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 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 

را در حالی پشت سر گذاشتیم که بازار سرمایه میزبان نمادهای متوقف شده در معامالت  1397نخستین هفته مرداد ماه سال 

ای هنوز هم آن رونق آخرین آخرین هفته تیر ماه بواسطه برگزاری مجامع سالیانه بود. با بازگشت نمادهای بزرگ اگرچه تاالر شیشه

و  ایی تیر ماه را ندارد اما تا حدودی از میزان رخوت بازار کاسته شده و در نتیجه معامالت روانماه از فصل بهار و روزهای ابتد

 تری را شاهد هستیم. منطقی

واحدی  108.800درصد( تا ارتفاع  02/1واحدی )معادل  1.024با رشد محدود « شاخص کل بورس تهران»ای که گذشت، در هفته

واحدی( سطحی است که شاخص کل به آن  106.800دی )اندکی باالتر از سطح حمایتی واح 107.700محدوده . پیشروی نمود

واکنش نشان داده و باید دید آیا توان حفظ محدوده حمایتی یاد شده را دارد یا خیر. اگرچه این نماگر بازار سرمایه بواسطه برخی 

ها دارد و از کنار آن به نگاهی به شاخصجهت، بازار نیمهای گذشته اعتبار چندانی برای تحلیل ندارد اما به هر از تحوالت سال

 توان گذاشت. سادگی نمی

را به ثبت  واحدی 8که در عملکردی متفاوت با شاخص کل، افت را داریم « وزنهم»، شاخص سرمایه تغیر با اهمیت دیگر بازاردر م

کماکان محدوده واحد بوده است.  18.290هفته تیر ماه  آخریناین رقم برای واحدی عقب نشسته است.  18.282رسانده و تا ارتفاع 

توان انتظار تغییر روند شاخص مذکور ترین سطح حمایتی است که میواحدی برابر با سقف تاریخی شکسته شده، نزدیک 18.000

از همسو شدن شاخص  ترین دالیلی است که مانعتر در بازار را داشت. افت جدی نمادهای گروه خودروسازی، از مهمو تحرکات قوی

 شده است.« شاخص کل»با « وزنهم»

رسیم. بدیهی است که شاخص این بازار رفتاری مشابه با بازار بورس داشته باشد؛ با این حال برخی از نمادها اما به فرابورس می

ای که گذشت، دهند. در هفتهتوانند روند حرکتی این شاخص را تحت تاثیر قرار میبواسطه تاثیر باالیی که دارند، به راحتی می

Ifex  واحدی به کار خود خاتمه داد تا بازدهی دماسنج این بازار؛  1.232واحدی آغاز به کار نمود و در محدوده  1.210از ارتفاع

 درصد( را نشان دهد. 1.82واحدی )معادل  22رقم 
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ماهه، اخبار مجامع، نوسانات تند و تیز  3های مالی اهمیت یعنی صورترویداد با 5ای که گذشت، تحت تاثیر بورس تهران در هفته

های سیاسی میان سران دولت ایران با حاکمین آمریکایی بود. ارزی، تغییرات و تحوالت احتمالی در کابینه رئیس جمهور و توئیت

ند بازار سرمایه را به ریل توانستماهه در کنار افزایش ارزش معامالت ناشی از بازگشت نمادها از مجامع در حالی می 3های گزارش

گران و در رونق باز گردانند که به اوج رسیدن خبرهای سیاسی و سخنرانی رئیس جمهور ایران و آمریکا، موجب عقب نشینی معامله

 تر وماهه شد. البته در روزهای پایانی هفته به ویژه روز چهارشنبه معامالت جذاب 3نتیجه سوخت شدن اثرات گزارش های پُربار 

 تری را شاهد بودیم.قوی

های لفظی شکل گرفته بوده است. بر این تنشبرخی از کارشناسان معتقدند شدت گرفتن نوسانات ارزی نیز در راستای 

ای خودداری جمهور آمریکا و ایران خواست از تنش لفظی رسانه رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد از روسایاساس 

« دونالد ترامپ»ای شورای امنیت را بر عهده دارد، از ه سوئد در سازمان ملل، که ریاست دورهنمایند« اولف اسگوک» .کنند

 .ها در منطقه دامن نزنندخواست از تبادل اتهامات لفظی علیه یکدیگر خودداری کنند و به تنش «حسن روحانی»و 

هایی که درآمد ارزی دارند، از وضعیت سودآوری ها به ویژه بنگاهماهه باید گفت که اکثر شرکت 3های مالی درخصوص صورت

هایی که از های نفتی و بطور کلی شرکتهای فلزی، پتروشیمی، فرآوردهتری برخوردارند. صنایعی نظیر فلزات اساسی، کانیمطلوب

ها های فوق نشان داد که این دست شرکتهای پُر باری را روانه کدال نمودند. گزارشبرند، گزارشتحوالت رو به جلوی ارزی سود می

را دارند اما نگرانی بازار در این است که با  96سود باالتر از سودهای محقق شده در سال حتی با نرخ دالر نیمایی هم توانایی تحقق 

نشینی بازار به ویژه در صنایع روش با مشکل مواجه شوند و یکی از دالیل عقبها در بخش تولید و فها، شرکتاجرایی شدن تحریم

 باشد.بزرگ، همین مساله می

ای به بحث تغییر و تحوالت در کابینه ریاست جمهوری داشته باشیم. طبق آخرین خبرهای منتشر شده، و در نهایت اشاره

خود به عبدالناصر همتی به عنوان  روز چهارشنبهر جلسه هیئت دولت دی دولت قطعی شده است. اقتصاد میدر ت راتییتغ

بعد از ناکارآمدی کابینه  ،عزم رئیس جمهور برای تغییر تیم اقتصادیگویا  .رئیس کل جدید بانک مرکزی رای اعتماد داد

بازارهای  های اشاره شده، موقتاهر گونه تغییر و تحول در حوزه به نظر .در سیاست گذاری های اقتصادی، جزم شده است

البته شایعاتی هم در خصوص تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه هم بود که تا این  مالی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

 لحظه تایید نشده است.
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 پیش بینی بازار 

ا، کفرا، ریشمک، های نسبتا کوچک نظیر چکاپهای نفتی در کنار برخی از سهمصنعت سیمان و فرآورده 2ای که گذشت، در هفته

بینی شان به ارمغان آوردند. اما پیشتری برخوردار بودند و بازدهی مناسبی را برای سهامداناوان، دلر و ... از وضعیت معامالتی مطلوب

نوید  رز، در کنار بحث آزادسازی نرخ اهای منتشر شده و رفتار بازار روز چهارشنبهبازار هفته آتی واقعا دشوار است. از یکسو گزارش

ها، کار را برای حرکت رو به جلو دشوار دهد و از سوی دیگر نزدیک شدن به زمان اجرایی شدن تحریمحرکت رو به جلوی بازار را می

 ها منتشر شده است.البته آزادسازی نرخ ارز هنوز قطعی نشده و این خبری است که شامگاه جمعه در برخی از رسانه کند!می

ری است. اول اینکه تصمیم در خصوص آزادسازی نرخ ارز باید به تصویب ستاد اقتصادی دولت توجه به سه نکته ضرو

تیر ماه بوده است. و سوم اینکه جلسه ستاد اقتصادی دولت هنوز تشکیل  26برسد. دوم اینکه زمان تصویب این مصوبه 

تری در این حوزه ظر اخبار دقیقنشده است. بنابراین کمی برای اظهار نظر در خصوص تحوالت زود است و باید منت

 باشیم. بدیهی است با آزادسازی نرخ ارز، شاهد کاهش التهاب دالر، سکه و سایر ارزها باشیم.
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 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص

  

 

  

هابررسی آخرین وضعیت شاخص  

 

 بررسی ارزش معامالت هفته

 تاریخ
ارزش کل 

 معامالت

معامالت خرد بورس 

 )م.ت(

معامالت خرد فرا بورس 

 )م.ت(

معامالت خرد کل 

 )م.ت(

بلوک و اوراق 

 )م.ت(

1397/04/30 351 100 19 119 232 

1397/04/31 390 181 20 201 189 

01/05/1397  383 181 18 199 184 

02/05/1397  449 208 27 235 214 

03/05/1397  507 238 44 282 225 

 1.044 1.036 128 908 2.080 جمع کل

 1.150 1.395 126 1.269 2.545 جمع هفته گذشته

-18٪ اختالف )درصد(  ٪28-  ٪2  ٪26-  ٪9-  

 

 درصد بازدهی بازدهیمیزان  3/5/97تا تاریخ  27/4/97از تاریخ  هاشاخص

95/0٪ 1.024 108.800 107.776 شاخص کل بورس  

(8) 18.282 18.290 وزن(شاخص کل )هم  ٪04/0-  

82/1٪ 22 1.232 1.210 شاخص فرابورس  
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الیر ونیلیم – معامالت ارزش گراف  

 

دهد که بازار به شکل نوسانی درآمده است. اما ها و چه در حجم و ارزش معامالت به وضوح نشان میجداول فوق چه در شاخص

نکته مهم اینجاست که با بازگشت نمادهای بزرگ از مجامع، تا حدودی بر میزان چرخش نقدینگی در بازار افزوده شده و این وضعیت 

پتروشیمی »نماد  4ای که گذشت، بیشترین حجم معامالت متعلق به حمایتی باشد. در هفته هایتواند عاملی برای حفظ کفمی

بود. گروه فلزات اساسی و شیمیایی بیشترین ارزش « گروه صنایع کاغذ پارس»و « ملی صنایع مس ایران»، «فوالد مبارکه»، «پارس

ن نیز در نیمه دوم هفته، معامالت نسبتا پر حجم، شاداب معامالت در هفته گذشته را به خود اختصاص دادند. همچنین صنعت سیما

رود در هفته جاری با بازگشت سایر نمادهای گروه پاالیشی، بخشی از توجه بازار عطف و معناداری را به نمایش گذاشت. انتظار می

 دهد. های نفتی میعت فرآوردهبه نوسانات این صنعت شود. صدور سیگنال مثبت در پاالیش نفت تبریز نوید روزهای بهتری برای صن

میلیارد تومان  1.036در نخستین هفته مرداد ماه ( بازار بورس و فرابورس 2طبق جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در 

هفته  (میلیارد تومان 279میانگین روزانه )میلیارد تومانی  1395بوده که در قیاس با معامالت  (میلیارد تومان 207میانگین روزانه )

دهد. این کاهش ناشی از توقف نمادهای بزرگ در روزهای ابتدایی هفته بوده و درصدی را نشان می 26پایانی تیر ماه، افت حدود 

رود در هفته آتی شاهد افزایش ارزش معامالت بواسطه بازگشت سایر نمادها به تابلوی معامالت باشیم. با توجه به موارد انتظار می

توان رشد با اهمیتی را برای میلیارد تومانی تثبیت نشود، نمی 300ی که ارزش معامالت روزانه در سطوح بیش از مطروحه، تا مادام

 های بازار سرمایه انتظار داشت. بورس و دماسنج
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 مجله خبری

 اخبار سیاسی 

 یا مذاکره با کشور مشکالت حل تصور خارجه وزارت مسئوالن دیدار در انقالب رهبر

 مشکل اسالمی نظام اصل با آمریکا: افزود و خواند واضح خطایی را آمریکا با رابطه

 از قبل ایران در خود جایگاه و موقعیت به بازگشت دنبال به هاآمریکایی. دارد اساسی

 از ناشی «منطقه در ایران حضور و ایهسته توان» با آمریکا مخالفت. هستند انقالب

 خاطرنشان را نکته این قدیم از بنده. است اسالمی نظام عناصر با آنها عمیق خصومت

 بنابراین کرد، حساب وانتنمی هاآمریکایی امضای حتی و حرف روی که کردممی

. ماند اروپایی بسته معطل نباید اما نشود قطع هااروپایی با مذاکرات: گفت ایخامنه اهلل آیت .ندارد ایفایده هیچ آمریکا با مذاکره

 منطقه در کشوری هیچ نفت نشود، صادر ایران نفت اگر» اینکه بر مبنی اروپا به اخیر سفر در جمهور رئیس سخنان: فرمودند ایشان

 . است نظام رویکرد و سیاست از حاکی و مهم سخنانی «شد نخواهد صادر

 

 درباره ریگان رونالد جمهوری ریاست کتابخانه در آمریکا خارجه وزیر پامپئو، مایک

 رژیم با وگوگفت به مایل ما گفته ترامپ که طورهمان»: گفت وی. کرد سخنرانی ایران

 ما که گرفت خواهد صورت زمانی تنها آمریکا فشارهای از رهایی اما هستیم، ایران

 اعمال پامپئو« .باشیم تهران هایسیاست در مداوم و مشهود ملموس، تغییرات شاهد

 تمامی از و خواند ایران علیه آمریکا دولت فشار کارزار محور ترینمهم را هاتحریم

 آن دنبال به آمریکا دولت گفت همچنین وی. بپیوندند کارزار این به خواست کشورها

 سخنانش از دیگری بخش در حال، عین در آمریکا خارجه وزیر. برساند صفر تا حد تریننزدیک به را ایران از نفت واردات تا است

 .کند وگوگفت ایران حکومت با «دارد دوست» ترامپ دولت گفت

 

 روحانی حسن با لفظی درگیری از پس روز دو آمریکا جمهوری رئیس ترامپ، دونالد

 کشور این ایهسته برنامه سر بر ایران با واقعی توافق آماده متحده ایاالت که کرد اعالم

 کهنه جمع در سخنرانی طی شنبه سه روز متحده ایاالت جمهوری رئیس. است

 چه که ببینیم باید»: گفت اند،کرده خدمت کشور از خارج در که آمریکایی سربازان

 انجام قبلی دولت با که توافقی نه. هستیم واقعی توافق یک آماده ما اما افتدمی اتفاقی

 .«بود فاجعه یک و شد
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 در آمریکا خارجه امور وزیر و ایران خارجه امور وزیر همزمان حضور به توجه با

 نقل به. کنند وگوگفت هاتحریم درباره مقام دو این که دارد وجود امکان این سنگاپور،

 ظریف یعنی وزیر دو این احتمالی مالقات موعد است ممکن مرداد 8 شرق، روزنامه از

 نباید اما کرد توصیف  50 – 50 باید را مالقات این انجام احتمال اگرچه. باشد پمپئو

 وزرای جاری هفته. نیست کم مالقاتی چنین انجام برای فشار که داشت دور نظر از

  .دارند سنگاپور در زمانهم حضوری آمریکا و ایران خارجه

 

 :گفت دارد، ادامه اروپا بسته سر بر مذاکرات اینکه بیان با خارجه امور وزیر معاون

 ما که است این برای مذاکرات این و است نفت پول بازگشت و نفت فروش ما خواسته

 نتواند ایران اگر: گفت عراقچی. برسیم نفت فروش ادامه برای عملی سازوکار یک به

 در بقیه که کند نگاه و بنشیند که نیست اینگونه طبیعتا باشد داشته نفت صادرات

 نخواهند هم دیگران باشیم داشته صادرات نتوانیم ما اگر هستند، نفت صادرات حال

 حل راه یک که نیست اینطور است، زیاد ایران انتخابات و اختیارات ها،گزینه. توانست

 وجود که مهلتی: کرد تصریح ایران، به خود عملی پیشنهادات ارائه برای اروپا مهلت درباره وی. باشد داشته وجود هرمز تنگه یک و

 باید مذکور تاریخ از قبل تا طبیعتا که بود خواهد ایران علیه آمریکا هایتحریم اول بخش شروع که است مرداد 15 تاریخ همان دارد

 .شود تامین ایران هایخواسته تا باشیم رسیده عملی هایمکانیزم به

 

 هایتحریم سیاست با را خود مخالفت همواره پکن کرد اعالم چین بازرگانی وزارت

. دهد ادامه ایران با خود المللی بین تعهدات به دارد قصد و کرده اعالم جانبهیک

 آسیا در چین مهم تجاری شریک همچنان ایران: گفت چین بازرگانی وزارت سخنگوی

 سال در. داد خواهند ادامه را خود عادی تجاری روابط کشور دو این. ماند خواهد باقی

 رشد %19 تا آن از قبل سال با مقایسه در کشور دو این جانبه دو تجاری روابط 2017

  .رسید دالر میلیارد 1.37 حدود به و داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

 اخبار اقتصادی 

 اهلل یول نیگزیجا یهمت عبدالناصر پس، نیا از ،رئیس جمهور یینها میتصم یپ در

 مهیب استیر نیا از شیپ یهمت است، یگفتن. شد خواهد یمرکز بانک در فیس

 در رانیا یاسالم یجمهور ریسف عنوان به آن از بعد و داشت عهده بر را یمرکز

 یهمت عبدالناصر به خود چهارشنبه روز جلسه در دولت ئتیه. شد انتخاب نیچ

 نظام اصالح جمهورسیرئ. داد اعتماد یرا یمرکز بانک دیجد کل سیرئ عنوان به

 یپول یهامانیپ توسعه و ایدن با یبانک روابط بهبود و یپول ،یمال یهااستیس ،یبانک

 یبرا روحانی یینها نهیگز نیهمچن. دانست یمرکز بانک دیجد کل سیرئ یهاتیاولو از را یارز ذخائر از مراقبت و حفظ جانبه، دو

  .است ییدارا و یاقتصاد امور سابق ریوز اینبیط یعل ،ریاست برنامه و بودجه سمت

 

 حجم اقتصادی، حوزه در اثرگذار عامل: گفت مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 در ،نشود مدیریت موضوع این اگر و رسیده برابر 3 از بیش به که است نقدینگی

 به نقدینگی این اگر اما بود خواهد اثرگذار خودرو مانند بازارهایی و ارزی نوسانات

 وی. دهد افزایش را اقتصادی رشد نرخ تواندمی کند حرکت مولد هایبخش سمت

 به دولت بدهی گذاشته، اثر نقدینگی افزایش در که موضوعاتی از یکی: ادامه داد

. کنند برداشت اضافه مرکزی بانک از هابانک شد، موجب که است بانکی نظام

 نرخ این هرچه. است گرفته منفی تاثیر بانکی بین نرخ و برداشت اضافه نرخ از هاسپرده سود نرخ محل از مالی تامین نرخ: همچنین

 آینده ماه 4 تا 3 مهلت در شد قرار: افزود پورابراهیمی. یابدمی افزایش کشور اقتصاد در نقدینگی افزایش ضریب رودمی باالتر

 اضافه وی. کنند اقدام مرکزی بانک به آن تادیه به نسبت باشند مکلف دارند برداشت اضافه متعارف، میزان از بیشتر که هاییبانک

 دیگر از مشترک گذاری سرمایه صندوق ایجاد طریق از نقدینگی جذب برای سرمایه بازار حوزه در گذاری سرمایه تسهیل :کرد

 .است بوده قوا اقتصادی هماهنگی عالی شورای اخیر جلسه مصوبات

 

 و فعلی پیچیده وضعیت مدیریت اصلی پیشران را دولت جمهور رئیس اول معاون

 و دانست کشور داخلی مشکالت و المللیبین ای،منطقه مسائل با مواجهه دارطالیه

 نیازمند و کند حل را رو پیش دشوار شرایط نیست قادر تنهایی به دولت: گفت

 همه از باید اینکه بر تاکید با جهانگیری. است حاکمیتی نهادهای همه پشتیبانی

 امروز ضرورت جدی سیاسی اتحاد: کرد خاطرنشان شود، استفاده کشور هایظرفیت

 محدود دنبال به آمریکا شدیم مطلع که زمانی از همچنین ایشان ادامه داد:. ماست

 باید: گفت شود، صادر باید کشور نفت اینکه بر تاکید با وی. دادیم انجام را الزم هایگذاری سیاست است ایران ارزی منابع کردن
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 و تهاتر مانند دارد وجود متعددی راهکارهای کار این برای و شود بیشتر نفت فروش میزان آمریکا هایتحریم دوره در کنیم تالش

 .ایران نفت مشتریان میان در انگیزه ایجاد نیز

 

 حدود یمرکز بانک کل سییر آمار اساس بر: گفت مجلس یاقتصاد ونیسیکم سییر

 سهیمقا در که شده انجام هیثانو بازار در معامالت ریاخ هفته دو در دالر ونیلیم 300

 ینفت ریغ صادرات کل از حاصل یارز منابع. است یزیناچ اریبس عدد کشور ازین با

 جز به که است نیا مجلس یاقتصاد ونیسیکم نظر. شود قیتزر هیثانو بازار به دیبا

 کننده شرکت یورزش یهاگروه جمله از خاص طیشرا یدارا و مارانیب مانند یکسان

 با و کنند نیتام هیثانو بازار از را خود یمسافرت ارز دیبا هیبق ،یالملل نیب مسابقات در

  .شد خواهد حذف یگردشگر بخش در رانت کار نیا

 

 افزایش درصد 4/4 قبل ماه به نسبت که رسید 4/121 به( 1395=100) کل شاخص عدد 97 ماه تیر در ایران، آمار مرکز از نقل به

 به کشور خانوارهای یعنی باشد؛می درصد 8/13 قبل سال مشابه ماه به نسبت کل شاخص تغییر درصد ماه این در. دهدمی نشان

 اطالع این به نسبت که کردند هزینه «یکسان خدمات و کاال مجموعه» یک خرید برای 96 تیر از بیشتر درصد 8/13 میانگین طور

 که رسید درصد 7/8 به 97 ماه تیر به منتهی ماهه 12 تورم نرخ. است یافته افزایش درصد واحد 6/3( درصد 2/10) قبل ماه در

 .دهدمی نشان افزایش درصد واحد 5/0( درصد 2/8) قبل ماه در اطالع همین به نسبت

 

 با دالری میلیارد 5 از بیش مبادالت حجم به تهران در ایتالیا سفیر کنچاتوری، مائورو

 مشارکت و روابط حفظ دنبال به قدرت با رم: کرد تاکید و اشاره گذشته سال در ایران

 . است تهران با اقتصادی
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 های جهانیبازار

 

 نام مواد 30/04/97 06/05/97 تغییر هفتگی

 نفت 73 74 ٪1

 طال 1،231 1،223 -٪1

 بیلت 495 498 ٪1

 مس 6،151 6،244 ٪2

 روی 2،584 2،589 ٪0

 آلومینیوم 2،045 2،061 ٪1

 سنگ آهن 63 67 ٪6

 سرب 2،138 2،134 ٪0

 متانول 393 398 ٪1

 اوره 263 261 -٪1

 

 سنگ آهن

در آغاز هفته قیمت محصوالت فوالدی در بازار آتی شانگهای و بازارهای نقدی 

در مسیر صعودی قرار گرفت و قیمت سنگ آهن نیز با تبعیت از بازار فوالد سیری 

شنبه جوی مبهم بر معامالت فوالد حاکم شد. در صعودی را تجربه کرد. روز سه

ر شهر تانگشان بودیم امری های جدید تولید فوالد دعین شاهد آغاز محدودیت

 محصول این قیمت وانداز تقاضا برای سنگ آهن را کمی تضعیف کرد که چشم

 .داد قرار فشار زیر را

میلیارد دالر به موسسات مالی این کشور تزریق کرد  74/36دهی میان مدت خود در ادامه بانک مرکزی چین از طریق سیستم وام

ین موسسات به فعاالن اقتصادی تقویت کند. در عین حال در جلسه کابینه چین تصمیم گرفته شد تا از این طریق توان اعطای وام ا

ت برای تسریع در تری را نسبت به گذشته به اجرا درآورد. در بیانیه کابینه همچنین بر عزم دولهای مالی قویکه دولت سیاست

زیرساختی تاکید شد. انتشار این خبر در کنار تداوم روند تضعیف یوان، های پروژه دالر اوراق برای تامین مالی یونمیل 1/4انتشار 

ین محصول در روز آهن را در از سوی مشتریان چینی افزایش داد و به رشد قیمت اتقاضا برای محصوالت وارداتی از جمله سنگ

 زد.چهارشنبه دامن 
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سنگ آهن به  متیشده و انتظار جهش ق کینزد خیتاررقم  نیبه باالتر نیسود فوالدسازان چ هیسنگ آهن و حاش متیفاصله ق

 .وجود دارد یآت یهاموجود در هفته تیوضع میمنظور تنظ

 

 

 متانول

این هفته تقاضای مناسبی برای متانول در بازار وارداتی چین وجود داشت امری 

که قیمت این محصول را در مسیر صعودی قرار داد. برخی از فعاالن بازار از معامله 

یمت دهند. رشد قدالر خبر می 400شصد تنی در قیمت هزار و ش 4محموله یک 

 داد که قیمت متانول در بازار داخلی شرق چیندر بازار وارداتی در حالی رخ

یوان رسید که این  3060گذاشت و به  سریوانی را این هفته پشت 75کاهشی 

 . های وارداتی استدالر بر مبنای قیمت 358برابر با رقم 

کنند که به علت کمبود عرضه متانول در جنوب شرق آسیا، قیمت این محصول بسیار االن بازار محصوالت پتروشیمی عنوان میفع

باال رفته و همین امر نیز فاصله قیمت در جنوب شرق آسیا با بازار داخلی چین را به میزان ملموسی افزایش داده است. در پی این 

های متانول از بازار داخلی گران چینی در حال انتقال محمولهدو منطقه باز شده و بسیاری از معاملهرویداد، پنجره آربیتراژی میان 

کنندگان متانول مجبور شوند برای تامین نیاز به سوی جنوب شرق آسیا هستند. این امر باعث شده در برخی از مناطق چین مصرف

 .خود به بازار وارداتی مراجعه کنند

 .مناسب است کلیبلندمدت مس و ن یو برا یکوتاه مدت رو یگذار هیسرما برای یمورگان استنل ییکایبانک آمر

 شود.  متیدر معادن دارد تا با کاهش عرضه شاهد رشد مطلوب ق یبه اعتصابات کارگر یادیز یوابستگ ندهیمس در شش ماه آ

 .فوالد ضد زنگ قرار دارد متیاهش قک سکیتحت فشار ر کلینخواهیم بود و  همچنان شاهد مازاد عرضه مینیآلوم

 .است شرویپ یعرضه و هم رشد تقاضا یاست که امروز هم شاهد کسر یتنها فلز یرو

 

 یتیگراف الکترود 

الکترود  دکنندهیتول نیبزرگتردر گزارش اخیر متال بولتن  با مدیران 

مصاحبه ( ایعرضه دن %20هزار تن ) 250ساالنه  تیبا ظرف ایدن یتیگراف

  است. شده
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 هیعرضه ماده اول از مازاد یمثبت بوده و خبر اریالکترود، چشم انداز تقاضا بس متیکه با وجود افت ق دهدینشان م گزارش 

 .مثبت است متیلذا چشم انداز ق. ستیکک( ن دلی)ن

 یتیالکترود گراف تقاضای UHP  رسدیم یهزار تن در سال جار 820هزار تن سال گذشته به  785از. 

 الکترود  دیتول تیظرفUHP  سال  دیتول %15کرده که  یزیبرنامه ر نیچ نکهیهزار تن است! جالب ا 50ساالنه تنها  نیچ

هزار تن  60را  ایبرنامه، مصرف ساالنه الکترود دن نیا %12به تنها  دنیکند که با فرض رس دیخود را از قراضه تول 2020

 .خواهد داد شیافزا

 40% یکیقوس الکتر یبر مبنا نیز چخارج ا ایفوالد دن دیتول EAF است %9تنها  نیرقم در چ نیاست... ا. 

 قطران زغالسنگ( استفاده شده و  ریق ایشده و  نیکک کلس دلین هینوع ماده اول 2از  یتیالکترود گراف دیتول یدر فناور(

کک  دلیو مازاد ن دیاز عرضه جد یمتاسفانه خبر. است یمرحله اساس 6و شامل  بردیهفته زمان م 8-6 دیتول ندیفرا

 .رفته است نیآن از ب یطیمح ستیز یهااستیاز س یناش نیچ دیاز تول یو بخش ستین

 است و بازار امکان مازاد ندارد! لیبه الکترود قابل تبد 1=1هزار تن بوده که به نسبت  900تنها  یکک جهان دلیعرضه ن 

  برق متناوب را  یوآمپریلیک 160 ایو  میبرق مستق یلوآمپریک 130حمل توان  تیقابل ،یدیالکترود تول متریلیم 600قطر

 است. در تن فوالد لوگرمیک 2مصرف  بیدارد. ضر

 داد.را نشان می 1/4ها نیز بینیپیش که رقم زدرا  +%4.1رشد  در سه ماه دوم منتشر شد که   کایآمر GDPآمار هفته گذشته  

.  ایندکس دارد کایاست و نشان از شتاب فوق العاده رشد اقتصاد آمر 2014از سال  نیبرابر سه ماه قبل بوده و باالتر 2این میزان رشد 

  مهیرشد تداوم ندارد و چشم انداز ن نیقتصاددانان اعتقاد دارند اا و بخود گرفت ینزول یداده فوق العاده روند نیبعد از انتشار ادالر 

 خود است. متیق کیدالر در پبوده و  یکاهش 2018دوم 
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 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

 خارک پتروشیمی

بواسطه افزایش  96کتی که سال رویم. شرپتروشیمی خارک مییکی از شرکت های متانول ساز به نام در گروه پتروشیمی به سراغ 

جای گذاشت. پتروشیمی خارک در حالی خود برمچنین تولید و فروش مقداری مناسب، کارنامه مثبتی را از های فروش و هنرخ

، 1.061 =فروردین ماه ابتدای سال جاری ) 4میلیارد ریالی به پایان رساند که درآمد شرکت در  16.910سال گذشته را با فروش 

ابتدای  ماه 4شخارک در فروش  ،لیارد ریال بوده است. گفتنی استمی 6.143( 1.471و تیر =  1.845، خرداد = 1.730 =اردیبهشت 

توان ادعا کرد که عملکرد پتروشیمی خارک نسبت به دوره مشابه بوده است. بنابراین می میلیارد ریال 4.503مجموعا  گذشتهسال 

 درصدی برخوردار بوده است.  36سال گذشته از رشد 

اردیبهشت  15فروردین لغایت  20از مجتمع این واحدهای که درصدی مبلغ فروش در شرایطی محقق شده  36نکته مهم اینکه رشد 

نرخ فروش مهمترین  میانگین . نکته دیگر اینکهداشته اندقرار  انجام تعمیرات اساسیروز( در وضعیت اورهال و  25ماه )به مدت 

نرخ میانگین که  قرار داشته یریال 13.676.216ماهه سال گذشته در سطوح  12طی دوره محصول شرکت یعنی متانول در حالی 

شد با . بنابراین باید گفت که نرخ فروش متانول در شخارک، رریال بوده است 17.171.402ماه ابتدای امسال  4روش متانول در ف

دهد که سود ر داشته است. این بررسی نشان میها در بازارهای جهانی و همچنین افزایش نرخ دالاهمیتی بواسطه افزایش قیمت

خواهد بود. گراف ذیل، عملکرد شخارک  96ریالی محقق شده در بودجه سال  4.588ز سود بیش ا 97پتروشیمی خارک برای سال 

 کند.ره مشابه سال گذشته را مقایسه میماه ابتدای امسال با دو 4در 
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میلیون ریال-فروش ماهیانه پتروشیمی خارک 
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  داروسازی اکسیر

ها از مواردی است که سبب شده ش دوره وصول مطالبات و بحث تحریمخواهیم رفت. افزای« داروسازی»در ادامه به سراغ صنعت 

، توانند با وجود مشکالت ایجاد شدهدر این بین هستند نمادهایی که مینمادهای این صنعت از دور توجه بازار خارج شوند اما 

وضعیت بهتری در وضعیت سود و زیان و همچنین تابلوی معامالت داشته باشند. داروسازی اکسیر یکی از نمادهایی است که اخیرا 

میلیون دالری سال گذشته موجب شده تا بازار به  9ماهه و بحث صادرات  3ورد توجه قرار گرفته است. انتشار گزارش مناسب م

میلیارد ریال انواع دارو و  993ماهه از محل فروش  3بین باشد. این شرکت در دوره اثرات تسعیر نرخ ارز دالرهای صادراتی خوش

 267میلیارد ریال سود خالص )به ازای هر سهم  120میلیارد ریال سود عملیاتی و  300ریالی به میلیارد  654کسر بهای تمام شده 

میلیارد ریال  515و  803، فروش و بهای تمام شده دلر در دوره مشابه سال گذشته به ترتیب ریال( دست یافته است. گفتنی است

یالی حاصل شده است. بنابراین باید گفت که دلر در سود خالص میلیارد ر 70و  245بوده و در نتیجه سود عملیاتی و سود خالص 

 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است.  70توفیق 

و تیر =  349، خرداد = 344، اردیبهشت = 300فروردین = میلیارد ریال ) 1.407ماه ابتدای امسال موفق شده  4این شرکت در 

درصدی را  35د جالب توجه ، رشمیلیارد ریالی سال گذشته 1.039ش ه در مقایسه با فرومیلیارد ریال( فروش محقق کند ک 413

دهند. با ین تشکیل میها و انسولدرصد از ترکیب فروش را آمپول 35دهد. تنوع محصوالت در دلر باالست اما در حدود نشان می

تر ویت تسعیر نرخ ارز دالرهای صادراتی و فروش قماه ابتدای امسال و همچنین بحث اثرا 4توجه به عملکرد مناسب شرکت در 

های بیشتری برای گفتن داشته باشد؛ بطوریکه تحقق سود رود دلر برای سال جاری حرفداروسازان در نیمه دوم سال، انتظار می

 ، دور از دسترس نیست. 97ی برای سال ریال 1.000
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 کارخانجات تولیدی شیشه رازی 

ماهه عملکرد  3رویم که در گزارش می« کرازی»نوسانی بازار به نام  دار وهای اهرمغیرفلزی به سراغ یکی از سهمهای در گروه کانی

توان انتظار تحول در این شرکت را داشت. کرازی در وش اولین ماه تابستان تداوم یابد، میچندان جذابی نداشت اما اگر تولید و فر

رو هدر مبلغ فروش اما به دلیل افزایش بهای تمام شده با کاهش در سود ناخالص و خالص روبدرصدی  15ماهه با وجود رشد  3دوره 

بینیم کرد. در بررسی عملکرد ماهانه می ریال شناسایی 10، به ازای هر سهم میلیارد ریالی 850ا سرمایه جدید شد و در نهایت ب

میلیارد ریال، در تیر ماه  45میلیارد ریال، در خرداد ماه  25ماه میلیارد ریال، در اردیبهشت  19که فروش شرکت در فروردین ماه 

کنید، درآمد تیر ماه به طرز بوده است. همانطور که مشاهده می میلیارد ریال 162ماهه  4میلیارد ریال و در مجموع دوره  73

میلیارد ریال بوده  434برای کل سال  میلیارد ریال و 105اهمیتی افزایش یافته است. این رقم برای دوره مشابه سال گذشته با

اشی از وارد مدار درصد افزایش یافته است. بخشی از این افزایش ن 54است. بنابراین باید گفت که درآمد شرکت در این دوره حدود 

وش های فربه افزایش نرخدارویی است که از دی ماه سال گذشته کلید خورده و بخش دیگر مربوط های غیرشدن تولید بطری

ه های دارویی هم به شکل با اهمیتی افزایش یافته است. با توجه بملکرد تیر ماه درآمد از محل بطریباشد. ضمن اینکه در عمی

تواند یک گزینه مناسب برای بررسی و تحلیل بیشتر باشد.بحث بهای تمام شده و حاشیه سود موارد مطروحه، به نظر کرازی می

 شرکت خواهد داشت.  epsناخالص نقش مهمی در افزایش 
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 تحلیل بنیادی

 

 
 معرفی

انداز تدوین شده های نفت و گاز بر اساس چشمشرکت حفاری شمال به عنوان یک شرکت پیشرو در حوزه صنعت حفاری چاه

 ایران بردارد.های مهمی در حوزه کسب سهم شایسته از بازار حفاری است گام شرکت، راهبردهای مهمی را تدارک دیده و توانسته

فاری ای را در زمینه حفاری، خدمات دریایی، سیمانکاری و اسیدکاری، حل حاضر خدمات فنی و حفاری گستردهاین شرکت در حا

، ، پسماند حفاری، چاه پیماییوازم در گردش، مهندسی گل و سیمانهای جداری، ابزار و لها، راندن لولهانحرافی، نمودارگیری از چاه

 کند.المللی ارائه میهای بزرگ و معتبر ایرانی و بینت حفاری به شرکتکنترل عملیا

دار جزو پیشگامان دستگاه سکوی حفاری دریایی پایه 3دستگاه دکل حفاری خشکی و  9حفاری شمال در حال حاضر با مالکیت 

 های این شرکت فعال هستند.کلمام دالزم به ذکر است که در حال حاضر ت صنعت حفاری مدرن در ایران و منطقه خاورمیانه است.

 

 تحلیل صنعت حفاری

دالر، از لحاظ اقتصادی عملیات حفاری دیگر توجیه اقتصادی  27 دالر به   127افت شدید قیمت جهانی نفت از محدوده بعد از

نرخ اجاره کارکرد روزانه  آنهای بیکار در دنیا به خصوص در ایران افزایش یافت و در کنار تعداد دکل  گذشته خود را از دست داد و

رود شرایط نسبت به انتظار میها هم افت قابل توجهی پیدا کرد. در حال حاضر با افزایش قیمت جهانی نفت در دوسال اخیر، دکل

 چند سال گذشته بهبود پیدا کند و امیدها به احیاء این صنعت بیش از پیش باشد. 
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 (ورمیانه با قیمت جهانی نفت)برنتهای فعال در خامیانگین حاشیه سود دکلرابطه بین نرخ اجاره روزانه دکل و 

حاشیه سود عملیات حفاری در  ها ونرخ اجاره روزانه دکل با جهانی نفتقیمت شود مانطور که در شکل باال مشاهده میه

 میانه رابطه مستقیم دارد.خاور

 

 شودخالصه می زیربه طور کلی درآمد شرکت حفاری شمال به عوامل 

 تعداد روزهای کارکرد دکل ها 

 نرخ اجاره روزانه دکل ها 

 نرخ تسعیر ارز 
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 شرکت حفاری شمال روند سود خالص

 

یت، به واسطه افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش حجم فعال 92تا  87کنید شرکت حفاری شمال از سال همانطور که مشاهده می

 92های جدید و افزایش نرخ ارز توانست روزهای خوبی را پشت سر بگذارد ولی از سال خرید دکلها، دکلافزایش نرخ اجاره روزانه 

ها را در پی داشت و همچنین بیکار شدن بخشی از بع آن کاهش نرخ روزانه اجاره دکلبه واسطه کاهش قیمت جهانی نفت که به ت

ت شدید نقدینگی را بر شرکت تحمیل کرد منجر به افت شدید سود ناوگان این شرکت و افزایش دوره وصول مطالبات که مشکال

 آوری شرکت شد.

 

 هااستهالک دکل

به اتمام رسید.  96در سال   NDC119)پروژه اکتشاف( و دکل  1باشد. استهالک دکل سحرمی سال 6های شرکت عمر مفید دکل

رسد که منجر به اتمام می 97تومان در آذرماه  میلیارد 64به مبلغ  ریاییداین دکل ، استهالک 2با توجه به عمر مفید دکل سحر 

 به کاهش شدید استهالک در بخش بهای تمام شده خواهد داشت.
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 صد دارد دو باب ساختمان را با مشخصات ذیل به فروش برساند:ق ،الیمک سازی و تسویه بخشی از تسهیالت شرکت در راستای چاب

 میلیارد تومان 81تمام شده  یساختمان مرکزی همیال با بها 

  میلیارد تومان 20میلیارد و مبلغ کارشناسی فروش  4 بهای تمام شدهساختمان اداری شیراز به 

مازاد شرکت اشاره کرد به طوری که تعداد پرسنل عملیاتی  توان به تعدیل نیرویاز اقدامات دیگر در راستای چابک سازی شرکت می

 کاهش پیدا کردند. 96نفر در انتهای  1741نفر به  3220از  95شرکت در سال 

 

 های شرکتارزش خرید دکل

 هر کدام را به مبلغ  2و سحر  1های سحر ( به نامJack upدو دستگاه دکل دریایی ) 92و  91های شرکت حفاری شمال در سال

 میلیون دالر خریداری کرده است. 143

 باشد.میمیلیون دالر  27باشد که ارزش تقریبی خرید هر کدام مبلغ ناوگان خشکی می 9نین شرکت دارای همچ

همین خاطر نگاهی در این مقطع چندان کارساز نبوده به  P/Eهای گذشته تحلیل نسبت با توجه به افت شدید سودآوری طی سال

 انداختیم.  P/Bو   P/Sهای تبه تاریخجه نسب
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 P/Sتاریخچه نسبت 

 

 P/Bتاریخچه نسبت 

 

وضعیت خود قرار گرفته  تریندر پاییناز لحاظ تاریخی  حفاری شمالسهام  P/Bو  P/Sهای نسبتشود که مشاهده میهمانطور 

 است.
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 نتیجه گیری

 با توجه به:

 افزایش قیمت جهانی نفت در دو سال اخیر 

 افزایش قیمت ارز 

 فروش ساختمان مازاد و تعدیل نیروی انسانی(های شرکت جهت چابک سازی )برنامه 

 برنامه شرکت جهت تسویه بخشی از تسهیالت مالی 

 97و  96ها در کاهش محسوس استهالک دکل 

 میلیارد تومان( 460در مقابل ارزش بازار شرکت ) میلیارد تومان( 3500شرکت )حدود  ارزش باالی جایگزینی 

 قبل از آن با نرخ توافقی)هت تسعیر ارز خود های در مجمع سالیانه شرکت مبنی بر مذاکره با بانک مرکزی ج صحبت

 تسعیر با نرخ بانک مرکزی بوده است(

 برنامه شرکت جهت ورود به بازار عمان و عراق 

 92سیار سنگین از اوج سال افت ب 

 رسد خرید سهام شرکت حفاری شمال از ریسک به ریوارد جذابی برخوردار باشد.ه نظر میب

 

 لیل تکنیکال حفاری شمال )حفاری(تح

، شاهد قرار گرفتن سهم در یک روند نزولی طوالنی مدت 92در تحلیل تکنیکال شرکت حفاری شمال، پس از رشد پر قدرت سال 

 160تومانی تا  550از محدوده  AB=CDای بودیم. بطوریکه در نمودار تعدیل شده ، قیمت سهم در قالب زیگزاگ و با الگوی پایه

میلیارد تومان بالغ گردید که  2.300تومانی به  3.500در حالی با دالر  92رکت طی سال تومان کاهش یافت. ارزش بازاری این ش

میلیارد تومان هم کاهش یافته بود. لذا با توجه به تشکیل الگوی یاد شده و قرار گرفتن  400این رقم در انتهای سال گذشته تا مرز 

رور شاهد تغییر روند سهم باشیم. با این حال تا مادامی که مقاومت رود به محفاری در محدود کف کانال فرضی رسم شده، انتظار می

توان تغییر روند سهم را قطعی شده دانست. گفتنی است، در صورت گذر سهم از مقاومت اشاره تومانی شکسته نشود، نمی 210

 تومانی برابر با سقف کانال مذکور، در دسترس خواهد بود.  290شده، اهداف قیمتی 
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 ماه بورس کاالی ایرانمرداد اولگزارش معامالت هفته 

 رینگ پلیمری
ریال مشاهده  389درصد معادل  9/0افزایش نرخ ارز به میزان  31/04/97های اعالمی از سوی دفتر صنایع تکمیلی مورخه در قیمت

بودیم که بیشترین افزایش قیمت مربوط های جهانی شاهد افزایش قیمت شد، در تمامی گریدها به دلیل افزایش قیمت دالر و قیمت

 باشد و تنها در محصول پلی اتیلن ترفتاالت بطری با کاهش قیمت مواجه شدیم.درصد می 0.4به پلی وینیل کلراید که در حدود 

 تن 59.619هزار ریال با حجم معامله  4.417.062.299ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در بورس کاال در هفته گذشته، 

تن،  2.518هزار ریال با حجم معامالت  144.491.822باشد، که ارزش معامالت انجام شده توسط پتروشیمی امیرکبیر می

تن، پتروشیمی تبریز با ارزش معامله  3.600هزار ریال با حجم معامالت  224.347.600با ارزش معامله  پتروشیمی شازند

هزار ریال با حجم  241.606.640و در نهایت پتروشیمی مارون با ارزش معامله  تن 5.210هزار ریال با حجم معامله 372.403.861

 تن بوده است.  4.114معامله 

شیمی بیشترین زرپتروشیمی نوید zH515MAهای گرید شیمیایی، محصول در معامالت این هفته در روز دوشنبه در میان پروپیلن

های گرید نساجی، محصول باشد، را به خود اختصاص داد. در میان پروپیلنمی برابر 23نسبت تقاضا بر عرضه را که در حدود 

ZH550J  پتروشیمی نوید زر شیمی وZ30S  17و  22پتروشیمی شازند بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه را که به ترتیب حدود 

 والت با سقف قیمت خریداری شدند.، تمام محصعرضههای تقاضا بر ود تخصیص دادند. با توجه به نسبتباشد را به خبرابر می

 0150پتروشیمی پلی نار و اکریلونیتریل بوتادین استایرن  PNR230Cدر بازار بورس کاال در روز سه شنبه، پلی پروپیلن شیمیایی 

 پتروشیمی رجال و پلی اتیلن سنگین لوله مشکی RG1101Sپتروشیمی تبریز روی قیمت پایه معامله شدند. پلی پروپیلن نساجی 

CRP100B  باشد را هفته گذشته برابر می 35برابر و  40پتروشیمی شازند به ترتیب بیشترین نسبت تقاضا برعرضه را که در حدود

برابر عرضه  3پتروشیمی تندگویان تقاضا  821پلی اتیلن ترفتاالت بطری و 781داشتند. در گریدهای پلی اتیلن ترفتاالت بطری

 تمامی گریدها با سقف قیمتی تنها یک سوم از تناژ وارد شده را دریافت کردند.  بوده، که به همین دلیل مشتریان

 ها در ابتدای ماه، تقاضا به شدت افزایش یافته است.روز رسانی سهمیه شرکت به علت به در هفته جاری 

 

 رینگ شیمیایی
برابر بوده و خریداران  13گالیکول در حدود در میان محصوالت شیمیایی بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه، در اختیار دی اتیلن 

درصد در سقف قیمتی شدند. استایرن منومر، آروماتیک سنگین، بنزن و اورتوزایلین تقاضای کمتر از عرضه را 10مجبور به رقابت 

 داشته و معامله روی قیمت پایه انجام شده است.

 است. تن بوده 20.621هزار ریال با حجم معامالت:  843.809.784ارزش کل معامالت محصوالت شیمیایی در بورس کاال  
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 رینگ کشاورزی
اند. بوده داری بیشترین ارزش معامالتهزار ریال  204.643.600و گندم با  284.315.325در رینگ کشاورزی محصول شکر با 

 اند.بوده هزار ریالی 83.441.100و  70.479.280سویا به ترتیب دارای ارزش  خام قابل ذکر است معامالت زعفران و روغن

باشد که در حدود دوبرابر نسبت به تن می 69.087هزار ریال و حجم  1.286.351.425ارزش کل معامالت در رینگ کشاورزی 

 هفته گذشته افزایش یافته است.

 

 رینگ صنعتی
اصفهان و شمش فوالد خوزستان ابطال، ؛ معامله ورق گرم فوالد مبارکه های فوالدی بودطنش برای عرضهای پرهفته گذشته هفته

. هر چند شمش فوالد خوزستان و فوالد کاوه کیش روز چهارشنبه دوباره عرضه ش فوالد کاوه جنوب کیش لغو گردیدو عرضه شم

خلفات در ثبت سفارشات شدند و با سقف قیمت مواجه شدند اما از دالیل تصمیم به ابطال این معامالت درمورد شمش خوزستان ت

که  یتجار یهاواسطه یمعامالت یکدها قیثبت سفارش از طر ریمرتبط  نظ ریغ یهار معامالت و ثبت سفارش توسط شرکتتاال در

 .توان نام برد، میانداقدام را انجام داده نیا ییبه منظور سودجو

معامالت ثبت شده  نیرقابت در ا یدرصد 10داد، سقف  یرو زیشمش در بورس کاال ن ریاخ یهاهفته یهاگونه که در عرضههمان

شمش خارج از بورس کاال کف بازار  متیبا در نظر گرفتن سقف رقابت با ق یشمش معامالت متیآن اختالف ق یاصل لیاست که دل

 است.

 هیپا متینسبت به ق یانیپا متیق یدرصد 31 شیها اعالم شده و افزامتینامتعارف ق شیافزااما در مورد ورق گرم فوالد مبارکه 

معامالت  یرقابت سقف رقابت برا یهرچند براساس دستورالعمل شورا دیمعامله را لغو نما نیبازار بورس کاال ا تهیسبب شده تا کم

 نه، محل ابهام است. ای ردیبگ میرقابت تصم یفراتر از شورا ندتوایبازار بورس کاال م تهیکم ایآ نکهیباز است و ا Bورق گرم 

 یهارس کاال آن هم به جهت دستورالعملدر بو یواقع ریغ یهامتیکاذب در بورس کاال را ق یتقاضاها یاصل لیبتوان دل دیشا

ها و آرامش متیکه نه تنها باعث اصالح ق ییهادانست. دستورالعمل یتومان 4200بر اساس نرخ ارز  هیپا متیق نییدر تع یدستور

 ها هم شده است.متیق شیبه بازار فوالد، سبب افزا جانیو القاء ه یسفته باز یتقاضاها جادیبازار نشده بلکه به واسطه ا

با و تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کاال رقم خورد  359.868عرضه بیش از  03/05/97در هفته منتهی به چهارشنبه 

مربوط به انواع محصوالت  تن از این کاالها 13.145 .رو گشتتن روبه 1.364.453برابری تقاضا کنندگان معادل استقبال حدود چهار 

شرکت  آلومینیوم تولیدی  1000p-99.8شمش تن  11.140اند و کت ملی صنایع مس ایران تولید شدهمس که عمدتا در شر

عتی در که تنها محصول آلومینیوم عرضه شده در این هفته بوده است. بیشترین حجم عرضه در رینگ صن آلومینیوم ایران )ایرالکو(

انواع ورق تولیدی شرکت فوالد مبارکه تن  224.393تن محصوالت فوالدی که شامل  357.868هفته گذشته مربوط بوده است به  

تقاضاکنندگان در برابری  10حدود که با استقبال  و فوالد کاوه جنوب کیشفوالد خوزستان شمش بلوم تن  50.000و  اصفهان 

 سبد مخلوطو  مخلوط رآهنیت سبدتن  40.000 مواجه شد. شرکت ذوب آهن اصفهان رماهیروز معامالت هفته چهارم ت نیآخر

 نیمحصول عرضه شده در ا گری. دو با سقف قیمت معامله گردید مؤثر رو به رو  یتن تقاضا 411.000است که با   کردهعرضه 
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که با قیمت  انیرانیو  شرکت فوالد زرند ا متیکه با سقف ق انیرانیا رجانیشرکت فوالد س گندله سنگ آهنتن  25.000بخش 

 . معامله شده است پایه

 یگروه داشته، رده بعد نیمحصوالت ا نینسبت را در ب نیشتریبه عرضه ب یبرابر 32به  یراد شمال با تقاضا لیمس گ مفتول

 بوده است. یبرابر 13شرکت ذوب آهن با نسبت   محصوالتمربوط به 

هفته داشته  نیارزش معامله را در ا نیشتریب الیهزار ر 6.872.018.636با ارزش معامله  انواع ورق شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 9.763.823.436و فوالد   الیهزار ر 925.414.405، مس الیهزار ر 224.974.000 ومینی. در مجموع ارزش معامالت آلوماست

 بوده است. در حدود سه برابر ارزش معامالت هفته گذشته  الیهزار ر

 بوده است.  الیهزار ر 10.914.211.841 هفته نیدر ا یکل بازار صنعت ارزش

 

 آتی سکه
سکه طال برآمد، براین اساس  صدد کنترل بازار آتی ها درفته گذشته با اعمال برخی محدودیتمدیریت توسعه بازار مشتقه طی ه

نماد و در کل به  تعهدی خرید و فروش فزآینده از روز یکشنبه ممنوع و سقف مجاز موقعیت تعهدی باز خرید برای هراخذ موقعیت 

کاهش یافت، قابل ذکر آنکه ممنوعیت اخذ موقعیت تعهدی فروش از روز دوشنبه  50و  25و سپس به  80و  40ترتیب در ابتدا به 

ا توجه به افزایش قیمت تسویه روزانه، وجه تضمین اولیه به همراه وجه تضمین اضافی های فوق بلغو گردید. به رغم اعمال محدودیت

 ریال افزایش یافت. 90.500.000طی سه مرحله افزایش به مبلغ 

شد با اعمال های باال معامله میبازار آتی سکه که در دو روز ابتدایی هفته گذشته مانند اکثر روزهای هفته پیشین، در مثبت

 هفته های منفی سپری کرد.  طیهای فوق به همراه انتشار خبر تغییر ریاست بانک مرکزی، روزهای پایانی را در دامنهمحدودیت

 تسویه قیمت میانگین و ریال میلیارد 1.618 بر بالغ ارزش به قرارداد 4.665 حجم با ،1397 ماه شهریور تحویل طال گذشته سکه

 میانگین و ریال میلیارد 1.278 بر بالغ ارزش به قرارداد 3.521 حجم با ،1397 ماه آبان تحویل طال سکه ریال، آتی 35.460.673

 میلیارد 11.166 بر بالغ ارزش به قرارداد 29.971 حجم با ،1397 ماه دی تحویل طال سکه ریال و آتی 36.661.311 تسویه قیمت

نکته قابل توجه کاهش چشمگیر حجم معامالت بود به نحویکه معامالت  .شد معامله ریال 37.558.257 تسویه قیمت میانگین و ریال

 .درصدی نسبت به هفته گذشته را تجربه کردند 77و  69، 14ر، آبان و دیماه به ترتیب کاهش شهریو
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 ساعته( 4)تایم فریم  تحلیل تکنیکال سکه فیزیکی

ماه اخیر را در یک کانال فرضی محصور نمودیم. کانال فرضی بدین معناست که  2روند حرکتی ، فیزیکیدر تحلیل تکنیکال سکه 

، کافی نیست اما چنانچه بازار به سقف کانال مذکور واکنش ه کانال را بصورت واقعی فرض کنیمتعداد برخوردها برای این موضوع ک

انتظار اصالح سکه تا حوالی  ،ان ضمن واقعی خواندن کانال مذکورتون نقاط در مسیر اصالح قرار بگیرد، میو سکه از ای نشان دهد

دهد که سکه در مقطع دار قیمتی و اندیکاتورها نشان میمیلیون تومانی را داشت. شکل گیری واگرایی مثبت بین نمو 3های قیمت

میلیون تومانی، پر ریسک  5/3های تدرت کافی ندارد. بنابراین خرید سکه در حوالی قیم، انرژی و قفعلی برای پیشروی بیشتر

 گردد. ارزیابی می
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 گزارش قیمت های جهانی هفته گذشته خوراک ها و محصوالت شیمیایی و پتروشیمی مجله پالتس

ها، محصوالت شیمیایی و  پلیمری در سه منطقه مختلف، شرق دور، های جهانی در گروه خوراکدر این بخش به تغییرات قیمت

گذاری محصوالت که از عوامل تأثیرگذار بر قیمتجوالی  13جوالی در مقایسه با  20یخ آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی در تار

 اندازیم:میدر بورس کاال طی هفته گذشته بوده نگاهی 

 

 قیمت خوراک ها

 1.624درصدی داشته و از  49/0کاهش قیمت  نیچ CFR  بوتادین ها افزایشی بوده است و تنهادر هفته گذشته قیمت تمام خوراک

دالر در تن معامله شده   1.274جنوب شرق آسیا بدون تغییر با قیمت    CFR  . همچنین اتیلندالر در تن رسیده است1.616به 

 . است

چین، با بیشترین درصد افزایش قیمت   CFRهای پتروشیمی در هفته گذشته پروپیلن قیمت خوراکپالتس  هیطبق گزارش نشر

 دالر1.054، به قیمت درصد افزایش 64/1ه این محصول با در تن معامله شد و فوب کر ردال 1.078درصد با قیمت  96/2معادل 

 . رسید

 درصد 29/0و  35/1دالر در تن افزایش، برابر با   4و  22 به ترتیب شمال شرقی آسیا  CFRو اتیلن  فوب کره نیبوتاد محصوالت

 دالر در تن معامله شد . 1.656 فوب کره نیبوتاد اند. قابل ذکر استداشته

 

 قیمت شیمیایی ها

که با افزایش  MEGاند به جز داشته همه محصوالت شیمیایی حداقل در یک مقصد تحویلی خود کاهش قیمت در هفته گذشته

 سید .  دالر در تن ر 899درصدی به قیمت  02/1

درصد افزایش  8/0و  58/2نیز به ترتیب  نیچداخلی  CFRتایوان و   CFR متانول ،نیچ CFR ی متانولدرصد 61/2 به تبع افزایش

این  درصد بیشترین کاهش را در 84/1هند با   CFR. متانول معامله شددالر در تن  394به قیمت  نیچ  CFRاند و متانول داشته

 دالر در تن معامله شده است. 375گروه داشته و به قیمت 

درصدی را در فوب  25/1نزول کرده و کاهش  کره FOBو  نیچ  CFRدالر در  17، تا استایرن منومر، در رتبه بعدی کاهش  قیمت

 رسید.  نیچ  CFRدالر در  1.382به ثبت رسانده و به قیمت  نیچ  CFRکره و 
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 .تایوان رسید نیچ  CFRدالر در  1.002قیمت  درصد کاهش به 67/0پارازایلین در هفته گذشته با 

دالر در تن معامله شد. در حالی که  745درصد کاهش داشت و به قیمت  59/0قیمت فوب کره محصول تولوئن در هفته گذشته 

 درصد افزایش داشت.  29/0و  08/0به ترتیب  نیچداخلی   CFRو  نیچ  CFRاین محصول در 

 .رصد، کاهش یافتد 59/0معادل  دالر 844به  849از  نیچ  CFR، اسید ترفتالیک، ماده اولیه پلی اتیلن ترفتاالت 

  87/2درصد برابر با  34/0در فوب کره و دالر معامله شد  839 متیق بهدالر  5/1درصد رشد معادل  18/0 با بنزن نیچ CFR متیق

 داشت. کاهشدالر 

 . دالر رسید 822الر در تن به قیمت گذشته تغییر محسوسی نداشت و با کاهش قیمت کمتر از یک دزایلین مخلوط در هفته 

 

 هاقیمت پلیمری

در هفته مورد   GPPS، پلی اتیلن سنگین تزریقی، پلی اتیلن سنگین بادی و پلی استایرن معمولی C6گروه پلی اتیلن سبک خطی 

 نظر در هر سه منطقه بدون تغییر باقی ماندند.

تنها محصول پلیمری است که در هر سه منطقه شرق دور، آسیای جنوب شرقی و آسیای شرق افزایش  PVCگروه سوسپانسیون 

 درصد داشته است. 0/54قیمت 

یای جنوب شرقی و آسیای در منطقه شرق دور بدون تغییر باقی مانده، این در حالیست که در دو منطقه آس پلی اتیلن سبک خطی

 دالر در هر تن رسیدند. 1.141و  1.131درصد کاهش یافتند و به ترتیب به  0/88ر حدود  ها دشرقی قیمت

در طول هفته مورد نظر پلی اتیلن سنگین فیلم در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی بدون تغییر باقی ماند و تنها در شرق دور 

 دالر در هر تن رسید. 1.321درصدکاهش به  1/49با  

یلن در تمامی گریدها کاهش قیمت در هر سه منطقه مشاهده شد. پلی پروپیلن گرید نساجی در شرق دور و در گروه پلی پروپ

است. در گرید تزریقی درصد کاهش یافته  0/39درصد و در آسیای شرق  0/79تا  0/81آسیای جنوب شرقی به ترتیب در حدود 

دالر در هر تن کاهش  10که قیمت این محصول در حدود  باشدبوط به منطقه آسیای جنوب شرقی میبیشترین کاهش قیمت مر

دالر در هر تن کاهش  5دالر در هر تن رسیده است. پلی پروپیلن فیلم نیز در شرق دور و در آسیای شرقی حدود  1.241یافته و به 

ر شرق دور و آسیای شرقی دالر در هر تن رسیده و در نهایت پلی پروپیلن گرید شیمیایی د 1.276و  1.246یافته و به ترتیب به 

دالر در هر تن رسیده  1.291درصد به  0/77درصد کاهش یافته و در جنوب شرقی آسیا با کاهش بیشتر در حدود  0/4در حدود 

 است.



  29 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

دالر در هر تن رسید  1.181دالر در هر تن و در آسیای جنوب شرقی به  1.151پلی اتیلن سبک خطی معمولی در شرق دور به 

 .اندداشتهدرصدکاهش قیمت  0/84درصد و  1/71که به ترتیب در حدود 

HIپلی استایرن مقاوم   I PS  دالر در هر تن مواجه  10نیز در هر دو منطقه شرق دور و آسیای جنوب شرقی با کاهش قیمت حدود

دالر در هر تن در  1.921و  1.901هر تن کاهش قیمت به دالر در  10( با ABS)اکریلونیتریل بوتادین استایرنشد، و در نهایت 

 شرق دور و آسیای جنوب شرقی رسید.

دالر  1134درصد کاهش به  0/3قیمت در خاورمیانه در طول هفته گذشته کاهش داشته به نحوی که پلی اتیلن سنگین با حدود 

دالر در هر تن   1090دالر در هر تن، به  9ود در هر تن رسیده است. پلی اتیلن سبک خطی با بیشترین کاهش قیمت، در حد

 اند.د کاهش قیمت داشتهدرص 0/5درصد و  0/58رسیده است. پلی پروپیلن نساجی و تزریقی نیز به ترتیب 

 ها در آسیا نوسانات نرخ ارز است که منجر به تغییر الگوهای خرید شده است.یکی از علل کاهش قیمت پلی اتیلن

 

 ت در خصوص تنظیم بازار پتروشیمیوزیر صنع 01/05/1397ابالغیه مورخ  تحلیل

آزاد مواد بین قیمت تمام شده بورس و بازار  باالسابقه قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد و همچنین اختالف در پی افزایش بی

العمل تنظیم بازار محصوالت دستور 01/05/1397ای حمایتی در تاریخ صنعت معدن تجارت در ابالغیه ،  وزیر محترم پتروشیمی

بند ابالغ نمود. این ابالغیه در شرایطی  باعث تعجب همگان شد که  10را در  پتروشیمی را در راستای ایجاد ثبات و آرامش در بازار

های پتروشیمی باید شرکتطبق اعالمیه جدید،  .ر، منتظر آزادسازی سقف رقابت قیمتی و تغییر نرخ تسعیر ارز بودنداکثر اهالی بازا

های پتروشیمی میزان کف عرضه، قرار دهند از این رو تامین نیاز مواد اولیه صنایع پایین دستی  را در اولویت خود تسبت به صادرات

در صورت رعایت نکردن کف عرضه، عرضه صادراتی  تعیین شده و %20بعالوه  1396های مختلف برابر تقاضای حقیقی سال در گرید

 ها با مشکل مواجه خواهد شد. مجتمعآن 

قیمت جهانی یا نرخ  دیگر موارد مطروحه در این ابالغیه در مورد نحوه قیمت گذاری محصوالت است که فرمول آن برابر    

از  %95در نرخ تسعیر ارز تعیین شده است. با مقایسه فرمول قبلی متوجه حذف ضریب های صادراتی در خلیج فارس ضربمحموله

از   %5های پایه است، از طرفی حداکثر درصد رقابت تمامی محصوالت را قیمت %5شویم که به معنی افزایش فرمول محاسباتی می

 به نصف تبدیل شده است. %10، که در کمترین حالت، رقابت اعالم کرده اندنرخ پایه در تمامی محصوالت 

، اما اینطور که به نظر ایمکنندگان نسبت به این بخش نداشته مصرف ، بورس کاال و یانندگانهنوز واکنشی از سوی عرضه ک   

های محصوالت ر عین حال با توجه به اینکه قیمتها را در کل کاهش داده است و دپتروشیمی رسد این بخشنامه حاشیه سودمی

ی بازار نخواهد داشت و تنها شکاف بین هاقیمتاثری برکاهش  ددگرپتروشیمی در بازار با توجه به قیمت دالر آزاد ارزش گذاری می

دالر بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد از بین  و این شکاف تا برابری نرخ تسعیر قیمت تمام شده بورس و بازار را افزایش خواهد داد

 نخواهد رفت.
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یاب جهت مانه بهینقاضا و تجدید نظر در سا، برداشتن سقف قیمت و محدود کردن سمت تدر این شرایط، افزایش کف عرضه   

، افزایش تقاضا نسبت به سال گذشته آید. از دالیل دیگرهای غیر فعال بهترین راهکارها برای آرامش بازار به نظر میحذف واحد

یابی و مجوز خرید از خانه صمت باید از دادن مجوز بهین، وزارت ها استفراد تحت پوشش اتحادیهو ااعطای مجوز خرید به اصناف 

های جلوگیری کند تا شاهد تقاضا از خرید در بورس محروم بودند( 96که تا سال ) های صنفیهای صنفی و اتحادیهه واحدب بورس

وسیله بار دیگر شاهد برقراری آرامش در بازار محصوالت پلیمری و توسعه  نباشیم تا بدین تصنعی در بورس کاالی ایران روز افزون

 عت با ارزش افزوده فراوان باشیم.  صنایع پایین دستی پتروشیمی این صن
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 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 صنعت خودرو
 لب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 از تحریم بحث برای: شد عنوان سایپا مجمع در

 بنا و شد تشکیل ویژه تدابیر ستاد امسال فروردین

 همین بر که بود شرکا تمام با همکاری قطع به

 امسال پایان تا سراتو و برلیانس تولید برای اساس

 فعالیت سیتروئن که گفت باید اما نداریم مشکل

 اب کار و خارج همکاری ادامه از ولوو تعلیق، را خود

 در آمریکا با شرکت این همکاری دلیل به چانگان

 کرده اعالم رنو همچنین. است ابهام از ایهاله

 هشکا همکاری سطح رسدمی نظر به اما ماندمی

 .یابد

 

 گوید،می سازیقطعه همگن صنایع انجمن رئیس

 ارز حذف کشور، خودروسازی زنجیره مشخص پیشنهاد

 ازای در سازانقطعه و خودروسازان برای دولتی

 محمدرضا گفته به. است خودرو قیمت آزادسازی

 خواهد ارائه دولت به زودی به پیشنهاد این منش،نجفی

 و خودروسازان آن، با موافقت صورت در و شد

 در و تهیه آزاد بازار از را خود موردنیاز ارز سازانقطعه

 .کنندمی تعیین را محصوالتشان قیمت خود عوض،
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 محصوالت غذایی

 شیر نرخ وضعیت آخرین با رابطه در گاوداران صنفی انجمن رئیس مقدسی احمد

 هر فروش برای تومانی 1.570 نرخ با بازار تنظیم ستاد هرچند: کرد بیان خام

 با را خود تولیدی خام شیر توانندمی دامداران و کرده موافقت خام شیر کیلوگرم

 بر در تولیدکننده برای سودی تومان 1.570 نرخ اما رسانند؛ فروش به نرخ این

 پیشنهاد کشاورزی جهاد وزارت: افزود وی. نیست آن موافق صنفی انجمن و نداشته

 وزیران موافقت اخذ پیگیر جد، به و کرده مطرح خام شیر برای تومانی 1.750 نرخ

 خاتمه در مقدسی. شد خواهد مشخص آینده روز چند ظرف خام، شیر نرخ مورد در گیریتصمیم نتیجه. است نرخ این اعمال و

 تواننمی بوده، صعودی کشور در کاالها همه قیمت که شرایطی در. ندارد را لبنی صنعت به یارانه پرداخت قدرت دولت: کرد تصریح

 خام، شیر نرخ افزایش اعمال از پس است بهتر. کرد عمل دامداران زیان به و شد خام شیر نرخ افزایش از مانع مختلف هایبهانه به

 .یابد تداوم تولید تا شود تعیین محصوالت شده تمام بهای با متناسب هم لبنی محصوالت نرخ

 

 هایقیمت با هم آن محصوالت عرضه به نسبت و اعمال را خود محصوالت درصدی 16 تا 9 افزایش نباتی روغن تولیدکنندگان

 .است کرده تغییر 5.750 به تومان 5.300 از روغن هایشرکت از یکی لیتری یک روغن نمونه عنوان به. اندکرده اقدام جدید

 

 دارویی هایشرکت که بانکی تسهیالت سقف میزان اعتبار و پول شورای: گفت دارو و غذا سازمان سخنگوی

 افزایش برابر دو میزان به دارویی هایشرکت نقدینگی به کمک منظور به را کنند استفاده توانستندمی

 ایجاد دارویی هایشرکت برای گمرکی تسهیالت گمرک با تعامل در همچنین: افزود جهانپور. است داده

 در همچنین. است شده ایجاد دارویی هایشرکت برای گمرکی تسهیالت گمرک با تعامل استدر شده

 قطعی دارو تامین برای یورویی میلیارد 8/2 میزان به ارز تامین بحث مدیریت سازمان و مرکزی بانک تعامل

 .شد

 

 خدمات فنی و مهندسی

 از توجهی قابل بخش اجرای توانندمی مپنا جمله از داخلی هایپتانسیل کنممی فکر: گفت مپنا شرکت مدیرعامل آبادیعلیعباس 

 داخلی توان با را جنوبی پارس فازهای تحریم، دوران در اینکه کما بگیرند، عهدهبه احوال و اوضاع این در را نفت وزارت هایبرنامه

 طرح گذشته در مپنا: افزود وی. شد تکمیل فازها این هم اخیر دوره در و بود آنها در هم خوبی بسیار پیشرفت دادیم، توسعه

 نفت وزارت اگر نیز اکنون بود، داده پیشنهاد نفت وزارت مجموعه به جنوبی پارس 11 فاز پروژه درصد 100 برای را ایتوسعه

 .بگیریم اختیار در جنوبی پارس 11 فاز در را توتال سهم داریم آمادگی ما و کنیممی همراهی کند، دعوت و دهد تشخیص
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 فلزات اساسی

 که بورس در خوزستان فوالد عرضه کرد اعالم گزارشی در ایران فوالد انجمن

 و کرد ثبت را قیمت درصدی 10 سقف شد همراه باالیی تقاضای حجم با

 فوالد مدیرعامل .رسید تومان 2.574 به اخیر هایهفته مطابق پایانی قیمت

 حمایت و سازان فوالد به فشار: و گفت داد را معامله این ابطال خبر خورستان

: کرد تصریح کشانی. است فوالد بازار در نابسامانی عامل سه بازیدالل از

 مشکل با تولیدی کارخانجات که شده طراحی ایگونه به هادستورالعمل

 و حاکم کشور امورات بر داللی برعکس و شده مواجه سوددهی و نقدینگی

 است ماه یک از بیش خوزستان فوالد مثال عنوان به. است جامعه آحاد برای ناخواسته تورمو  هاقیمت افزایش فرآیند این ماحصل

. رسدمی تومان 2.574 به و گرفته صورت رقابت با نهایت در و عرضه کاال بورس تومان 2.340 ثابت نرخ با را خود شمش قیمت که

 .است رسیده تومان 3.900 حدود به رسدمی مردم دست به که میلگردی قیمت که حالیست در این

 

 صنعت سیمان

 سیمان که این به توجه با: گفت سیمان صادرات فروش از حاصل ارز تسعیر نرخ درخصوص غدیر سیمان هلدینگ مدیرعامل

 صادراتی فروش از حاصل ارز. شودنمی نیما سامانه وارد صادراتی فروش از حاصل ارز دارد قرار اساسی غیر کاالهای زمره در

 صادرات تقاضای بر چین سیمان صادرات کاهش: گفت همچنین وی. شودمی تسعیر تومان 7.500 حدود در نرخی با تقریبا

 افزایش درصد 5/3 قبل سال مشابه زمان مدت به نسبت امسال ابتدایی ماهه 3 صادرات که طوری به بوده موثر ایران سیمان

از عوامل  نیز بنگالدش کشور تقاضای افزایش و هاقیمت بودن مناسب چین، سیمان صادرات کاهش بر عالوه البته. است یافته

 سال پایان تا شودمی بینی پیش امسال ابتدایی ماهه 3 صادراتی فروش رشد به توجه با: کرد اضافه وی. باشدگذار میتاثیر

 .باشیم گذشته سال به نسبت سیمان صادرات درصدی 15 تا 10 رشد شاهد جاری

  

 

 

 

 

 در صنعت این حضور مقدمه عنوان به سیمان متمرکز فروش دفتر اندازی راه از سیمان صنعت کارفرمایان صنفی انجمن دبیر

 خرید آزمایشی و پایلوت صورت به تا شد اندازی راه سیمان متمرکز فروش دفتر گذشته هفته از: گفت و داد خبر کاال بورس

 بورس، در فروش و خرید کار و ساز از کنندگان تولید آگاهی افزایش و سازیفرهنگ از بعد و بگیرد صورت سیمان فروش و

 .شود کاال بورس راهی سیمان
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 مواد شیمیایی

 تصمیمات اساس بر را پتروشیمی محصوالت بازار تنظیم العمل دستور صنعت وزیر

 نسبت بازار در هاپتروشیمی عرضه کف که طبق آن کرد ابالغ بازار تنظیم کارگروه

 کار سازو العمل دستور این اساس بر. یافت خواهد افزایش درصد 20 قبل سال به

 قیمت معادل) کاالیی بورس در عرضه قابل پتروشیمی محصوالت پایه قیمت تعیین

 در ضرب( بود تر پایین کدام هر –فارس خلیج در صادراتی هایمحموله یا جهانی

 در. است بورس در درصد 5 حداکثر رقابت امکان و مرکزی بانک ارز تسعیر نرخ

 عرضه حداقل بایستی ترتیب این به. کنند رعایت را بازار در محصوالت عرضه میزان کف شدند مکلف هاپتروشیمی مصوبه، این 4 بند

 . باشد درصد 20 عالوه به گذشته سال واقعی تقاضای میزان با برابر

 

 سرمایه بازار به شرکت این ورود درخصوص فارسخلیج ستاره نفت مالی مدیر

 و بوده بازار به ورود تدارک در فارسخلیج ستاره جمهور،رئیس دستور طبق: گفت

 در 96 سال مالی هایصورت تصویب و انتشار ازجمله مقدماتی نیازمند اقدام این

 پس و گرفته قرار کار دستور در مالی هایصورت سازیآماده بنابراین است مجمع

. بود خواهد بورس به ورود آماده فارسخلیج ستاره پذیرش، مراحل کردن طی از

: کرد تصریح فارسخلیج ستاره پاالیشگاه فعالیت وضعیت با رابطه در ادامه در وی

 و رسیده تولید و برداریبهره مرحله به آن فاز 2 که بوده فاز 3 دارای شرکت این

 .است نشده تکمیل کماکان سوم فاز از برداریبهره
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