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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 شررررک 

 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 رعای  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 شرک  این. با سعه طریق از جدید م  تو

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

 به یافتن دسرر  دنبال به همواره که هسررتند مدیرانی ایران بیمه بورس کارگزاری مدیری  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 پیشرررف  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

 .اس  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 اس  که از آن جمله می

 

 :خدمات معامالتی 

  نام راییان در سامانه سجام؛بورسی و ثب  کد دریاف 

 های اولیه به صورت راییان؛خرید عرضه 

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

 های معامالتی؛ارائه توفیف 

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

 

 :خدمات اعتباری 

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

 های ویژه حمایتی از مشتریان؛ارائه اعتبار راییان در طرح 

 

 :خدمات آموزشی 

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

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

 ها و صنایع؛های آموزشی آشنایی با شرک برگزاری کارگاه 

 



 

 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

درصدی  6بازار سرمایه طی معامالت سومین هفته از فصل تابستان روند نوسانی را به نمایش گذاش . پس از ثب  رشد حدود 

ای از تقاضا گیری جبهه تازهدر واقع، پس از شکلشاخص در روزهای ابتدایی تیر ماه، بازار مسیر استراحتی را در پیش گرفته اس . 

ها به تدریج در بازار آشکار ، تردیدها نسب  به روند آتی قیم کل شاخص ماهانه و رکوردشکنیهای در واکنش به انتشار گزارش

ها داد. نتیجه این های محدود و مقطعی و بروز روند زییزاگی در قیم شتابان شاخص جای خود را به اف  رشد شد و در پی آن

البته در گزارش هفته گذشته نیز به این نکته اشاره شد که  .توان در برآیند تقریبا صفر شاخص کل مشاهده کردتحرکات را می

عامل در بروز رفتار نوسانی بازار موثر بوده که در  5احتماال روند نوسانی شاخص در هفته سوم تیر ماه ادامه داشته باشد. به نظر 

 ادامه بطور مفصل درخصوص این دالیل بحث خواهیم کرد.   

های روزه ایران به طرف 60ای که گذش  مهل  الملل جستجو کرد. در هفتهدلیل نوس  را باید در حوزه سیاسی و روابط بین

اروپایی در راستای برآورده کردن انتظارات برجامی، خاتمه یاف . بر این اساس، کاهش تعهدات از سوی ایران وارد فازم دوم شده 

، ضمن تاکید بر ادامه روند کاهش کشورمان وزیر امور خارجه معاون سیاسی ایی شد. همزمان،رونم %3.67سازی باالی غنیو از 

اش خبر جمهور کشورمان با همتای فرانسویوگوی سازنده رئیستعهدات برجامی، از ایجاد زمینه برای دور جدید مذاکرات در گف 

 ای شده اس .ورود نقدینیی تازه نفس به تاالر شیشهگذاران شده و مانعی برای این وضعی  موجب سردرگرمی سرمایهداد. 

دهد طی دو هفته اخیر فاصله ها نشان میبررسیعامل دوم مرتبط به کاهش نرخ ارز اس  که به نوعی سبب مهار تورم شده اس . 

اما در حوزه اقتصاد  .س گذاران به این بازار اتوجهی سرمایهدهنده کمتومان بوده که نشان 300بین سقف و کف نرخ دالر کمتر از 

 های اخیر، گزارش تورم خرداد ماه منتشر شد.داخلی طی هفته

 15درصدی کمترین افزایش در  0.8تورم ماهانه در خرداد با ثب  رشد طبق آخرین اطالعات ارائه شده توسط مرکز آمار ایران،  

درصد را  3.5ماه رقمی معادل  ماه اخیر را رقم زده اس . این در حالی اس  که متوسط تورم ماهانه طی یکسال منتهی به خرداد

گذاران و رسد خروج نقدینیی از بازار ارز و در نتیجه تعدیل انتظارات تورمی، سبب کاهش انتظار سرمایهبه نظر میدهد. نشان می

  .گران بورسی شده اسمعامله

 



 

ای به گران عموما عالقهگردد. طیفی از معاملههای بورسی و فرابورسی باز میدلیل سوم به سرع  گرفتن برگزاری مجامع شرک 

دهند در راستای عدم بلوکه شدن نقدینیی، )نقدینیی ناشی از تقسیم سود( دارایی خود را حضور در مجامع نداشته و ترجیح می

نند. البته تجربه نشان داده در سهام بنیادمحور، حضور در مجامع اثر مثبتی بر دارایی سهامداران پیش از برگزاری مجامع نقد ک

 ها شده اس .مدتی عاملی برای سرکوب قیم گران کوتاهداشته اس  اما به هر جه  این طرز تفکر در معامله

شی از نقدینیی بازار به سم  سهام کوچک با زمینه گیرد، حرک  بواما عامل اثرگذار چهارم که به نوعی از دالیل دییر نشات می

مدتی در مسیر خرید بازی اس . عدم حرک  سهام بزرگ موجب شده تا بوشی از نقدینیی بازار به دید کسب سود کوتاهسفته

بنیادی الیق رشد سهام کوچک قرار بییرند. در ظاهر این رخداد مشکلی ندارد اما متاسفانه در این مسیر برخی از نمادها که از نظر 

 اند. گونه پیدا کردهنیستند، وضعی  حباب

گذاران بنیادی منتظر های فصلی، سرمایهبا اتمام فصل بهار و نزدیک شدن به موعد ارائه گزارش ،رسیمدر نهای  به دلیل آخر می

ای های بورسی از اهمی  ویژهرک ش 98ها برای تومین سودآوری سال هستند. انتشار این گزارشای دورههای مالی انتشار صورت

های بورسی در صنایع موتلف اس  که برآورد نسبتا های بسیار خوب ماهانه شرک برخوردار اس . نقطه روشن ماجرا، گزارش

ام دهد. اما در نقطه مقابل، ابهام در میزان رشد بهای تمای به سهامداران میهای تولیدی تاالر شیشهدقیقی از میزان فروش بنیاه

 های مالی مطرح اس . ترین عامل ریسک سودآوری در صورتعنوان مهم شده به

چه  روزهای گذشته، مثال خوبی برای توضیح هر طیهای سیمانی های مالی اولین فصل سال برای برخی شرک انتشار صورت

جاری نسب  به مدت مشابه های سیمانی در فصل نوس  سال بیشتر موضوع بهای تمام شده اس . در حالی که فروش شرک 

ها نشان داد اثر مثب  این رخداد ذیِل رشد ماهه برخی از شرک  3که گزارش  اس  سال گذشته جهش معناداری را تجربه کرده

 بهای تمام شده ناشی تورم سوخ  شده اس .

اس ، رشد بهای تمام شده  ی آتیهاگذاری در بورس یک امر پیشنیر و منطبق بر انتظارات سودآوری در سالاز آنجا که سرمایه 

گذاری سهام را دستووش تغییر تواند معادله قیم گذاران، میو کاهش میزان سودآوری فصلی نسب  به انتظارات فعلی سرمایه

 ها داشته باشد. کند و اثر منفی خود را بر قیم  سهم

تری دارند، های سیمانی که وضعی  مطلوبد در شرک البته این وضعی  در کلیه صنایع حاکم نیس  و حتی این انتظار وجود دار

صنایع طی دوره  سایر های سیمانی و چه درچه در شرک  تری را داشته باشیم. ضمن اینکه افزایش نرخ فروشگزارش قابل قبول

باب  خیلی نیرانی از این ماهه نمایان خواهد شد و  6دوره  ماهانه )تیر ماه( و هایخرداد ماه قطعی شده و اثر این رویداد در گزارش

های روند صعودی را حفظ نیس . در مجموع باید گف  که بازار مدتی اس  از ریل اصلی خود خارج شده اما حضور نقدینیی پایه

 کرده اس .

 

 

 



 

 آنچه در بازار گذشت ...

هفته گذشته با ثب  رشد اندک طی « شاخص بورس اوراق بهادار»رویم که در شرایطی به مصاف معامالت هفته چهارم تیر ماه می

واحدی که در انتهای هفته دوم تیر  248.944واحدی پیشروی نمود. این رقم در قیاس با عدد  249.622واحدی تا ارتفاع  678

دهد. به لحاظ تکنیکی تغییر با اهمیتی در شاخص رخ نداده اس . درصدی را نشان می 0.27ماه به ثب  رسید، رشد محدود 

کند. با این حال عدم تکمیل الیو و روند نوسانی یی منفی به عنوان یک ابر سیاه باالی سر اندیکاتورها خودنمایی میکماکان واگرا

سازد که بازار در حال بی اثر نمودن اثر واگرایی بوسیله اتالف زمان اس . با توجه به روشن نبودن فعلی این ذهنی  را متبادر می

 باشند.ر واحد، مهمترین سطح حمایتی و مقاومتی شاخص میهزا 265و  239سطح  2وضعی  آتی، 

بر اساس این گزارش،  تری را ثب  کرده اس .کارنامه قویکه  را داریم «وزنهم»شاخص در متغیر با اهمی  دییر بازار سرمایه، 

رد. در نتیجه باید گف  واحدی پیشروی ک 61.809واحدی آغاز نمود و تا ارتفاع  59.873وزن کار خود را در ارتفاع شاخص هم

داشته  Ifexای به و در انتها اشاره درصد( بوده اس   3.23واحد )معادل  1.936وزن در این هفته برابر با بازدهی شاخص هم

واحدی آغاز به کار کرد  3.213باشیم که تا حدودی مشابه با شاخص کل رفتار کرده اس . شاخص فرابورس ایران در حالی با رقم 

تیر  سومدر هفته  Ifexواحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داش  که بازدهی  3.254یان هفته در ارتفاع که در پا

 درصد( بوده اس .   1.28واحد )معادل  41ماه 

 پیش بینی بازار:

کند که تا پایان نوستین ماه از فصل تابستان رسیم. بازار سرمایه در حالی روند نوسانی را تجربه میبینی بازار میاما به بوش پیش

کنند، انتظار ماهه ابتدای دوره را در تیر ماه منتشر می 3ها گزارش عملکرد تنها چند روز باقی اس . بنابراین از آنجایی که شرک 

 ها باشیم. برخی از شرک  یک شدن به انتهای این ماه، به مرور شاهد انتشار گزارشرود با نزدمی

کنند ! اما به هر جه  ها را به روزهای پایانی مدت زمان مجاز برای ارائه گزارش، موکول میالبته اکثر ناشرین، زمان انتشار گزارش

گیری گذاران بزرگ بورسی، نقش موثری بر جه از سرمایهاطالعات این گزارش عالوه بر مشوص کردن انتظارات قشر وسیعی 

تر گرفته گران شکل منطقیشود از ابتدای هفته جاری، به مرور رفتار معاملهبینی میبنابراین پیش .ها در بورس خواهد داش قیم 

دی بهبود یاف  و شاخص کل تا یک خصوصا که در بازار روز چهارشنبه تقاضا تا حدوتری را شاهد باشیم. و در نتیجه بازار متعادل

 هزار واحدی پیشروی نمود. 250قدمی سقف 

ساز رشد افسارگسیوته و تشکیل حباب در برخی از سهام بازان با ایجاد تقاضای غیرعادی، زمینهاما یک توصیه : این روزها سفته 

جانات کاذب پرهیز کنید، ثانیا به سم  سهامی که گذاری اوال از هیشود برای خرید و سرمایهاند. لذا توصیه میکوچک بازار شده

 ریسک به ریوارد منطقی دارند، حرک  کنید. 

 

 



 

 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 هابررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 بررسی ارزش معامالت هفته

 تاریخ
ارزش کل معامالت 

 )م.ت(

معامالت خرد 

 بورس )م.ت(

معامالت خرد 

 فرابورس )م.ت(

معامالت خرد 

 کل )م.ت(

بلوک و اوراق 

 )م.ت(

15/04/1398 2012 896 238 1134 878 

16/04/1398 1622 760 181 941 681 

17/04/1398 2555 1024 293 1317 1238 

1398/04/18 2057 1022 262 1284 773 

19/04/1398 2056 943 332 1275 781 

 4351 5951 1306 4645 10302 جمع کل

 3224 4523 819 3704 7747 هفته گذشتهکل جمع 

 870 1190 261 929 2060 ارزش معامالت روزانه میانگین

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 هفته گذشته
1937 926 205 1131 806 

 ٪8 ٪5 ٪28 ٪0 ٪6 اختالف )درصد(

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 21/04/1398تا تاریخ  15/04/1398از تاریخ  هاشاخص

 ٪27/0 678 249.622 248.944 بورسشاخص کل 

 ٪3/23 1.936 61.809 59.873 وزن(شاخص کل )هم

 ٪1/28 41 3.254 3.213 شاخص فرابورس



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 5.951بورس و فرابورس رقمی بالغ بر بازار  2کنید، ارزش معامالت خرد هفته گذشته در مطابق با جداولی که در باال مشاهده می

میلیارد تومانی )میانیین ارزش  1.190میلیارد تومان بوده اس . اگر این رقم را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به عدد 

 5ه، رشد میلیارد ریالی در هفته دوم تیر ما 1.131رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معامالت روزانه معامالت روزانه( می

 دهد.درصدی را نشان می

میلیارد تومانی قرار دارد و تا مادامی که این سطح حفظ شود، نیرانی خاصی از  1.000کماکان ارزش معامالت در سطوح بیش از 

 مدتی( صعودی نیس . باب  تداوم روند )میان

ر، نیاز به ورود نقدینیی بیشتر و رشد ارزش معامالت تر هم اشاره شد، بازار برای ثب  رکوردهای باالتبا این حال همانطور که پیش

هایی نظیر وخارزم، و تک سهم« پتروشیمی»، « بانکداری»، « خودروسازی»، « فلزات اساسی»صنع   4دارد. طی هفته گذشته، 

 وامید و سمیا بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند.

 

 

 

 
 



 

 مجله خبری

  سیاسی

عباس  ،ییاروپا یبه کشورها رانیروزه ا 60مهل   افتنی انیپاهمزمان با  

سازمان  یسونیو یوزارت خارجه و بهروز کمالوند یاسیمعاون سی عراقچ

 یسازیغن 3.67 زانیامروز از م ی در نشس  خبری اعالم کردند:اتم یانرژ

ما خواهد بود و امروز  زایغلظ  بر اساس ن زانیکرد و م میخواه عبور ومیاوران

به  فیظر یاز سو ینامه ا اهد افتاد.اتفاق خو یرسم موضوع به طور نیا

که از برجام درباره  ییشود و به صراح  بندها ینوشته شده و ارسال م ینیموگر

بل از برجام تحقق ما و فروش نف  ق های خواسته که آنجا ازروزه اعالم خواهد شد.  60مهل   کیعدم تعهد ما به غلظ  برجام و 

روند به خاتمه حضور ما  نیحفظ برجام اس  و ممکن اس  ا یدر راستا رانای تعهدات کاهش روند .میداریگام دوم را برم افتهین

 .میداد لیتحو رانیدر ا شانندهیبه نما شودیم میکه به آژانس تسل DIQ رییدر حال حاضر رونوش  تغ شود. یدر برجام منته

 اگر. میراه حل برس کیوجود دارد که در گف  و گوها به  ییها نهیزم .جمهور کشورمان سازنده بود سییماکرون با ر یتماس تلفن

به  نستکسیا. میکنند، ما امروز وارد مرحله دوم نشده بود نیمارا تأم یتوانسته بودند خواسته ها نستکسیا قیها از طر ییاروپا

 یاز نظر درآمد نکهیهم ا دهیطول کش ادیز یهم از نظر زمان کنیو اروپا خوب اس ، ل رانیا یتبادالت تجار هیو پا ییعنوان گام ابتدا

 رانیا یهم برا یاز نظر اقتصاد یستیبا کنیکم گرف  لدس  دیرا نبا نستکسیا یاسیس  یاهم البتهاس . نداشته  یا دهیچندان فا

حضور داشته  توانندیها هم م ییکایباشد آمر ازیوجود دارد، اگر ن 4+1ما و  نیکه ب یی: گفتیوهاعراقچی گف  داشته باشد. دهیفا

 .اس  ریها امکان پذ میتحر نیباشند به شرط برداشت

 وزارتوانه این. شوند متحد برجام حفظ برای تا خواس  ایران ایهسته توافق در باقیمانده کشورهای از روسیه خارجه امور وزارت

 ایران ایهسته توافق حفظ برای هاتالش پیوستن هم به ضمن تا خواهدمی برجام شرکای از مسکو»: کرد تأکید ایبیانیه انتشار با

 .«بردارند گام

  

اعالم کرده  رانیا یدر واکنش به گام دوم کاهش تعهدات برجام زهیکاخ ال

 حل و فصل اختالفات در برجام فعال نوواهد شد. سمیمکان

بوده و منجر به اعمال دوباره  یااز توافق هسته یماشه، بند زممکانی 

 .شودیم رانیا هیسازمان ملل عل یهامیتحر

 

 



 

   

 که پذیریم می: گف  ماکرون امانوئل ایران، با فرانسه جمهور رئیس تماس در

 اما. اس  نبوده کارآمد و موفق آمریکا های تحریم جبران برای اروپا اقدامات

 پایان. گیریم می بکار برجام حفظ و موضوع این جبران برای را خود تالش همه

 . بود خواهد بار تاسف اقدامی و جمعی دسته شکس  به اقرار معنای به برجام

 کمک زدایی تنش به و حفظ برجام تا کرد انتواب باید را دوم مسیر بنابراین

 خواس  مسیر در ویژه به را هایش تالش مسیر این در اس  آماده فرانسه و شود

 .کند دوچندان اس ، اقتصادی جنگ این در بس آتش که ایران

 در خود های مسوولی  به اروپا اتحادیه. اس  آن حفظ برای و برجام چارچوب در کامال ایران اخیر اقدامات: گف  روحانی دکتر

 ایران بین حرک  یک برای آغازی تواند می ها تحریم کلیه توقف.کند عمل متحد ملل سازمان قطعنامه و المللی بین معاهدات برابر

 روز 9 تا را هاطرف همه بین گفتیو سرگیری از شرایط تا کردند توافق مکرون و روحانی طرفین تماس این پایان در. باشد 5+1 و

 .کنند بررسی دییر

 کردیم. برای عبور سازیغنی درصد 3.67 از :ی گف اتم یسازمان انرژ یسونیو

 .میکردیارائه م یاتم یانرژ یالملل نیرا به آژانس ب یفن راتییتغ دیکار با نیا

 یدرصد غن 3.67کنند که طبعاً ما از  یرگی نمونه اس  قرار آژانس کارشناسان

 شیو افزا« IR2M» ای« IR2» یوژهایفسانتری دوباره نصب .میعبور کرده ا یساز

مطرح در  یهانهیگز یریرا از د یساز یغن یفعال در آبشارها یوژهایفیتعداد سانتر

ما  ازنی مورد اکنون درصد 20 ی می دانیم. سوخ گام سوم کاهش تعهدات برجام

 زیباالتر ن یهانهیدرصد و گز 20 یساز غنی .میکار ندار نیا یبرا یمانع و مشکل چیه م،یکن دیآن را تول میاما اگر بوواه س ،ین

 ییریاس  سراغ اقدام د ییرید  یکشور قابل ازیاکنون که ن س یو قرار ن شودیخودش اجرا م یدر جا کیهر  یمطرح اس  منته

با رفتن به جلو و به سم   تواندیندارد اما در بلندمدت م یمشکل یریاقدامات ما در بازگش  پذ مهستی مطمئن اکنون .میبرو

 تر شود.کار سو  شتر،یب یهانهیگز

 آمریکا خارجه وزارت در آگاه مقام سه دهدمی نشان پولیتیکو گزارش. بدهد را ایران از نف  واردات اجازه چین به دارد قصد آمریکا

 وزارت در همکارانش و هوک برایان. کند ایران از نف  خرید تحریم از معاف را چین دارد قصد جدی طور به آمریکا گویندمی

 ایران نفتی صنایع در ایران، به نقدی پرداخ  جای به چین تا کرد استفاده توانمی اوباما 2012 قانون از اندگفته خارجه

 به اندکرده اعالم چینی مقامات اسپوتنیک نوشته به اما. داد تعمیم چین به را معافی  توانمی ترتیب بدین و کند گذاریسرمایه

 یعنی خود مقصود به نتوانسته ترامپ دول  که باشد دلیل این به شاید و روندنمی ایران علیه جدید هایتحریم بار زیر وجه هیچ

 بندر در ایران از را خام نف  بشکه میلیون یک محموله ژوئن 20 تاریخ در چین شودمی گفته. برسد ایران نف  صادرات کردن صفر

 .گرف  تحویل ژو جیان

 



 

 اقتصادی

ها در بانک یگذارهسرمای :ی گف معاون نظارت بانک مرکز 

که تا  هاییبانک مدیران اس . یرقانونیغ یبانک ریغ یها یفعال

 یو واگذار یداردر خروج از بنیاه یعملکرد قابل قبول 98پایان سال 

عضوی  در  یالزم برا یهاباشند، فاقد صالحی اموال مازاد نداشته 

 .شوندیها اعالم مبانک یسم  مدیرعامل یهیأت مدیره و یا تصد

 طبقارسال شد. یاتیمال یهااعمال مجازات یبانک برا 22 اطالعات

 درصد 23.1 با 97 سال پایان در نقدینیی میزان مرکزی بانک آمار

 .اس  رسیده تومان میلیارد 690 و هزار 265 به درصدی 24.1 رشد با پولی پایه حجم و تومان هزار 890 و هزار 1.882 به رشد

 داریثبات بازار ارز پا نکهیا انیبا ب یمقام مسئول در نظام بانک کی 

اس  و  یکشور در حد مطلوب یاسکناس ارز ریخواهد ماند، گف : ذخا

در  یکشور وجود ندارد.صالح آباد یازهاین نیدر تأم یمشکل چیونهیه

ما  ینیب شیامسال پ لیکرد: در اوا دیاز سونان خود تاک ییریبوش د

همانطور که مشاهده  زیبود که ثبات در بازار ارز حاکم شود و اکنون ن نیا

ثبات بازار ارز در حال حرک   لیر یاتفاق رخ داده و ما رو نیا شودیم

 صالح .ابدی امهثبات اد نیاس  که ا نیما ا ینیب شیو البته پ میهست

سال  یمشکل ارز نیبا کمتر ها یرغم محدود یگف : امسال عل یآباد

دور  اتیاند از تجربکرده و توانسته دایخود را پ ریمس ریسال اخ کیکرد چرا که صادرکنندگان در طول  میخواه یرا سپر یجار

به لحاظ  میتالش دار نکهیضمن ا .بازگردانندبهره گرفته و صادرات خود را انجام و ارز حاصل از آن را هم به کشور  هامیتحر یقبل

 .میکن  یریرا مد طیکرده و شرا نیخود را تأم یالیو ر یمنابع ارز ینیینقد

 18واگذاری  همچنین و درصدی نرخ تورم 0.8 وزیر اقتصاد از کاهش 

شرک  دولتی طی روزهای آینده خبر داد و اعالم کرد: اخذ مالیات از 

خریداران سکه آغاز شده و اخذ این مالیات کاماًل قانونی اس ، چراکه 

شود و قانون مالیات بر براساس قانون مالیات بر عملکرد گرفته می

فرهاد دژپسند  .عملکرد کامالً متعلق به عملکرد افراد در گذشته اس 

های سودآور را تاکید و اصرار ما این اس  که امسال شرک گف : 

های گذشته نشان داده واگذاری به صورت واگذار کنیم و تجربه دوره

وزیر امور اقتصادی و دارایی  .ها صرفًا به صورت نقدی باشدنقد و اقساط چالش برانییز اس ، به همین دلیل قرار اس  واگذاری

گذاری برخوردارند و گف : با توجه به اینکه مبلغ برآوردی دانس  که از جذابی  الزم برای سرمایه ها را نفتی و گازیعمده شرک 

توان با تشکیل کنسرسیوم از چند تعاونی برای خرید آنها اقدام کرد. اعتقاد ما این اس  که این کار به ها باالس  میاین شرک 

 .واهد کردگیری اقتصاد مردم بنیان و واگذاری واقعی کمک خشکل

 



 

 بازارهای جهانی
 نام مواد 15/04/1398 21/04/1398 تغییر هفتگی

 نف  5/64 9/66 7/3٪

 طال 1399 1416 1/2٪

 بیل  425 425 0/0٪

 مس 5897 5959 %1/1

 روی 2410 2436 %1/1

 آلومینیوم 1803 1828 1/4٪

 سنگ آهن 113 119 5/3٪

 سرب 1878 1979 4/5

 متانول 262 260 -%0/8

بازارهای جهانی با وجود آنکه آغاز چندان جالبی نداشتند اما در روزهای پایانی هفته بواسطه رسیدن برخی اخبار مثب  موفق 

 شدند روند متفاوتی را به نمایش بیذارند. در ادامه نیاهی به اخبار تاثیرگذار در رشد بازارها خواهیم داش :

 ریسک و نبوده خوشبین گذشته ماه اشتغال مطلوب های داده به گف : چندان کاآمری مجلس در رزرو فدرال رییس پاول، * آقای

 نزولی دالر و شده امیدوار بهره کاهش نرخ به بازار تا شده باعث موضوع این نیس . تورم از هم خبری و بوده باال همچنان اقتصادی

 شود.

 %0.1  یعنی خود قبلی سطح در ماهانه تورم شاخص: شد منتشر آمریکا در (CPI) کننده مصرف بوش تورمى هاىهزینه * آمار

 %1.6 به انتظارات همانند نیز ساالنه تورم .برسد %0.3 به توانس  انتطارات از فراتر اندکی ماهانه خالص تورم همچنین .ماند باقی

 منتشره آمار طبق اینکه به توجه با .رسید %2.1 به رشد %0.1 با ساالنه خالص تورم .شد مواجه اف  با June ماه به نسب  و رسید

 نرخ کاهش برای انتطارات و ندارد وجود فعلی شرایط در بهره نرخ افزایش برای دلیلی لذا نبودیم محسوسی تورمی رونق شاهد

 (دارند معکوس رابطه آمریکا بهره نرخ با هاکامودیتی)اس .  گرفته بیشتری قوت آمریکا بهره

 اس . واردات شده مواجه درصدی 1.3 اف  با گذشته ماه به نسب  صادرات :شد  اعالم چین تجاری تراز و واردات و صادرات * آمار

 به کشور این تجاری تراز نهایتا واردات و صادرات آمار به توجه اس . با شده درصدی روبرو 7.3 اف  با گذشته ماه به نسب  نیز

 . اس  یافته خوبی افزایش بینی پیش به نسب  همچنین و گذشته ماه به نسب  که رسید دالر میلیارد 50.98

نیس .  کافى این اما داشتیم چینى هاىطرف با اى سازنده و موفق دیدارهاى :گف ( سفید کاخ تجارى مشاور) کودالو * لرى

 تداوم حول تضمین ارائه به حاضر نرسیم. آنها توافق تجارى به چین با هیچوق  اس  ممکن و مانده باقى زیادى بنیادى مشکالت

 به میل طرف دو اند. فعالنکرده هم شروع را کشاورزی ما محصوالت خرید حتى نیستند. آنها آمریکا کشاورزى محصوالت از خرید

 داد انجام بهره نرخ در گذشته سال که افزایشى تمام باید رزرو اند. وی همچنین گف : فدرالکرده ابراز را رو در رو دیدارهاى

 بییرد پس کامال ( را0.5%)



 

 نفت

تولیدکنندگان متوالی و تعطیلی  هفته چهارمین برای آمریکا نف  ذخایر طی هفته گذشته به دالیلی نظیر کاهش نف  قیم 

تا روز پنجشنبه شرک  های نفتی فعال در خلیج مکزیک به دلیل افزایش یاف .  آمریکایی در خلیج مکزیک به دلیل وقوع طوفان

 احتمال وقوع طوفان باری، بیش از یک میلیون بشکه از تولید خود را کاهش داده اند. 

در حالی که طوفان »بانک ای ان زد در یادداشتی نوش :  .کیلومتر در ساع  برسد 119پیش بینی شده که سرع  طوفان باری به 

 «.مکزیک تولید نف  را موتل کرده و ذخایر نف  آمریکا همچنان در حال کاهش اس  رشد قیم  نف  ادامه دارددر خلیج 

جوالی برای چهارمین هفته متوالی  5بر اساس اعالم انستیتوی نف  آمریکا، میزان ذخایر نف  خام این کشور در هفته منتهی به  

 .میلیون بشکه ای مورد انتظار تحلیلیران اس  3.1برابر کاهش  3رقم بیش از  میلیون بشکه کاهش داشته اس . این 9.5به میزان 

با توجه به اینکه هنوز امکان رویارویی نظامی تمام عیار وجود »ادوارد مویا، تحلیلیر بازار نف  در موسسه اوآندا در نیویورک گف : 

 «.شده نف  باال برودای موجب شده تا قیم  تمام دارد، افزایش قابل توجه هزینه های بیمه

 فلزات رنگین

نشینی فلزات رنیین در نیمه دوم هفته عالوه بر جبران اف  روزهای ابتدایی، موفق شدند رشد محدودی را به نمایش بیذارند. عقب

 نشان بلومبرگ هایها را داشته اس . دادهشاخص دالر و عواملی که در ابتدای این بوش اشاره شد، بیشترین تاثیر در بهبود قیم 

 قبل هفته چند رقم این. اس  رسیده %50 محدوده به رزرو فدرال جاری ماه نشس  در دالر نرخ بهره کاهش شانس که دهدمی

 بود.  %25 تنها

داری را در فلزات رنیین البته کماکان نیرانی از باب  کُند شدن اقتصاد جهانی به قوت خود باقیس  و بعید اس  که رشد دامنه

 هفته 2 طی میالدی، وضعی  2019 سال در موجودی مس نزولی روند وجود با که دهدمی نشان هاباشیم. ضمن اینکه داده داشته

 هستیم. دنیا LME انبارهای در مالحظه قابل جهش از ناشی موجودی درصدی 6 رشد شاهد و کرده تغییر اخیر

 سنگ آهن –فوالد 

 بنادر در موجودی نزولی روند چراکه اس  آهنسنگ کمبود نیرانکماکان  بازارآهن و فوالد هم وضعی  بد نیس . حوزه سنگدر 

. در اس  رسیده تن میلیون 116 بهدرصدی  17.8ماه اخیر با اف   3ادامه دارد. در کشور چین موجودی طی  استرالیا و چین

آهن . بنابراین کاهش موجودی انبارها نرخ سنگاس  رسیده تن میلیون 6.1 بهدرصدی  19.7استرالیا نیز موجودی بنادر با کاهش 

 را افزایش داده و همین عامل مانع از کاهش نرخ فوالد شده اس .



 

    هابررسی گزارش عملکرد شرکت



 

 



 

 



 

 و انرژی کاالبورس 1398سال ماه  تیرسوم گزارش معامالت هفته

 رینگ صنعتی 

مولوط شرک  ذوب آهن اصفهان از تقاضا رو به رو بود به طوری که سبد تیرآهن با فشار  در ابتدای هفتهبازار محصوالت فوالدی 

جدد نرخ ها بودیم و تیرآهن متوسط شاهد کاهش م ،تومان گذش  اما در ادامه در آخرین روز معامالتی این رینگ 4.000مرز 

تبع کاهش نرخ شمش . قیم  پایه محصوالت فوالدی به همراه بودتومان کاهش  57 با  میانییننسب  به روز قبل به طور  ذوبی

نسب  به هفته درصد  5ورق گرم حدودو  درصد 5/1و میلیرد تیرآهن  یهپا یم قدر هفته دوم تیرماه کاهشی بودند؛ خوزستان 

درصد  45. البته با وجود کاهشی بودن قیم  پایه ورق، این محصول با تقاضای قابل توجه رو به رو و تا حدود قبل کاهش داش 

 مواجه گردید.ن هفته با اندکی افزایش در نرخ اینیز نسب  به قیم  پایه رقاب  شد. شمش بلوم 

خورد که بورس کاال رقم  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 101.404از  شیعرضه ب 19/04/98 شنبهچهاربه  یدر هفته منته

از کمتر تن  136،037که تن بود  75.174معامله شد  یدر تاالر صنعت تایکه نها یالبته رقمهفته قبل بود،  کمتر ازتن  133.432

 روبرو گش . تن  265.040 یی معادل با و با تقاضاهفته قبل بود 

 * : محصول معامله نشده اس .

 ** : محصول عرضه نشده اس .

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(
حجم  تقاضاحجم عرضه

حجم 

معامله 

شده

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

میانگین 

معامله

درصد رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت پایه

5/03-37.81855.13045/78فوالد مبارکه اصفهان363.151.6906.60016.0606.600HBورق

**فوالد خوزستان

**آهن و فوالد ارفع

1/50-31.47935.46612/67مجتمع ذوب آهن فوالد خزر

1/50-31.47935.04011/31فوالد کاوه جنوب کیش

1/50-35.37038.8709/89ذوب آهن اصفهانتیرآهن

1/50-35.37037.3915/71ذوب آهن اصفهان

1/50-35.37038.8919/95فوالد آذربایجان

1/50-35.37038.6529/28مجتمع فوالد خراسان

1/50-35.37037.8927/13تولیدی فوالد سپید فراب کویر

233.141233.6440/225/34آلومینیوم ایران

221.448222.150آلومینیوم المهدی

261.308261.308آلومینیوم ایرانبیل 

0/17-672.803672.8030/00ملی مسکاتد

0/14-*695.579ملی مس

0/14-695.579695.5790/00گیل راد شمال

0/14-695.579695.5790/00دنیای مس کاشان

*695.579گروه صنایع کابلسازی افق البرز

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
4.008.600.776101.404265.04075.174

ارزش معامالت 

66 درصد 

کاهش داشته 

است.

مقاطع موتلف

1.744.908.94645.914155.76045.694میلیرد/تیرآهن
سبد میلیرد

527.735.00015.00081.00015.000شمش

مفتول

شمش 
666.970.8003.0204.9002.960آلومینیوم

518.884.56024.2404.1401.760مس



 

که این رقم نسب  به  بود فوالدیتن محصوالت  514.67 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

درصد کاهش  داشته اس . 67هفته قبل حدودا   

سازند ، یسپنتا رو، یانهخاورم یرو یعتوسعه صنا، یرانیانا یرو یعگسترش صنا یتن شمش رو 1.510 هفته ینا یدر بوش رو

تن شمش روی  40عرضه شد که تنها  بافق یذوب روو  تال یذوب رو، ثامن زنجان یعادم یرو یدیتول یتعاون، زنجان یرو

 مورد معامله قرار گرف . یرانیانا یرو یعگسترش صنا

 نینسب  تقاضا را در ب نیشترینسب  به عرضه، ب یبرابر 63/7ی با تقاضا مجتمع فوالد خراسان  A3-14تا28 یلیردسبد م

فوالد کاوه  5SP(150*150شمش بلوم )به  مربوطنیز  نسب  تقاضا به عرضه یهفته داش . رده بعد نیمحصوالت عرضه شده ا

 بوده اس . برابری   7/5با نسب  یش جنوب ک

  .اس  داشته رینگ این در را رقاب  درصد بیشترین پایه قیم  به نسب  رقاب  درصد 46 با اصفهان مبارکه Bگرم ورق  

 

پلیمریرینگ   

درصد  2ریال با  113.357با قیم  دالر قیم  پایه محصوالت پلیمری اعالمی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی 

 14/0درصدی و پلی اتیلن سنیین بادی با افزایش  8اعالم شد. اکریلونیتریل بوتانول با افزایش  15/04/1398افزایش در روز 

 زایش نرخ را داشتند.درصدی به ترتیب بیشترین و کمترین اف

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



 

 

با وجود افزایش ارزش معامالت و حجم تقاضا همچنان نمی توان به خروج از رکود امیدوار بود. تا زمانیکه قیم  دالر نیمایی باعث 

 بازار توانایی خروج از رکود را ندارد.شود افزایش قیم  های پایه می

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

 

 بیشررترین نسررب  تقاضررا به عرضرره در میان محصرروالت پلیمری عرضرره شررده به ترتیب در جدول زیر ارائه شررده اسرر .

 

 

 

 

 

 

عرضهنسبت تقاضا بر  قیمت پایه پتروشیمی محصول  

 4 127،833 شرک  پلی پروپیلن جم EP548Rپلی پروپیلن شیمیایی 

 4 127،833 شرک  صنعتی نوید زر شیمی ZR230C  پلی پروپیلن شیمیایی 

 4 113،024 پتروشیمی رجال RG1102XL پلی پروپیلن نساجی 

1102 پلی پروپیلن نساجی   3 113،024 پتروشیمی رجال 

گرید طبیعی - 50استایرن اکریلونیتریل بوتادین   3 151،688 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 

 3 134،612 شرک  صنعتی نوید زر شیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 

 3 113،024 پتروشیمی مارون C30Sپلی پروپیلن نساجی 
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در رینگ پلیمریمیزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت 

تیر14تا 8 تیر21تا 15



 

 

 

 

 ارائه شده اس .بیشترین درصد رقاب  در میان محصوالت پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر 

 درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی محصول

 41 127،833 شرک  صنعتی نوید زر شیمی ZR230C پلی پروپیلن شیمیایی 

 33 127،833 شرک  صنعتی نوید زر شیمی ZB332C پلی پروپیلن شیمیایی 

 30 92،306 پتروشیمی آبادان S57 پلی وینیل کلراید 

پلی پروپیلن شیمیایی   ZR340R 16 130،962 شرک  صنعتی نوید زر شیمی 

200پلی استایرن انبساطی   12 131،101 پتروشیمی تبریز 

 10 134،612 شرک  صنعتی نوید زر شیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی  

پلی پروپیلن شیمیایی   ZH515MA 9 119،803 شرک  صنعتی نوید زر شیمی 

پلی وینیل کلراید   E6644 8 89،084 پتروشیمی اروند 

50اکریلونیتریل بوتادین استایرن   7 151،688 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 

 

  رینگ شیمیایی

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

 

41774

30991

23258

45560

30381
26873

عرضه تقاضا حجم معامله
0

10000

20000

30000

40000

50000

در رینگ شیمیاییمیزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت 

تیر14تا 8 تیر21تا 15



 

 

 

 ایم.گذشته بودهدر رینگ شیمیایی شاهد افزایش در حجم معامله و عرضه در هفته 

قیم  پایه معامله با  درصد و یا 1با رقاب  کمتر از  داشتند و مابقی محصوالتقیمتی  در این رینگ شیمیایی محصوالت زیر رقاب 

 شدند.

 

 

های نفتیرینگ فرآورده   

 

باشد. میلیون ریال می 3.013.401وکیوم باتوم با ارزش های نفتی بوش اصلی معامالت شامل در رینگ فرآوردهدر هفته گذشته 

 وکیوم باتوم پاالیش نف  بندرعباس با قیم  پایه 28.678ریال بیشترین حجم تقاضا را در طول هفته گذشته داشته اس . 

 

 

 درصد رقاب  نسب  به میانیین قیم  پایه تولیدکننده نام محصول

 28 43،550 شرک  پتروشیمی فن آوران اسید استیک

گالیکولمنو اتیلن   9 51،466 شرک  پتروشیمی شازند 

 4 69،352 شرک  پتروشیمی شازند ایزوبوتانول

 1 106،896 شرک  پتروشیمی شازند دی اتانول آمین
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 رینگ صادراتی

 

 

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

تن تقاضا  13.700و  13.000حجم ریال و  29.220 با قیم  پایهجی عرضه شده توسط نف   6070به ترتیب مربوط به قیر 

 باشد.می

 

 رینگ کشاورزی

زعفران رشته ای عرضه شد ولی هیچ تقاضایی بر روی آن وجود نداش .در طول هفته    

 

یانرژ

 :شودیارائه م یلبه شرح ذ1398ماه سال  یرت سومدر هفته  یمعامالت بازار انرژ یاجمال بررسی

 شرک  مایع گاز تن 2.000 تنها نهای  در که بود محصول تن 350.700 عرضه شاهد انرژی بورس صادراتی رینگ گذشته هفته در

 .گرف  قرار معامله مورد رینگ این در فارس خلیج ستاره نف 
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 * : محصول معامله نشده اس .

 ** : محصول عرضه نشده اس .

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(

حجم عرضه 

)تن(

حجم  

تقاضا)

تن(

حجم 

معامله 

شده)تن(

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

یانگین  م

معامله

درصد 

رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت 

پایه
48.19048.1900.000.00پاالیش نف  آبادان

48.19048.1900.000.00پاالیش نف  کرمانشاه

0.00*48.190پاالیش نف  بندرعباس

0.00*48.190پاالیش نف  شیراز

**پاالیش اصفهان

48.19048.1900.00پاالیش نف  تهران

22.39522.8271.930.00پتروشیمی شیراز

**پتروشیمی فن آوران

22.39522.3950.000.00پتروشیمی زاگرس

0.30-22.32822.3280.00 متانول کاوه 

59.34059.3400.000.00پاالیش اصفهان

** پاالیش بندرعباس

59.34059.3400.000.00پاالیش تبریز

1.690.00-59.34058.340پاالیش شیراز

59.34059.3400.000.00پاالیش تهران

46.50946.5090.000.00پاالیش اصفهان400

50.47150.4710.000.00پاالیش اصفهان

50.47150.4710.000.00پاالیش تهران

50.47150.4710.000.00پاالیش تبریز

**کرمانشاه

0.00*45.229پاالیش تبریز

45.22945.2290.000.00پاالیش شیراز

**نف  ستاره خلیج فارس

46.08246.0820.000.00پاالیش اصفهان410

0.00*46.082پاالیش اصفهان406

0.00*55.659پاالیش اصفهان

**پتروشیمی بیستون

53.22153.2210.000.00پاالیش اصفهان

**پتروشیمی بیستون

**پاالیش کرمانشاه

961.432.84888.83123.98122.231سایر

 کل معامالت 

انرژی
1.809.771.165133.33942.46039.723

ارزش 

معامالت 5 

درصد رشد 

داشته اس .

173.234.92515.3422.6762.676حالل

402

404

502

503

آیزوریسایکل317.046.4007.1605.9405.360آیزوریسایکل

متانول85.783.4928.8064.2133.806متانول

272.273.50013.2005.6505.650نفتا

سبک

سنیین



 

 

 یره سبز(های سپرده کاالیی )زعفران و ز و گواهی گزارش هفتگی بازار آتی

 

 نگاهی بر عملکرد بازار آتی زعفران و زیره سبز در هفته گذشته
 

شته در بازار قراردادهای آتی  سبز(در جریان معامالت هفته گذ هزار قرارداد  306،099، معامله گران بیش از کاال )زعفران و زیره 

 .میلیون ریال منعقد کردند 682میلیارد و  4743به ارزشی بالغ بر  1398ماه  تیر و مردادرا در قالب دو سررسید 

سید  سرر شته در  شی بیش از  786هزار و  19 ،1398 ماه تیرطی معامالت هفته گذ میلیون  356میلیارد و  250قرارداد به ارز

 موقعی  رسید.914هزار و  7ریال منعقد شد و تعداد موقعی  های باز در آخرین روز معامالتی هفته قبل به رقم 

س سال نیز از  تیرویه روزانه هر قرارداد آتی زعفران برای تحویل در قیم  ت ستین روز معامالتی هفته 131،025ماه ام ریال در نو

 یاف . کاهش یاف گذشته به رقم 

 557میلیارد و  1749قرارداد در حالی منعقد شد که انعقاد آن ارزشی بیش از  363هزار و  130نیز  1398ماه  مرداد در سررسید

 لیون ریال را در بازار رقم زد.یم

یاف  و قیم  تسویه روزانه  کاهشموقعی   23،965در این سررسید هم تعداد موقعی  های باز در آخرین روز معامالتی هفته به 

 ؛ این در حالی بود که قیم  تسویه روزانه هر قرارداد این سررسید در ابتدای هفته مذکورریال کاهش یاف  127،380نیز به رقم 

 ریال ثب  شده بود.138،485رقم 

شهریور نیز  سید  سرر سید. که با توجه به اتمام زمان  21،485 رقم تعداد موقعی  های باز در آخرین روز معامالتی هفته بهدر  ر

ریال در  146،557در این هفته، افزایش قابل توجهی پیدا کرده اسرر . قیم  تسررویه روزانه در این قرارداد از  98سررررسررید تیر 

 ریال کاهش پیدا کرد. 135،283ابتدای هفته با توجه به ادامه روند کاهشی دالر به عدد 

قرارداد به  4624، در هفته گذشررته 98همچنین زیره سرربز در اولین هفته پس از راه اندازی در بازار آتی در سررررسررید شررهریور 

  های باز در آخرین روز معامالتی هفته قبل به رقم میلیون ریال منعقد شرد و تعداد موقعی 813میلیارد و  298ارزشری بیش از 

 موقعی  رسید. 1103

تومان در ابتدای هفته با کاهش قیمتی همراه شرررد و هفته  12557و قیم   68183گواهی زعفران نیین نیز با  حجمی برابر با 

 29471تومان با جم معاملتی برابر با  12152ای همراه با نزول قیم  ها را تجربه کرد. به طوری که در انتهای هفته قیم  آن به 

 رسید.

 

 

 

http://www.imereport.ir/news/18497/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 

سید تیر  سرر شدن  س  که با توجه به نزدیک  شتری را در به موعد تحویل، معامله 98الزم به ذکر ا گران تعداد موقعی  های بی

شنبه  سه  سررسید،  سررسید دورتر انتقال داده اند. تاریخ آخرین روز معامله این  سته و به  سررسید ب خواهد  98تیر ماه  25این 

صورت خریدار بودن بای شدن به فرایند تحویل را دارند، در  شتن موقعی  خود و وارد  صد باز نیه دا شتریانی که ق د وجه بود و م

مورد نظر را بر مبنای تعداد موقعی  های اخذ شده در سررسید به حسابشان واریز نمایند و در صورتی که موقعی  فروش دارند 

را به مشرررتری خریدار تحویل باید با خرید گواهی زعفران در مدت زمانی مشررروص شرررده توسرررط بورس کاال، گواهیشررران 

ش . بدین ترتیب، از قیم  همچنین قیم  گواهی زعفران نیین زرینمایند. سر گذا ش   شی را پ تومان  12،680ن نیز هفته کاه

 تومان کاهش یاف . 12،099در ابتدای هفته به قیم  

 مشخصات قرارداد آتی زعفران

 زعفران رشته ای درجه یک )پوشال معمولی(،  زعفران رشته ای بریده ممتاز )نیین(: هیپا دارائی 

 نماد :SAFMMYY  (MM  نماد اختصاری ماه قرارداد وYY )سال می باشد 

 گرم 100: قرارداد اندازه          

 با توجه به قیم  تسویه روز قبل (± %5حداکثر تا ): نوسان دامنه 

  : تمامی ماه های سال به تشویص شرک  بورس کاالی ایرانماه قرارداد 

 تومان برای هر قرارداد 1000سفارش:  م یق رتغیی حداقل 

 برای هر قرارداد هزار تومان 480: نتضمی وجه 

  16 یال 10و پنجشنبه  17 الی 10 چهارشنبه تا شنبه: معامله ساع 

 موقعی  خرید و موقعی  فروش1000اشواص حقیقی: در هر نماد:  یقیحق یتعهد  موقعی مجاز سقف 

 های تعهدی باز در آن نماد در بازارموقعی  %10 تا افزایش قابل و  موقعی  در هر نماد معامالتی 1000اشواص حقوقی:

 سبز رهیز آتی قرارداد مشخصات

 نماد                          سبز رهی: زهیپا دارائی :CSMMYY  (MM  نماد اختصاری ماه قرارداد وYY )سال می باشد 

 به قیم  تسویه روز قبلبا توجه  (± %5حداکثر تا ): نوسان دامنه                       لوکی 100: قرارداد اندازه 

  : تمامی ماه های سال به تشویص شرک  بورس کاالی ایرانماه قرارداد 

 هزار تومان 420: نتضمی وجه          تومان 1000سفارش:  م یق رتغیی حداقل 

  16 یال 10و پنجشنبه  17 الی 10 چهارشنبه تا شنبه: معامله ساع 

 در هر نماد معامالتی  یموقع 300در هر نماد :  یقیحق یتعهد  موقعی مجاز سقف 

 تعداد قرارداد های باز ارزش معامالت  )میلیون ریال( حجم سررسید

786،19 98زعفران نیین تیر ماه   356،250  7914 

363،130 98زعفران نیین مرداد   557،749،1  965،23  

526،149 98زعفران نیین شهریور  951،105،2  485،21  

424،6 98شهریور زیر سبز   813،298  103،1  



 
 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 بورسی

آن  یبانک، نشان از سودساز نیا یبا توجه به گزارش اعالم انیبانک صادرات گف : کاهش مقدار قابل توجه ز یکارگزار رعاملیمد

ضمن اعالم  یکبار یمهد در انتظار سهامداران خواهد بود.« وبصادر» م یدارد و با توجه به روند مثب  آن، رشد ق کینزد ندهیدر آ

وبصادر باشد و  م یرشد ق یبرا یمحرکه خوب یروین تواندیم زیسهامداران ن یاز محل آورده نقد هیسرما شیخبر افزود: افزا نیا

 .اس شده  ینیبشیپ نییپا اریسهم بس م یق زشیر سکیسهم، عمال ر نییپا م یبا توجه به ق

 

 نظامی هایبانک العادهفوق مجامع بزودی برگزاری از بانکی نظام در مسئول مقام یک 

 این در نظامی هایارگان سهام تکلیف تا»: افزود و داد "خبر سپه بانک در ادغام برای

  «.شود مشوص کامل بطور هابانک

 حکم  قوامین، انصار، هایبانک مرکزی، بانک برنامه طبق اس  قرار گزارش این براساس

 . شوند ادغام سپه دولتی بانک در کوثر اعتباری موسسه و اقتصاد مهر ایرانیان،

 بزرگترین به سپه بانک شعبه 1600 با که دارند شعبه 2500 هابانک این آمارها براساس

 گذارسپرده میلیون 24 دارای بانکی موسسه پنج این همچنین. شد خواهند تبدیل ایران بانک

 .هستند تومان میلیارد هزار 214 ارزش با

 

 بیش سازیداخلی با خودروساز این جدید محصول 301 پژو آزمایشی تولید خط رونمایی از خودرو ایران صنعتی گروه مدیرعامل

 .داد خبر آینده هفته از درصد 60 از

 

مدیرعامل شرک  ذوب آهن اصفهان از اخذ مجوز ترک تشریفات از هیات دول  

میلیون تن سنگ آهن مورد نیاز این شرک  از معادن چاه گز  1.750برای تامین 

 10نامه توسعه و افزایش ظرفی  تولید فوالد تا سقف و سنیان خبر داد. تفاهم

میلیون تن در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با مشارک  بوش خصوصی و در 

 قالب یک کنسرسیوم امضا شد.

ندوق بازنشستیی کشور، فوالد جنوب کیش، ایمیدرو، شرک  ملی فوالد ایران، ص 

سنگ آهن گل گهر، مادکوش، صبا فوالد اعضای این کنسرسیوم را تشکیل 

 .دهندمی

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


