  Ifexبازدهی 



 

 ارزش معامالت هفته ها وبررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 
  

 

 هابررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 رزش معامالت هفتهبررسی ا

 

 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(

25/03/1398 2198 1332 238 1570 628 

26/03/1398 2807 1646 247 1893 914 

27/03/1398 1891 969 172 1141 750 

28/03/1398 2107 11046 222 1268 839 

29/03/1398 1834 11017 202 1219 615 

 3746 7091 1081 6010 10837 جمع کل

 3429 7919 1278 6641 11348 جمع هفته گذشته

 749 1418 216 1202 2167 میانگین ارزش معامالت روزانه

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 هفته گذشته
2270 1328 256 1584 686 

 9% 10%- 15%- 10%- 5%- رصد(اختالف )د

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 29/03/1398تا تاریخ  25/03/1398از تاریخ  هاشاخص

 0/65% 1.526 234.879 233.353 شاخص کل بورس

 3/22%- -1.871 56.261 58.132 وزن(شاخص کل )هم

 0/71% 21 2.978 2.957 شاخص فرابورس



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

میلیارد  1.418طی هفته گذشته به  (بازار بورس و فرابورس 2 )در معامالت خردمتوسط ارزش روزانه طبق جداول ارائه شده، 

 10میلیارد تومانی، افت حدود  1.584 تومان بالغ گردید که در قیاس با میانیین معامالت روزانه هفته سوم خرداد ماه یعنی رقم

سازمان بورس « مدیریت ریسک»دهد. این کاهش در نیاه اول چندان با اهمیت نیست چراکه اگر آیین نامه درصدی را نشان می

خورد اما چنانچه قرار به تداوم روند فعلی باشد، روند کاهشی ورود گردید، قطعا وضعیت به شکل دییری رقم میاجرایی نمی

قدینیی تداوم خواهد یافت تا جایی که ممکن است روند اصالحی بازار شدت بیشتری بییرد. طبق روال عادی، مجددا روی این ن

میلیارد تومانی دارد و  1.000قضیه تاکید داریم که بازار برای حفظ روند صعودی نیاز به ثبات ارزش معامالت در سطوح بیش از 

و تک « بانکداری»و « خودروسازی»صنعت  2، نیرانی خاصی وجود ندارد. طی هفته گذشته، تا مادامی که این رقم از دست نرود

 هایی نظیر سمیا، وبانک و شیران بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند.سهم

 

 

 
 

 

 



 

 مجله خبری

 سیاسی

 چیهروزه به  60 مهلت :گفت «دیهلیا اشم»دوجانبه با  داریبعد از د یعباس عراقچ

 ونیسینشست کم یتکرار یهاهیانیصدور ب برای . صرفاشودینم دیعنوان تمد

پنجره باز  یپلماسید یبرا کافی اندازه . بهمیدهینم لیمشترک برجام را تشک

در  توانندیم ها. اروپاییمیادهیها ندییاز اروپا ملموسی اقدام . هنوزمیاکرده

 یراه رانیا یو ... برا یگذار هیسرما حمل و نقل، یانرژ ،ینفت ،یبانک یهاحوزه

  .اندموارد ناتوان بوده نیا یکنند اما تاکنون از اجرا دایپ

 

 

عبور  ومیاوران لوگرمیک 300ماه از سقف  رتی 6 :ی گفتاتم یسازمان انرژ یسونیو

در داخل  نیاستفاده از آب سنی زانیم ندهآی سنوات در است ممکن .میکنیم

 یالبته فرصت برا م،یگام دوم هست یمقامات کشور برا متصمی منتظر .ابدی شیافزا

 خواهد داشت. یشیروند افزا یشتریب ببا شتا رانیا رذخای وجود دارد. هاییاروپا

 یرید رانیتالش کنند؛ ا دی[ حفظ برجام مهم است، باهاییها ]اروپاآن برای اگر

 36پاراگراف  یدر راستا رانیاقدامات ا نای ها صبر نوواهد کرد.عمل آن دنید یبرا

رآکتور اراک مدنظر  یقبل طراحی هم هد گشت.که تعهداتشان را اجرا کنند اقدامات به قبل بازخوا یبرجام است. به مجرد 26و 

 هایطراح االن .استیقابل اح یرا دارد و رآکتور قبل ایکالندر یهالوله رانیا ردیصورت بی یاگر بدعهد آن؛ یاست و هم بازطراح

 نیا حیترج دیشارا انجام دهند  فشانیبرجام[ صادق باشند و وظا هایطرف] اگر. میهست آالتنیماش هیتمام شده و در مرحله ته

  آن استفاده شود. یایمزا لیبه دل دیباشد که از رآکتور جد

 

سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفت: به دنبال جنگ با ایران نبوده و اعزام نظامیان 

نظامی بیشتر به  1.000جازه اعزام . ابیشتر با هدف حمایت از منافعمان است

ن اقدام به خواسته فرماندهی مرکزی یا. خاورمیانه با اهداف دفاعی داده شده است

  ت.رایزنی با کاخ سفید نیز بوده اسو پیشنهاد رئیس ستاد مشترک و البته با 

 

 میقرار داد یرا مورد بررس حیلوا نیو ا میجلسه داشت یاف ت یپالرمو و س FATF حلوای درمورد مجمع در :یی گفتمحسن رضا

 .میدیهم رس یخوب جیو خدارو شکر پس از چند ماه به نتا



 

 اقتصادی

المللی انرژی گفت: صادرات نفت ایران در ماه مه نسبت به ماه قبل آژانس بین

هزار بشکه رسیده است. کل  810هزار بشکه افت داشته و به حدود  480حدود 

ترین میلیون بشکه بوده است. این پایین 4/2د نفت ایران در ماه مه روزانه حدود تولی

  بوده است. 1980سطح تولید نفت ایران از زمان جنگ این کشور با عراق در دهه 

 

 

 یبازار باز بانک اتعملی :گفتها عامل بانک رانیدر جمع مد یکل بانک مرکز سییر

و کنترل تورم خواهد  یپول استیدر اعمال س یبازار نقش مهم نیا قیدر کنار تعم

 ییها و نهاحسابرسی اتمام ضرورت و دولت از هابانک مطالبات به توجه با داشت.

تری انجام یو جد ترعیاقدامات سر نهیزم نیدر ا دیکردن طلب هر بانک از دولت با

 یاهیاز بده یبوش یراستا دولت در سال جار نیشود که البته مقرر شده در هم

تواند یاقدام دولت م نای کند. رداختپ یاوراق بده قیرا از طر یخود به نظام بانک

 ستمیقدرتمند باشند تا بتوانند از س دبای هابانک در بازار فعال شوند. یشتریها شود که با قدرت ببانک یمال هیبن تیمنجر به تقو

ها از جمله خروج بانک دهدیو مد نظر قرار م ینیبشیرا پ ییهاتیاولو یدر بوش نظارت مرکزی بانک کنند. تیکشور حما یاقتصاد

فروش اموال مازاد خود  یبرا یو اقدامات عمل یزیربرنامه دیها باو بانک شودیم یریییرصد و پ قیکه به صورت دق یاز بنیاه دار

  .کندیدنبال م یها به طور جدکبان یسازرا با هدف سالم یشرکت تیمقانون حاک یاجرا یبانک مرکز نیانجام دهند؛ همچن

 

آن به ارز آزاد  متیشود و االن قیحذف نم ییماینرخ ن :ی گفتبانک مرکز سییر

 م،یهست یاست که کامال آماده همکار نستکسینهاد متناظر ا ساتما است. کینزد

 یتومان 4.200مورد ارز  در کند. جادیا یخط مال ایاز ما نفت بورد  دیبا ایاروپا 

 افتهی شیها افزا یشود، حجم پرداختیصادر م شیگشا یدر بانک مرکز همچنان

  و منابع کم نشده است.

 

 

 



 

 بازارهای جهانی
 نام مواد 25/03/1398 31/03/1398 تغییر هفتگی

 نفت 62 65 %4/8

 طال 1342 1399 %4/2

 بیلت 425 411 %3/3-

 مس 5805 5961 %2/7

 روی 2455 2433 %0/9-

 آلومینیوم 1758 1768 %0/6

 سنگ آهن 110 116 %5/5

 سرب 1873 1907 %1/8

 متانول 265 268 %1/1

 اوره 271 274 %1/1

به ویژه ها بازارهای جهانی در آخرین هفته فصل بهار وضعیت بهتری داشتند؛ بطوریکه بوشی از افت قیمت هفته اخیر کامودیتی

عدم تغییر نرخ و  20 گروه نشست حاشیه کشور آمریکا و چین در 2ر عامل : احتمال دیدار روسای جمهو 2جبران شد. در نفت 

 آمریکا جمهورها موثر بوده است. طی روزهای اخیر رئیسبهره آمریکا همزمان با بیانیه فدرال رزرو در برقراری آرامش و رشد قیمت

 افزود وی .کرد خواهد دیدار خود ینیچ همتای «پینگجین شی» با 20 گروه نشست حاشیه )جاری( در آینده هفته که کرد اعالم

 کرد. خواهند آغاز را مقدماتی مذاکرات دیدار، این از پیش طرف، دو هایتیم که

 بدتر اقتصادی اوضاع جاری سال در دییری زمان در اگر کرد اعالم و نداد تغییر را بهره نرخ آمریکا مرکزی بانک گویدمی رویترز

 دنبال به اون زیرا. است ترامپ پیکر بر سرد آب رزرو فدرال تصمیمات در تاخیر این .زد خواهد بهره نرخ کاهش به دست شود،

 ملی ارزهای سایر شودمی باعث موضوع این و شد خواهد دالر شاخص بیشتر کاهش باعث بهره نرخ کاهش. است بهره نرخ کاهش

 تامین هزینه کاهش بر عالوه بهره نرخ کاهش دییر طرف از .شود گران واردات و ارزان آمریکا صادرات و شوند تقویت مقابل در

 اما. کند کمک آمریکا اقتصاد بیشتر رشد به تواندمی و شودمی داربهره ابزارهای سایر بهره سطح کاهش باعث ها،شرکت مالی

 هیچ و بوده فایدهبی رزرو فدرال تاخیر که هستند نیران مالی بازارهای کنندگانمشارکت که است موضوع این گویای فعال شواهد

 دیده مناسب و محتمل امسال همین براى بهره نرخ کاهش نوبت 2: است آمده FOMC بیانیه در .کند پیدا بهبود نیست قرار چیز

 !است شده

بانک مرکزی چین اعالم کرد فاز چین اشاره داشت. های کاهش ذخایر اجباری بانکتوان به از دییر اتفاقات مهم هفته گذشته می

میلیارد  44/14معادل )میلیارد یوآن  100های این کشور را آغاز کرده که به این وسیله حدود کاهش ذخایر اجباری بانکدوم 

های بازار آزاد، از طریق قراردادهای همچنین بانک خلق چین، در فعالیت .های بلندمدت، آزاد شده استدالر( پول نقد، برای صندوق

میلیارد یوآن پول به سیستم مالی تزریق کرد، تا به این وسیله  150های تجاری این کشور، نکروزه اوراق قرضه با 14بازخرید 

فاز، میزان ذخایر  3بانک مرکزی چین در ماه آوریل اعالم کرده بود که در  .سطح نقدینیی در پایان ماه ژوئن را پایدارتر کند

های چینی کمک کند با تاثیرات منفی کند شدن رشد رکتدهد، تا به شهای کوچک و متوسط خود را کاهش میاجباری بانک

 .جوالی اتفاق بیافتد 15ها، در قرار است سومین فاز کاهش میزان ذخایر اجباری بانک .دومین اقتصاد بزرگ جهان، مقابله کنند



 

 نفت

ل سرنیونی پهپاد متجاوز به دنبادر حالی قیمت نفت طی روزهای ابتدایی هفته گذشته روند نوسانی را در پیش گرفته بود که 

بشدت افزایش ، قیمت نفت )در روزهای پایانی هفته( های یمن به یک نیروگاه برق عربستانیکایی در آسمان ایران، حمله حوثیآمر

ترامپ در اظهاراتی منفعالنه تالش کرد شلیک موشک ایرانی به سوی پهپاد آمریکایی را کم اهمیت جلوه بر این اساس،  .یافت

 .مدعی شد که این حمله احتماال به دستور مقامات ارشد ایرانی انجام نیرفته بلکه تصمیم شوصی یک ژنرال بوده است دهد. وی

تردیدی نیست که اختالل شدید در ترانزیت نفت از طریق تنیه هرمز تبعات »موسسه مشورتی اف جی این در یادداشتی نوشت: 

قویت احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا امیدها به افزایش در همین حال، با ت« .بسیار جدی ای خواهد داشت

احتمال بروز اختالل در عرضه و »آلفونسو اسپارزا، تحلیلیر بازار نفت در موسسه اوآندا گفت:  .تقاضا برای نفت بیشتر شده است

 «.موجب شده تا قیمت نفت باال برود (همچنین تضعیف ارزش دالر )در نتیجه احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا

 

 فلزات رنگین

کاهش نسبی تنش در جنگ تجاری میان آمریکا و چین، افت شاخص دالر و بیانیه فدرال رزرو موجب  عامل 3 در فلزات رنیین

 6.000کانال تری را تجربه کرد و تا مرز ها شد. در این میان، فلز مس با توجه به برخی از اخبار، رشد قویتقویت اندک قیمت

 کاهش نصف به معدن این تولید جمعه، روز از،  Chuquicamata معدن کارکنان از نفر 3.400 اعتصاب بادالری پیشروی کرد. 

 .دارد کودلکو تولید از درصدی 24 سهمی که بوده روز در کنسانتره تن هزار 84 معدن این روزانه تولید !است یافته

 

 سنگ آهن –فوالد 

 ماه در عرضه کسری تداوم از بازار اطمینان مهم، نکتهدالری راه یافت.  110به سطوح بیش از  جهانی ارهایباز در آهن سنگ

 تن هر در دالر 111 به جوالی ماه تحویلی آهن سنگ بار قیمت ه است.شد بازار ریوتییهم به باعث که است( جوالی) آینده

 خود 2019 تولید هدف به که است گفته دنیا آهن سنگ تولیدکننده دومین ریوتینتو. دارد را بازار بودن بسته سیینال که رسیده

 ه است.داد کاهش تن میلیون 330 به تن میلیون 343 از را تولید سقف و رسدنمی

 

 

 
 



 

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

سال مالی : 98/12/29

جمع کلاسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینشرح / ماه

57,489194,882200,596208,867196,066192,545163,318152,16093,50555,15140,101185,9011,740,581مقدار تولید 97 )تن(

82,305205,4660000000000287,771مقدار تولید 98 )تن(

62,75497,150100,184109,840113,162103,392101,50869,84734,79239,75947,64478,663958,695مقد ار فروش 97 )تن(

48,98882,2370000000000131,225مقدار فروش 98 )تن(

61981101201371451531014852661051,198مبلغ فروش 97 )میلیارد ریال(

621130000000000175مبلغ فروش 98 )میلیارد ریال(

%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%15%1تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %

1,104,4411,098,7831,121,6521,113,3141,230,5141,300,4141,312,7551,312,4541,365,2841,283,9251,379,9271,330,817نرخ سیمان داخلی )تن/ریال( 97

1,374,7551,334,7750000000000نرخ سیمان داخلی )تن/ریال( 98

815,314856,076950,6171,021,0611,427,9412,207,8582,425,3812,056,5051,267,3081,202,1861,679,3981,679,398نرخ سیمان صادراتی )تن/ریال( 97

1,797,2971,797,2970000000000نرخ سیمان صادراتی )تن/ریال( 98

1,236,349میانگین نرخ سیمان داخلی 97

درصد1,348,692میانگین نرخ سیمان داخلی 98

1,418,79477میانگین نرخ سیمان صادراتی 97

1,797,29720میانگین نرخ سیمان صادراتی 98

79,8913متوسط مقدار فروش هر ماه سال 97

100100متوسط درآمد هر ماه سال 97

سیمان غرب )سغرب(

تحلیل از: 

مهبد قندچی

آخرین eps اعالم شده : 846 ریال کارگزاری بورس بیمه ایران

محصول

توضیحات : سیمان غرب در حالی طی دوره 9 ماهه به سود 873 ریالی دست یافته بود که این رقم در پایان دوره 12 

ماهه به 846 ریالی رسیده است. یعنی سغرب در کوارتر پایانی سال )28( ریال زیان محقق کرده است ! افزایش 

بهای تمام شده، سبب منفی شدن حاشیه سود ناخالص سغرب شده است. این شرکت در فروردین ماه 62 میلیارد 

ریال، در اردیبهشت 113 میلیارد ریال و در مجموع دوره 2 ماهه 175 میلیارد ریال فروش محقق نموده که نسبت به 

درآمد 159 میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته، رشد 10 درصدی را نشان می دهد. صادرات شرکت از آبان سال 

گذشته بطور جدی کاهش یافته و در نتیجه عمده درآمد شرکت متمرکز بر فروش داخلی است.

سیمان داخلی

سیمان صادراتی

سایر

مجموع

ترکیب فروش محصوالت شرکت



 

 

سال مالی : 98/12/29

جمع کلاسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینشرح / ماه

208,136204,159212,038198,228196,342179,260196,189202,84914,827190,642190,555151,2112,144,436مقدار تولید 97 )تن(

230,003183,7360000000000413,739مقدار تولید 98 )تن(

151,383143,054153,283139,049147,151139,607147,160137,77849,416136,635137,738126,0061,608,260مقد ار فروش 97 )تن(

155,752133,1550000000000288,907مقدار فروش 98 )تن(

5,5465,5925,8785,9906,7426,5966,6149,6304,9528,6837,9106,94881,081مبلغ فروش 97 )میلیارد ریال(

10,7339,225000000000019,958مبلغ فروش 98 )میلیارد ریال(

%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%65%94تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %

51,00351,00051,00056,53955,91062,70063,76583,01081,24681,24575,23076,236نرخ پلی اتیلن سنگین )کیلو/ریال( 97

76,23689,6410000000000نرخ پلی اتیلن سنگین )کیلو/ریال( 98

37,99334,99735,00040,68440,25639,80039,38562,38562,38562,38661,34562,532نرخ اتیلن )کیلو/ریال( 97

62,54568,1900000000000نرخ اتیلن )کیلو/ریال( 98

27,01123,00023,00033,18131,30731,00230,79567,16255,22753,22652,70053,876نرخ پروپلین )کیلو/ریال( 97

53,87654,9760000000000نرخ پروپلین )کیلو/ریال( 98

20,00222,00022,00023,47223,05922,98922,89148,28548,28540,08645,20644,275نرخ بنزن پیرولیز )کیلو/ریال( 97

44,27445,6750000000000نرخ بنزن پیرولیز )کیلو/ریال( 98

62,820میانگین نرخ پلی اتیلن سنگین سال 97

درصد89,641میانگین نرخ پلی اتیلن سنگین سال 98

43,82546.5میانگین نرخ اتیلن 97

68,19024میانگین نرخ اتیلن 98

42,61711.5میانگین نرخ پروپلین 97

54,9768.5میانگین نرخ پروپلین 98

29,9839.5میانگین نرخ بنزن پیرولیز 97

45,675100میانگین نرخ بنزن پیرولیز 98

134,022متوسط مقدار فروش هر ماه سال 97

6,757متوسط درآمد هر ماه سال 97

بنزن پیرولیز

سایر

مجموع

پتروشیمی جم )جم(

آخرین eps اعالم شده : 1.904 ریالکارگزاری بورس بیمه ایران

تحلیل از: 

مهبد قندچی

توضیحات : پتروشیمی جم  فروردین ماه 10.733 میلیارد، در اردیبهشت 9.225 میلیارد ریال و در مجموع 

دوره 2 ماهه 19.958 میلیارد ریال فروش محقق نموده که در قیاس با فروش 11.138 میلیارد ریالی دوره 

مشابه سال گذشته، رشد 79 درصدی را نشان می دهد. مقدار فروش تقریبا مشابه با سال گذشته بوده اما 

جهش 2 برابری نرخ فروش محصوالت موجب تحول جدی در درآمد این شرکت شده است. کل فروش شرکت 

در سال گذشته 81.081 میلیارد ریال بوده است، بنابراین شرکت باید ماهانه بطور میانگین 6.757 میلیارد 

ریال فروش بزند تا درآمد سال 98 هم تراز با 97 گردد. حال می بینیم که جم در 2 ماه ابتدای دوره در حدود 

%25 کل فروش سال گذشته را محقق کرده و انتظار می رود درآمد شرکت تا پایان سال از 110 هزار میلیارد 

نکته مهم در پتروشیمی جم این است که نرخ فروش پلی اتیلن سنگین و اتیلن که در حدود  ریال عبور نماید. 

%70 درآمد شرکت را پوشش می دهند، طی یک ماه گذشته رشد خوبی داشته است. بنابراین خرید جم در 

قیمت های فعلی، ریسک چندانی برای سرمایه گذاری ندارد.

ترکیب فروش محصوالت شرکت

محصول

پلی اتیلن سنگین

 اتیلن

پروپیلن



 

 

سال مالی : 98/12/29

جمع کلاسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینشرح / ماه

30,83957,00448,91352,17449,79549,41956,41949,50938,98845,11751,13854,337583,652مقدار تولید 97 )متر مکعب(

36,08037,522000000000073,602مقدار تولید 98 )متر مکعب(

14,16355,14147,63456,31550,85553,12354,52354,32342,75945,58550,13360,236584,790مقد ار فروش 97 )متر مکعب(

32,10035,859000000000067,959مقدار فروش 98 )متر مکعب(

5821,3371,1891,5891,5211,8902,2662,2381,6901,7722,0742,75920,909مبلغ فروش 97 )میلیارد ریال(

1,1982,11400000000003,312مبلغ فروش 98 )میلیارد ریال(

%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%58%106تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %

21,70224,73125,58328,97930,32236,33443,41546,51045,88742,53741,94745,735نرخ انواع روانکار )لیتر/ریال( 97

37,44861,3590000000000نرخ انواع روانکار )لیتر/ریال( 98

17,96118,80119,20020,00426,90225,93432,04934,00335,37632,92235,29343,526نرخ پارافین وکس )لیتر/ریال( 97

35,38246,8700000000000نرخ پارافین وکس )لیتر/ریال( 98

36,385میانیین نرخ انواع روانکار 97

درصد49,550میانیین نرخ انواع روانکار 98

28,35790میانیین نرخ پارافین وکس 97

42,8309میانیین نرخ پارافین وکس 98

48,7331متوسط مقدار فروش هر ماه سال 97

1,742100متوسط درآمد هر ماه سال 97 مجموع

نفت ایرانول )شرانل(

آخرین eps اعالم شده : 1.623 ریالکارگزاری بورس بیمه ایران

تحلیل از: 

مهبد قندچی

توضیحات : شرانل در حالی تا پایان دوره 9 ماهه سال گذشته 1.286 ریال سود محقق کرده بود که این رقم در پایان دوره 

12 ماهه تا 1.623 ریال افزایش یافت. در ادامه نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت می کنیم. شرانل در فرودین ماه 1.198 

میلیارد ریال، در اردیبهشت 2.114 میلیارد ریال و در مجموع دوره 2 ماهه 3.312 میلیارد ریال فروش محقق نموده که 

نسبت به فروش 1.919 ریالی دوره مشابه سال گذشته، رشد 73 درصدی را نشان می دهد. مقدار تولید و فروش اندکی 

رشد داشته اما عامل اصلی رشد درآمد شرکت، افزایش دو برابری نرخ فروش محصوالت می باشد. اخیرا شرکت های 

تولیدکننده روانکار افزایش نرخ خوبی گرفته اند و انتظار می رود شرانل در خرداد ماه گزارش قوی تری را به بازار منعکس 

نماید.

ترکیب فروش محصوالت شرکت

محصول

انواع روانکار

پارافین وکس

سایر



 

 گزارش مجامع

 

 شرکت سیمان خوزستان

درصد از سهامداران و با ریاست آقای حیدری در  72ان با حضور نزدیک به مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سیمان خوزست

سالن اجتماعات تالش برگزار شد. در ابتدای مجمع آقای جامعی مدیرعامل شرکت به ارائه گزارش هیئت مدیره پرداختند که 

 باشد:های آن به شرح زیر میمهمترین بوش

و خط دوم به  80تن کلینکر در روز و در سال  3،000اول به ظرفیت  شرکت سیمان خوزستان شامل دو خط تولید شامل خط

 راه اندازی شده است. 89تن کلینکر در روز در سال 5،000ظرفیت 

میلیون تن آن به سیمان تبدیل شده 1.35میلیون تن بوده است که از این بین  17/2میزان تولید کلینکر شرکت در سال گذشته 

هزار تن کلینکر بوده است.  400میلیون تن سیمان و  3/1میلیون تن شامل  76/1ل گذشته است. میزان فروش شرکت در سا

درصد ظرفیت اسمی بوده  72درصد کاهش داشته است و فروش شرکت  25مقدار فروش شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 است.

میلیارد  69ود خالص شرکت در این دوره میلیارد تومان و س281درصد افزایش 11مبلغ فروش شرکت در سال مالی گذشته با 

 درصدی برخوردار بوده است. 154تومان بوده است که از رشد 

درصد از فروش  24هزار تن انواع سیمان و کلینکر بوده است که به لحاظ مقداری  421در سال گذشته فروش صادراتی شرکت 

های بنیالدش، کویت، عمان بوده است. هند و چین شرکت بوده است. فروش صادراتی شرکت بصورت ارزی و عمدتا به کشور

های فروش صادراتی شرکت برای تحویل در بندرامام خمینی بدین بتازگی به بازارهای صادراتی شرکت اضافه شده اند. آخرین نرخ

الر در سامانه های فروش ددالر. همچنین آخرین نرخ 32دالر، سیمان جامبوبگ  24دالر، سیمان فله  18شرح بوده است: کلینکر 

 هزار تومان بوده است.11نیما در محدوده 

میلیارد تومان اوراق سلف کرده است که سررسید آن 50در سال گذشته شرکت به منظور تسویه بدهی ارزی خود اقدام به انتشار 

 تیرماه امسال خواهد بود. با تسویه این اوراق، هزینه مالی شرکت در سال مالی جاری کاهش خواهد یافت.

تن در ساعت با مبلغ کل سرمایه گذاری 100های گذشته شرکت اقدام به سرمایه گذاری در آسیاب العماره عراق به ظرفیت در سال

درصد بوده است. به لحاظ موقعیت جغرافیایی این شرکت  60میلیون دالر کرده است. میزان سرمایه گذاری شرکت در این طرح 26

کیلومتر و تا کارخانه سیمان  217با استان خوزستان ایران هم مرز بوده و فاصله آن با اهواز باشد که در استان میسان عراق می



 

باشد. شرکت سیمان خوزستان به همراه سیمان بهبهان و سیمان فارس نو به عنوان سهامداران این کیلومتر می 353خوزستان 

 کننده اصلی کلینکر این شرکت خواهند بود.شرکت، تامین

به پایان  98ماه سال بوده و معافیت آن بهمن 132هزار تن در روز مشمول معافیت مالیاتی ماده  5رکت به ظرفیت این ش 2خط 

 رسد.می

درصد از محل مطالبات و آورده نقدی را در دستور کار خود دارد که مجوز آن از سازمان بورس 115شرکت برنامه افزایش سرمایه 

 زار خواهد شد.اخذ شده است و مجمع آن به زودی برگ

های مالی تلفیقی، عدم مشارکت سیمان آبیک در شناسایی سود ارجان صنعت )آسیاب العماره( در سال مالی برابر، انتشار صورت

 تامین کلینکر العماره و دقت در گزارشات ارسالی از موضوعاتی بود که توسط سهامداران جزء در مجمع مورد تاکید قرار گرفت.

میلیون ریال ناخالص  21ریالی به ازای هر سهم را مصوب نمود. حق حضور اعضای هیئت مدیره  800یم سود در پایان مجمع تقس

 و پاداشی برای هیئت مدیره تصویب نشد.

 

  تایم فریم روزانه –نمای تکنیکی سیمان خوزستان )سخوز( 

، روند حرکتی سهم را محصور نمودیم. به Bاز نقطه  ACو ترسیم موازی خط  Cبه نقطه  Aدر شرکت سیمان خوزستان، با اتصال 

تواند با تکرار کند. بنابراین روند صعودی شکل گرفته می C( را از نقطه ABرسد سووز قصد دارد رفتار گذشته خود )رشد نظر می

البته خرید ادامه یابد.  AB=CDای ( در راستای تکمیل الیوی پایهDتومانی )نقطه  1.050 – 1.000های موقت تا محدوده اصالح

 670گرانی که این سهم را در پرتفوی دارند باید محدوده های فعلی از ریسک به ریوارد مناسبی برخوردار نیست و معاملهدر قیمت

 تومانی را به عنوان حد ضرر در نظر بییرند. 

 



 

 

 شرکت پتروشیمی غدیر

صد از سهامداران و با ریاست آقای خالق در سالن در 79مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پتروشیمی غدیر با حضور بیش  از 

های تالش برگزار شد. در ابتدای مجمع آقای نام نیک مدیرعامل شرکت به ارائه گزارش هیئت مدیره پرداختند که مهمترین همایش

 باشد:های آن به شرح زیر میبوش

برداری رسیده است. تکنولوژی به بهره 1388 در سال PVCهزار تن 120و  VCMهزار تن 150شرکت پتروشیمی غدیر با ظرفیت 

باشد که از خط اتیلن غرب، باشد. خوراک دریافتی شرکت اتیلن میژاپن می MITSUIآمریکا و  BFGOODRICHشرکت از 

شود. همچنین کلر به عنوان مواد مصرفی دییر از شرکت پتروشیمی های پتروشیمی تامین میپتروشیمی مارون و سایر شرکت

 شود.تامین میاروند 

شرکت پتروشیمی اروند، پتروشیمی  4میلیون تن و ظرفیت اسمی ایران در مجموع  29/1در خاورمیانه  PVCظرفیت اسمی تولید 

هزار تن  120باشد. شرکت پتروشیمی غدیر با ظرفیت اسمی هزار تن می 745بندرامام، پتروشیمی غدیر و پتروشیمی آبادان  

 گردد.ول محسوب میسومین تولیدکننده این محص

 VCMهزار تن بوده است. کمبود کلر در کشور باعث شده است که تولید  112درصد کاهش  8با  97میزان تولید شرکت در سال 

مورد نیاز خود برای خط  VCMو  EDCبوده و مجبور به خرید  PVCشرکت کمتر از ظرفیت اسمی و کمتر از میزان مورد نیاز 

 باشد.می PVCتولید 

درصد کاهش داشته است.  10هزار تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل  110ن فروش شرکت در سال گذشته میزا

باشد. مهمترین بازارهای صادراتی شرکت درصد از فروش شرکت صادراتی می 44درصد از فروش شرکت داخلی و  56نزدیک به 

باشد. شرکت درنظر دارد آفریقا و کیه از مهمترین بازارهای صادراتی میبه کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، هندوستان و تر

 قطر را نیز به بازارهای صادراتی خود اضافه نماید.

میلیارد تومان بوده است. همچنین سود خالص شرکت در این  637درصدی  53مبلغ فروش شرکت در سال مالی گذشته با رشد 

درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار  537زای هر سهم( بوده است که از رشد ریال به ا 863میلیارد تومان ) 112دوره 

 بوده است.



 

های دانش یکی از مهمترین مشکالت شرکت در سال گذشته تامین کاتالیست مصرفی بوده است، در سال گذشته از طریق شرکت

از شرکت کالرینت  oxyتن کاتالیست  25مچنین تامین شد. ه Term - N – Atorو کاتالیست  EHPبنیان داخلی کاتالیست 

 از این بابت مشکلی وجود نوواهد داشت. 98آلمان خریداری شد و در سال 

باشد که در هزار تن در سال در حال مطالعه می 90باتوجه به کمبود کلر در کشور و نیاز این شرکت طرح تولید کلر به ظرفیت 

 خواهد شد. صورت توجیه اقتصادی آن وارد فاز اجرایی

 :بود شرح بدین شرکت پاسخ که گرفت قرار سهامداران سوال مورد تولید فرآیند در مواد تبدیل هاینسبت مجمع در

  EDC واحد 24/1. شودمی تبدیل EDC واحد 46/0 به اتیلن واحد 1 هر. شودمی تولید EDC میانی محصول اتیلن و کلر ترکیب از

 .باشدمی 1 حدود در  PVC به VCM تبدیل نسبت و شودمی تبدیل  VCM  واحد 1 به

میلیون ریال  5/17ریالی به ازای هر سهم را مصوب نمود. حق حضور اعضای هیئت مدیره ماهانه  700در پایان مجمع تقسیم سود 

 ناخالص و پاداشی برای هیئت مدیره تعیین نشد.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شرکت باما

درصد از سهامداران و با ریاست آقای فرهنگ حسینی در سالن  88ر بیش  از مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت باما با حضو

های اتاق بازرگانی برگزار شد. در ابتدای مجمع آقای حسن اسالمی قانع مدیرعامل شرکت به ارائه گزارش هیئت مدیره همایش

 باشد:های آن به شرح زیر میپرداختند که مهمترین بوش

کننده سولفور روی و سرب در کشور شامل دو خط فلوتاسیون و تولید کنسانتره با ظرفیت خاک لیدبه عنوان اولین توشرکت باما 

باشد. روش استوراج در این شرکت تاکنون بصورت روباز و تن در روز می 600هزار تن در روز و خط سوم  2ورودی مجموع 

درصد و  50ها کنسانتره روی ت. خروجی این خطآخرین سال استوراج روباز شرکت بوده اس 97زیرزمینی بوده است ولی سال 

 باشد.درصد می 60کنسانتره سرب 

شود بصورت کامل بازسازی شده است و برای سال خط هوی مدیا که برای پرعیارسازی خاک ورودی استفاده می 95در سال 

ال به دست متوصصان داخلی خود فلوتاسیون در دستور کار شرکت قرار گرفت. بازسازی این خط کام 2گذشته نیز بازسازی خط 

 شرکت صورت گرفت و تنها آسیاب مورد نیاز آن از کشور ترکیه خریداری شده است.

سازد. دستیاه حفاری و اکتشاف کرده است که امکان اکتشاف در اعماق باال را ممکن می4در دو سال گذشته شرکت اقدام به خرید 

 زیرزمینی، اکتشافات شرکت برای کشف معادن جدید را نیز میسر خواهد ساخت. ها عالوه بر افزایش سرعت استوراجاین دستیاه

درخواست پذیرش شرکت ذوب روی اصفهان به شرکت بورس داده شده است و در صورت پذیرش، عرضه بوشی از سهام آن 

 باشد.یصورت خواهد پذیرفت. علت تاخیر در عرضه این شرکت نوع فعالیت و ارتباط این شرکت با شرکت باما م

تن صادرات 4تن عرضه در بورس کاال مجوز 1در سال گذشته وزارت صنعت برای مجوز صادرات شرط گذاشته بود که به ازای 

های میزان باشد. به دلیل همین محدودیتهزار تن می 230-200هد شد. میزان تولید شمش در کشور ساالنه واخ شمش صادر

 فروش شرکت کمتر از تولید بوده است.

درصد از آن از معادن خود شرکت استوراج  95هزار تن ماده معدنی استفاده شده است که بیش از  650سال گذشته در حدود در 

 درصد بوده است. 1درصد و عیار سرب کمتر از  3شده است. میانیین عیار روی این خاک در حدود 



 

باشد. ولید کنسناتره مس مین شرکت یک طرح تهای آسمانی مشارکت کرده است. ایدرصدی در شرکت جلیه 30شرکت با سهم 

شود. سرمایه گذاری مورد نیاز برای کارخانه کنسانتره در میلیارد تومان برآورد می 100های اکتشاف این طرح در حدود هزینه

 گردد.میلیون دالر برآورد می 300حدود 

ر صورت تایید هیئت مدیره درخواست آن به سازمان باشد و دبرنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته در دست بررسی می

 بورس ارائه خواهد شد.

میلیون ریال  5ریالی به ازای هر سهم را مصوب نمود. حق حضور اعضای هیئت مدیره ماهانه 247در پایان مجمع تقسیم سود 

 میلیون ریال تعیین شد. 2.000هیئت مدیره  اداشناخالص و پ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شرکت الستیک بارز

پاشایی در سالن فرهنیی درصد سهامداران و با ریاست آقای  87با حضور بیش از  الستیک بارزمجمع عمومی عادی ساالنه شرکت 

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

 باشند:زیر می

 در جهان است. 34برترین تولید کننده تایر در کشور و رتبه شرکت بارز  *

 کند.درصد از بازار تایر را تامین می 44مجموعه بارز حدود  *

استاندارد شرکت رنو را دریافت و تایر تمام  B)استاندارد اروپا( و تاییدیه گرید  E-markشرکت برای محصوالت خود مدرک 

شود. محصوالت تولیدی خصوصا محصوالت تولید شده در واحد بارز کردستان قابلیت یمحصوالت رنو داخلی و پژو نیز تامین م

 باشد.کننده تایر سبز با جدیدترین تکنولوژی مربوط به واحد بارز کردستان میصادرات به اروپا را داراست. تنها تولید

هزار حلقه  12باشد که ظرفیت تولید فعلی در سال( می هزار تن 36) هزار حلقه در روز 19حدود بارز کردستان اسمی ظرفیت 

 باشد.هزار تن می 23باشد که ظرفیت معمول تولید تن( می 140در روز )تقریبا

 درصد رشد داشته است. 15دروسازان در اردیبهشت نرخ فروش الستیک به خو *

 ایت پذیرفته شده است.درصدی تایر در جلسه سازمان حم 22در پایان مجمع نیز اعالم شد افزایش نرخ  *

 درصد تایرهای تراکتورسازی تبریز  90تامین  *

 درصدی تبدیل ارز  15کارمزد حدود  *

  باشد.دالر می 30حدود  طبیعی)مواد وارداتی( هزینه حمل کائوچو هابا وجود تحریم *

 درصدی دارد. 15شود تعرفه واردات باشد. اما موادی که در داخل تولید میدرصد می 5تعرفه واردات مواد اولیه  *

 باشد.دالر به ازای هر کیلو می 5نرخ تایر وارداتی به کشور حدود  *



 

مزارع و  ،نزدیک با رشد همراه باشد زیرا کشور های تولید کننده کائوچو شود نرخ کائوچو طبیعی در آینده ایبینی میپیش

 اند.)پالم( و قهوه اختصاص به خاطر ارزش افزوده بیشتر اختصاص دادههای روغنی های خود را به کشت دانهزمین

)مواد به صورت اعتباری خریداری   (open account)سال اخیر مقداری از مواد اولیه وارداتی خود را به صورت  5شرکت در طی 

مورد نیاز برای تصفیه این  4200ارز  97نمود. اما در سال را تصفیه میشده است(  خریداری کرده است که در پایان هر فصل آن

ون میلی 7میلیون یورو اصل بدهی و  22میلیون یورو ) 31بدهی از بانک مرکزی تامین نشده و در پایان سال این بدهی به مبلغ 

یورو خسارت و بهره( رسیده است. همچنان برای پرداخت این بدهی و نرخ ارزی که تامین خواهد شد، نتیجه نهایی حاصل نشده 

تومان)نرخ نیمایی(  9300شرکت مبلغ مذکور را با نرخ هر یورو  97است. به دلیل بند مرور حسابرس برای صورت مالی سال 

 های خود منعکس نموده است.  و در حسابمیلیارد تومان(  80تسعیر کرده )مبلغ 

 

  روزانهتایم فریم  –( پکرمان) گروه صنعتی بارزنمای تکنیکی 

، شاهد آغاز یک روند صعودی پر قدرت بودیم؛ بطوریکه  Cپکرمان پس از شکست خط روند نزولی میان مدتی در نقطه در نماد 

درصدی را به ثبت رساند اما در گام آخر حرکت خود به دلیل ضعف دست خریدار با  100سهم طی مدت زمان کوتاهی رشد 

کانال فرضی واگرایی منفی روبرو شد. لذا به نظر در کوتاه مدت شاهد یک دوره اصالح قیمت در این سهم باشیم اما با توجه به 

در راستای تکمیل  صعودی تومانی برابر با سقف کانال 770های شود روند صعودی میان مدتی تا قیمتبینی میترسیم شده، پیش

باشد و به نظر مانی، مهمترین سطح حمایتی سهم میتو 480 – 500محدوده قیمتی ادامه داشته باشد.  AB=CDای الیوی پایه

 در پکرمان را داشته باشیم.در این نقاط بهبود تقاضا 

 

 



 

 و انرژی کاالبورس 1398سال ماه  خرداد چهارم گزارش معامالت هفته

 رینگ صنعتی 

شته هفته اوایل در  بازار فوالدی بودیم اما با تثبیت نرخ دالر افزایش رونق شاهد دالر افزایش نرخ به تحوالت منطقه و توجه با گذ

شمش  صول  شد به طوری که در مح شتیم.  4در اواخر هفته تا در ادامه هفته بار دییر بازار نزولی  صد کاهش نرخ دا وش در بدر

  ه است.داند و بازار این بوش نسبت به هفته قبل حدود دو برابر شیمت ها به قیمت تعادلی نزدیک شدهرسد که قبه نظر میمس 

ضه ب 29/03/98 شنبهچهاربه  یدر هفته منته خورد که بورس کاال رقم  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 215.740از  شیعر

 تر بیشتن  62.504که تن بود  194.910معامله شد  یدر تاالر صنعت تایکه نها یالبته رقمهفته قبل بود،  از بیشترتن  58.284

 رو گشت. روبتن  393.204ی معادل با یو با تقاضااز هفته قبل بود 

 

 * : 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

B 40,78153,86732/09فوالد مبارکه اصفهانورق گرم
C 40,78154,22632/97فوالد مبارکه اصفهانورق گرم

**فوالد خوزستان

**آهن و فوالد ارفع

**فوالد سیرجان ایرانیان

8/24-32,16336,12712/32فوالد کاوه جنوب کیش

** ذوب آهن فوالد خزر

8/24-32,16335,61110/72 ذوب آهن پاسارگاد

8/24-32,16336,97114/95 چادرملو

8/24-35,59639,1059/86ذوب آهن اصفهانتیرآهن

8/24-35,59640,50213/78ذوب آهن اصفهان

8/24-36,13840,88813/14پرشین فوالد آریا

36,13841,05213/60فوالد آذربایجان

36,13842,31017/08فوالد روهینا جنوب

36,13838,9757/85فوالد کاوه اروند

8/24-36,13840,12711/04مجتمع فوالد خراسان

4/12-37,76142,01011/25تولیدی فوالد سپید فراب کویر

1/01-211,177235,50411/52آلومینیوم ایرانشمش 

**آلومینیوم المهدیشمش 

*267,249آلومینیوم ایرانبیلت

0/22-639,236639,2360/00ملی مسکاتد

0/24-661,185661,1850/00ملی مس

0/24-661,185661,1850/00گیل راد شمال

0/24-661,185661,1850/00دنیای مس کاشان

0/24-*661,185گروه صنایع کابلسازی افق البرز

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
11,758,385,808215,740393,204194,910

ارزش 

معامالت80 

درصد رشد 

داشته است.

49954873109262011726092620ورق

811,492,5203,5405,9403,500

2,516,131,50025,1907,0406,900

سبد میلیرد

مفتول

آلومینیوم

مس

2,301,201,62856,870153,93456,870میلیرد/تیرآهن

مقاطع موتلف1,087,083,00030,000104,00030,000شمش



 

که این رقم نسبت به  بود فوالدیتن محصوالت  179.490 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

 . داشت افزایش درصد 38حدودا هفته قبل 

 یتعاون، یمینکالس، یانهخاورم یرو یعتوسعه صنا، یرانیانا یرو یعگسترش صنا یتن شمش رو 2.320 هفته ینا یدر بوش رو

 رو شد.ببا عدم استقبال تقاضاکنندگان رو عرضه شد که قشم یرو یایذوب اح و ثامن زنجان یعادم یرو یدیتول

محصوالت  نینسبت تقاضا را در ب نیشترینسبت به عرضه، ب یبرابر 8/4 یبا تقاضاشرکت چادرملو  5SP(150×150شمش بلوم )

با  یشکاوه جنوب ک فوالد 5SP(150×150شمش بلوم )به  مربوط نسبت تقاضا به عرضه یهفته داشت. رده بعد نیعرضه شده ا

 بوده است. برابری   9/3نسبت 

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشته است. 33 با  فوالد مبارکه اصفهان Cورق گرم 

 

 پلیمریرینگ 

صنایع پایین دستی پتروشیمی با نرخ دالر   3/1ریال معادل 109.742قیمت پایه محصوالت پلیمری اعالمی توسط دفتر توسعه 

صد  شد به طوریکهدر شته اعالم  سبت به هفته گذ سنیین به جز پلی افزایش ن سبک فیلم و پلی اتیلن  وینیل کلراید، پلی اتیلن 

مواجه بودیم. بیشررترین و کمترین کاهش قیمت به ترتیب مربوط به پلی اتیلن قیمت  کاهشبا اکسررتروژن، در بقیه محصرروالت 

سنیین بادی با  9/1 ترفتاالت بطری با ست. با وجود افزایش حجم معامالت  33/0درصد کاهش و پلی اتیلن  درصد کاهش بوده ا

ها در بازار آزاد در طول هفته گذشررته موجب اثرگذاری بر روند خرید در بازار، رکود هم چنان بر بازار غالب اسررت. افزایش قیمت

 باشد.های پایه اعالمی در روز یکشنبه میرای ادامه این روند قیمتشد، با این وجود مهم ترین و اثرگذارترین سیینال ب

 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.

 

 

 

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

6/4 130.953 شرکت پلی پروپیلن جم EP548R پلی پروپیلن شیمیایی   

پلی پروپیلن شیمیایی     ZR230C  7/3 130.953 شرکت صنعتی نوید زر شیمی  

پلی پروپیلن شیمیایی   ZR340R 7/3 133.982 شرکت صنعتی نوید زر شیمی  

پلی پروپیلن فیلم   HP525J 3/3 122.537 شرکت پلی پروپیلن جم  

200پلی استایرن انبساطی  3/3 126.264 پتروشیمی تبریز   

پلی پروپیلن شیمیایی   EP440L 2/3 130.953 شرکت پلی پروپیلن جم  

1/3 116.616 پتروشیمی رجال RG1102XL پلی پروپیلن نساجی    



 

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

 درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی محصول

 36 130.953 شرکت صنعتی نوید زر شیمی  ZB332C پلی پروپیلن شیمیایی  

پلی وینیل کلراید   S57 35 90.700 پتروشیمی آبادان 

 31 130.953 شرکت صنعتی نوید زر شیمی ZR230C پلی پروپیلن شیمیایی  

پلی پروپیلن فیلم   HP525J 22 122.537 شرکت پلی پروپیلن جم 

پلی پروپیلن فیلم   ZH525J 19 122.537 شرکت صنعتی نوید زر شیمی 

200پلی استایرن انبساطی   14 126.264 پتروشیمی تبریز 

پلی پروپیلن شیمیایی   ZR340R 13 133.982 شرکت صنعتی نوید زر شیمی 

پلی پروپیلن شیمیایی   ZB332C 9 86.421 پتروشیمی اروند 

 

 

 رینگ شیمیایی

 در نمودار زیر حجم معامالت، عرضه و تقاضا در رینگ شیمیایی در مقایسه با هفته گذشته نشان داده شده است.
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 ایم.شیمیایی شاهد افزایش در میزان تقاضا و حجم معامله در هفته گذشته بودهدر رینگ 

قیمت پایه معامله با  درصد و یا 3با رقابت کمتر از  داشتند و مابقی محصوالتقیمتی  در این رینگ شیمیایی محصوالت زیر رقابت

 شدند.

 

 درصد رقابت نسبت به میانگین  قیمت پایه تولیدکننده نام محصول

 123 104.224 شرکت پتروشیمی شازند دی اتیل هیزانول

 47 227.297 پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص

 8 48.412 شرکت پتروشیمی شازند منو اتیلن گالیکول

 5 55.181 پتروشیمی برزویه آروماتیک سنیین

 3 65.286 پتروشیمی بندر امام زایلین مولوط

 

 

  های نفتیفرآوردهرینگ 

 

 

باشد. میلیون ریال می 1.788.076وکیوم 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 
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 رینگ صادراتی

 

 

 

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

ریال و  28.900ریال  و 30.000 با قیمت پایه و نفت جی عرضه شده توسط نفت پاسارگاد آبادان 6070به ترتیب مربوط به قیر 

 باشد.تن تقاضا می 7.500و  10.000حجم 

 

 

 رینگ کشاورزی

 هیچ معامله ای انجام نشد.در رینگ کشاورزی در طول هفته گذشته 

 

 انرژی

 :شودبه شرح ذیل ارائه می1398سال  ماه خرداد آخرهفته در معامالت بازار انرژی بررسی اجمالی 

 402حالل تن  6.371نها تکه در نهایت  بودتن محصول  397.362 رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضهدر هفته گذشته 

  .مورد معامله قرار گرفترینگ این در  یستونب یمیپتروش ینبرش سنی و  یستونب یمیپتروش ینتراف ،پاالیش نفت کرمانشاه
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 محصول معامله نشده است. * :

 است.** : محصول عرضه نشده 

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

0/00*50,558پاالیش نفت آبادان

36,40236,4020/00پاالیش نفت تهران

0/000/00**پاالیش نفت بندرعباس

0/00*50,558پاالیش نفت شیراز

**پاالیش اصفهان

**پاالیش نفت تهران

22,16123,7177/022/37پتروشیمی شیراز

22,16122,1610/002/37پتروشیمی فن آوران

22,16122,1610/002/37پتروشیمی زاگرس

22,16122,1610/002/37 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

49,89849,8980/00پاالیش نفت تهران

49,89849,8980/00ستاره خلیج فارس

49,89849,8980/000/00کرمانشاه

0/00*47,058پاالیش تبریز

47,05847,0580/000/00پاالیش شیراز

*47,058نفت ستاره خلیج فارس

47,94647,9460/000/00پاالیش اصفهان410

0/00*47,946پاالیش اصفهان406

55,03255,0320/000/00پاالیش اصفهان

55,03255,0320/00پتروشیمی بیستون

52,93552,9350/000/00پاالیش اصفهان

*52,935پتروشیمی بیستون

498,791,97675,79111,56910,031سایر

 کل معامالت 

انرژی
1,568,999,038132,97838,34534,726

ارزش معامالت 

کاهش جزیی 

داشته است.

32,10310,3849,519 حالل

402

404

502

503

519,937,410

آیزوریسایکل124,282,8805,1602,1202,120آیزوریسایکل

متانول171,172,7728,4998,8477,631متانول

254,814,00011,4255,4255,425نفتا

سبک

سنیین



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 
 

 بورسی

بورس  یعال یشورا یفرابورس به جلسه بعد هیبازار پا دیون جدقان یموضوع بررس

 یاهفته گذشته جلسه هیبازار پا ن،یرفع ابهامات  قوان یموکول شد. سازمان بورس برا

طور مکتوب نظرات به نیحوزه برگزار کرد که مقرر شد ا نیبا حضور نهادها و فعاالن ا

اقتصاد  ریخصوص وز نیا در شود. به سازمان و فرابورس اعالم یبررس یاعالم و برا

 نیا روزیدرباره دستور جلسه د شودیمحسوب م زیبورس ن یعال یشورا سیکه رئ

قرار گرفت  یجلسه مورد بررس نیدر ا هیبازار پا دیموضوع قانون جد ایآ نکهیشورا و ا

 یشورا یفرابورس به جلسه بعد هیبازار پا دیقانون جد یگفت: موضوع بررس ر،یخ ای

  شد. وکولبورس م یعال

 

ها و ناشران سازمان بورس درخصوص ابالغ قانون اون نظارت بر بورسمع ،یرامی حسن

به وزارت اقتصاد،  یرانیا یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیحداکثر استفاده از توان تول

 دیاز تجد هیسرما شیافزا یاتیمال تیقانون، موضوع معاف نیا یاز بندها یکی نکهیبا اشاره به ا

 نیا ه،یبازار سرما یهادستورالعمل و ابالغ آن به شرکت هیگفت: با تهها است، ییدارا یابیارز

ها قانون همه شرکت نیپرسش که بر اساس ا نیدر پاسخ به ا . ویشودیم ییاجرا ندیفرآ

قانون تجارت  141مشمول ماده  یهاموتص شرکت ایکننده استفاده تیمعاف نیتوانند از ایم

درباره  وی شود.یها را شامل ماساس همه شرکت نیو بر هم ستین 141ماده  یهاشرکت است، گفت: در متن قانون اشاره به

را مشوص  یکارو ، سازمان بورس ساز  یاتیسازمان امور مال یدستورالعمل با هماهنی نیشدن ا ییآن گفت: با نها ییپروسه اجرا

سپس آن را به شرکت ها ابالغ  انجام بدهند، دیرا با یماتقانون استفاده کنند چه اقدا نیخواهند از ایکه م ییهاکه شرکتکند یم

  .میکنیم

 

 



 

 بهتر گزارشیری که هایشرکت نوسان دامنه آن اساس بر که هستیم طرحی مطالعاتی مرحله در: گفت تهران بورس بازار معاونت

 درصد 10 بازار این نوسان دامنه نیست بعید یابد، افزایش باشند، داشته مناسبی وضعیت سوددهی لحاظ از و داشته تریشفاف و

 ترشفاف هایشرکت حضور با بیشتر نوسان دامنه با بازاری تشکیل سمت به تهران بورس سیاست: گفت پارچینی مهدی سید. باشد

 در باید پیشنهاد این است، یهاول مطالعات مرحله در طرح این. باشند داشته بهتری و مثبت گزارشیری عملکردی بعد از که است

 خواهد اجرایی بورس سازمان موافقت صورت در و شود ارائه بورس سازمان به سپس و مطرح تهران بورس شرکت مدیره هیات

 .بود خواهد بیشتر فعلی درصد 5 نوسان دامنه از مسلما ولی نداریم نظر مد را خاصی رقم فعال نوسان دامنه برای. شد

 

جلسه  یبرا وسناری تومانی گفت: دو 4.200درخصوص ارز  سران قوا یاقتصاد یشورا ندهینما

 4.200مطرح شده تا ارز  شنهادیپ نیاول ا یوسناری . درمطرح شده است ندهیروز پنجشنبه آ

قلم  4بجز  یعنی. ردیاز کاالها تعلق گ یاد معدوددبه تع یبماند ول یهمچنان باق یتومان

خارج  ستیل نیهم از ا ییریاقالم د ،یمشمول ارز دولت یکاالها ستیحذف شده از ل یکاال

حذف  یتومان 4.200داشت و ارز  مینوواه شتریب یبازار ارز کیدوم عمال  یوسناری در شود.

  خواهد شد.

 

 محصوالت شیمیایی

 ،یبه صورت کامال رسم ندهیچند هفته آ در :شرکت مدبران اقتصاد گفت رعاملیمد نژاد،یجواد عشق

 هیو بق شودیفارس انجام م جیخل نگیشده هلد رفتهیپذ یبورس یهاهمه شرکت یبرا یبازارگردان

از جمله  ییهاسهم ی. برااستفاده خواهند کرد دیامکان جد نیو درج هم از ا رشیدر شرف پذ یهاشرکت

 یزیر... برنامه و نکازرو ،یمثل لردگان، ممسن هیپا بازار یهابفجر، پترول و سهم ن،یمبفارس، پارس، 

شده در بورس، به عنوان  رفتهیپذ یهااز شرکت یصندوق بازارگردان بیترک .میدار یجهت بازارگردان یمفصل

  دارندگان سهام ممتاز آن است.

 

 غذایی

های تولیدکننده لبنیات )غشان، غشصفا، غپاذر، غفارس و غیلستا( خبر از شرکت

افزایش شیر خام قلم کاالی اساسی را )به دلیل  3درصدی در  20افزایش نرخ بیش از 

  ( اعالم کردند.های تولیدیو سایر هزینه

 



 

 تایرسازی

کنندگان و ای خطاب به مدیرعامل سازمان حمایت مصرفصنایع وزارت صمت در نامه معاون امور

ونهم تولیدکنندگان مهر تایید بر تفاهم اخیر انجمن صنعت تایر و مسئوالن دولتی در جلسات سی

و چهلم ستاد تنظیم بازار زد و از او خواست تا دستور اصالح قیمت تایرهای تولید داخل را مطابق 

ها به اجماع رسیده درصدی قیمت 22ه اعضای انجمن صنعت تایر که برای افزایش جلسصورت

  .بودند، صادر کند

 

 فلزات اساسی

هزار  100از  شیب افتیدر ماه گذشته موفق به در رانیفوالدساز ا یهاشرکت شود،گفته می

 یاسلب صادرات متقیاست!  یاند و روند تقاضا صعودشده نیاسلب از چ یتن سفارش صادرات

بر ارزش افزوده بوده و  اتیمال درصد 13است که شامل دالر  408حدود  نیدر بنادر چ رانیا

  .( دارددالر 383) لیاز اسلب برز یتربه تیباال، وضع تیفیبا توجه به ک

 

 به 98.3.19 تاریخ در وزیران محترم هیات جلسه به توجه ذوب آهن اصفهان اعالم کرد: با

 هزار هفتصد و میلیون یک تامین اجازه ایران معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان

 اصفهان آهن ذوب شرکت برای 98 سال پایان تا مزایده برگزاری به الزام بدون آهن سنگ تن

 سال 4 مدت به حداکثر آتی هایسال برای آن تمدید و است شده داده زیر شرایط تحقق با

 تولید درصدی 20 حداقل افزایش -1: است پذیر امکان زیر گانه 5 شرایط تحقق صورت در

 تنوع ایجاد طریق از افزوده ارزش ایجاد -3 تولید شده تمام قیمت کاهش -2 گذشته سال به نسبت 98 سال در آهن ذوب شرکت

 زغالسنگ معادن به هابدهی حساب تسویه -5 انسانی نیروی وریبهره نرخ افزایش -4 ریل تولید بویژه تولیدی محصوالت در

  کشور.

 

 هابانک

 هایمحدودیت لاعما دلیل به کشور این دولت از ایران ملت بانک دالری میلیارد 6/1 شکایت پرونده ادامه از پیشییری برای انیلیس

 .کرد موافقت ایرانی بانک این به غرامت پرداخت با غیرقانونی،



 

 یاداشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


