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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
 

 

 

 

 

 

، یک هفته ضعیف دییر را پش  سر گذاش  و در نهای  شاخص کل با رشد اندک خوددامنه های کمبورس تهران در ادامه نوسان

توان برآیندی از تولیه دماسنج اصلی را می ضعیفهای موج واحدی به کار خود خاتمه داد. 254.445درصدی در ارتفاع  0.63

ید بازار ارز و عدم تغییر خاص در روند ها در بورس تهران دانس  که در ترکیب با تعادل جدای از رشد تورمی قیم بوش عمده

گران و کاهش نشینی معاملهدنبال کرده و روی دییر آن در عقبهزار واحدی  250محور  جانی را حولهای جهانی، مسیر کمقیم 

 تبلور یافته اس .  ،ردتوجه ارزش معامالت خُ قابل

روند صعودی را دارند برای ادامه دادن به تحلیلی، شرایط مدهای بنیادی به گواهی نسب  به درآ سهامبوش زیادی از البته کماکان 

ماهه و همچنین عملکرد تولید و فروش  3 شده تا معامالت با عنای  به دریاف  کارنامه نشینی دالر موجباما به هر جه  عقب

  .ها با چاشنی احتیاط همراه شودشرک  ماهانه

های فروش و درآمدهای که نرخمحور )چه در سهام کامودیتی ر نوسان بازار سرمایهرهای اثرگذار دبدون شک نرخ ارز یکی از متغی

که درآمدهای ریالی خود را با  داخلیهایی نظیر تولیدکنندگان اقالم کنند و چه بنیاههای نیمایی تسعیر میخود را بر مبنای نرخ

بوش بااهمیتی از رشد اخیر بازار تح  تاثیر جهش بیش از در واقع، باشد. (، میکنندگذار تنظیم میگرانه سیاس مداخله سرکوب

گران رفتار احتیاطی موجب شده تا معامله های نیما و بازار آزادنرخ بین کاهش شکاف اخیر هایاما در هفتهبرابری نرخ ارز بوده  3

هزار تومان به  11الی  500هزار  10ی در نرخ حوالی اندازی بازار متشکل ارزویژه اینکه شایعاتی مبنی بر راه را در پیش بییرند. به

 رسد.گوش می

 

ها و ترغیب غیرمستقیم به عرضه ارز های ارز در سامانه نیما و بازار آزاد از طریق مدیری  نرخرسد همیرایی فزاینده نرخبه نظر می

یکی از ر واقع شده اس . در واقع، ثبات بازار ارز، در سامانه نیما، بر عمق بازار افزوده و ضمنا در حذف تقاضای غیرتجاری نیز موث

های اخیر برخی از کارشناسان بواسطه شکاف شده اس . چراکه در ماه بورس تهرانعواملی اس  که سبب توقف روند صعودی 

ین اتفاق رخ داده، باالی بین نرخ نیما و بازار آزاد، انتظار متمایل شدن نرخ نیما به سم  بازار آزاد را داشتند. حال که خالف ا

 آفرین دییری چون عملکرد و سودآوریو توجهات به سم  کانون ارزشتقاضای تورمی در بازار انرژی خود را از دس  داده 

 .معطوف شود هاشرک 

 

 



 

 

ازار در فروش بها در بازارهای جهانی، سبب شده سهام بزرگ و خامعدم رشد قیم  نف  و بطور کلی کامودیتیعالوه بر بازار ارز، 

انداز رکودی اقتصاد جهانی چشم ،ثب  آمارهای ضعیف اقتصادی از کشورهای حوزه یورو و همچنین چینالک دفاعی فرو بروند. 

اما  .دهندرا بیشتر کرده اس . برخی کارشناسان عدم قطعی  بورس تهران در تعیین جه  را به رخوت بازارهای جهانی نسب  می

ها بطور کلی از قیم  سهام بنیادین بازار بواسطه نسب  ماهه و ماهانه شرک  3م اشاره شد، گزارش همانطور که در گزارش اخیر ه

ها درخصوص مودوش شدن روند صعودی بلندمدتی کند و در نتیجه بوش مهمی از نیرانیقیم  به درآمد مناسب حمای  می

ها های قیمتی بواسطه وضعی  مناسب شرک تر شویم، کفبازار، برطرف شده اس . در نتیجه هرچه به پایان فصل تابستان نزدیک

 رشد خواهد کرد. 

اگر به یاد  ، تقاضا در برخی از صنایع بهبود یاف .هفته گذشته اما در روزهای پایانی ندارداگرچه بازار شرایط چندان مساعدی 

 کانی فلزی،، مواد غذایی و آشامیدنیصنایعی نظیر تایرسازی، سیمان،  داشته باشید، در بولتن شماره اخیر به این نکته اشاره شد که

ماهه  3 هایها( گزارشآهنیها )به غیر از سنگاین شرک اند. ، اخیرا از دول  مجوز افزایش نرخ فروش اخذ کردهزراع  و دامداری

از ماهه را دارند.  6های خوبی نداشتند اما عملکرد تولید و فروش تیر ماه نشان داد که این صنایع پتانسیل دس ِ باال در گزارش

تومانی شدت بیشتری  4.200ها درخصوص حذف ارز ، زمزمه98طرف دییر، با جدی شدن بحث کسری بودجه دول  در سال 

تواند ارزش هایی اس  که میگذاری یکی از محرکتومانی از معادالت سیاس  4.200موسوم به  عیار دالر حذف تمام. گرفته اس 

  .نمایدسهام مشموالن بورسی این سیاس ، یعنی تولیدکنندگان اقالم ضروری را دستووش تغییر جدی 

بحث خواهیم « هاواگرایی»عنوان  بینی بازار برویم، درخصوص پدیده مهمی تح ها و پیشاما پیش از اینکه به سراغ بررسی شاخص

 یشکل گرفته در نمودار شاخص کل احساس نیران ییبازار و اثر واگرا زشیگران نسب  به راز معامله یاریروزها بس نیاکرد؛ چراکه 

 ... ؟ س یچ «یمنف ییواگرا»در ابتدا باید بدانیم کنند. یم

 

شود. در واقع  جادی( اکاتورهای)اند یرید یو ابزارها م یق نیآشکار ب یکه تضاد شودیاز بازار گفته م یطیبه شرا یمنف واگرایی

روند بوده و  کیضعف  یبه معن ییواگرا یرید انیبشود. به یم دهیپد نیحرک  رو به جلو سبب وقوع ا یبرا داریضعف طرف خر

تواند سبب چرخش بازار یم  یوضع نی. اکنندحرک   یریکدیدر خالف جه   هاکاتوریم  و اندیکه ق شودیمشاهده م یزمان

 ؟ میباش هام یق زشیشاهد چرخش بازار و ر دیبا ییواگرا یریگ)الزاما( با شکل ایاس  که آ نیا شودیکه مطرح م یشود. حال سوال

 

 رینظ یکیتکن یابزارها ریخروج از بازار )با سا ینالیکه س شودیم یقطع یزمان یمنف ییاس . واگرا ریخ پرسش نای به پاسخ

 یمنف ییگرفتن از اثر واگرا ینالیس یاز دس  رفتن کف ماژور و ...( صادر شود. در واقع بازار برا ،یامتحرک دوره یهانیانییم

شود. دلیل این وضعی  را باید در گران دیده نمیو خوشبوتانه چنین جسارتی در رفتار معامله داردها به جسارت فروشنده ازین

به تیرماه( جستجو کرد. بر این اساس نیاهی گذرا و فروش  دیو گزارش عملکرد تولای دوره یمال یهاصورتتحوالت کدال )

 داش . میمحور خواهبزرگ و شاخص یهااز شرک  یبرخ های مالیصورت

ماه  4 یط یالیر اردیلیم 52.633 نیدر کوارتر اول و فروش سنی یالیر 2.785با تحقق سود  پارس یمدر گروه شیمیایی، پتروشی

 یمهمچنین پتروشی کند.یم نیرا تضم 98سال  یبرا یالیر 10.000از  شیسود ب ها،یگذارهیو در نظر گرفتن درآمد حاصل از سرما

 5.000از  شیماه خبر از تحقق سود ب ریت یالیر اردیلیم 8.325 ژهیماهه و فروش و 9در دوره  یالیر 3.439با تحقق سود  سیپرد

 شکل اس . نیبه هم تقریبا  یوضع پتروشیمی یهاشرک  ریدهد. در سایماه م وریشهر انیدر پا یالیر



 

را محقق نمود  یالیر 402داش  و سود  یماهه گزارش درخشان 3در دوره  رانیمس ا عیصنا ملی در گروه فلزات اساسی، شرک 

و  یالری 1.200 سود کف با مبارکه ، فوالداز طرف دییر .ابدی شیافزا یالری 1.200 – 1.100سود  یشرک  برا نیتا انتظارات از ا

معامالت دادوستد  یتابلو یرو یالیر 4.000 م یآهن، اکنون با قسود از محل رشد نرخ سنگ هیدرنظر گرفتن کاهش حاش یحت

 شود. یم

فروش  یجد شیو افزا 98سال  یانینسب  به کوارتر پا انیشاهد کاهش ز لیو طو ضیانباشته عر یهاانیها با زییدر خودرو یحت

 یابیارز دیاز محل تجد هیسرما شیکه قصد افزا ییهاشرک  یبرا  یمعاف دیتمد م،یمسائل که بیذر نای از .میماه هست ریت رد

 از نمادها باشد. یاریدر بس م یرشد ق یبرا ییتواند سکویها را دارند مییدارا

تواند قدرت فروش در بازار را ینم داریضعف دس  خر ،راه نیابد یتومانهزار  10ح کمتر از وکه نرخ دالر به سط یتا مادام نبنابرای

توان نمیروزانه از بازار  یواحدهزار  5 - 4دار دامنه یو رشدها نیسنی یهاجهش یبرا یهم مبن یکند و البته انتظار  یتقو

 داش . 

 

 آنچه در بازار گذشت ...
با ثب  رشد اندک طی هفته گذشته « شاخص بورس اوراق بهادار»رویم که مرداد ماه میدهه دوم  در شرایطی به مصاف معامالت

واحدی  252.864پیشروی نمود. این رقم در قیاس با عدد  )محدوده سقف تاریوی( واحدی 254.445واحدی تا ارتفاع  1.581

  دهد.درصدی را نشان می 0.63به ثب  رسید، رشد دهه اول ماه مذکور  که در انتهای

 

 MACDتحول خاصی در نمودار شاخص کل رخ نداده اس  اما در اندیکاتورها، شاهد کاهش اثر واگرایی منفی در  به لحاظ تکنیکی

را  TEPIXتواند واگرایی منفی شکل گرفته در اسیالتورها از منطقه اشباع خرید هستیم. ادامه این وضعی  می و همچنین خروج

 اثر کند.بطور کلی بی

 

بر اساس این گزارش، شاخص . ه اس را به نمایش گذاشت کارنامه بهتریکه  را داریم «وزنهم»شاخص ، با اهمی  دییر در متغیر

واحدی پیشروی کرد. در نتیجه باید گف  بازدهی  60.016واحدی آغاز نمود و تا ارتفاع  59.945وزن کار خود را در ارتفاع هم

داشته باشیم.  Ifex ای بهو در انتها اشاره درصد( بوده اس . 3.45واحد )معادل  2.071وزن در این هفته برابر با شاخص هم

واحدی به کار خود خاتمه داد.  3.374واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع  3.292فرابورس ایران در حالی با رقم 

 درصد( بوده اس .   2.49حد )معادل وا 82 ابتدایی مرداددر هفته  Ifexبنابراین باید اذعان داش  بازدهی 

 

 پیش بینی بازار:
ای در روزهای ابتدایی هفته گذشته، وضعی  چندان جالبی نداش  اما نبود عرضه جدی رسیم. تاالر شیشهبینی بازار میاما به پیش

 گیری شاخصو اوجموجب شد روند معامالت در روزهای پایان هفته سر و شکل بهتری بییرد. در واقع اندک رشد شاخص کل 

وزن در بازار روز چهارشنبه محقق شد. البته عمده تقاضا در صنایع متوسط و کوچک بود اما اگر همین روند را به بازار هفته هم

 هزار واحدی عبور نماید، می توان بازار بهتری را انتظار داش . 255آتی تعمیم بدهیم و از طرف دییر شاخص کل از سد 

 

 



 

 ها و ارزش معامالت هفتهعیت شاخصبررسی آخرین وض
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 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(

05/05/1398 1678 636 377 1013 665 

06/05/1398 1486 696 240 936 550 

07/05/1398 1533 703 272 975 558 

1398/05/08 1192 597 248 845 347 

09/50/1398 1629 797 265 1062 567 

 2687 4831 1402 3429 7518 جمع کل

 3518 4861 1287 3574 8379 هفته گذشتهکل جمع 

 537 966 280 686 1504 میانگین ارزش معامالت روزانه

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 هفته گذشته
1676 715 257 972 704 

 24%- 1%- ٪9 4%- 10%- اختالف )درصد(

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 11/05/1398تا تاریخ  05/05/1398از تاریخ  هاشاخص

 ٪0/63 1،581 254،445 252.864 شاخص کل بورس

 ٪3/45 2،071 62،016 59.945 وزن(شاخص کل )هم

 ٪2/49 82 3،374 3.292 شاخص فرابورس



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 4.831بازار بورس و فرابورس رقمی بالغ بر  2کنید، ارزش معامالت خرد هفته گذشته در مطابق با جداولی که در باال مشاهده می

میلیارد تومانی )میانیین ارزش معامالت  966میلیارد تومان بوده اس . اگر این رقم را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به عدد 

درصدی  1 اندکتیر ماه، اف   پایانیمیلیارد ریالی هفته  972رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معامالت روزانه روزانه( می

میلیارد تومانی قرار داشته  1.000مانطور که بارها اشاره شد، تا مادامی که ارزش معامالت در سطوح کمتر از هدهد. را نشان می

طی هفته داری را برای بازار انتظار داش . بنابراین در شرایطی فعلی، روند بازار نوسانی خواهد بود. توان رشد دامنهباشد، نمی

بیشترین « کرمان»،  «نوری» ،« سیمرغ»هایی نظیر و تک سهم« بانکداری»، « سیاسافلزات»، « پتروشیمی»صنع   3گذشته، 

 حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. 

 

 



 

 مجله خبری

  سیاسی

های احتمالی داری آمریکا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را تحریم کرد. قرارگیری نام افراد در این فهرس ، داراییخزانه

داری آمریکا، برای تحریم کند. در بیانیه خزانهها منع میها در آمریکا را مسدود کرده و اتباع آمریکا را از داد و ستد مالی با آنآن

سونیوی اصلی »ظریف به فرمان اجرایی اخیر ترامپ در ارتباط با دفتر رهبر معظم انقالب استناد شده اس . در این بیانیه، ظریف 

پروپاگاندا و نشر »های اجتماعی برای توصیف شده اس . این بیانیه ظریف را به استفاده از شبکه« سرتاسر جهان نظام ایران در

 های ارشد ایرانی با سپاهداری آمریکا همچنین عنوان کرده که وزارت امور خارجه و دیپلماتمتهم کرده اس . خزانه« اطالعات غلط

 .همکاری دارند

 سیبه عنوان رئ  یهلیا اشم .برگزار شد نیمشترک برجام در و ونیسیشس  کمن

 یمنطقه ضرور  یثبات و امن یحفظ برجام برا گف : ،یاهیانیبرجام، در ب ونیسیکم

  یکنندگان بر اهمشرک  ر،یکننده اخو تحوالت نیران هاهیانیتوجه به ب با اس .

 ها،میشد که رفع تحر دیتأک کردند. دیکامل به برجام تأک یبندیادامه پا یدیکل

خروج  یگرفته جه  کاهش آثار منفصورت اقدامات از برجام اس . یضرور یجزئ

و آلمان اعالم کردند که  سیانیل فرانسه، قرار گرف . یمورد بررس کا،یآمر کجانبهی

رآکتور اراک اشاره  یسازخوب مدرن شرف یبه پ کنندگانشرک  تراکنش آن در حال انجام اس . نیشده و اول یاتیعمل نستکسیا

ها در جه  قرار شد تالش نیهمچن کنند. یرا بررس رانیا نیو آب سنی ومیصادرات اوران یعمل یهاشد کارشناسان، راه قرار کردند.

پس از نشس   هیامور خارجه روس ریمعاون وز. شود دیتشد ران،یبا ا یروابط تجار یساز یجه  عاد یاتیعمل یراهکارها افتنی

 خود را انجام ندهد. یخواسته شد تا گام سوم کاهش تعهدات برجام رانینشس  از ا نیمشترک برجام گف  که در ا ونیسیکم

 هیعل یدر فشار حداکثر کایآمر اس سی موافق اروپا :گف  امور خارجه آلمان ریوز

 هاییاروپا شتریاما ب ستند،یخواهان جنگ ن ندیگومی همه چه اگر .س ین رانیا

که ما در  یاز مسائل یکی را باز نیه دارند. یپلماسیتا در د کنندیهستند که تالش م

اس  که  نیا میکنیآن بحث م یو فرانسه( بر رو سیقالب سه کشور )آلمان، انیل

  یتا درباره امن میاوریمذاکره ب زیم یمنطقه را پا یتمام کشورها میتوانیچطور م

 یهاکانال دیشود، با یریناخواسته جلوگ یاز تنش نکهیا برای .میبحث کن ییایدر

 مشترک وجود داشته باشد. نیقوان یوگو بر مبنامناسب و گف  یارتباط

 تازگی به آلمان و فرانسه انیلیس، شامل برجام، طرف اروپایی کشور سه هایدیپلمات که شد مدعی آگاه منابع از نقل به المانیتور

 دیدار اراک راکتور و فردو سای  با مرتبط تحریمی هایمعافی  درباره آمریکا ملی امنی  شورای و امورخارجه وزارت مقامات با

 .اندکرده



 

 اقتصادی
 بررسی همایش بورس، ستارگان لیگ مسابقات دور از هفته سومین در

 ایران سرمایه بازار در حقیقی اشواص ویژه گذاری سرمایه های روش

 در ایران بیمه بورس کارگزاری عامل مدیر رباطی محمود مهدی و برگزار

 بهینه سبد تشکیل و دارایی مدیری  موضوع و یافته حضور همایش این

 .داد قرار بررسی مورد را

 معنای از اعم موضوعاتی به ایران بیمه بورس کارگزاری عامل مدیر

 گر معامله یک روانی شرایط چرخه بهینه، سبد تشکیل دارایی، مدیری 

 اشاره سرمایه مدیری  و گیری تصمیم و شناخ  ابزارهای مالی، بازار در

 .کرد

 که اس  ای پیچیده کار سهام بازار بویژه مالی بازارهای در مستمر موفقی :  داش  تاکید همایش این در رباطی محمود مهدی

 شکس  اصلی عامل مواقع بیشتر در نوعی به امر همین و طلبد می را باالیی بسیار دانش کسب و تجربه تمرین، و ممارس 

 .رود می شمار به سهامداران

 و داشته ای ویژه فعالیتهای آموزش بحث در سرمایه بازار در متقاضیان دانش سطح ارتقاء راستای در ایران بیمه بورس کارگزاری

 و آتی هایقرارداد با آشنایی جامع دوره بنیادی، و تکنیکال تحلیل های دوره بر عالوه اس  مصصم کارگزاری این حاضر حال در

 .نماید برگزار راییان طور به آنالین و حضوری صورت به را بازار در معامالتی هایاستراتژی و( زعفران و سکه) معامله اختیار

 مورد در گرفته انجام های تس  و اقدامات آخرین دکتر همتی، با ارزی متشکل بازار مدیرعامل و مدیره هیئ  رییس دیدار در

 ابراز مرکزی بانک رییس. شود آغاز بازار این فعالی  قربان عید آستانه در شد مقرر جلسه این در. شد مرور بازار این کردن عملیاتی

  .باشیم اسکناس صورت به خارجی اسعار شفاف و واقعی نرخ گیری شکل شاهد بازار این کار به شروع با کرد امیدواری

 

 ،برگزار شد با حضور سران قوای که اقتصاد یهماهنی یعال یدر جلسه شورا 

کشور  یاقتصاد یهاشاخص نیاز روندها و آخر یگزارش یکل بانک مرکز سیرئ

به  98ماه  بهش یگزارش نرخ تورم نقطه به نقطه از ارد نای براساس کرد. هیارا

 و ساز قوا سران اس . یشوک تورم هیطور ماهانه کاهنده بوده که نشانیر تول

 یازهاین شتریروند و حفاظ  هر چه ب نیحفظ ا یبرا یشنهادیپ کارهای

   کردند. بیبازار را تصو یجانیخانوارها از نوسانات ه یاقتصاد

پرونده هستند و همانطور  لیصراف در حال تکم 100از  شبی اکنونهم :ی گف بازار متشکل ارز رعاملیمحمود شکسته بند، مد

 یقیافراد حق . برایتعداد عضو شروع به کار خواهد کرد نیبا هم یقربان بازار متشکل ارز دیاعالم کرد، تا ع یبانک مرکز سیکه رئ

که در حال  ice.ir  یبازار در سا یاما اطالعات عموم شودیارائه نم یبازار متشکل ارز یاخارج از بازار اطالعات لحظه یو حقوق

از سقف معامالت و نوسانات  یات. جزئیشودیبه اعضا ارائه م یتریاطالعات جزئ ییرید  ی. در ساشودیاس ، منتشر م یاندازراه

  .خواهد شد یرساناطالع یینها بیپس از تصو ندهیدو روز آ یکیشده که تا  نیمربوط به معامالت تدو یهانرخ ارز در دستورالعمل

 



 

 بازارهای جهانی
 نام مواد 98/05/05 98/05/11 تغییر هفتگی

 نف  63/3 61/3 %3/2-

 طال 1419 1441 1/6٪

 بیل  415 411 1-

 مس 5965 5720 %4/1-

 روی 2441 2353 %3/6-

 آلومینیوم 1805 1773 %1/8-

 سنگ آهن 117 108 %7/7-

 سرب 2072 1952 %5/8-

 متانول 232 238 ٪ 2/6

 اوره 274 275 0/4٪

 

، طال، اخیر شاهد نوسانات سنیینی در نف ، فلزات رنیینبازارهای جهانی، هفته پر التهابی را پش  سر گذاشتند و طی روزهای 

، میلیارد دالر کاالی چینی از ابتدای ماه سپتامبر 300درصدی به روی صادرات  10و جف  ارزها بودیم. خبر اعمال تعرفه  نقره

انتشار برخی آمارهای اروپا و  اتحادیه با تجارت درخصوص ترامپ بینی به تداوم کاهش نرخ بهره آمریکا، بیانیهاف  خوش

اقتصادی موجب شد در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه نوسانات تندوتیزی را در بازارهای جهانی داشته باشیم. در ادامه 

 مروری بر اخبار خواهیم داش .

 حال  به پولی یاس س تغییر شاهد بازار، انتظار طبق تا داد کاهش %0.25 را دالر بهره نرخ چهارشنبه شب آمریکا مرکزی بانک *

 بهره کاهش تکراری و پیوسته فرایند یک اقدام، این که گف  شفاف صورت به رزرو فدرال رییس پاول، آقای باشیم. البته انبساطی

طال نمودند اما از بعدازظهر روز پنجشنبه با باال  فروش و دالر خرید به اقدام بازار فعاالن و کرد تقوی  را دالر موضوع این. نیس 

 هایصحب  از گران از مواضع خود عقب نشسته و باری دییر طال با جهش قیم  روبرو شد. قبلگرفتن جنگ تجاری، معامله

 احتمال کاهش یاف . این که داش  را 2019 سال در بهره کاهش بار 3 انتظار %35 احتمال با بازار رزرو، فدرال

خود اظهار داش    یدر توئ نیبا چ یتجار و در ادامه جنگ یرید یاقدام تنش زا کیدر  کایآمر یجمهورسییدونالد ترامپ، ر* 

اعمال خواهد کرد.  نیچ یدالر اردیلیم 300واردات  یرا برا یاضاف یدرصد 10تعرفه  یجار یالدیکه از اول سپتامبر سال م

نکرده و شوصاً  یرویپ ییکایآمر یمحصوالت کشاورز شتریب دیرا مقصر دانس  که از قول خر نیچ نیخود همچن  یترامپ در توئ

 از فروش محصوالت مورد انتقاد قرار داد.  یریدر جلوگ شتریعدم تالش ب لیرا به دل نگینپیج ی، شنیجمهور چسیرئ

روبرو شدند و  یقابل توجه شیژاپن با افزا نیطال، اوراق قرضه و  ریامن و مطمئن نظ یها ییدارا م یخبر ق نیدر واکنش به ا

  کایساله آمر 10اوراق قرضه  یصعود کرد و نرخ بازده دالر 1.440 یبه باال دالری 1.400 یروان  یطال از سطح حما یجهان م یق



 

 کایآمر یمال یاظهارات ترامپ، سهام شرک  ها در بازارها ی. در پدی( رسدرصد 1.96ر )یساله اخ 3خود در  ینرخها نیبه کمتر

جهان  یدو غول اقتصاد یتجار یگفتیوها ندهیترامپ، آ ریاخ میتصم ی، چراکه در پاف یکاهش  زینف  ن م یسقوط کردند و ق

 از ابهام فرو خواهد رف . یدر هاله ا

آمریکا )مربوط به ماه جوالی( بعدازظهر پنجشنبه منتشر شد. این گزارش این  ISM Manufacturing PMIگزارش * 

 آمریکایى صنایع فروش در مشهودى ضعف !دارد  هم تندترى جزئیات بلکه داش  همووانى MARKIT گزارش با تنها نه گزارش

 صنایع در جوالى ماه در اشتغالزایى !اس  اف  شاهد نیز حقوق هاىپرداختی طرفى از و شده دیده صنعتى هاىایال  سایر در

 !تقاضاس  ضعف معناى به که یافته افزایش نیز کاالها ذخایر حجم و بوده اس  محسوسى اف  شاهد مربوطه

 

 نفت

مالیمی بینی به کاهش نرخ بهره آمریکا رشد و خوشکاهش بیش از انتظار ذخایر نف  آمریکا های نفتی، در حالی به دنبال شاخص

کسری  احیاى براى چینی، سبب سقوط نف  شد. ترامپ کاالهای واردات روی بیشتر هایتعرفه وضع نمودند که اعالمرا تجربه می

 رابرت و آمریکا داری خزانه وزیر منوچین استیون !ندارد  چینى کاالهاى از خراج و تعرفه گرفتن جز راهى آمریکا تراز تجارى

 را زیادی پیشرف  آنکه بدون ،بازگشتند شانیهای در چینی همتایان با مذاکره از هفته این متحده ایاالت تجارت نماینده الیتیززر

  .کنندمی دیدار مذاکرات بعدی دور برای واشنیتن در دوباره سپتامبر ماه اوایل در که گفتند طرف دو هر. دهند گزارش

 میزان ترینپایین به سعودی، عربستان تولید بیشتر کاهش تأثیر تح  ژوئیه در اوپک اعضای نف  تولید رویترز، نظرسنجی طبق

ها در ماه ژوئن رشدی کنندگان آمریکایی و شاخص قیم مصرفکرد میزان هزینهطرف دییر  زا .اس  کرده سقوط اخیر سال 8 در

ند شده اس . این آمارها موجب شده تا فدرال رزرو برای جلوگیری دهد که رشد اقتصادی آمریکا کُ ضعیف داشته و این نشان می

  .از اف  بیشتر رشد اقتصادی دس  به کار شود

 فلزات رنگین

و تشدید جنگ تجاری  ترامپ ی ئتواگرچه در قبال اخبار کاهش نرخ بهره از نوسانات غیرعادی مصون ماندند اما  اساسیفلزات 

 از جمهور رییس انتواب انتظار در چینجمهور آمریکا در توئیتی نوش : ها شد. رئیسمیان آمریکا و چین، سبب اف  جدی قیم 

 اس  حالی در این. اس  نکرده عمل کشاورزی محصوالت خرید قول به و کرده خودداری جدی مذاکره از و اس  دموکرات حزب

به لحاظ تکنیکی، مس و روی سطوح حمایتی مهمی !کندمی ابطال حتی و کرده ترسو  را چین با مذاکره بیاورد، رای وی اگر که

 داشته باشد. درصدی دییر ادامه 10تا  5رسد روند نزولی فوق برای یک اف  را از دس  دادند و به نظر می

 متانول

 کاهش دالر 255 به چین بازار نقدی قیم کند. چند صباحی اس  که روند کاهشی را تجربه می متانولدر صنع  پتروشیمی، 

. اس  هاقیم  اف  عامل تقاضا سطح کاهش کنار در توسعه طرح چند اندازیراه متانولی، طرح چند تولید به بازگش . اس  یاف 

 .شودمحسوب می جهانی بازار برای تهدید نوع یک ایران یاجرا دس  در هایپروژه ضمن در

 



 

  هابررسی گزارش عملکرد شرکت



 

 



 

 



 

  و انرژی کاالبورس 1398سال ماه  اول مردادهفته گزارش معامالت 

 رینگ صنعتی 

در هفته های گذشته بازار محصوالت فوالدی همچنان با رکود مواجه بود به طوری که به جز انواع ورق سایر محصوالت با کاهش 

نرخ پایه همراه بودند؛ این امر هم در بازار فوالد و هم در بازار مس مشهود بود. اما ارزش معامالت این هفته افزایش چشمییری 

تن ورق شرک  فوالد مبارکه اصفهان بود. هفته گذشته در بازار آلومینیوم عرضه ای صورت  177.940داش  که به دلیل عرضه 

خورد بورس کاال رقم  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 267.012از  شیعرضه ب 09/05/98 شنبهچهاربه  یدر هفته منتهنیرف .

تن  159.772که تن بود  204.014معامله شد  یدر تاالر صنعت تایکه نها یالبته رقمهفته قبل بود،  بیشتر ازتن  190.286که 

    روبرو گش . تن  296.542 یی معادل با و با تقاضااز هفته قبل بود بیشتر 

 * : 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

HB41.08449.73021/042/22فوالد مبارکه اصفهان

HC41.08449.85521/352/22فوالد مبارکه اصفهان

CB45.96157.72225/591/59فوالد مبارکه اصفهان

G10/00-89.16289.1620/00فوالد مبارکه اصفهان

T122.989171.31439/294/35فوالد مبارکه اصفهان

**آهن و فوالد ارفع

31.47933.8667/580/00صنایع صدرا ذوب

** معدنی وصنعتی چادرملو

**فوالد کاوه جنوب کیش

0/21-37.72738.6242/38ذوب آهن اصفهانتیرآهن

1/71-37.16137.3030/38ذوب آهن اصفهان

0/21-37.72737.7380/03فوالد آذربایجان

0/21-37.72737.7270/00مجتمع فوالد خراسان

0/21-*37.727فوالد کاوه اروند

0/21-*37.727نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

0/21-37.72737.7270/00پرشین فوالد آریا

0/21-37.72737.7270/00تولیدی فوالد سپید فراب کویر

0/21-*37.727آهن و فوالد بافق

0/21-37.72737.7270/00فوالد ظفر نوین گستر بناب

**آلومینیوم ایران417.918.4003.9001.9201.780

**آلومینیوم المهدی

**آلومینیوم هرمز جنوب

**آلومینیوم ایرانبیل 

0/81-689.658689.6580/00ملی مسکاتد

0/81-*712.715ملی مس

0/81-712.715712.7150/00گیل راد شمال

0/81-712.715712.7150/00دنیای مس کاشان

0/81-*712.715گروه صنایع کابلسازی افق البرز

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
11.166.983.792267.012296.542204.014

ارزش معامالت 

350 درصد 

رشد داشته 

است.

سبد میلیرد

مقاطع موتلف شمش

ورق

880.857.25261.73273.83223.254میلیرد/تیرآهن

مفتول

آلومینیوم
شمش 

484.889.88024.2402.9401.700مس

9.637.464.300177.940215.650177.940

33.866.0001.0004.0001.000



 

که این رقم بدون در نظر  بود فوالدیتن محصوالت  240.672 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

 درصد افزایش داش . 33گرفتم حجم عرضه ورق فوالد مبارکه اصفهان حدودا 

شمش رو 1.980 هفته ینا یدر بوش رو صنا یتن  سترش  صنایران، ا یمواد معدن یفرآوریرانیان، ا یرو یعگ سعه   یرو یعتو

عرضه شد که این محصول با عدم استقبال تقاضا کنندگان رو به رو و  بافق یذوب روی و سپنتا رو، زنجان یسازند رویانه، خاورم

 مورد معامله قرار نیرف .

 نینسررب  تقاضررا را در ب نیشررترینسررب  به عرضرره، ب یبرابر  4ی با تقاضررا صرردرا ذوب یعصررنا 5SP(125*125شررمش بلوم )

شده ا ضه  ش . رده بعد نیمحصوالت عر ضه یهفته دا ضا به عر سب  تقا صفهان با  18تا  14 یرآهنتبه  مربوطنیز  ن ذوب آهن ا

 بوده اس . برابری   35/3نسب  

 درصد رقاب  نسب  به قیم  پایه بیشترین درصد رقاب  را در این رینگ داشته اس . 39با  فوالد مبارکه اصفهان  ورق قلع اندود

 

  پلیمریرینگ 

درصد 79/0ریال با 115.130با قیم  دالر قیم  پایه محصوالت پلیمری اعالمی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی 

های متوالی افزایش قیم  دالر نیمایی، با کاهش قیم  دالر شاهد کاهش اعالم شد. بعد از هفته 06/05/1398کاهش در روز 

اتیلن سنیین اکستروژن و پلی استایرن انبساطی به ترتیب کمترین و بیشترین کاهش قیم  پایه محصوالت پلیمری بودیم. پلی 

 قیم  را داشتند. 

 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



 

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

ای از بهبود روند بازار و خروج از رکود های خوشرربینانهدر هفته گذشررته شرراهد بهبود تقاضررا و ارزش معامالت بودیم و سرریینال

 ها، تا تثبی  افزایش و بهبود روند، نمی توان امیدوار بود.بینی شد. ولی نسب  به این سیینالپیش

 

 بیشترین نسب  تقاضا به عرضه در میان محصوالت پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده اس .

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

 نسبت تقاضا بر عرضه قیمت پایه پتروشیمی محصول
پلی پروپیلن شیمیایی   EP548R 4/5 128،436 شرک  پلی پروپیلن جم  

8/3 131،614 شرک  صنعتی نوید زر شیمی ZR340R پلی پروپیلن شیمیایی    

پلی پروپیلن شیمیایی   ZR230C 5/3 128،436 شرک  صنعتی نوید زر شیمی  

پلی پروپیلن نساجی   RG1102XK 2/3 113،396 پتروشیمی رجال  

پلی وینیل کلراید   E6644 2/3 89،529 پتروشیمی اروند  

200پلی استایرن انبساطی   3 129،060 پتروشیمی تبریز 

7240پلی استایرن مقاوم  9/2 131،743 پتروشیمی تبریز   

 درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی محصول
پلی پروپیلن شیمیایی   ZR230C 43 128،436 نوید زرشیمی 

پلی پروپیلن شیمیایی   RG3212E 31 128،436 پتروشیمی رجال 

پلی پروپیلن شیمیایی   ZB332C 25 128،436 نوید زرشیمی 

 21 128،436 پتروشیمی پلی نار  PNR230C پلی پروپیلن شیمیایی    

 20 92،767 پتروشیمی آبادان S57 پلی وینیل کلراید  

زرشیمینوید  ZR340R  پلی پروپیلن شیمیایی   131،614 16 

200پلی استایرن انبساطی   16 129،060 پتروشیمی تبریز 

 16 128،436 پلی پروپیلن جم EP548R پلی پروپیلن شیمیایی 
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  ینگ شیمیاییر

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

 

 

 

 

 

 

 

 

افزایش حجم عرضه تقاضا و حجم قیم  پایه معامله شدند. با وجود  با به جز اسید استیک محصوالتتمامی در رینگ شیمیایی 

 معامله نسب  به هفته گذشته کاهش یافته اس .

 

های نفتیرینگ فرآورده   

 

 

 

 

 

 

باشد. میلیون ریال می 1.566.381وکیوم باتوم با ارزش های نفتی بوش اصلی معامالت شامل در رینگ فرآوردهدر هفته گذشته 

  اس . ریال بیشترین حجم تقاضا را در طول هفته گذشته داشته34.098با قیم  پایه  اصفهانوکیوم باتوم پاالیش نف  
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مرداد4تیر تا 29



 

 رینگ صادراتی

 

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

 باشد.تن تقاضا می 5.000حجم ریال و  36.486 با قیم  پایهنف  جی عرضه شده توسط  6070مربوط به قیر 

 

 رینگ کشاورزی

ای در رینگ کشاورزی نداشتیم.گذشته هیچ عرضهدر طول هفته    

 

یانرژ  

 :شودیارائه م یلبه شرح ذ1398ماه سال  اول مرداددر هفته  یمعامالت بازار انرژ یاجمال بررسی

نفتای سنیین تن  34.000تنها  ی تن محصول بود که در نها 417.700 شاهد عرضه یبورس انرژ یصادرات ینگدر هفته گذشته ر

 رینگ مورد معامله قرار گرف . یندر اپاالیشیاه های شازند، تبریز، اصفهان، آبادان  یعگاز ماو الیش نف  الوان پا

 الملل ینب ینگدر ر یرانا ینفت یپوش فرآورده ها یشرک  مل 91اکتان  ینبنزتن  10.000این هفته همچنین شاهد عرضه 

 تن آن مورد معامله قرار گرف . 3.000برای اولین بار بودیم که 
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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 

میانگین 

معامله

درصد 

رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت پایه

11/18*53.579پاالیش نف  آبادانسبک

11/15*53.564پاالیش نف  شیراز

**پاالیش اصفهان

11/15*53.564پاالیش نف  تهران

7/80-19.62720.8496/22پتروشیمی شیراز

**پتروشیمی فن آوران

21.28721.2870/000/00پتروشیمی زاگرس

7/80-19.62719.6270/00 متانول کاوه 

*70.603پاالیش اصفهان

** پاالیش بندرعباس

18/98*70.603پاالیش تبریز

1/420/00-70.60369.603پاالیش شیراز

*70.603پاالیش تهران

54.76154.7610/0017/74پاالیش اصفهان400

*55.217پاالیش اصفهان

55.21755.2170/009/40پتروشیمی بندرعباس

55.21755.2170/009/40پاالیش تبریز

9/40*55.217پاالیش نف  تهران

9/40*55.217ستاره خلیج فارس

17/74*53.254پاالیش تبریز

*53.254  ستاره خلیج فارس 

53.25453.2540/000/00پاالیش شیراز

54.25954.2590/00پاالیش اصفهان410

54.25954.2590/00پاالیش اصفهان406

15/17*60.899پتروشیمی بیستون502

15/12*58.207پتروشیمی بیستون503

288.888.76046.0936.3004.940سایر

 کل معامالت 

انرژی
502.505.665100.30819.18911.383

ارزش معامالت 

44 درصد 

کاهش داشته 

اس .

110.774.89227.5701.5621.562حالل

402

404

آیزوریسایکل6.960.3007.2402.600100آیزوریسایکل

متانول95.881.7137.8065.7274.781متانول

011.6003.0000نفتا
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
 

در طی هفته گذشته و با ادامه روند کاهشی قیم  دالر، بازار قرارداد های آتی هفته نزولی را پش  سر گذاش . با توجه به نوسانات 

کاال )زعفران در بازار قراردادهای آتی کرد. به طوری که،بیشتر این بازار نسب  به هفته قبل، حجم معامالت کلی نیز افزایش پیدا 

، دو سررسید  1398 و شهریور مرداد زعفران نیین سررسید دو قرارداد را در قالب 516هزار  196  تعداد ، معامله گرانو زیره سبز(

میلیون ریال  595میلیارد و  2765به ارزشی بالغ بر 98و دو سررسید زیره سبز شهریور و آبان  98زعفران پوشال مرداد و شهریور 

 .منعقد کردند

سررسید آتی زعفران تحویلطی معامالت هفته گذشته میلیارد و  320قرارداد به ارزشی بیش از  28،556 ،1398 ماه مرداد ، در 

موقعی  601هزار و  16به رقم  این سررررسرریدمیلیون ریال منعقد شررد و تعداد موقعی  های باز در آخرین روز معامالتی  844

  رسید.

ریال در نوسررتین روز معامالتی هفته 115،136امسررال نیز از  مردادقیم  تسررویه روزانه هر قرارداد آتی زعفران برای تحویل در 

 .کاهش یاف 111،191گذشته به رقم 

سید سرر سید  قرارداد در حالی  150،900نیز  زعفران نیین  98شهریور ماه  در  شی بیش از به ثب  ر  1786که انعقاد آن ارز

 لیون ریال را در بازار رقم زد.یم 723میلیارد و 

یاف  و قیم  تسویه روزانه  کاهشموقعی   36،393در این سررسید هم تعداد موقعی  های باز در آخرین روز معامالتی هفته به 

زانه هر قرارداد این سررسید در ابتدای هفته مذکور ؛ این در حالی بود که قیم  تسویه روریال کاهش یاف  111،191نیز به رقم 

 ریال ثب  شده بود.121،053رقم 

همچنین زیره سرربز در هفته گذشررته مورد اسررتقبال بیشررتری قرار گرف  و با افزایش موقعی  های باز و حجم معامالت روبرو 

میلیون ریال منعقد شد  213میلیارد و  833 قرارداد به ارزشی بیش از 21،333، در هفته گذشته 98گردید. در سررسید شهریور 

 موقعی  رسید. 2289و تعداد موقعی  های باز در آخرین روز معامالتی هفته قبل به رقم 

راه اندازی شده و  05/05/1398از روز شنبه مورخ  1398د، قرارداد آتی زیره سبز تحویل آبان ماه بنابر اعالم بورس کاالی ایران، 

شته  .قابل معامله خواهد بود 29/08/1398تا تاریخ  سید نیز معامله گران در طی هفته گذ سرر قرارداد به ارزش   8،884در این 

انبار زیره سرربز   1398 /01/05همچنین از روز سرره شررنبه   میلیون ریال را مورد معامله قرار دادند.. 313میلیارد و  325برابر با 

و آماده  اس  فعال شده (03پ9903شرک  بیهق)پ( )زیر9903زیره سبز، بیهق با نماد شرک  صادرات و واردات زیره پاک کنی 

 .پذیرش محصول مشتریان می باشد

گواهی زعفران نیین با حجمی در جریان معامالت هفته قبل بازار گواهی های کاالیی نیز هفته ای پر نوسان را پش  سر گذاش . 

ای هفته با کاهش قیمتی همراه شرررد و هفته ای همراه با نزول قیم  ها را تجربه ریال در ابتد 111،772و قیم   60،549برابر 

رسید. همچنین قیم  گواهی  46،770ریال با حجم معامالتی برابر با   107،949کرد. به طوری که در انتهای هفته قیم  آن به 

ان در ابتدای هفته به قیم  توم 399،372زیره سررربز نیز هفته کاهشررری را پشررر  سرررر گذاشررر . بدین ترتیب، از قیم  

در ابتدای هفته به  126،229،4تومان کاهش یاف . گواهی سرررکه رفاه با تاثیر پذیری از نوسرررانات نرخ دالر از قیم  354،374

 کاهش پیدا کرد. 794،100،4قیم 
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 تعداد قرارداد های باز ارزش معامالت  )میلیون ریال( حجم سررسید

556،28 98زعفران نگین مرداد   844،320  601،16  

900،150 98زعفران نگین شهریور  723،786،1  393،376  

333،21 98سبز شهریور  هزیر  213،833  2289 

884،8 98سبز آبان  هزیر  313،325  1387 

 

 مشخصات قرارداد آتی زعفران

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

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

 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 : 

 قراردادتومان برای هر  1000سفارش:  م یق رتغیی حداقل

 برای هر قرارداد هزار تومان 450: 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

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

 

 سبز رهیز آتی قرارداد مشخصات

 سبز رهی: زهیپا دارائی

 سال می باشد( YYنماد اختصاری ماه قرارداد و  MM)  CSMMYY: نماد

 گرم لوکی 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 1000سفارش:  م یق رتغیی حداقل

 هزار تومان 360: نتضمی وجه

 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
 

 

 

 

 



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 بورسی

هفته  دوفرابورس تا  هیپا بازار راتییتغ یینها جهینت ها گف :نظارت بر بورس ریمد 

فروش »ابزار  یدستورالعمل اجرا»: گف  خدابوش محسنشود. ی ابالغ میآت

ابزار  نیاس ؛ ا دهیسازمان بورس رس رهیمد اتیه بیو به تصو هیته «یاستقراض

با شرع انطباق داده شده اس . به  یبه لحاظ فقه« وکال » زمیبا استفاده از مکان

 یشرع یهازمی( با استفاده از مکانShort Selling) یکارکردها ب،یترت نیا

 .«خواهد شد یملع

 

آهن نیاز اس  و تأمین آن یکی از مشکالت اصلی اس . میلیون تن سنگ 140معاون وزیر صم  گف : برای تولید فوالد به حداقل 

آهن به نفع کشور نیس . دییر صادرات سنگعبارت برای حل این مشکل یا باید ذخایر جدید کشف کرد یا واردات انجام شود. به 

کاهش یاف . وی با اشاره به الکترود  دالر 80دالر هزینۀ ارزی داش  اما سال گذشته به  100پیش از این، تولید هر تن فوالد 

ها تصریح کرد: باید به جایی رسید که صادرات زیاد و واردات عنوان منابع و مواد ارزبر و افزایش نرخ آن گرافیتی و فروآلیاژها به

 .میلیارد دالر واردات دارد 300تا  200میلیارد دالر صادرات و  1.200همچنان که آلمان  .کمی انجام شود

  

 یمجمع گل گهر اعضا رای . باگل گهر انتواب شدند رهیمد ئ یه دیجد یاعضا

توسعه معادن فلزات، فوالد  یگذار هیشرک  شامل سرما نیا رهیمد ئ یه

 یگذار هیو سرما دیام یگذار هیصبا نور، سرما یو صنعت یمبارکه، توسعه معدن

معدنی و صنعتی العاده شرک  در مجمع فوق بیترت نبدی سپه انتواب شدند.

و  3 "فوالد"و  "معادن"مدیره جدید،  ئ یگل گهر به منظور تغییر اعضای ه

 را تصاحب کرد. یکرس 2 "دیام"

 

 نیا میدواریو ام افتهیماهه نوس  امسال نسب  به سال گذشته، بهبود  3در  مانیس لیو تحو دیتول  یوضع دهدیآمارها نشان م

 م یق شیافزا دییرو دارد. هنوز مهر تا شیپ یچشم انداز روشن مانیها و مشکالت، صنع  س می. به رغم تحرابدیروند تداوم 

انجمن  ریدب وانیش عبدالرضا رسد. یبه گوش م مانینرخ مجدد س شیاز درخواس  افزا ییخشک نشده که زمزمه ها مانیس

 ینرخ برا شیافزا نیداشته و ا شیدرصد افزا 37فله  مانیکرد: نرخ س انیخصوص ب نیدر ا مانیصنع  س انیکارفرما یصنف

نرخ  نیا ،یمانیس یشرک  ها نیب یهماهنی شیاس . با توجه به افزا یاول سال کاف مهیدر ن مانیس دیتول یها نهیپوشش هز

 شرک  ها وجود ندارد. یبعض یاز سو فیو توف یباب  رقاب  منف یاعمال شده و دغدغه ا یمانیس انجاتتوسط تمام کارخ

 

 



 

دو خودروساز  یسهام دولت یسازان در رابطه با واگذارانجمن قطعه یسونیو

از  شیپ یابیارز دیبا دو شرط تجد دیبا یواگذار نیبزرگ معتقد اس  که ا

و به اهل آن فروخته  یواقع م یحال ، به ق نیدر بهتر نکهیسهام و ا یواگذار

 .ردیگ شود؛ صورت

 لیبه عنوان بازدارنده تکم یحال حاضر بانک مرکز دراظهار کرد:  اینفرهاد به

  یهدا یبانک مرکز فهی. وظکندیها عمل مکارخانه ناقص کف یخودروها

 تواندیمولد کشور اس  که م یهاها و بنیاهبه سم  بوش ینیینقد

هزار  11 التیپرداخ  تسه بهصوفراموش شده اس . سال گذشته م یبانک مرکز یمهم از سو نیتورم باشد؛ اما اکنون ا مهارکننده

 شد. بیدول  تصو اتیه یاز سو یاردیلیم

 

 3گف : قیم  گوجه فرنیی در  غشهدابمدیرمالی تبرک درخصوص وضعی   

ماه ابتدایی سال نسب  به مدت زمان مشابه در سال گذشته نصف شده اس . 

ماهه شرک  شهداب منتشر شده  3همان طور که مستحضرید صورت های مالی 

و نشان دهنده این اس  که عملکرد شرک  نسب  به مدت زمان مشابه در سال 

این روند افزایشی، بهبود تامین مواد اولیه برابر بهبود یافته اس . عل   3گذشته 

برابر سال گذشته در منطقه جنوب کشور و در جیرف  تولید گوجه  3بوده و ما 

فرنیی داشته ایم. وی در ادامه تصریح کرد: از اقدامات و طرح های توسعه ای ما می توان به خرید یک زمین کشاورزی برای شرک  

تای اهداف هیات مدیره انجام خواهد شد و در آینده سهامداران منتظر نتایج چشمییر آن شهداب اشاره کرد. این مهم در راس

خواهند بود. در حقیق  خرید زمین کشاورزی برای شرک  شهداب می تواند ظرفی  های خالی شرک  را پر کند. مدیرمالی تبرک 

توانس  که مدیری  یکپارچه ای در زمینه کشاورزی در ادامه با بیان این که با خرید این زمین کشاورزی ، شرک  شهداب خواهد 

خود داشته باشد ، افزود: هم اکنون ما اعالم کردیم که قیم  گوجه فرنیی به نصف رسیده اما قیم  رب متناسب با آن کاهش 

ایه ایران با نیافته اس . از جمله دالیلی که می توان برای آن در نظر گرف  این اس  که قیم  گوجه فرنیی برای کشورهای همس

توجه به نرخ دالر قیم  بسیار پایینی اس . اما از آنجایی که شرایط صادرات و نیهداری گوجه فرنیی بسیار دشوار اس  به طبع 

آن بازرگانان کشورهای همسایه تمایل به خرید رب گوجه فرنیی دارند. همین هم عاملی اس  تا قیم  مواد اولیه کاهش پیدا کند 

شاهد کاهش رب گوجه فرنیی نباشیم. این عاملی اس  که حاشیه سود ما را افزایش داده اس . اسدی همچنین  اما به تناسب آن

 30در خصوص مقاصد صادراتی محصوالت شرک  شهداب گف : ما صادرات به صورت مستقیم نداریم اما نماینده هایمان تقریبا 

یی که مقصد صادرات ما هستند می توان عراق، افغانستان و درصد محصوالت تولیدی ما را صادر می کنند. از جمله کشورها

  پاکستان را نام برد.

اکبر مجیدپور عضو هیات مدیره سیمان دشتستان درخصوص زمزمه هایی مبنی بر افزایش نرخ مجدد سیمان گف : به هر حال 

ای صنع  نیس  اما در مقطع کنونی درصدی قیم  سیمان که برای مرحله اول در نظر گرفته شد، پاسویوی هزینه ه 37افزایش 

ماهه دوم امسال انجمن صنفی پیییری های الزم را انجام  6قرار شد تا افزایش نرخ در همین مقدار باقی بماند و مقرر شد تا در 

دهد تا در صورت لزوم، امسال شاهد افزایش نرخ مجدد سیمان باشیم و در صورت عدم ضرورت افزایش نرخ مرحله دوم به سال 

  ینده موکول شود.آ

 



 

 

معاون مالی و اقتصادی پاالیشیاه اصفهان در خصوص آخرین وضعی  

تومانی را  300این شرک  گف : شپنا امسال توان رسیدن به سود 

دارد. صرامی درخصوص طرح توسعه پیش روی شرک  گف : طرح 

های توسعه در مراحل راه اندازی و اجرا اس . به طور مثال واحد 

اه اندازی شده اس . وی خط سوم تقطیر شرک  در حال حاضر ر

افزود: احداث واحد گوگرد زدایی ته ماند برج های تقطیر، بهینه 

سازی فرآیند تولید و رفع تنیناهای عملیاتی با توجه به راه اندازی 

واحد تقطیر سوم و تسریع در راه اندازی واحد گرانول سازی گوگر از 

درصدی در  200ش سرمایه شرک  گف : افزایش سرمایه حداقل دییر برنامه های آینده شرک  اس . صرامی درخصوص افزای

برنامه شرک  وجود دارد که از محل سود انباشته در دستور کار قرار گرفته و پس از انجام همه مراحل الزم و اطالع رسانی های 

 شرک ، انجام خواهد شد. 

 

غالمرضا باقری دیزج مدیرعامل شرک  پاالیش نف  تبریز در آئین 

های پاالیشیاه تبریز گف : پروژه های ارتقای کیفی  پروژه افتتاح

، و 5گاز تولیدی پاالیشیاه تبریز به استاندارد یوروبنزین و نف 

های روانساز این شرک ، همچنین طرح تولید روغن پایه و روغن

جمهوری به طور رسمی ( با حضور رییس98مرداد  10)پنجشنبه 

 افتتاح شد. 

هزار بشکه در روز  20بنزین سازی جدید به ظرفی  با اجرای پروژه 

و پروژه تغییر کاربری واحد تبدیل کاتالیستی به واحد ایزومریزاسیون 

هزار بشکه در روز که اواخر سال گذشته  10نفتای سبک به ظرفی  

ارتقاء  5( به استاندارد یورومیلیون لیتر در روز 3.5به بهره برداری رسیده اس ، تمام بنزین تولیدی شرک  پاالیش نف  تبریز )

هزار بشکه در روز که اواسط پارسال بهره برداری شد، حدود  30گاز جدید با ظرفی  یاف . همچنین با اجرای پروژه تصفیه نف 

 .ارتقاء یافته اس  5میلیون لیتر در روز( به استاندارد یورو 2.5گاز تولیدی این پاالیشیاه )یک سوم از نف 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 افزایش از استفاده با ها زیرمجموعه و شرک  این مالی ساختار اصالح و تجارت قانون 141 ماده از خروج برنامه از خودرو ایران ارشد مقام م

 داد.  خبر ها دارایی ارزیابی تحدید محل از سرمایه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


