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 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش
 

شاخص کل پایان یافت. میزان این رشد در مقایسه با واحدی  2بیش از محدود  در هفته گذشته با رشد معامالت بورس تهران

های و انتقال بخشی از سرمایه محورکامودیتیهای از تداوم فشار عرضه بر سهام شرکت دوم مردادوزن همچون هفته شاخص هم

جنگ تجاری  های ارزی دولت وسایه سیاست د.هدخبر میتولیدکننده متوسط و کوچکتر با مصرف داخلی  هایخرد به سمت گروه

های اخیر بوده است. بررسی عملکرد دو شاخص مذکور از گران در هفتهدر بازارهای جهانی از مهمترین دالیل تغییر رفتار معامله

توان گفت سهامی که طی سالهای اخیر روند اصالحی و کند. بنابراین میدرصدی را گزارش می 107و  46ابتدای سال، رشد 

های جهانی و جهش افسارگسیخته نرخ ارز تجربه نمودند، از ابتدای سال جاری موفق شدند د جدی قیمتنوسانی را تحت تاثیر رش

 افتادگی خود را جبران نمایند. ی از عقبمهم بخش

موافقت دولت با افزایش نرخ بخش عمده رشدهای اخیر که منجر به شکاف بازدهی در نماگرها شده را باید به رونق تورمی پس از 

مواد ، سازیهای دارودر گزارش عملکرد شرکت 98این رونق تورمی از ابتدای سال کاالها در بازارهای داخلی نسبت داد.  برخی از

انعکاس پیدا کرد و در نتیجه،  آالتقند و شکر، زراعت، کانی غیرفلزی، کاشی و سرامیک، تایر، سیمان و ماشین ،غذایی و لبنباتی

درپی های پیشوند را ارتقا بخشید و در جهشبندی میدسته کوچکمتوسط و صنایع  ءجزها که عمدتا ارزش سهام این گروه

البته مجوز افزایش نرخ برخی از محصوالت در روزهای پایانی خرداد و روزهای ابتدایی تیر ماه اخذ وزن هم تبلور یافت. شاخص هم

ها خودنمایی نکرده گزارش عملکرد تولید و فروش ماهانه شرکت ها هنوز آنطور که باید و شاید درشده و در نتیجه اثر افزایش نرخ

 ها رفته است.است اما به هر جهت بازار به پیشواز تحوالت مثبت در عملکرد شرکت
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ها به استفاده عامل موثر دیگر در وضعیت فعلی بازار سهام و فاصله گرفتن نقدینگی از صنایع بزرگ را باید در برنامه برخی از شرکت

ها را ای شرکتها جستجو کرد. افزایش سرمایه از این محل اگرچه وضعیت ترازنامهرفیت قانونی برای تجدید ارزیابی داراییاز ظ

گران و فعاالن بازار کند. بنابراین طیفی از معاملهها ایجاد نمیبخشد اما در عمل تحولی در وضعیت سودآوری شرکتبهبود می

ها اند. اگرچه عمده این شرکتهایی قرار گرفتهگیری از سهام چنین شرکترگ، در مسیر نوسانبواسطه کاهش تقاضا در صنایع بز

باشند اما تصویب قانون مجلس برای استفاده از چنین قانون تجارت )دارای زیان انباشته بیش از سرمایه( می 141مشمول ماده 

های خود را مطابق با تورم به روز کنند. نیز بتوانند داراییهای سودده ها، شرایطی ایجاد نموده شرکتظرفیتی در کلیه شرکت

رسانی نموده، اولین شرکتی که برنامه استفاده از چنین ظرفیتی را دارد و این نیت را بصورت قانونی از طریق سامانه کدال اطالع

های رسد شرکتکند. به نظر میطی میاست که این روزها با افزایش تقاضا روند صعودی را « حریل»شرکت ریل پرداز ریل با نماد 

 ای را در دستور کار داشته باشند. ای نیز )مطابق با اخبار فصل مجامع( چنین برنامهبیمه

 هایماه اخیر، در برخورد با موانع سیستماتیکی همچون بازار 4عملکرد قابل قبول طی  با وجودمحور سهام صادراتدر نقطه مقابل، 

دانیم ارزش حدود دو سوم از . چنانکه میشوندمیعموما با صرف ریسک باالتری معامله ی دولت، های ارزسیاست جهانی و

 تجارت جهانی و هایهای بورسی مستقیما به بازار جهانی وابسته است. بنابراین هر گونه تغییر و تحول در معادالت بازارشرکت

های مکرر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همچنین انی و توئیتاخبار بازارهای جهسازد. خارجی وابستگان بورسی را متاثر می

آغاز شده نه تنها به سادگی منجر به صلح نخواهد شد بلکه این رویداد  تجاری دهد که جنگها به وضوح نشان میرفتار چینی

 داده است. ها درخصوص دستکاری ارزش یوان هشدارتبدیل به جنگ ارزی شده است تا جایی که ترامپ به چینی

هاى تجارى بیشتر، اقتصاد چین و ثبات مالى این کشور را با تنشاعالم کرد: ( IMFصندوق بین المللى پول )در همین راستا، 

هاى مالى توسط چین باید با در هر نوع بسته جدید سیاستد. این صندوق در بیانیه خود گفت: خطرات جدى مواجه خواهد کر

در د. ها چین باید بسته تسهیلى وسیعترى ارائه دهدر صورت تشدید تنش. و احتمال افزایش آن باشدها نظر گرفتن شرایط تعرفه

آمریکا، اگر این دو  دولت طبق اولتیماتوم. ها، ارزش یوان باید بتواند انعطاف بیشترى از خود نشان دهدصورت افزایش مجدد تعرفه

مانده از صادرات چین باقی دالر میلیارد ۳00درصدی روی  10تعرفه )چین  علیه های دولتی آمریکاکشور به توافق نرسند، تحریم

 .اجرایی خواهد شد( از اوایل ماه آتی میالدی )سپتامبر( به آمریکا

 (سمسیکر کینزد)به اواسط دسامبر  اها رتعرفه شیافزاالبته در روزهای پایانی هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 

دلیل اصلی چنین تصمیمی  کایآمر یو بازار مصرف داخل ها بر فضای کسب و کارگرانی از بابت اثرگذاری جنگ تعرفه. نموکول کرد

ها و اثر مستقیم آن بر بازار روز چهارشنبه شد. در واقع شاخص کل بوده است. رسیدن این خبر موجب نوسان مثبت در کامودیتی

 باشد. درصدی هفته گذشته را مدیون کاهش التهاب در بازارهای جهانی می 2.5بخش بااهمیتی از رشد 

درصد نوسان کرد و تحول  ۳ – 2افتادن زمان اجرایی شدن بازار متشکل ارزی، قیمت دالر تنها  در حوزه داخلی، با وجود به تعویق

هزار تومانی  11های کانال خاصی در این حوزه رخ نداد اما با رسیدن اخبار جدید درخصوص آغاز فعالیت این بازار، نرخ دالر تا میانه

قربان شروع به کار  دیقرار بود از ع یبازار ارز نیگفت: ا یزار متشکل ارزمنبع آگاه درباره زمان آغاز به کار با کعقب نشست. ی

رسد به نظر می کند. آغازخود را  یرسم تیفعال در دهه پایانی مرداد ماه از مقدمات، قرار است یفراهم شدن برخ لیبه دل یکند، ول

یاطی خود در سهام مرتبط به بازارهای جهانی ادامه دهند؛ گران به رفتار احتهای یاد شده برقرار باشند، معاملهتا مادامی که ریسک

گران به اخبار ها وجود ندارد. واکنش معاملهتر شده و در نتیجه انتظار کاهش جدی قیمتها روز به روز جذابهر چند که قیمت
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رگان بازار نیز فرصت دهد که اگر کمی فضا تعدیل شود و از میزان التهابات کاسته شود، بزشنبه شب( نشان میمثبت )سه

 نمایی و ثبت اهداف جدید خواهند داشت.قدرت

 

 

 آنچه در بازار گذشت ...
با ثبت رشد طی هفته گذشته « شاخص بورس اوراق بهادار»رویم که مرداد ماه میهفته پایانی  در شرایطی به مصاف معامالت

به لحاظ پیشروی نمود.  واحدی 261.۳91 سطوحتا  واحدی 255.16۳درصد( از ارتفاع  2.44)معادل  واحدی 6.228اندک 

واحدی به مدار رشد بازگشته و با گذر از آخرین  500هزار  254توان گفت که شاخص کل پس از پولبک به سطح تکنیکی، می

 Fibo Extensionهزار واحدی برابر با تراز  265واحدی، در مسیر مقامت  700هزار و  257سقف شکل گرفته در ارتفاع 

قرار گرفته است. البته تا این سطح فاصله چندانی نداریم اما اگر شاخص بتواند از این سد هم عبور نماید، هدف بعدی  261.8%

های روند صعودی بازار استحکام بیشتری خواهد هزار واحدی خواهد بود. در واقع شکست مقاومت یاد شده، به پایه ۳00بازار کانال 

 بخشید.

بر اساس این گزارش، شاخص را به نمایش گذاشت.  یک رشد خوب دیگرکه  را داریم «وزنهم»شاخص ، یگردر متغیر با اهمیت د

واحدی پیشروی کرد. در نتیجه باید گفت بازدهی  68.27۳واحدی آغاز نمود و تا ارتفاع  65.۳۳1وزن کار خود را در ارتفاع هم

داشته باشیم. فرابورس  Ifexای به و در انتها اشاره درصد( بوده است. 4.5واحد )معادل  2.942وزن در این هفته برابر با شاخص هم

واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین  ۳.517واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع  ۳.419ایران در حالی با رقم 

 صد( بوده است.در 2.87واحد )معادل  98 دوم مرداددر هفته  Ifexباید اذعان داشت بازدهی 

 

 پیش بینی بازار:

رسیم. بورس تهران هفته گذشته را در حالی تحت تاثیر نوسانات منفی بازارهای جهانی بینی بازار میاما به بخش اصلی یعنی پیش

رشد شنبه و چهارشنبه متفاوت بود و عمال و همچنین تعطیلی روز دوشنبه به شکل رکودی آغاز کرد که روند معامالت روزهای سه

رسد بازار پتانسیل رشد بیشتر و ثبت اهداف جدید را داشته به نظر می درصدی محقق شده در این روزها نقش بست. 2بیش از 

هایی همراه خواهد بود. در واقع انتظارات را باید تعدیل کرد. چراکه بواسطه در سود بودن باشد اما مسیر صعودی فوق، با پیچ و خم

 ۳00توان امیدوار بود که بازار با یک شیب مالیم در مسیر کانال ها فشار عرضه را خواهیم داشت. بنابراین میمثبتگران، در معامله

های ارزی دولت و تحوالت مرتبط با بازارهای جهانی، گونه خبری از سیاسترد و البته در این میان رسیدن هرهزار واحدی قرار بگی

تواند شنبه میرو بازاری متعادل را انتظار داریم و البته تعطیلی روز سهاهد بود. اما برای هفته پیشگران تاثیرگذار خودر رفتار معامله

روز دیگر گزارش عملکرد تولید و فروش  10مانعی برای رشد جدی بازار باشد. و در انتها به این نکته باید اشاره داشت که کمتر از 

در شرایطی گران خواهد داشت. ها تاثیر بسزایی در رفتار معاملهست عملکرد شرکتها منتشر خواهد شد. بدیهی امرداد ماه شرکت

اگر رخدادی خالف انتظار، مانند رشد دوباره  ،که تردید در سهام کاالیی به دنبال هراس از رویه قیمتی آتی بازار جهانی وجود دارد

 .اشترا به دنبال خواهد دکاالها رخ دهد واکنش مثبت سهام کاالیی  قیمت
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 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص
 

 

 هابررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 بررسی ارزش معامالت هفته
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 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

 5.024بازار بورس و فرابورس رقمی بالغ بر  2کنید، ارزش معامالت خرد هفته گذشته در مطابق با جداولی که در باال مشاهده می

میلیارد تومانی )میانگین ارزش  1.256میلیارد تومان بوده است. اگر این رقم را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به عدد 

 ۳ رشدماه،  مرداد دوممیلیارد ریالی هفته  1.214رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معامالت روزانه معامالت روزانه( می

هفته اخیر بازار، بهبود وضعیت نقدینگی و برگشت ارزش معامالت روزانه به  2در واقع عامل اصلی رشد . دهددرصدی را نشان می

های جدید نیاز به تزریق نقدیگی بیشتر رسد شاخص کل برای ثبت قلهمیلیارد تومان بوده است. حال به نظر می 1.000بیش از 

صنعت  ۳طی هفته گذشته، ای بیشتری در بازار خواهیم داشت. هها، عرضه کنندهداشته باشد؛ چراکه با رشد سطح قیمت

و « سمگا»، « چکاپا»، « کرمان»،  «اخابر» ،« حکشتی»هایی نظیر و تک سهم« تجهیزاتی»، « اساسیفلزات»، « پتروشیمی»

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

  سیاسی

عربستان به دنبال  :نوشت ومیال یراخبرگزاری انتخاب به نقل از 

 یدر حال آماده ساز یسعود .است رانیبا ا یشروع مذاکره جد

را  امیپ نیا ،یکانال سرّ کی قیاست؛ آنها از طر منیجنگ  انیپا

است که  نیا رانیعربستان از ا خواسته. به تهران منتقل کرده اند

شکست خورده  اض،یباشد که ر یبه شکل دیجنگ، با انیپا

تهران و  انیم امیانتقال پ یکانال برا نیبهتر. محسوب نشود

 .است نیپوت ریمیوالد اض،یر

 جان  اتخاذ کند. رانیا هیعل یدتریمواضع شد ،یااز لندن خواست با اعالم مرگ توافق هسته کایآمر یمل تیمشاور امن

آن در قبال تهران با  یها استیکه س یکند، به طور دیتشد رانیخواست مواضع خود را در قبال ا سیبولتون از انگل

 داشته باشد. یشتریواشنگتن تناسب ب یها استیس

 

 نفتکش آزادی از کرونیکل گیبرالتار پایگاه

 جبل عالی دیوان قاضی. داد خبر« 1 گریس»

 متحده ایاالت درخواست اینکه بیان با طارق

 نرسیده، دادگاه دست به کشتی توقیف برای

 صادر را« 1 گریس» نفتکش آزادی دستور

 .است کرده

 

 

 

 ایجاد اینستکس در ایران با اولیه مبادالت انجام برای اعتباری خرید خط: گفت فرانسه خارجه وزارت سخنگوی معاون 

 امضاکنندگان دیگر با اینستکس سیستم: افزود وی. است عملیاتی اکنونهم اینستکس: گفت گووین اولیویر. است شده

 سازمان امنیت شورای 22۳1 یقطعنامه راستای در جهانی جامعه تمام همچنین و چین و روسیه یعنی برجام، توافق

 .بود خواهد مرتبط ملل
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 اقتصادی
به  یقربان شروع به کار کند ، ول دیقرار بود از ع یبازار ارز نیگفت: ا یمنبع آگاه درباره زمان آغاز به کار بازار متشکل ارز کی

با هدف  ،یمتشکل ارز بازار خود را شروع کند. یرسم تیفعال ندهیاز مقدمات، قرار است از هفته آ یفراهم شدن برخ لیدل

 .شودیم یاندازراه نهیدر معامالت هفته آ تیمعامالت نقد بازار ارز و شفاف یسامانده

 قیبازار در رکود عم نکهیبر ا دیمشاوران امالک با تأک هیاتحاد سیرئ بینا

متر به باال آغاز شده  150 یمسکن واحدها متیکاهش ق فرو رفته گفت:

در  ییعقبا خواهد شد. دهیکش زیمتراژها ن ریبه سا متیافت ق نیو ا

توان با رکود  یبازار مسکن را م یکساد نیا ایسوال که آ نیپاسخ به ا

کرد، اظهار داشت: آمارها  سهیبود مقا قیعم اریکه بس 96تا  92 یهاسال

درصد کاهش داشته است  78که حجم معامالت مسکن  دهدینشان م

ادامه داد:  وی .مینداشت یافت معامالت نیچن دیو چند سال گذشته شا

 ۳0متر به باال  50 یماه واحدها وریشهر انیتا پا شودیم ینیبشیپ

خود را درخصوص  ینیبشیپ دیداشته باشند و با متیدرصد کاهش ق

واحدها  نیا متیطور عنوان کرد که افت ق نیمتر ا 150 ریز یواحدها

 یهاحامل یبرا یاژهیو طیاست که شرا نیمنوط به ا هامتیافت ق نیا نکهیبر ا دیبا تأک یو .بوددرصد خواهد  ۳0درصد تا  5از 

درصد  20بود و  یگذارهیسرما یمسکن برا دیدرصد خر 80از  شیب 97و  96 یهاسال یو بازار ارز رخ ندهد، گفت: ط یانرژ

 صورت گرفته است. یواقع یهاکنندهمعامالت تنها توسط مصرف

 توجه هابانک: نوشت نستاگرامییا پست در

 از ها،آن از برخی تخطی دوره که کنند

 بویژه ها، نسبت برخی و ابالغی مقررات

 حاکمیت اجرای سهامداری، درصدهای

 خاص، هایوام برخی اعطای شرکتی،

 ...و مرتبط هایشرکت و اشخاص به خصوصاً

 چارچوب در باید هابانک. است سرآمده به

 نظام اصالح برای مرکزی بانک هایبرنامه

 و جدی تصمیمات و هادستورالعمل بانکی،

 هاآن به و اتخاذ مرکزی بانک در که قاطعی

و  گیریپی تمام جدیت با شد، خواهد ابالغ

 برنامه و عهد بر همچنان بنده. نمایند اجرا

 .دارم جدی اهتمام آن تقویت به فزاینده صورت به و هستم پابرجا مرکزی بانک ذخایر از بر صیانت مبنی خود پیش یکسال
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 ازارهای جهانیب

 تجاری مقامات شنبهسه روز تلفنی گوی و گفتها با آغاز سومین هفته مرداد ماه در حالی ادامه یافت که خبر شیب نزولی قیمت

 کینزد) آذر 24 به شهریور 10 از چینی کاالهای دالر میلیارد ۳00 بر تعرفه اعمالو به تعویق افتادن زمان  آمریکا و چین

و بازار  ها بر فضای کسب و کارنگرانی از بابت اثرگذاری جنگ تعرفهها شد. موجب توقف ریزش و رشد نسبی قیمت (سمسیکر

البته اخبار مثبت منتشر شده دوام و قوان چندانی نداشت چراکه دلیل اصلی چنین تصمیمی بوده است.  کایآمر یمصرف داخل

 هاست.های ضعیف اقتصادی مانعی برای رشد قیمتداده

 وام میزانتوان به انتشار اخبار اقتصادی کشور چین اشاره داشت. طبق آمار منتشر شده، از مهمترین تحوالت هفته گذشته می

 ها وام این میزان. یافت کاهش جوالی ماه در یوان تریلیون 1.06 به چین در کننده مصرف و کار و کسب به اعطایی جدید های

 از کمتر جوالی ماه عملکرد لذا. بود یوان تریلیون 1.25  جوالی ماه برای بازار بینی پیش و است بوده یوان تریلیون 1.66 ژوئن در

 مربوط وام اعطا کاهش سطح بیشترین. است چین اقتصاد به نقدینگی تزریق کاهش دهندهنشان و بوده بازار بینیپیش و قبل ماه

 671.7 از خانگی های وام همچنین. است یافته کاهش یوان میلیارد 297 به یوان میلیارد 910 از که است بوده شرکتی بخش به

  .است یافته کاهش جوالی یوان میلیارد 511.2 به ژوئن ماه در یوان میلیارد
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 عملکرد .کرد سقوط درصد 4.8 به و رسید خود ساله 17 حد ترینپایین به جوالی ماه در چین صنعتی تولیداتدر آماری دیگر، 

 محقق درصد 4.8 که بود درصد 5.8 کارشناسان بینیپیش. )بود ترضعیف مراتبهب بود درصد 6.۳ که قبل ماه به نسبت  ماه این

 جوالی ماه در کار بازار حال همین در .بود ضعیفی عملکرد که شده گزارش درصد 7.6 ماه این نیز فروشی خرده شاخص( .شد

 فروش و ثابت هایدارایی در گذاریهسرمایهمچنین  .داشت افزایش درصد 5.۳ به 5.1 از شهری مناطق در بیکاری نرخ و شد بدتر

 است.  داشته کننده نگران و کاهشی روندی هازیرساخت برخی و راهسازی هایپروژه برای قرضه اوراق

 شاخص رشد شدن ضعیف دالیل از مبلمان و خانگی لوازم فروش کاهش و اتومبیل فروش کاهش فروشی خرده شاخص بخش در

 و زیرساخت هایهزینه و صادرات یعنی کشور این اقتصاد اصلی محرک ۳ معتقدند چینی اقتصادداناناست.  بوده فروشی خرده

 15 به جدید هایتعرفه انداختن تاخیر با حتی بسا چه و داشته کننده نگران روندی ۳ هر امالک و مسکن بخش در گذاریهسرمای

 وجود کند بهره نرخ کاهش به اقدام چین مرکزی بانک اینکه احتمالبنابراین  .نشود ایجاد چین اقتصاد در مثبتی تغییر دسامبر

این وضعیت در کنار سایر آمارهای منتشر شده در سایر اقصی نقاط جهان)به ویژه در اروپا( نشان از کُند شدن رشد اقتصادی  .دارد

 بازارهای جهانی را داشته باشیم.رسد که در کوتاه جهش قیمت در دارد. بنابراین بعید به نظر می

 

 نفت

های نفتی هفته گذشته تحت تاثیر به شاخص

تعویق افتادن اعمال تعرفه آمریکا علیه چین در 

راستای واردات کاال از این کشور با رشد بیش از 

پس از آنکه آمارهای درصدی مواجه شدند اما  4

صنعتی نشان داد که میزان ذخایر نفت خام آمریکا 

بخشی ای افزایش یافته است، شکل غیرمنتظره به

کینا گرگ مکاز رشد محقق شده، خنثی شد. 

کینا ماکرو فایننشال در استراتژیست مؤسسه مک

فهمیدن اینکه ترامپ چه اقدامی »استرالیا گفت: 

شود، تر میقرار است انجام دهد هر روز دارد سخت

 نفع مصالح خود توان گفت که او گاهی بهتنها می

  «.کندضرر منافع خودش عمل می و گاهی به

هایی از کاهش تنش بین آمریکا و چین، تمایل عربستان به محدود کردن صادرات نفت از دیگر گفته تحلیلگران، عالوه بر نشانه به

 کاری هر تنف قیمت از حمایت برای که کرده اعالم عربستان نفت وزیر .عوامل رشد قیمت نفت در چند روز گذشته بوده است

 کشورهای سازمان آینده نشست در که باشیم داشته انتظار باید باشد، پایبند خود حرف به او اگر. دهدمی انجام باشد الزم

 آیند می هم دور آینده ماه در اوپک اعضای .باشد متحدانش و سازمان این تولید کاهش خواهان عربستان ،(اوپک) نفت صادرکننده

 .کنند اتخاذ جدیدی هایسیاست 2020 و 2019 سال در بازار باالنس خصوص در تا
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 آهن سنگ –فوالد 

بیانگر ثبت یک  آهنسنگهفته گذشته  فیزیکی معامالت

 رشد و تقاضا افت نگران بازارباشد. افت هفتگی دیگر می

است. ( ورق/میلگرد) فوالدی محصوالت انبارهای موجودی

 هفته در چین وارداتی بندر 45 موجودیآهن، در سنگ

 تغییر بدون که رسیده تن میلیون 118.۳8 به گذشته

 در نیز برزیل و استرالیا بنادر موجودی است. هفتگی

 تانگشان بیلت موجودی. است اخیر ماه ۳ کمترین محدوده

 رسیده تن هزار 260 به و بوده نزولی پنجم هفته برای چین

 موجودی بیلت، خالف بر. است اخیر ماه 2 رقم کمترین که

 به و است صعودی هفته نهمین برای چین میلگرد انبارهای

 به و است صعودی یازدهم هفته برای انبارها گرم ورق موجودی! است بازار بر فشار و نگرانی عامل که رسیده تن میلیون 6.۳2

آهن با توجه به افت قیمت سنگ .است چین در خودرو با مرتبط و صنعتی هایفعالیت کاهش نشانه که رسیده تن میلیون 2.61

 و الکترود گرافیتی، چنانچه تقاضا برای میلگرد و ورق کافی نباشد، افت قیمت بیلت رقم خواهد خورد.

 

 
 

 شرکت برتر بورس آمریکا( 30)شاخص داوجونز  –طال 
هفته گذشته یک افت جدی دیگر را تجربه  داوجونز شاخص

 جهانی رکود از گذارانسرمایه نگرانی سقوط، این دلیلکرد. 

 ایمن هایدارایی سمت به سهام از خروج محرک که است

 و شده( ساله 10) بلندمدت قرضه اوراق نظیر طال، نقره و

 اوراق بهره عامل 2008 سال اقتصادی بحران از بار اولین برای

 شدن منفی! است کمتر ساله 2 مدتکوتاه از بلندمدت

 بینیپیش ساله، 2 به نسبت ساله 10 اوراق نرخ اختالف

 .است یاقتصاد رکود کننده
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  هابررسی گزارش عملکرد شرکت
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و انرژی کاالبورس 1398سال ماه  مرداد ومسهفته گزارش معامالت   

 

 رینگ صنعتی 

هفته گذشته شاهد بازار نسبتا با ثباتی در رینگ صنعتی برای شمش و محصوالت نهایی بودیم که عمدتا به دلیل ثبات نسبی 

قیمت دالر و نیز انتظار کاهش نرخ دالر با راه اندازی احتمالی بازار متشکل ارزی در هفته آینده بود. البته با عرضه مرتب شمش 

ات به نظر می رسد حتی با وجود تقاضای ضعیف داخلی این بازار با رونق نسبی رو به رو باشد. در بورس و چشم انداز روشن صادر

 یانمشتر یبرخ یبرا بازار فوالد یمتنظ یتخصص یتهکمدر هفته گذشته ورق فوالد مبارکه اصفهان برای اولین بار طبق مصوبه 

در سامانه مچینگ مورد (  ییمواد غذا یعو صنا یلوازم خانگ ی،نفت وگاز، خودروسازان،  قطعه ساز ی) شرکت ها این شرکتخاص 

 07/05/98معامله قرار گرفت. شایان ذکر است برای انواع ورق تولیدی فوالد مبارکه اصفهان میانگین نرخ کشف شده عرضه مورخ  

 .مالک قرار گرفتجهت معامله در مچینگ 

خورد که بورس کاال رقم  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر ۳01.۳68از  شیعرضه ب 2۳/05/98 شنبهچهاربه  یدر هفته منته

بیشتر تن  216.9۳5که تن بود  ۳05.896معامله شد  یدر تاالر صنعت تایکه نها یالبته رقمهفته قبل بود،  بیشتر ازتن  174.۳64

 روبرو گشت.تن  407.922 یی معادل با و با تقاضااز هفته قبل بود 

؛ عمده این افزایش مربوط بود فوالدیتن محصوالت  269.968 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

 تن انواع ورق شرکت فوالد مبارکه اصفهان می باشد. 19۳.8۳0به محصول 

 و زنجان یسازند رویانه، خاورم یرو یعتوسعه صنایرانیان، ا یرو یعگسترش صنا یتن شمش رو 1.700 هفته ینا یدر بخش رو

 رو و مورد معامله قرار نگرفت.بهعرضه شد که این محصول با عدم استقبال تقاضا کنندگان رو بافق یذوب رو

محصوالت عرضه شده      نینسبت تقاضا را در ب   نیشتر ینسبت به عرضه، ب   یبرابر 44/10ی با تقاضا ذوب آهن اصفهان   14تیرآهن 

  1۳/4با نسبت   آهن و فوالد ارفع 5SP(150*150شمش بلوم ) به  مربوطنیز  نسبت تقاضا به عرضه    یهفته داشت. رده بعد  نیا

 بوده است. برابری 

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشته است. 21مبارکه اصفهان با  فوالد   Bورق گرم 
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 * : محصول معامله نشده است.          

 نشده است. ** : محصول عرضه         
 

 

 

 

 

 

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(
حجم  تقاضاحجم عرضه

حجم 

معامله 

شده

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

میانگین 

معامله

درصد 

رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت پایه
HB41,45649,96020/510/91فوالد مبارکه اصفهان

HC41,45649,70119/890/91فوالد مبارکه اصفهان

CB57,72257,7220/0025/59فوالد مبارکه اصفهان

G89,16289,1620/000/00فوالد مبارکه اصفهان

T171,314171,3140/0039/29فوالد مبارکه اصفهان

32,69435,4798/520/00شرکت معدنی وصنعتی چادرملو

**مجتمع فوالد خراسان

32,69435,3158/020/00آهن و فوالد ارفع

32,69434,8406/560/00فوالد خوزستان

**فوالد کاوه جنوب کیش

37,93038,8052/312/30ذوب آهن اصفهانتیرآهن

37,36137,4960/360/77ذوب آهن اصفهان

**فوالد آذربایجان

**مجتمع فوالد خراسان

2/30*37,930فوالد کاوه اروند

2/30*37,930نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد

37,93037,9300/002/30پرشین فوالد آریا

37,93037,9300/002/30تولیدی فوالد سپید فراب کویر

2/30*37,930فوالد ظفر نوین گستر بناب

2/78-219,411219,7450/15آلومینیوم ایران

**آلومینیوم المهدی

**آلومینیوم هرمز جنوب

**آلومینیوم ایرانبیلت

3/48-651,227651,2270/00ملی مسکاتد

3/36-674,113674,1130/00ملی مس

3/36-674,113674,1130/00گیل راد شمال

3/36-674,113674,1130/00دنیای مس کاشان

3/36-*674,113صنایع مس کاوه

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
16,897,620,822301,368407,922305,896

ارزش معامالت 

293  درصد 

افزایش داشته 

است.

سبد میلگرد

مقاطع مختلفشمش

ورق

3,041,266,000

668,243,24628,13846,33217,666میلگرد/تیرآهن

مفتول

738,725,8004,5005,4203,360آلومینیوم
شمش 

1,583,171,98025,0804,6003,920مس

48,000142,00087,000

10,738,191,676193,830209,450193,830
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  پلیمریرینگ 

صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ        در قیمت با  نرخ دالر نیمایی  20/05/1۳98های اعالمی توسط دفتر توسعه 

صد افزایش با نرخ   1/0 سبه قیمت  114.452در شد. با وجود افزایش قیمت دالر نیمایی، قیمت ریال در محا پایه   های پایه لحاظ 

صوالت پلیمری به دلیل   ساجی،    هانی ، به جز پلی وینیل کلراید و پلی پروپیلنهای جکاهش قیمتمح شیمیایی و ن کاهش  های 

استتتایرن   درصتتد و کمترین کاهش مربوط به   4با  BG785پلی اتیلن ترفتاالت بطری  . بیشتتترین کاهش قیمت مربوط به یافت

 بوده است.درصد کاهش  08/0بوتادین رابر معادل 

 

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

 

 

پلیمری نشان داده شده است. در نمودار زیر میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت در رینگ  
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 بیشترین نسبت تقاضا به عرضه در میان محصوالت پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

 

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

 درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی محصول
 17 127,680 پتروشیمی رجال RG3212Eپلی پروپیلن شیمیایی 

200پلی استایرن انبساطی   17 126,۳۳1 پتروشیمی تبریز 

8/14 127,680 شرکت صنعتی نوید زر شیمی ZR230Cپلی پروپیلن شیمیایی   

 14 127,680 شرکت صنعتی نوید زر شیمی ZB332Cپلی پروپیلن شیمیایی 

6/8 127,680 شرکت پلی پروپیلن جم EP548Rپلی پروپیلن شیمیایی   

7240پلی استایرن مقاوم   6 126,55۳ پتروشیمی تبریز 

 4 119,572 شرکت صنعتی نوید زر شیمی ZH515MAپلی پروپیلن شیمیایی 

گرید طبیعی - 50اکریلونیتریل بوتادین استایرن  7/۳ 145,256 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبت تقاضا بر عرضه قیمت پایه پتروشیمی محصول

 45 100,47۳ پتروشیمی امیر کبیر 2420Hپلی اتیلن سبک فیلم 

 ۳0 96,946 پتروشیمی مهاباد 22B03پلی اتیلن سبک خطی 

 18 98,852 پتروشیمی مارون EX5پلی اتیلن سنگین فیلم 

 15 ۳04,000 پتروشیمی خوزستان 1012URپلی کربنات 

 1۳ 98,510 پتروشیمی مارون BL3پلی اتیلن سنگین بادی 

5/1۳ 112,728 پتروشیمی مارون V79Sپلی پروپیلن نساجی   

 1۳ 96,946 پتروشیمی مهاباد 22B01پلی اتیلن سبک خطی 
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  ینگ شیمیاییر

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

درصد در رینگ شیمیایی رقابت قیمتی داشت و مابقی  12دی اتیلن هگزانول عرضه شده توسط پتروشیمی شازند با  تنها محصول

 محصوالت بر روی قیمت پایه معامله شدند.

 

های نفتیرینگ فرآورده  

 

ریال در این رینگ  477.۳66.710التی معادل ارزش معامقیمت پایه محصول وکیوم باتوم با کاهش های نفتی در رینگ فرآورده

ریال و شیراز با  25.962و تبریز با قیمت پایه  نفت تهران یشپاال، نفت آبادان یشپاالثبت شد. وکیوم باتوم عرضه شده توسط 

 ریال در این رینگ عرضه و معامله شد. 27.260قیمت پایه 

 

54795 6۳800
4۳200

0
20000
40000
60000
80000

تقاضا میزان عرضه حجم معامالت
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 رینگ صادراتی

 

 متعادل شدن مجدد قیمت قیر حجم معامالت و تقاضا در این رینگ مجدد افزایش یافت.به دنبال کاهش قیمت وکیوم باتوم و 

 

 رینگ کشاورزی

 .ای در رینگ کشاورزی نداشتیمگذشته هیچ عرضهدر طول هفته 
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یانرژ  

 :شودیارائه م یلبه شرح ذ1۳98ماه سال مرداد  سومدر هفته  یمعامالت بازار انرژ یاجمال بررسی

 
 محصول معامله نشده است.* : 

 ** : محصول عرضه نشده است

 

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 نفت آبادانسبک

*47,864پاالیش نفت شیراز

**پاالیش اصفهان

10/64-*47,864پاالیش نفت تهران

3/53-19,26919,2690/00پتروشیمی شیراز

**پتروشیمی فن آوران

1/82-19,26919,2690/00پتروشیمی زاگرس

3/53-19,26919,2690/00 متانول کاوه 

17/87-57,98957,9890/00پاالیش اصفهان

** پاالیش بندرعباس

17/87-57,98957,9890/00پاالیش تبریز

17/87-*57,989پاالیش شیراز

17/87-57,98957,9890/00پاالیش تهران

8/39-*50,169پاالیش اصفهان400

55,21755,2170/000/00پاالیش اصفهان

**پتروشیمی بندرعباس

55,21755,2170/000/00پاالیش تبریز

6/75-*51,490پاالیش نفت تهران

**ستاره خلیج فارس

8/39-*48,788پاالیش تبریز

**  ستاره خلیج فارس 

8/39-48,78848,7880/00پاالیش شیراز

8/39-49,70849,7080/00پاالیش اصفهان410

8/39-49,70849,7080/00پاالیش اصفهان406

56,78156,7810/00پاالیش اصفهان502

54,39354,3930/00پاالیش اصفهان503

995,431,25773,43241,57928,738سایر

 کل معامالت 

انرژی
1,422,899,020123,89350,67437,601

ارزش 

معامالت187 

درصد افزایش 

داشته است.

134,265,95221,5952,2662,034

402

404

حالل

آیزوریسایکل241,988,09710,6604,1734,173آیزوریسایکل

متانول51,213,7147,8062,6562,656متانول

010,40000نفتا
سنگین
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 های سپرده کاالیی )زعفران و زیره سبز(و گواهی فتگی بازار آتیگزارش ه

 

 مزایای عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال
علیرضا ناصرپور قرارداد آتی زیره سبز که به تازگی به تابلوی معامالت آتی آمده است، مشتریان زیادی پیدا کرده است. به گفته 

توانند ه و کشاورزان میکاال مکانیزمی بوده که دسترسی مستقیم کشاورز به بازار را فراهم ساختعرضه محصوالت کشاورزی در بورس

 بدون واسطه و مواجهه با دالالن، اقدام به فروش محصوالت خود در بازارهای بزرگ کنند.

کاال برای کشاورزان دارای یک نکته بسیار مهم در خصوص نقدشوندگی وی ادامه داد: از سوی دیگر، عرضه محصوالت در بورس

توانند تسویه معامله را در حساب خود مشاهده کنند و دیگر محصول خود، میدارد؛ کشاورزان پس از یک روز کاری از معامله 

 شدن سرمایه و دسترنج خود را تجربه نخواهند کرد.سوخت

اره داشت و اش بازار این در قیمت کشف به همچنین ایران کاالیبورس شرکت اقتصادی مطالعات و بازار توسعه معاونت سرپرست

کاال وتقاضا، دیگر امتیازی بوده که کشاورزان با معامله در بورسها و پارامترهای عرضهم مولفهتصریح کرد: کشف قیمت با تما

 شود.توانند بدست آورند زیرا در این بستر کشف قیمت محصوالت به صورت رقابتی انجام میمی

توانند در سطح ملی کاالهای خود میوی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر نباید این نکته را فراموش کرد که کشاورزان در خانه خود 

 فروش برسانند و دیگر درگیر بازارهای محلی نیستند.را عرضه و به

های ارائه شده به کشاورزان، گفت: انبارهایی در بسیاری نقاط برای معامالت زیره و زعفران پذیرش ناصرپور در خصوص زیرساخت

توانند دسترنج و محصوالت خود را به انبارهای مورد تایید و پذیرش بورس شده تا کشاورزان نواحی که کشت در آنجا رونق دارد ب

 گیرند.تحویل دهند و پس از طی مراحل اعالم شده، گواهی سپرده کاالیی خود را تحویل می

نسبت به  کنند و انباردار نیز پس از آنوی با تشریح این موضوع افزود: هنگامی که کشاورزان برای مراجعه به انبارها اقدام می

آزمایش و کیفیت محصوالت را در دستور کار قرار داده و در صورت تایید، گواهی سپرده کاالیی به کشاورزان ارائه شده که روی 

 توانند نسبت به فروش آن اقدام کنند.آن، نماد معامالتی مربوط ایجاد و کشاورزان می

کنند و در این فضا، کشاورز رید محصول در قالب گواهی سپرده کاالیی میاو گفت: در طرف مقابل، خریداران نیز در بازار اقدام به خ

 تواند محصوالت خود را بدون حضور واسطه و با قیمتی کامال رقابتی را به بازار عرضه کند.بدون حضور دالل و واسطه می

الی تعریف شده و کشاورزان با محدودیت ناصرپور در پایان خاطرنشان کرد: در پایان باید اشاره داشت که گواهی سپرده در بازار م

 رود.مواجه نیستند و وجوه موجود برای خریداری محصوالت کشاورزی مستقیما به سوی کشاورزان می

 

 

 

 

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
http://www.imereport.ir/news/27490/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
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 نگاهی بر عملکرد بازار آتی زعفران و زیره سبز در هفته گذشته
در جریان معامالت هفته گذشته و  برای سومین هفته متوالی، با ادامه روند کاهشی قیمت دالر، بازار قرارداد های آتی هفته نزولی 

 ۳65  تعداد معامله گران، در این بازار 98را پشت سر گذاشت. به طوری که تا پایان روز سه شنبه هفته قبل، پانزدهم مرداد ماه

و سه سررسید زعفران پوشال مرداد، شهریور  1۳98 مرداد، شهریور و مهر زعفران نگین سررسید سه ر قالبقرارداد را د 991هزار 

. میلیون ریال منعقد کردند 419میلیارد و  5،91۳ اب برابربه ارزشی ، 98و دو سررسید زیره سبز تحویل شهریور و مهر  98و مهر 

، بیشترین حجم معامالت را به خود اختصاص داده است. 98زعفران نگین شهریور از بین تمام سررسید های موجود، قرارداد اتی 

توان دریافت که فشار فروش در تابلوی معامالتی کمی بیش از حد انتظار در این میان با نگاهی به قیمت بازار نقدی زعفران، می

بازار فیزیکی کمتر شده است. این امر سبب  بوده است؛ چرا که در حال حاضر قیمت این محصول در بازار آتی از قمیت آن در

نارضایتی کشاورزان و فعاالن بازار نقدی زعفران گردیده و تا حدودی سبب کاهش کارایی این بازار گردیده است. از جمله دالیل 

حتی در سررسید توان در وجه تضمین باالی قرارداد های آتی، کم بودن ریسک نکول ) به طوری که فروشنده به رااین اتفاق را می

و عدم حمایت مناسب بازارگردان ازگواهی بورسی  می تواند نکول کند(، تغییر مداوم ترکیب وجه تضمین توسط بورس کاالی ایران

ها شود، قیمتنام برد. اگرچه همه ساله با نزدیک شده به فصل برداشت که معموالً از ابتدای آبان ماه آغاز می این کاالی صادراتی

های کشاورزان در یک ساله گذشته برای کشت زعفران، کاهش قیمت آن در بورس از ابد، اما با توجه به افزایش هزینهیکاهش می

تواند در مواقعی سبب کاهش قیمت آن در بازار های آتی مییده است و حتی کاهش قیمت قراردادحد نرمال خود خارج گرد

. چرا که باشدییران بورس کاال و بخش مشتقه کاالیی در قوانین این بازار مفیزیکی شود. این امر نیازمند توجه هر چه بیشتر مد

های آتی شفافیت در عرضه محصوالت و حذف رانت خواران و همچنین ی به بورس کاال و تابلوی قراردادهدف ورود کاالهای کشاورز

 حمایت از کشاورزان بوده است.

ضر در بازار آتی کاال، دو کاالی زعفران  سبز مورد معامله قرار می  در حال حا . با توجه به تجربه موفق قراردادهای آتی  گیردو زیره 

تیر ماه ستتال جاری وارد بازار مشتتتقه بورس کاالی ایران گردید و مورد استتتقبال    17های آتی زیره ستتبز نیز از زعفران، قرارداد

قرارداد به ارزشتتتی برابر   170،۳۳8مرداد ماه ستتتال جاری،    22اندازی این قرارداد تا تاریخ    گران قرار گرفت. از ابتدای راه  معامله  

میلیون ریال در این بازار معامله شتتده استتت که حکایت از استتتقبال فعاالن بازار از این کاالی کشتتاورزی دارد. با توجه به  6،590

 ازار باشیم.ها به این برود دیگر کاالتوان شاهد وظرفیت و بستر مناسب بازار مشتقه بورس کاالی ایران، می
 

 باشد:به شرح زیر می 22/05/1398ها آتی تا تاریخ ای تسویه و ارزش معامالت قراردادهلیست قیمت

 

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

154،۳6 98زعفران نگین مرداد   049،۳57  48۳،92  

845،158 98زعفران نگین شهریور  670،645،1  448،94  

۳81،49 98زعفران نگین مهر  255،488  5۳1،96  

070،49 98زیره سبز شهریور   885،7۳4،1  7۳4،۳۳0  

058،۳۳ 98زیره سبز آبان   998،265،1  47۳،۳40  
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 مشخصات قرارداد آتی زعفران

 ای درجه یک )پوشال معمولی(زعفران رشته،  ای بریده ممتاز )نگین(: زعفران رشتههیپا دارائی
 ؛باشد(سال می YYنماد اختصاری ماه قرارداد و  MM)   SAFMMYY: نماد

 ؛گرم 100: قرارداد اندازه
 ؛با توجه به قیمت تسویه روز قبل (± %5: حداکثر تا )نوسان دامنه

 ؛تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کاالی ایرانماه قرارداد : 
 ؛قراردادتومان برای هر  1000سفارش:  متیق رتغیی حداقل

 ؛برای هر قرارداد هزار تومان ۳20: نتضمی وجه
 ؛16 یال 10و پنجشنبه  17 الی 10 چهارشنبه تا شنبه: معامله ساعت

 موقعیتتت خریتتد و موقعیتتت فروش         1000در هر نمتتاد: اشتتتختتاص حقیقی:         یق ی حق   یتعهتتد   تموقعیتت    مجتتاز  ستتتقف 
 ؛های تعهدی باز در آن نماد در بازارموقعیت %10 تا افزایش قابل و  موقعیت در هر نماد معامالتی 1000اشخاص حقوقی:

 

 سبز رهیز آتی قرارداد مشخصات

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

 ؛گرملوکی 100: قرارداد اندازه
 ؛با توجه به قیمت تسویه روز قبل (± %5: حداکثر تا )نوسان دامنه

 ؛تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کاالی ایرانماه قرارداد : 
 ؛تومان 1000سفارش:  متیق رتغیی حداقل

 ؛هزار تومان 450: نتضمی وجه
 ؛16 یال 10و پنجشنبه  17 الی 10 چهارشنبه تا شنبه: معامله ساعت
 ؛در هر نماد معامالتی تیموقع ۳00در هر نماد :  یقیحق یتعهد تموقعی مجاز سقف
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 نگاهی به اخبار و شایعات

 بورسی

مدیرعامل شرکت بورس با اشاره به شرایط پذیرش 

عرضه اولیه تا پایان سال و  12ها، از برنامه شرکت

درصد  50به وجود بیش از   .بطور ماهانه خبر داد

درخواست پذیرش شرکت ها در بورس تهران اشاره 

کرد و گفت: به لحاظ حساسیتی که برای اعتماد 

هایی را مردم در بازار سرمایه قائل هستیم، شرکت

کنیم که شفافیت کاملی داشته وارد بورس می

باشند و به سودآوری آنها اطمینان داشته باشیم. 

در نگاه کالن  شرکتی باید وارد بازار سرمایه شود که

ای داشته و و بلندمدت هم سودآوری تضمین شده

های رکود و رونق اقتصادی تاثیر زیادی بر آن دوره

شرکت شرایط متفاوتی دارند، برخی از آنها آماده  50ها توضیح داد: این وی درخصوص شرایط کنونی این شرکت .نداشته باشد

ستند. برنامه سال جاری بر وجود عرضه اولیه بطور ماهانه و البته با توجه به گذاری و عرضه هدرج و حتی برخی در مرحله قیمت

عرضه اولیه در بورس تهران خواهیم داشت.سایز  12شرایط بازار بوده به این معنی که تا پایان سال و به فرض مساعد بودن شرایط 

تابلوی برتر گفت: مقررات این تابلو در هیات ها نسبت به تعداد آنها مهم تر است. صحرایی در خصوص وضعیت و کیفیت عرضه

مدیره بورس تهران نهایی شده و در حال بررسی در سازمان بورس است. در این خصوص جلسات مشترکی هم برای اطالع از 

  .گیری نهایی با هیات مدیره سازمان استجزییات این تابلو با شرکت بورس تهران برگزار شده و تصمیم

طرح به  ۳پترول امسال در مجموعه 

زاده، رسول اشرف .رسدیم یبرداربهره

 یمیشرکت گروه پتروش رعاملیمد

 ۳از  یبردارگفت: با بهره انیرانیا یگذارهیسرما

 انیتا پا هیاروم میو سولفات پتاس المیلردگان، ا

 تیهزار تن به ظرف 500و  ونیلیم 2امسال، 

 .شودیکشور افزوده م یمیصنعت پتروش

 انیرانیا یگذارهیسرما یمیپتروششرکت گروه 

درصد  115بار، پارسال شاهد  نینخست یبرا

درصد از  25بوده که  96سود نسبت به سال 

به دست  هانهیهز تیریاز مد یسودآور نیا

ساخت  یهاتیرا از مز نییاحداث پا هیارزش افزوده باال و سرما ار،یبس ییباال، اشتغالزا هیساده، بازگشت سرما یفناور آمده است.

 است. دستنییپا یواحدها
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میلیون تنی کامال بومی  کخط ی کگل گهر، به عنوان بزرگترین تولید کننده کنسانتره سنگ آهن کشور موفق به راه اندازی ی

کرد: احداث این خط با تجهیزات کامال ساخت داخل، در  حیعامل گل گهر با اعالم خبر فوق تصرریمالرحمان مد دیجمش شد.

عامل گل گهر همچنین درباره نتایج حاصل از بومی سازی کامل ریمدتولید انجام شده است.  قراستای اصول اقتصاد مقاومتی و رون

کاهش دوره  ،یرارزب نهیهشتم به دلیل نبود هز کگذاری ثابت این خط به حدود یاین خط اظهار داشت: کاهش حجم سرمایه

به دلیل نبود نیاز به زمان ترخیص کاال و  لماه، کاهش زمان احداث خط به کمتر از یکسا 5بازگشت سرمایه این خط در مدت 

 نیکرد: مهمتر دیتاک یاست. و یساز یحاصل از بوم جیماه از جمله نتا 6به ظرفیت اسمی به کمتر  یابیکاهش زمان دست نیهمچن

 گانتسلط کامل کارشناسان و تکنسین ها با تجهیزات ساخت داخل و پشتیبانی سازند ،یاسم تیه ظرفب عیسر یابیدست لیدل

سنگ  یفرآور دیخط جد نیا یاندازکرد: با راه حیاعالم و تصر الیر اردیلیم 550خط را  نیساخت ا یگذارهیسرما مالرحمان است.

 شده است. جادیا میرمستقیشغل غ ۳00و  میشغل مستق 100آهن، 

 

 یبانک از محل آورده نقد نیا هیسرما شیاز افزا یدر نشست خبر انیبانک پارس رعاملیمد

به  هیسرما شیافزا نیخبر داد. به گفته ا یجارسال انیتا پا هاییدارا یابیارز دیسهامداران و تجد

 یدرصد استاندارد بانک مرکز 8از  انیدر بانک پارس هیسرما تیکه نسبت کفا بودخواهد  یزانیم

 نباشد. ترنییپا

 

  رضا اسدی معاون مالی و اقتصادی شهداب خراسان درخصوص افزایش میزان فروش گفت: شرکت تالش می کند تا بتواند

ماهه ادامه خواهد یافت. وی همچنین در مورد  ۳میزان فروش خود را رشد دهد و افزایش میزان فروش مطابق با روند 

ای این شرکت و کارخانجات تابعه شامل اجرای طرح و توسعه ماشین آالت خط های توسعهوسعه گفت: طرحطرح های ت

تولید کیک و کلوچه و شکالت، سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت تولید خط روغن، سرمایه گذاری جهت تنوع محصوالت 

نگی و توسعه سطح زیر کشت با هدف با هدف صادرات در شرکت های تابعه، خرید زمین جهت اصالح نوع گوجه فر

برابر ظرفیت فعلی است. ضمن اینکه سایر طرح ها نیز در دست بررسی  ۳افزایش ظرفیت تولید رب گوجه فرنگی به 

 هستند. 
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 تیسازمان حما یو اقتصاد یعیتوز یهامعاون نظارت بر و شبکه

 ریاعالم کرد: مقرر شده که تاث دکنندگانیکنندگان و تولمصرف

 دیتوجه آن در تول با توجه به سهم قابل یفرنگگوجه متیکاهش ق

به  اقدام کنند. متیق لیواحدها نسبت به تعد یرب، اعمال و تمام

 یدرج رو یکننده قابل قبول برامصرف متیمنظور حداکثر ق نیهم

 .شودیاعالم م یزود محصوالت به

 

 

شرکت برنامه افزایش ظرفیت تولید خود را به منظور حفظ و ارتقاء ماهه اعالم کرده:  6گزارش تفسیری گزارش  4پکویر در صفحه 

تنی مورد تصویب قرارگرفت و شرکت تمامی هزار  40طرح  95جایگاه خود در صنعت  کشور را در دست اجرا دارد که در سال 

های انصراف شرکت وها ر داشت و با کشورهای متعددی وارد مذاکره شد اما بدلیل تحریمتالش خود را جهت دریافت دانش فنی بکا

خارجی دارای دانش فنی از فروش تکنولوژی و همچنین عدم تخصیص ارز از بانک مرکزی در بازه زمانی مورد انتظار باعث گردید 

از درجه اعتبار ساقط گردید لیکن شرکت از دانش فنی  ها که برای طرح برآورد شده بودها و قیمتبینیتمامی برآوردها و پیش

های هزار تنی تولید تایر آل استیل باری در برنامه کار خود قرارداد که اکنون زیر ساخت 10موجود داخلی استفاده نموده و طرح 

محوطه و ساختمان تولید و انبار این طرح 

درصد از عملیات  70انجام و حدود 

است. لکن خرید اجرای آن کامل گردیده 

ماشین آالت مورد نیاز طرح منوط به 

تخصیص منابع از طریق شبکه بانکی و 

مشارکت سهامداران در قالب افزایش 

سرمایه می باشد. از آنجائیکه مطالعات 

مالی و اقتصادی و بازار این طرح کامل 

باشد در صورت تامین منابع به موقع می

ردد در خرداد ماه سال گبینی میپیش

 .آماده تولید آزمایشی گردد 99لی ما
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 شیصنعت پاال ییکارفرما یانجمن صنف ریدب

 انیارائه داده که تا پا یانفت گفت: دولت مصوبه

 یسازیفیبدون اعمال ک هامتیق 98سال 

 یاز سود برا یمحاسبه شود و در مقابل بخش

 نیشود. در ا نهیهز یسازیفیک یهاپروژه

 5دوره  کی یکه برا میارتباط ما تقاضا کرد

ها به اتمام شود تا پروژه دیبرنامه تمد نیساله ا

 . نفت کوره به حداقل برسد دیو تول دهیرس

 

 

 

 و بورس سازمان ناشران و هابورس بر نظارت معاون امیری حسن

 مورد پایه بازار به مربوط دستورالعمل اینکه به اشاره با بهادار اوراق

 اصالحات به توجه با: کرد اظهار گرفت، قرار مجدد بررسی و بازنگری

 سازمان مدیره هیات سوی از پایه بازار جدید قوانین شده، انجام

 به .شودمی ابالغ آینده هفته که شد تصویب بهادار اوراق و بورس

 اجرای بندیزمان پایه، بازار دستورالعمل ابالغ از پس وی گفته

 در رسانیاطالع که بود خواهد روزه 15 تا 10 بازه در جدید قوانین

 صورت به قیمتی هایمظنه حذف. گیردمی صورت خصوص این

 درصد سه تا یک از و بود نخواهد ریالی یک دیگر نوسان دامنه همچنین. شد نخواهد عملیانی اول ماه 6 در و بود خواهد ایدوره

 .داشت خواهیم نوسان دامنه بازارها تفکیک به

 

 


