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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
 

 

 

 

 

 

های اخیر بود. در واقع رسیدن برخی از خبرهای اقتصادی چه مرداد متفاوت از هفتهعملکرد بورس تهران در معامالت هفته سوم 

خبر  3ای که گذش ، گذاران شد. در هفتهگران و سرمایهالمللی موجب تغییر ذائقه معاملهدر حوزه داخلی و چه در حوزه بین

اف  اندک نرخ دالر نیمایی در بازار »، « ریکا و چینکشور آم 2باال گرفتن جنگ تجاری میان »تاثیرگذار در روند بازار داشتیم. 

موجب شد تا فعاالن بازار مسیر شیف  نقدینیی « تومانی 4.200هایی درخصوص نزدیک شدن به زمان براندازی ارز زمزمه»و « ارز

یرند. در نتیجه این های تولیدکننده محصوالت صادراتی را به سم  صنایعی که تولیدات داخلی دارند، در پیش بیاز سهام شرک 

پیشی گرف . در ادامه این گزارش بررسی « شاخص کل»در روند صعودی شکل گرفته از « وزنشاخص هم»رویداد، باری دییر 

 گران خواهیم داش .مفصلی درخصوص دالیل تغییر رفتار معامله

داد بود که دونالد ترامپ در روزهای پایانی هفته منتهی به دوم مر کشور آمریکا و چین : 2* جنگ تجاری میان 

تجاری با چین در توئی  خود اظهار داش  که از اول سپتامبر  زای دییر و در ادامه جنگجمهوری آمریکا در یک اقدام تنشرییس

میلیارد دالری چین اعمال خواهد  300درصدی اضافی را برای واردات  10روز دییر( تعرفه  20سال میالدی جاری )در حدود 

ن این خبر در ادامه برآورده نشدن انتظارات فعاالن اقتصادی در بازارهای جهانی نسب  به لحن سونرانی رییس فدرال کرد. رسید

رزرو درخصوص نرخ بهره آمریکا موجب شدت گرفتن التهاب در فلزات رنیین گردید. تا جایی که کاالهایی نظیر مس، سرب، روی، 

ها نسب  به طوالنی شدن دوره رکود بازارهای جهانی در نتیجه بر میزان نیرانی آهن و ... اف  سوتی را تجربه نمودند وسنگ

های بزرگ درصد ارزش بازاری بورس تهران را شرک  60باشد که بیش از افزوده شد. این وضعی  از آن جه  با اهمی  می

 کاسته شود. « شاخص کل»دهند. بنابراین طبیعی اس  که در چنین شرایطی از شتاب رشد محور تشکیل میصادرات

هزار تومانی آغاز شد. در ابتدا فعاالن  15های روند کاهشی نرخ دالر از دهه سوم اردیبهش  ماه و از قیم  * تحوالت بازار ارز :

بازار وزن چندانی به این واقعه ندادند چراکه بدبینی به شرایط سیاسی انتظارات را نسب  تداوم روند صعودی دالر افزایش داده بود. 

بینیم که معموال پس از رشدهای افسارگسیوته، بازار ارز برای یک داشته باشیم، می 92 و 91های اما اگر پولبکی به تحوالت سال

گران شده این اس  که در گیرد. حال نیرانی اصلی که موجب احتیاط رفتار معاملهمدت، روند رکودی به خود میدوره طوالنی

هزار تومانی  10تومان، نرخ دالر نیمایی به کانال کمتر از  هزار 12هزار تومان به  15نتیجه کاهش نرخ ارز در بازار آزاد از سطوح 

 قیم  اف  تومان 500 از کمتر نیما نرخ ارز، نرخ تومانی هزار 4 – 3سقوط کند. اما نکته بااهمی  اینجاس  که در پی کاهش 



 

رسد تومان، بعید به نظر می 500و هزار  10اندازی بازار متشکل ارزی در نرخ هایی درخصوص راهزنیبراین با وجود گمانهبنا. داش 

گران جبهه تاثیرگذار موجب کاهش تمایل معامله 2اف  خاصی در نرخ دالر نیمایی داشته باشیم اما به هر جه  تحوالت فوق در 

 شده اس .  فروشو به اصطالح خام برای حرک  به سم  سهام بزرگ بازار

شاره داش  که نسب  قیم  به درآمد سهام صنایعی نظیر پتروشیمی، فلزات البته پیش از ورود به بحث سوم به این نکته باید ا

توان گونه میواحدی قرار دارد. بنابراین وضعی  را این 4و بعضا کمتر از  4های نفتی در سطوح های فلزی و فرآوردهاساسی، کانه

ها لحاظ شده و در نتیجه انتظار اف  خاصی م تفسیر نمود که اثرات منفی احتمالی از ناحیه بازارهای جهانی، تا حدودی در قی

گران نقدینیی خود را به سم  صنایعی که بازدهی توان داش  اما به هر جه  رکود در این حوزه سبب شده تا معاملهنمی

 . تری دارند، سوق دهندپرشتاب

بنا نهاده شد، نتیجه عدم دید مناسب به اقتصاد  97ابتدای سال که به لطف تصمیمات دول  از  ارزیران   : تومانی 4.200ارز * 

کالن بود. در واقع دول  با این روش قصد حمای  از تولید داخل و مهار تورم را داش  اما آنچه در عالم واقعی  رخ داد، ایجاد زمین 

ازار آزاد سر به فلک گذاش  ارز در ب هموار برای قاچاق و داللی زیر سایه یک تورم سنیین در وضعی  اقتصادی بود. چراکه قیم 

ها را به فروش با قیم  مصوب اجبار کرد. در واقع با این روش نه تنها اقشار و از سوی دییر دول  در کنار واردات ارزان، کارخانه

ها اسطهپذیر از گرانی در امان نماندند بلکه سود حاصل از تولید با مسیر انحرافی که دول  هموار نمود به جیب دالالن و وآسیب

های ارزی خود را رسد دول  قصد تجدیدنظر در سیاس ها به نظر میزنیسرازیر شد !! اما این روزها طبق برخی اخبار و گمانه

ای دییر تصمیمات احتمالی آتی را به نشینی در راستای برچیده شدن ران  و قاچاق بوده و عدهدارد. برخی معتقدند این عقب

بینی بود اما به هر جه  قابل پیش 98های سال دهند. البته بحث کسری بودجه از بدو تدوین برنامهمیکسری بودجه دول  پیوند 

 گذار اس . آنچه در مقطع فعلی اهمی  دارد، بررسی اثرات احتمالی سیاس 

گذاری ی از چرخه قیم تومان 4.200ها درخصوص حذف دالر موسوم به زنینحوه آرایش فعاالن بازار در هفته گذشته بر میزان گمانه

کاالهای مرتبط افزوده اس . طی یکسال و نیم گذشته کاالهای ضروری نظیر دارو، شکر، روغن نباتی، تایر، مواد شوینده و ... ، ارز 

 گردید. نمودند و در نتیجه قیم  نهایی محصوالت آنها نیز بر همین اساس )بصورت دستوری( تعیین میترجیحی دریاف  می

آفرین از معادالت اقتصادی کشور، شاهد توجه ویژه بازار به سهام وزهای اخیر با تقوی  خاتمه یافتن دوره سیاس  ران اما طی ر

های اشتباه دول  آسیب دیده بودند، هستیم. هایی که طی مدت یاد شده از محل سیاس محور یا به اصطالح همان شرک تورم

های جنگ تجاری چین و آمریکا های وابسته به بازار جهانی از محل گسترش جبههاین اتفاق در حالی رقم خورد که سهام شرک 

  .نشینی متقاضیان معامله شدندبا عقب

به یکی دییر از عوامل تاثیرگذار در توقف رشد سهام  بینی بازار برویم، اشارهها و پیشاما پیش از اینکه به سراغ بررسی شاخص

ها های اخیر نقش بازدارنده در رشد شاخص را داش ، عرضه سنیین حقوقیی که طی هفتهیکی از دالیلبزرگ داشته باشیم. 

درصد بود. در  15)عمدتا صندوق گنجینه زرین شهر و چند صندوق دییر( به دلیل باالزدن سقف ارزش پرتفوی بورسی از مرز 

ا قوانین سو  و پیچیده و رشد ارزش پرتفوی آنها ها کماکان به دارایی خود اعتقاد دارند امرسد که این حقوقیواقع به نظر می

ها نشان طی یکسال اخیر، سبب وقوع چنین وضعیتی شده اس . حال بررسی پرتفوی و گزارش عملکرد ماهانه برخی از صندوق

عرضه  درصدی بازگشته و در نتیجه به مرور فشار 15ها به مرز های اخیر، سهم پرتفوی بورسی این صندوقدهد که با فروشمی

  تحمیل شده از این ناحیه از سر بازار برداشته خواهد شد.
 



 

 آنچه در بازار گذشت ...

با ثب  رشد اندک طی هفته گذشته « شاخص بورس اوراق بهادار»رویم که مرداد ماه میهفته سوم  در شرایطی به مصاف معامالت

البته دماسنج بازار پیشروی نمود.  واحدی 255.163 سطوحتا  واحدی 254.445درصد( از ارتفاع  0.28)معادل  واحدی 718

هزار واحدی را هم لمس کرد اما دالیلی که در ابتدای گزارش اشاره شد، بازار را به زیر کشید و در نتیجه رشد  257سطوح بیش از 

 محقق شده، کمرنگ شد. 

کرده و اصالح فعلی نقش پولبک به سطح  واحدی عبور 500هزار  254توان گف  که شاخص کل از مقاوم  به لحاظ تکنیکی، می

گران چه واکنشی به این ( را دارد. حال باید منتظر ماند و دید معاملهChange Of Pollarityشکسته شده و تبدیل سطوح )

ها را هزار واحدی نیرانی 255 – 254می دهند. در واقع بازار در مقطع حساسی قرار گرفته و برگش  از محدوده سطح نشان 

 واحدی محتمل خواهد بود. 245.500نسب  به حفظ روند صعودی برطرف خواهد کرد. در غیر اینصورت اف  تا محدوده 

بر اساس این گزارش، شاخص را به نمایش گذاش .  کارنامه بسیار خوبیکه  را داریم «وزنهم»شاخص ، در متغیر با اهمی  دییر

واحدی پیشروی کرد. در نتیجه باید گف  بازدهی  65.331واحدی آغاز نمود و تا ارتفاع  62.016را در ارتفاع وزن کار خود هم

داشته باشیم.  Ifexای به و در انتها اشاره درصد( بوده اس . 5.35واحد )معادل  3315وزن در این هفته برابر با شاخص هم

واحدی به کار خود خاتمه داد.  3.419به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع واحدی آغاز  3.374فرابورس ایران در حالی با رقم 

 درصد( بوده اس .   1.33واحد )معادل  45 دوم مرداددر هفته  Ifexبنابراین باید اذعان داش  بازدهی 

 پیش بینی بازار:

گران و حرک  های اخیر بیانیر تغییر ذائقه معاملهبرآیند تحوالت رخ داده در هفتهرسیم. بینی بازار میپیشبوش اصلی یعنی اما به 

های رو به نظر تحرکات مثب  در شرک دستی اس . برای هفته پیشهای اصلی به سم  صنایع پائیننقدینیی از سم  گروه

ماهه و ماهانه  3را انتظار داش  چراکه گزارش  توان اف  خاصیتولیدکننده داخلی ادامه داشته باشد اما در صنایع دالری هم نمی

 کنند. ها کماکان از روند صعودی حمای  میاین شرک 

رود. در های خام فروش انتظار نمیدار و شتابان برای شرک با این حال تا مادامی که جنگ تجاری ادامه داشته باشد، رشد دامنه

تومانی و افزایش سرمایه از محل تجدید  4.200ناحیه تعیین تکلیف دالر  2 رو رسیدن هرگونه اخباری ازهای پیشروزها و هفته

 ای را در دستور کار دارند، در روند بازار تاثیرگذار خواهد بود.هایی که چنین برنامهها برای شرک ارزیابی دارایی

 

 

 

 



 

 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 هاوضعیت شاخصبررسی آخرین 

 

 بررسی ارزش معامالت هفته

 



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 6.071بازار 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  1.214میلیارد تومان بوده اس . اگر این رقم را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به عدد 

 رشدماه،  مرداد نوس میلیارد ریالی هفته  966رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معامالت روزانه معامالت روزانه( می

رشد ارزش معامالت مانعی برای اف  بازار بوده اس . نتیجه این رخداد را در افزایش بیش از  دهد.درصدی را نشان می 26 خوب

 بینیم. وزن میهزار واحدی شاخص هم 3

ای اگرچه روند رکودی را تجربه نمودند اما کلی  بازار سر و شکل قابل قبولی داشته اس . کماکان در واقع بزرگان تاالر شیشه

 ارزش معامالت بیش از یکهزار میلیارد تومانی نقش کلیدی در حفظ روند صعودی را دارد. 

« کرمان»،  «اخابر» ،« سیمرغ»هایی نظیر و تک سهم« خودروسازی»، « اساسیفلزات»، « پتروشیمی»صنع   3طی هفته گذشته، 

 بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. « وبهای»و 

 

 

 

 

 

 



 

 مجله خبری

  سیاسی

 جمهور رئیس «مکرون امانوئل» با تلفنی گفتیوی در روحانی حسن

 فرانسه و ایران های تالش با همزمان متاسفانه: داش  اظهار فرانسه،

 در پایدار همزیستی برای مساعد شرایط ایجاد و هاتنش کاهش برای

. هستیم هاآمریکایی سوی از کننده تحریک اقدامات شاهد منطقه،

 تنیه و منطقه در کشتیرانی آزادی و امنی : کرد تاکید جمهور رئیس

 کرده مرور و عبور آزادانه کشتی هاده روزانه و اس  ما تاکید مورد هرمز

 روحانی. دهندمی انجام را خود نظارت مقررات طبق ایران نیروهای و

 در منافعمان تامین تعهدات کاهش از ایران هدف: گف  و دانس  جلو رو گامی و مثب  را اخیر های ماه در شده انجام مذاکرات

 برای تالش ضرورت به اشاره با جمهور رئیس. اس  بوده مهم توافق این پایداری و استحکام برای طرفین تعهدات اجرای و برجام

 برجام، در ایران اقتصادی حقوق ترین اصلی عنوان به کشورها دییر با ایران نفتی و بانکی های همکاری و مناسبات روند در تسریع

 و تعامل گسترش: داد ادامه روحانی. کرد تاکید عادالنه و کارشناسی هایحل راه به دستیابی مسیر در پیشنهادات بررسی ادامه بر

 شرکای از یکی عنوان به فرانسه و آورد بوجود جهان و منطقه برای را بوشی اطمینان و آرام فضای تواند می اروپا و ایران همکاری

 این در نیز فرانسه جمهور رئیس «مکرون امانوئل». کند ایفا راستا این در سازنده نقشی تواند می اروپا اتحادیه در ایران قدیمی

 و طرفین قبول مورد اینتیجه به رسیدن: گف  برجام، در شده قید تعهدات به پاریس پایبندی بر مجدد تاکید با تلفنی گفتیوی

 رایزنی برای روحانی پیشنهاد از همچنین فرانسه جمهور رئیس. اس  اهمی  حائز پاریس برای برجام در ایران منافع کننده تامین

 المللی بین و ای منطقه گوناگون موضوعات و مسائل در مناسب راهکارهای به رسیدن برای فرانسه و ایران مسئوالن و کارشناسان

 .کرد تاکید راستا این در پاریس -تهران همکاری گسترش بر و استقبال،

 

نشس   هیبا ترامپ در حاش دارید شنهادیپ یجمهور فرانسه در گفتیو با روحان سیبه نقل از منابع آگاه خبر داد؛ ماکرون رئ نیادیالم

 5 دهد. یقرار م نستکسیدالر در ا اردیلیم 15گفتیو ماکرون اعالم کرده بود که اروپا مبلغ  نیدر ا داده اس . سیهف  در پار

خبر داد  نیادیالم برجام تعهد کرده اند. ییاروپا یطرف ها یریرا د یخواهد کرد و مابق زیوار  یرا فرانسه بعنوان حسن ن اردیلیم

 ها اعالم کرده اس . میتحر یبا ترامپ را مشروط بر لغو تمام دارید یروحان

 

در برجام دارند که  یتعهدات ییهاییاروپا :وزیر امورخارجه کشورمان گف 

 رانیدر ا شانیهارا فراهم کنند که شرک  یطیشرا دیبااس .  جهیمعطوف به نت

اند تعهد داده 11. میرا برداشت هامیها تحردر کتابچه ندیبیو توانندینمکار کنند. 

را  میادعا کنند آثار تحر توانندیاند. نمآن هم نکرده یکه هنوز شروع به اجرا

 .میدانستینم

 

 



 

 اقتصادی
 رانیبه مد یاوزارت اقتصاد در نامه یدولت یهاو شرک  مهیب ،یمعاون امور بانک

شده ملزم  یو خصوص یدولت یهابانک یکرد که تمام دیبانک تاک 13عامل 

حال حاضر  در پول و اعتبار هستند. یمصوبات شورا ریها و سانرخ  یبه رعا

 یهادرصد و سپرده 10مدت حداکثر کوتاه یهانرخ سود مصوب سپرده

 شده اس . نییدرصد تع 15 کسالهیدار مدت یگذارهیسرما

 

 

 در کشورها سایر و چین :نوش  گزارشی در تایمزنیویورک آمریکایی روزنامه 

 که هایینفتکش از گذشته از بیش تهران علیه واشنیتن هایتحریم با موالف 

 نشان ایران نف  خرید از حجم این .کنندمی دریاف  نف  اس ، ایران به متعلق

 از پس ایران نف  صادرات رساندن صفر به برای ترامپ دول  کار دشواری دهنده

 .اس  ایران قبال در سیاستش در شرکا و متحدان از شدن جدا

 

اس   ازیکنند ن لیخود را تکم یعضو پرونده ها یها یاز صراف یتعداد نکهیا لدلی . بهافتاد قیبه تعو یبازار متشکل ارز یاندازراه

 شود. لیتشک یقربان بازار متشکل ارز دیاس  که قرار بود در آستانه ع یدرحال نایچند روز زمان بیذرد. 

 

در یک هزار و دویس  و هفتاد و ششمین جلسه خود  شورای پول و اعتبار 

های به ریاس  دکتر عبدالناصر همتی، در ادامه سلسله اقدامات و برنامه

بانک مرکزی برای اصالحات ساختاری در نظام پولی و بانکی کشور، 

که توسط « دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»

صویب کرد. بر این اساس در ضوابط مورد اشاره این بانک تدوین شده را، ت

که از حیث ابعاد فقهی، به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده 

مند کردن نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری اس ، تالش شده با نظام

از رهیذر تدوین ضوابطی جامع و مانع که در آن مالحظات شرعی، مقرراتی 

وب مدنظر قرار گرفته باشد، برخی مشکالت موجود در فرآیند امهال مطالبات در شبکه بانکی کشور از و حسابداری به نحو مطل

بندی و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری که جمله عدم رعای  الزامات فقهی عقود، طبقه

 د.صوص بوده، برطرف شوناشی از فقدان وحدت رویه در این خ عمدتاً

نظران و اساتید برجسته اقتصادی و مالی و قدر، صاحبشود در تدوین دستورالعمل مورد اشاره از نظرات فقهای عالییادآور می

تر برداری حداکثری شده اس . امید اس  این اقدام بتواند در اجرای مطلوبباالخص مدیران و کارشناسان شبکه بانکی کشور بهره

ها و ارتقای استحکام و های مالی بانکانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و افزایش شفافی  صورتتر قانون عملیات بو دقیق

 .ای شبکه بانکی و افزایش اعتماد و اطمینان به آن موثر باشدسالم  ساختار ترازنامه

 



 

 بازارهای جهانی
 نام مواد 98/05/12 98/05/18 تغییر هفتگی

 نف  61/3 58/3 %4/9-

 طال 1441 1497 3/9٪

 بیل  411 410 %0/2-

 مس 5720 5768 %0/8

 روی 2353 2238 %4/9-

 آلومینیوم 1773 1775 0/1٪

 سنگ آهن 108 95 %12-

 سرب 1952 2062 5/6٪

 متانول 238 233 %2/1-

 اوره 275 269 %2/2-

 

 10جنگ تجاری روز به روز شدت بیشتری گرفته تا جایی که این جنگ به بازارهای ارزی هم رسیده اس . پس اعالم تعرفه 

 از ما خریدهاى تمامى اس  قرار: گف  چین بازرگانى وزارت سونیوىمیلیارد دالر کاالی چینی،  300درصدی به روی صادرات 

 کشاورزى محصوالت از تعرفه حذف در ایاالت متحده با توافق مورد برنامه ،این بر عالوه .شوند متوقف مریکایىآ کشاورزى محصوالت

 سپساس .  چینى کاالهاى علیه مریکاآ درصدى 10 جدید هاىتعرفه به واکنش صرفا اقدام دو این دلیل !شد لغو هم کشور این

 کرد. متهم ارز نرخ کاری دس  به را چین دول  ترامپ بطوریکه کرد سقوط دالر مقابل در یوان ارزش تجاری جنگ ادامه در

 اس  قرار و  گذاشته میان در پول المللی بین صندوق با را موضوع این مریکاآ گف : مریکاآ داریخزانه وزیر منوچین استیون

 . شود انجام خصوص این در الزم اقدامات

 

 خواهند بازی را خود هایکارت بزرگ اقتصادهای. بود خواهد راه در بهره نرخ جنگ باال بسیار احتمال به تعرفه سر بر جنگ از بعد

البته این تمام ماجرا نیس .  !خارجی ارزهای جنگ یعنی این و شوندمی بهره نرخ کاهش به مجبور اقتصاد کیتحر برای و کرد

 خارجی تجارت مطلوب های داده خالف بردهد که وضعی  چندان رو به راه نیس . انتشار آمار اقتصادی چین و آمریکا نشان می

 .نیس  امیدبوش کننده مصرف و تولیدکننده تورم آمار ،2019 جوالی ماه در چین

 

 تولیدی واحدهای تالش و تقاضا اف  نشانه که( -%0.3) شده منفی اخیر سال 3 طی بار اولین برای PPI تولیدکننده بهای شاخص

 رقم این. اس  اقتصاددانان انتظار از باالتر که دارد+ %2.8 رشد نیز کننده مصرف بهای شاخص. اس  فروش و توفیف ارایه برای

 حرک  برای را چین دس  و بوده اخیر ماه 16 سطح باالترین لکن بوده، PBOC چین مرکزی بانک %3 سطح از تر پایین هنوز

 هاىتنش اگر: داد هشدار مورگان استنلی بانک تحقیقاتى انستیتوى. بس  خواهد اقتصاد به پول تزریق و انبساطی سیاس  جه  در

 .گرف  خواهد بر در را جهان اقتصاد بزرگى اقتصادى رکود آینده ماه 9 ظرف شود، تشدید ها تعرفه جنگ و تجارى



 

 نفت

در حالی که به دلیل سایه افکندن اختالفات تجاری آمریکا و چین بر اقتصاد جهانی، نیرانی ها از کاهش تقاضا برای نف  شدت 

با توجه به »بانک ای ان زد در یادداشتی نوش :  .نمودندرا تجربه  درصدی 5حدود  کاهش هفتیی های نفتیشاخص گرفته اس ،

خبر دییر در بازار نف  حاکی « .گذاران درگیر تاثیرات جنگ تجاری هستند، قیم  نف  همچنان تح  فشار اس اینکه سرمایه

اس ، بر اساس برآورد انستیتوی نف  آمریکا میزان ذخایر نف  خام این کشور بیشتر از حد انتظار کاهش یافته و این تا حدودی 

 کاهش با مقابله آماده که گفته نف  تولیدکننده کشور چند با تلفنی تماس در عربستانقیم  نف  شده اس .  ترمانع از اف  جدی

  .اس هاقیم 

 فلزات رنگین
درصدی  5در فلزات رنیین با وجود اف  شاخص دالر اما وضعی  تعریف چندانی نداش . طی هفته گذشته روی با اف  سنیین 

دالری اما در پایان  5.600دالری عقب نشس . مس پس از سقوط به کانال  2.238بیشترین فشار عرضه را تجربه نمود و تا سطوح 

 5.6شد کرد. آلومینیوم تغییر با اهمیتی در قیم  هفتیی نداش  و سرب نیز با رشد دالری ر 5.768معامالت روز جمعه تا سطوح 

 دالری قرار گرف .  2.062های درصدی در قیم 

 

 آهن سنگ –فوالد 
جمهور رئیس ترامپدونالد  دیجد میتصمآهن برای سومین هفته متوالی سقوطی دییر را در کارنامه خود ثب  کرد. قیم  سنگ

 ینزول وآنیکه  یآورده اس . زمان نییرا نسب  به دالر پا وآنیارزش  ینیچ یبر همه کاالها یواردات یهااعمال تعرفه یبرا آمریکا

 حال کنند. دریم ینینشسقوط ارز نکنند و عقب یباال سکیر ریخود را درگ دهندیم حیآهن ترجسنگ یهاواردکننده ،اس 

تر شدن و همه منتظر روشن ردیگیها صورت مکارخانه یفور ازیرفع ن یتنها برا نیآهن چدر بازار واردات سنگ هادیحاضر خر

از بهبود  یدالر در هر تن برسد؛ اما انتشار اخبار 130 یکیماه گذشته توانس  به نزد 2آهن در مدت اند. سنگروند بازار نشسته

باعث شد تا  یهمی نیدر بنادر چ یو عالوه بر آن آمارها از بهبود موجود ایاسترال نیو همچن لیآهن در برزسنگ ادناوضاع مع

 به نسب  که اس  داده افزایش تن میلیون 345 – 340 به را خود تولید برزیل واله شرک  شودگفته میاف  کنند.  هام یق

 برای پایین عیار آهنسنگ دنبال به کارخانجات از بسیاری شودمی شنیده .اس  بیشتر( تن میلیون 332 – 307) قبلی بینیپیش

 نظر به .اس  کاهشی باال عیار آهنسنگ برای تقاضا لذا ،هستند بلند کوره در استفاده جه  باال عیار با هایسنگ با کردن مولوط

 آهن به مرور شاهد اف  بیشتر در قیم  فوالد باشیم.رسد با کاهش جدی نرخ سنگمی

 

 طال
 گویدمی چین خلق مرکزى بانکدالر رسید.  1.500با باال گرفتن جنگ تجاری میان کشورهای ابرقدرت، بهای هر اونس طال به 

 روند هاچینی! اس  کرده رشد طال ذخایر عوض در و کرد اف  میلیارد 50 میزان به جوالى ماه در کشور این دالر ارزى ذخایر

باشند. میکماکان خریدار طال  و اندداده ادامه هم اخیر ماه یک تا را کرده بودند شروع گذشته سال جوالى از که طال خرید

 رسیده گذشته سال 6 در خود حد باالترین به اکنون که طال قیم  کنندمی بینی پیش آمریکا ساکس گلدمن بانک تحلیلیران

 .کند صعود اونس هر در دالر 1.600 به امن هایدارایی خرید برای گذارانسرمایه تقاضای با آینده ماه 6 تا اس ،

 



 

  هابررسی گزارش عملکرد شرکت



 

 



 

 



 

و انرژی کاالبورس 1398سال ماه  مرداد دومهفته گزارش معامالت   

 رینگ صنعتی 

در هفته های گذشته بعد از حدود دو هفته باالخره شمش بلوم عرضه شد. پس از افزایش نرخ پایه محصوالت نهایی فوالدی در 

درصد بیشتر از نرخ شمش تعیین شد، طی دو هفته اخیر شاهد کاهش تقاضای خریداران و کمرنگ شدن معامالت  7بورس کاال که 

. اش نرخ را ند یشو توان افزا بودرو برو  یفضع یهمچنان با تقاضا یکه بازار داخل ی اتفاق افتاددر حال ینا این بوش بودیم؛

تومان  73قیم  پایه برای محصول میلیرد نسب  به دو هفته قبل حدود  بازار فوالد یمتنظ یتوصص درنهای  طی تصمیم کمیته

 کاهش یاف  و سبب شد تا تقاضا در این بوش افزایش یابد و نرخ ها مجددا برای تقاضاکنندگان بازار جذاب گردد. 

خورد که بورس کاال رقم  یصنعت نگیرتن از انواع فلزات در  127.004از  شیعرضه ب 16/05/98 شنبهچهاربه  یدر هفته منته

تن کمتر از  115.053که تن بود  88.961معامله شد  یدر تاالر صنعت تایکه نها یالبته رقمتن کمتر از هفته قبل بود،  140.008

    روبرو گش . تن  303.607یی معادل با  و با تقاضاهفته قبل بود 

 * : محصول معامله نشده اس .

 ه اس .** : محصول عرضه نشد

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(
حجم  تقاضاحجم عرضه

حجم 

معامله 

شده

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

میانگین 

معامله

درصد 

رقابت

درصد تغییر 

قیمت پایه

32.69435.7369/303/86مجتمع ذوب آهن فوالد خزر

32.69435.0047/073/86مجتمع فوالد خراسان

32.69435.3928/253/86ذوب آهن اصفهان

32.69435.4238/353/86فوالد خوزستان

32.69435.8839/753/86فوالد کاوه جنوب کیش

1/72-37.07739.2655/90ذوب آهن اصفهانتیرآهن

0/23-37.07737.4260/94ذوب آهن اصفهان

1/72-37.07737.7211/74فوالد آذربایجان

1/72-37.07737.1000/06مجتمع فوالد خراسان

1/72-37.07737.0770/00فوالد کاوه اروند

1/72-*37.077نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

1/72-*37.077پرشین فوالد آریا

1/72-*37.077تولیدی فوالد سپید فراب کویر

1/72-*37.077آهن و فوالد بافق

1/72-37.07737.3710/79صنایع فوالد کاوه تیکمه داش

3/39-225.694225.6940/00آلومینیوم ایران

4/46-222.634222.6340/00آلومینیوم المهدی

**آلومینیوم هرمز جنوب

**آلومینیوم ایرانبیل 

2/17-674.685674.6850/00ملی مسکاتد

2/12-*697.584ملی مس

2/12-697.584697.5840/00گیل راد شمال

2/12-697.584697.5840/00دنیای مس کاشان

2/12-*697.584گروه صنایع کابلسازی افق البرز

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
4.300.316.900127.004303.60788.961

ارزش معامالت 61 

درصد کاهش 

داشته است.

مقاطع موتلف1.949.264.00055.000214.50055.000

میلیرد/تیرآهن
سبد میلیرد

شمش

1.123.165.56040.08482.85229.326

آلومینیوم
شمش 

مس
مفتول

808.501.1806.4003.7203.600

285.508.06024.3202.415915



 

رقم نسب  به هفته  ینکه ا بود فوالدیتن محصوالت  95.084 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

؛ عمده این افزایش مربوط به داش  افزایشدرصد  52قبل بدون در نظر گرفتم حجم عرضه ورق فوالد مبارکه اصفهان حدودا 

 محصول شمش بلوم می باشد.

، زنجان یسازند رویانه، خاورم یرو یعتوسعه صنایرانیان، ا یرو یعگسترش صنا یتن شمش رو 1.080 هفته ینا یدر بوش رو

 عرضه شد که این محصول با عدم استقبال تقاضا کنندگان رو به رو و مورد معامله قرار نیرف . بافق یذوب روی و سپنتا رو

نسب  تقاضا را در  نیشترینسب  به عرضه، ب یبرابر  8/5ی تقاضابا  مجتمع ذوب آهن فوالد خزر 5SP(150*150شمش بلوم )

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

 بوده اس . برابری   25/5آهن اصفهان با نسب  

درصد رقاب  نسب  به قیم  پایه بیشترین درصد رقاب  را در این  10با  یش فوالد کاوه جنوب ک  5SP(150*150شمش بلوم )

 رینگ داشته اس .

 

  پلیمریرینگ 

نرخ دالر نیمایی برای  13/05/1398های اعالمی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ در قیم 

پایه محصوالت  های جهانی، قیم درصدی نرخ دالر نیمایی در کنار کاهش قیم  0.7دومین هفته متوالی نزولی بود. عقب نشینی 

درصد و کمترین  5/8با  BG825یشترین کاهش قیم  مربوط به پلی اتیلن ترفتاالت بطری پلیمری و شیمیایی را کاهش داد. ب

درصد به اندازه کاهش نرخ دالر  7/0کاهش مربوط به پلی وینیل کلراید، پروپیلن شیمیایی و پلی اتیلن سنیین تزریقی معادل 

 باشد.می

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

 

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

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

 درصد رقاب  قیم  پایه پتروشیمی محصول

پلی پروپیلن شیمیایی    ZR230C 44 127،540 نوید زرشیمی 

پلی پروپیلن شیمیایی   RG3212E 32 127،540 پتروشیمی رجال 

 27 127،540 نوید زرشیمی ZB332C پلی پروپیلن شیمیایی  

پلی پروپیلن شیمیایی   PNR230C 21 127،540 پتروشیمی پلی نار 

پروپیلن جمپلی  EP548R پلی پروپیلن شیمیایی    127،540 19 

پلی وینیل کلراید   S57 18 92،120 پتروشیمی آبادان 

پلی پروپیلن شیمیایی   ZR340R 16 130،696 نوید زرشیمی 

200پلی استایرن انبساطی   14 127،890 پتروشیمی تبریز 

 

 نسب  تقاضا بر عرضه قیم  پایه پتروشیمی محصول

 6/5 112،605 پتروشیمی مارون C30Sپلی پروپیلن نساجی 

 5/4 127،540 پلی پروپیلن جم EP548Rپلی پروپیلن شیمیایی 

 6/3 119،441 نوید زرشیمی ZH515MA پلی پروپیلن شیمیایی 

 4/3 112،605 نوید زرشیمی ZH550Jپلی پروپیلن نساجی 

 3/3 127،540 نوید زرشیمی ZR230Cپلی پروپیلن شیمیایی 

 7/2 130،696 نوید زرشیمی ZR340Rپلی پروپیلن شیمیایی 

پروپیلن جمپلی  EPX548Tپلی پروپیلن شیمیایی   130،275 6/2 
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 RG3212Eشیمی و زرپتروشیمی نوید ZR230در روز دوشنبه بیشترین درصد رقاب  به ترتیب مربوط به پروپیلن شیمیایی 

های نساجی را داشته پتروشیمی مارون بیشترین درصد رقاب  در میان پروپیلن C30Sدرصد بوده و   32و  44پتروشیمی رجال با 

لی شنبه محصوالت رقابتی در این رینگ شامل پهای نساجی با درصد بسیار پایین رقاب  شدند. در روز سهاس ، و مابقی پروپیلن

پتروشیمی تبریز بوده، این درحالیس  که در  7240پتروشیمی تبریز و پلی استایرن مقاوم 400و  300، 200استایرن انبساطی 

 نیسنی لنیات یپلپتروشیمی مهاباد و  22B01 یسبک خط لنیات یپلپتروشیمی ایالم،  2208 یقیتزر سنیین لنیات یپلگریدهای 

 ای صورت نیرفته اس .پتروشیمی امیرکبیر معامله BL3 یباد

های موجود درصد از عرضه 55درصد کاهش یاف  و تنها  9های پایه در هفته گذشته حجم تقاضا در حدود با وجود کاهش قیم 

های آتی موکول دهند خریدهای خود را به هفتههای پایه ترجیح میمعامله شد، و خریداران همچنان با امید به کاهش قیم 

 کنند.

 

  شیمیاییرینگ 

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

آوران و اسید استیک عرضه شده به ترتیب توسط پتروشیمی کارون و فن خالص یزوسیاناتا ید یلفن ید یلنمتتنها محصوالت 

 در رینگ شیمیایی رقاب  قیمتی داشتند و مابقی محصوالت بر روی قیم  پایه معامله شدند.

 

 

 

 

 

49081

24۷54
16698

4۷۳12

19428 1۷659

عرضه تقاضا حجم معامله
0

10000
20000
۳0000
40000
50000
60000

در رینگ شیمیاییمیزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت 

مرداد9تا 5 مرداد16تا 12



 

های نفتیرینگ فرآورده   

 

 

 

 

 

یاف  که به تبع افزایش قیم  این محصول درصد افزایش  24های نفتی قیم  پایه محصول وکیوم باتوم در حدود در رینگ فرآورده

های اعالمی در ابتدای مرداد ماه عالوه بر وکیوم باتوم قیم  به عنوان مواد اولیه قیر، قیم  پایه قیر نیز افزایش یاف . در قیم  پایه

د ماه در این رینگ درصدی مواجه شد که این امر باعث کاهش شدید تقاضا و حجم معامالت در مردا 19لوب کات نیز با افزایش 

 معامالتی شد.

 رینگ صادراتی

 

همانطور که در قسم  باال ذکر شد با افزایش قیم  وکیوم باتوم، قیم  قیر به شدت افزایش یاف  که موجب کاهش تقاضا و حجم 

 معامله این محصول شد.

 رینگ کشاورزی

کشاورزی عرضه شد که هیچ تقاضایی نداش .ای بریده ممتاز در رینگ گذشته تنها زعفران رشتهدر طول هفته    
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یانرژ  

:شودیارائه م یلبه شرح ذ1398ماه سال مرداد دوم در هفته  یمعامالت بازار انرژ یاجمال بررسی  

محصول معامله نشده اس  ** :  

 ** : محصول عرضه نشده اس .

تن نف   8.233تنها  ی که در نها تن محصررول بود 349.453شرراهد عرضرره  یبورس انرژ یصررادرات ینگدر هفته گذشررته ر

شرک  ملیلگاز)گازوئ صفهان  402حالل یران، ا ینفت یپوش فرآورده ها ی(  ستاره خل یعگاز ماوپاالیش نف  ا  یجشرک  نف  

 رینگ مورد معامله قرار گرف . یندر ا فارس

 ینب ینگدر ر یرانا ینفت یپوش فرآورده ها یشرررک  مل 95و  91اکتان  ینبنزتن  36.000این هفته همچنین شرراهد عرضرره 

 مورد معامله قرار گرف . 95تن بنزین اکتان  8.000بودیم که  الملل

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(

حجم 

عرضه )تن(

حجم  

تقاضا)تن(

حجم 

معامله 

شده)تن(

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

میانگین 

معامله

درصد 

رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت پایه
0/00*53.579پاالیش نف  آبادانسبک

**پاالیش نف  شیراز

*53.564پاالیش اصفهان

53.56453.5640/000/00پاالیش نف  تهران

19.97421.3506/891/77پتروشیمی شیراز

**پتروشیمی فن آوران

7/80-19.62719.6270/00پتروشیمی زاگرس

19.97419.9740/001/77 متانول کاوه 

70.60370.6030/000/00پاالیش اصفهان

*70.603 پاالیش بندرعباس

70.60370.6030/000/00پاالیش تبریز

0/00*70.603پاالیش شیراز

0/00*70.603پاالیش تهران

54.76154.7610/000/00پاالیش اصفهان400

55.21755.2170/000/00پاالیش اصفهان

55.21755.2170/000/00پتروشیمی بندرعباس

55.21755.2170/000/00پاالیش تبریز

55.21755.2170/000/00پاالیش نف  تهران

**ستاره خلیج فارس

53.2540/00پاالیش تبریز

53.2540/00  ستاره خلیج فارس 

53.2540/00پاالیش شیراز

54.25954.2590/000/00پاالیش اصفهان410

54.2590/00پاالیش اصفهان406

60.8990/00پتروشیمی بیستون502

58.2070/00پتروشیمی بیستون503

241.478.11046.3354.4243.908سایر

 کل معامالت 

انرژی
496.367.87299.23813.12611.161

ارزش معامالت 

1 درصد کاهش 

داشته اس .

132.255.54023.6172.1301.897حالل

402

404

آیزوریسایکل7.060.3009.080100100آیزوریسایکل

متانول102.182.9227.8066.2225.006متانول

13.391.00012.900250250نفتا
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

 استقبال از قرارداد های آتی زیره سبز
در طی هفته گذشته تابلوی معامالت آتی همچنان بر مدار نزولی حرک  کرد. تا جایی که قیم  ها در سررسید های زعفران و 

زیره از قیم  فیزیکی این بازار نیز کمتر شدند. با توجه به کاهش سود آربیتراژی آتی با گواهی های سپرده کاالیی انتظار می رود 

ازار کاسته شود. با توجه به نوسانات بیشتر این بازار نسب  به هفته قبل، حجم معامالت کلی نیز هفته بعد کمی از روند نزولی ب

قرارداد  103هزار  228،360  تعداد ، معامله گرانکاال )زعفران و زیره سبز(در بازار قراردادهای آتی افزایش پیدا کرد. به طوری که، 

و دو سررسید  98سررسید زعفران پوشال مرداد، شهریور و مهر  سه،  1398 شهریورو  مرداد زعفران نیین سررسید دو را در قالب

 .میلیون ریال منعقد کردند 423میلیارد و  3493به ارزشی بالغ بر 98زیره سبز شهریور و آبان 

سررسید آتی زعفران تحویلطی معامالت هفته گذشته میلیارد و  276قرارداد به ارزشی بیش از  25،810 ،1398 ماه مرداد ، در 

شد و تعداد موقعی  های باز در آخرین روز معامالتی  613 سیدمیلیون ریال منعقد  سرر سید.11،144به  این  الزم به  موقعی  ر

سید دورتر  سرر سته و به  شتری ب سید این قرارداد، تعداد موقعی  های بی سرر شدن به تاریخ  س  که با توجه به نزدیک  ذکر ا

شدند. بنابر اعالم  شنبه منتقل  سید مهر زعفران نیین نیز از یک سرر شده و تا تاریخ  20بورس کاال  مهر ماه  20مرداد راه اندازی 

 سال جاری ادامه خواهد داش .

ریال در نوسررتین روز معامالتی هفته 109،578امسررال نیز از  مردادقیم  تسررویه روزانه هر قرارداد آتی زعفران برای تحویل در 

 .کاهش یاف 102،222گذشته به رقم 

سید سرر سید  قرارداد در حالی  162،257نیز  زعفران نیین  98شهریور ماه  در  شی بیش از به ثب  ر  1812که انعقاد آن ارز

 لیون ریال را در بازار رقم زد.یم 250میلیارد و 

اف  و قیم  تسررویه ی افزایشموقعی   42،823در این سررررسررید هم تعداد موقعی  های باز در آخرین روز معامالتی هفته به 

سررسید در ابتدای هفته ریال کاهش یاف  106،174 روزانه نیز به رقم ؛ این در حالی بود که قیم  تسویه روزانه هر قرارداد این 

 ریال ثب  شده بود. 113،267مذکور رقم 

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

شهریور  سید  سرر شته 98گردید. در  شی بیش از  37،607، در هفته گذ میلیون ریال منعقد  159میلیارد و  1379قرارداد به ارز

 موقعی  رسید. 3،570     شد و تعداد موقعی  های باز در آخرین روز معامالتی هفته قبل به رقم 

میلیارد و 468قرارداد به ارزش برابر با   11،997نیز معامله گران در طی هفته گذشررته  هقرارداد آتی زیره سرربز تحویل آبان مادر 

شنبه  میلیون ریال را مورد معامله قرار دادند. 13 سه  صادرات و واردات   1398 /01/05همچنین از روز  شرک   سبز  انبار زیره 

و آماده پذیرش محصررول  اسرر  فعال شررده (03 9903شرررک  بیهق) ( )زیر9903زیره سرربز، زیره پاک کنی بیهق با نماد 

 .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 . 

نزول قیم  ها را تجربه ریال در ابتدای هفته با کاهش قیمتی همراه شرررد و هفته ای همراه با  109،825و قیم   99،268برابر 

رسید. همچنین قیم  گواهی  99،855ریال با حجم معامالتی برابر با   103،057کرد. به طوری که در انتهای هفته قیم  آن به 

تومان در ابتدای هفته به قیم   377،210بدین ترتیب، از قیم   زیره سررربز نیز هفته کاهشررری را پشررر  سرررر گذاشررر . 

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


 

گواهی سرررکه رفاه  اما عملکردی متفاوت با زعفران و زیره داشررر . به طوری که با تاثیر پذیری از  تومان کاهش یاف .355،769

 افزایش پیدا کرد. 590،261،4در ابتدای هفته به قیم  516،177،4نوسانات نرخ دالر از قیم  

 

 باشد: به شرح زیر می 16/05/1398لیس  قیم  های تسویه و ارزش معامالت قرارداد ها آتی تا تاریخ 

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

 111،44 276،618 25،810 98زعفران نیین مرداد 

 42،823 1،812،250 162،257 98زعفران نیین شهریور

 3،570 1،379،159 37،607 98زیره سبز شهریور 

 2،131 468،013 11،997 98زیره سبز آبان 

 

 قرارداد آتی زعفرانمشخصات 

 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 : 

 تومان برای هر قرارداد 1000سفارش:  م یق رتغیی حداقل

 برای هر قرارداد هزار تومان 340: 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 450: 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

مقرر شد  رییس سازمان بورس درخصوص آخرین وضعی  بازار پایه گف :

بند عملیاتی  8اصالح مقررات افشا، پذیرش و معامالت بازار پایه فرابورس در 

شود. دکتر محمدی ادامه داد: در جلسه شورایعالی بورس به لزوم انجام 

اصالحات در بازار پایه، اتواذ تدابیر پیشییرانه و انضباطی برای برخورد با 

ها در تابلوهای بندی شرک تولفات ناشران بازار پایه همچون گذشته، طبقه

های فوق حداقل زرد، نارنجی و قرمز و حراج ناپیوسته و کشف قیم  در تابلوی

یک بار در هفته با تشویص سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید شد. 

دییر موارد مود تایید  دبیرشورایعالی بورس با بیان اینکه تسهیل امکان انتقال به تابلوها و بازارهای باالتر طی فرآیند پذیرش از

درصد تعیین شده گف :  1 قرمز پایه بازار درصد و 2درصد، بازار پایه نارنجی  3شورایعالی بورس بود و دامنه نوسان بازار پایه زرد 

شده در روز حراج الذکر اعمال می شود و قیم  پایه هر روز، قیم  کشف های فوقدر روزهای بعد از کشف قیم  دامنه نوسان

ای های خرید و فروش مقرر شد این موضوع به تدریج و مرحلهپیوسته اس . وی ادامه داد: همچنین در رابطه با عدم نمایش مظنهنا

 ماه طبق روال سابق قابل روی  خواهد بود. 6های خرید و فروش برای با اعالم قبلی عملیاتی شود و فعالً مظنه

 

 باز بازار عملیات اندازیراه:  گف  ایران فرابورس مدیرعامل هامونی، امیر

(OMO )ابزارهای توسعه به عملیات این .شودمی اجرایی زودی به 

 هماهنیی تواندمی عملیات این .کرد خواهد کمک پولی هایسیاس 

 اعتبار و پول عالی شورای و بورس عالی شورای مرکزی، بانک بین ایسابقهبی

 فعال و هدفمند تواندمی مرکزی بانک عملیات، این اندازیراه با .کند ایجاد

 پردردسر هاینظارت به نیازی ضمنا و کرده تعیین را سود و بازدهی نرخ

 انجام با گر،معامله عنوان به تواندمی مرکزی بانک ضمنا. داش  نوواهد

 .کند کنترل را کشور نقدینیی هدفمند، معامالت

 

 نهاد پیشنهاد به. نیس  سرمایه بر عایدی مالیات مشمول سرمایه بازار: گف بهادار  اوراق و بورس سازمان رییس محمدی، شاپور

 .بود خارج سرمایه عایدی بر مالیات دایره از سهام بازار معامالت دارایی، و اقتصادی امور محترم وزیر موافق  با و سرمایه بازار ناظر

 حمای  بورس در حاضر های بنیاه شفاف عملکرد از همواره ناظر نهاد شد برگزار سرمایه عایدی بر مالیات موضوع با که جلساتی در

 می پرداخ  را مالیات میزان بیشترین مالی صحیح اطالعات ارایه ضمن بورسی ناشران کردیم تاکید جلسات این در. اس  کرده

 و بورس سازمان ها، فرض پیش این با. اس  اقتصاد مولد بوش به نقدینیی هدای  هموار مسیر سرمایه بازار دییر سوی از و کنند

 امور وزیر دژپسند، فرهاد دکتر و شود خارج سرمایه عایدی بر مالیات دایره از سرمایه بازار معامالت تا کرد پیشنهاد بهادار اوراق

 .نیس  سرمایه عایدی بر مالیات مشمول کشور سرمایه بازار بنابراین. کردند موافق  پیشنهاد این با نیز دارایی و اقتصادی



 

 دیاز تول  یحما در :گف  پزشکی آموزش و درمان بهداش ، وزیر نمکی، سعید دکتر

 م یاز قاچاق دارو به خارج از کشور و کوتاه شدن دس  دالالن، ق یریداخل و جلوگ

قطع  یدر حال بررس زیخواهد شد، دول  ن یداخل کشور واقع دیتول یداروها هیکل

در  یزود مشابه، به یبر قطع  واردات داروها عالوه دارو اس . یتومان 4.200ارز 

به  ریاخ یهاصادرات دارو را در ماه مجددا شد. میصنع  دارو کامال خودکفا خواه

 اس . ایدن یکشورها یهدف ما صادرات به تمام م،یاآغار کرده هیهمسا یکشورها

 

 کار اشاره کرد و گف : نیبر آزاد شدن ارزِ دارو، به مشکالت ا یحوزه دارو مبن یکاهایمعاون کل وزارت بهداش  درباره مطالبه سند

 شود،یتومان م 5.800هزار تومان که بالغ بر  10تومان تا  4.200التفاوت مابه م،یریدر نظر بی یهزار تومان 10اگر ارز را  حتی

آن را  نیکشش تام هامهیاس  که نه ب نیدرباره آزاد کردن ارِز دارو ا اصلی مشکل دارد. ازیتومان پول ن اردیلیهزار م 20حدود 

 .مهیدول  و نه حق ب یدارند، نه منابع عموم

 

نرخ از  یدرصد 4تا  3 شی)غبشهر(، افزا بهشهر یشرک  صنعت رعاملیمد

شرک  آمده اس  را حذف  نیا یمال یکه در صورت ها 98 ریتا ت 97 نیفرورد

نرخ خالص  ،یمال یاعالم و اظهار کرد: در صورت ها یفروشیاه یها فیتوف

محمود  شود. یمافشا  یفروشیاه یها فیتوف یمحصول محاسبه و فروش، منها

  یکه سازمان حما یدرصد 20تا  10نرخ  شیاز افزا شیافزود: تا پ ،ییشه رضا

مصرف کننده ثاب  بود و  یبرا یانواع روغن نبات م یاعمال کرد، ق 98در سال 

  .مینرخ نداشت شیافزا

فروشیاه  یکه برا ییهافیشرک ، توف یهااس یس ماهه نوس  امسال، بنابر 3 نیسال گذشته و همچن از ییهاگف : در برهه یو

 یمصوب به فروشیاه ها عرضه شد اما برا م یشد، حذف و محصول با همان ق یو مارک  ها در نظر گرفته م یا رهیزنج یها

جامد، مناسب ندانس  و افزود:  مهیروغن ن یبرا ژهیرا به و ریاخ ینرخ روغن در ماه ها شیافزا ،ییرضامصرف کننده ثاب  بود. شه

 نشوند. متضرر دکنندگان،یشد تا تولیاعمال م یشتریب شیافزا ا دبیمحصول با نیا ،نرخیروغن نبات عیبر اساس درخواس  صنا

های معدنی و صنعتی تولید کننده محصوالت سنگ طی بوشنامه ای به مدیران عامل شرک  معاون وزیر صنع  جعفر سرقینی

مرداد ماه تا اطالع ثانوی صادرات  15آهن اعالم کرد: با توجه به اولوی  تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فعال داخلی، از 

قیم یا غیر مستقیم( پس از عقد قراردادهای تجاری با محصوالت سنگ آهن )کلوخه، دانه بندی، کنسانتره و گندله بصورت مست

مقتضی اس  اقدامات الزم  .مصرف کنندگان داخلی برابر سهمیه های اعالمی و تامین نیاز کامل آنها میسر و مجاز خواهد بود

ری مدیری  کنند درخصوص عقد قراردادهای تامین داخل معمول و کلیه فروش های صادراتی را اعم از فروش مستقیم یا تهاتر طو

که اظهارنامه های گمرکی پس از اخذ مجوز از وزارت متبوع تحویل گمرگ شود. بدیهی اس  مسئولی  هرگونه ناهماهنیی در 

های مربوطه خواهد بود. مجوز های صادراتی پس حمل کاال به مبادی صادراتی و دموراژ کشتی و جرایم گمرکی و بندری با شرک 

 .مین داخل صادر خواهد شد و الغیراز ارسال قراردادهای تا

 



 

 44.000 از سال آخر تا اس  قرار مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو گف :

میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و یا  55.500میلیارد ریال کنونی به 

سیدی در مورد حاشیه  آورده نقدی سهامداران افزایش سرمایه داشته باشیم.

سنگ آهن  ،%45سود ناخالص محصوالت چادرملو افزود: در رابطه با کنسانتره 

حاشیه سود  %45و فوالد  %53آهن اسفنجی  ،%5، گندله %43دانه بندی 

ها کامل در نظر گرفته شده و مازاد را ناخالص داشته ایم به طوری که ظرفی 

 فرآوری از قبل آهن سنگ شده تمام بهای :افزود وی به بازار عرضه خواهیم کرد.

 570.706ریال، در مرحله انباش  و برداش   513.841 استوراج مرحله در و

ریال،  5.029.000ریال، آهن اسفنجی  1.385.011آهن ریال، کنسانتره سنگ

های آتی متفاوت ها در ماهریال بوده و ممکن اس  قیم  25.777شمش فوالد 

  باشد.

معادن کوچک مقیاس نیز با همکاری سازمان ایمیدرو، شرک  تهیه و تولید مواد معدنی ایران )ایمپاسکو( و صندوق در بحث احیا 

های معدنی و بانک انتوابی ما )بانک سپه( قرار اس  تا در حوزه معادن سنگ آهن اقداماتی جه  بیمه سرمایه گذاری فعالی 

 یرد.تامین منابع مالی و فعالی  در این بوش صورت بی

 

محمد علی دادور، مدیرعامل شرک  نف  ستاره خلیج فارس خبر داده اس  

صادراتی ایرانی  که بنزین تولیدی این پاالیشیاه به عنوان نوستین محموله

 به کشورهای همسایه صادر شد. 

این برای اولین بار اس  که ایران یه عنوان یکی از واردکنندگان عمده 

 را صادر  کرده اس . بنزین در جهان، این محصول

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


