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بقات اسسومین دور از م به نگاهی اجمالی مدیران کارگزاری بورس بیمه ایران

 لیگ ستارگان بورس

 زهیانگ جادیای و از طرفی مال دانش ارتقا و در بورس گذاریسرمایهدر راستای تقویت فرهنگ سهامداری و  رانیا مهیبورس ب یکارگزار

این افراد با اطمینان خاطر هر چه  گذاریسرمایهو  سرمایه به بازارمتخصص و غیرمتخصص  انیدانشجوترغیب و تشویق حضور  یبرا

های مالی خود جذابیت هر چه بیشتری برای این فعالیت در صدد برآمده تا به نوعی در این لیگ حضور داشته باشد و با حمایت بیشتر

 هدف .باشیم افراد پیشرفت و ارتقا سکوی لیگ این در خود مالی هایحمایت با برآمدیم صدد در که جایی و مسابقه ایجاد کند تا

و  هیافراد به حضور در بازار سرما نیا بیو ترغ یو مال یمباحث اقتصاد نهیمستعد در زم انیکشف دانشجو کارگزاری بورس بیمه ایران

حامی  ستارگان بورس گیدوره از مسابقات ل نیدر سوماست و به همین خاطر  یگذارهیو سرما تیآنها به فعال قیو تشو زهیانگ جادیا

راهی برای درآمدزایی  تواندمیاین کارگزارای بر این اعتقاد است که شناساندن بازار سرمایه به دانشجویان  .شد اصلی این مسابقات

شده در فرهنگ سازی  بیشتر و ایجاد شغل برای جوانان و اقشار مختلف جامعه باشد به همین خاطر به دنبال حضور در بسترهای ایجاد

این لیگ فرصتی است برای تسریع روند مردمی ساختن بازار سرمایه تا شرایطی فراهم شود که . گذاری بودیمهای نوین سرمایهشیوه

 های بازار سرمایه جلب نماییم.توجه فعاالن اقتصادی حتی غیر اقتصادی برای استفاده مطلوب از ظرفیت

 

ود رباطی رئیس در همین راستا دکتر مهدی محم

هیات مدیره و مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه 

عنوان ایران در خصوص  اهداف این کارگزاری به  

 لیگ ستارگان عنوان کرد؛ مسابقات یاصل یحام

 نینو میاعم از گسترش و بسط مفاه یاهدافدالیل و 

متخصص  انیدانشجو یبرا زهیانگ جادیا ه،یبازار سرما

 تیافراد به بازار، تقو نیو سوق او غیر متخصص 

در بورس، ارتقا  گذاریسرمایهو  یفرهنگ سهامدار

و ادغام  انیدانشجو گذاریسرمایهو  یدانش مال

 تیرعا هیدر سا یعلم اتیو تجرب کیدانش آکادم

 .کندیرا دنبال م یااخالق حرفه

های برنده در این مسابقات تصریح کرد: کارگزاری بورس بیمه ایران با اعطای اعتبارات به تیم رانیا مهیبورس ب یکارگزارمدیر عامل 

انگیزد، به طوری که حضور این افراد تنها به صورت کنندگان بر میتر را در شرکتاشتیاق دانشجویان و تالش به رقابت نزدیک

 ستارگان لیگ مسابقات دور از هفته سومین همچنین در سرمایه باشند. مقطعی نبوده و خواستار ادامه فعالیت در دراز مدت در بازار

 عامل مدیر همایش نیز این در و برگزار ایران سرمایه بازار در حقیقی اشخاص ویژه گذاریسرمایه هایروش بررسی همایش بورس،

 سبد تشکیل و دارایی مدیریت موضوع و یافته حضور به همران مدیران و کارشناسان این کارگزاری ایران بیمه بورس کارگزاری

 چرخه بهینه، سبد تشکیل دارایی، مدیریت معنای از اعم موضوعاتی رباطی به محمود مهدی دادند. قرار بررسی مورد را بهینه

 موفقیت: داشت تاکید و کرد اشاره سرمایه مدیریت و گیریتصمیم و شناخت ابزارهای مالی، بازار در گرمعامله یک روانی شرایط

 طلبدمی را باالیی بسیار دانش کسب و تجربه تمرین، و ممارست که است ایپیچیده کار سهام بازار بویژه مالی بازارهای در مستمر

 .رودمی شمار به سهامداران شکست اصلی عامل مواقع بیشتر در نوعی به امر همین و
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نائب رئیس هیئت مدیره و معاون مالی، اعتبارات  ،میالد قاسمی

کارگزاری بورس بیمه ایران ضمن بازدید از این دوره مسابقات و 

لیگ بر این اصل معتقد است که، برگزاری مسابقاتی همچون 

لیگ ستارگان بورس کمک شایانی به آشنایی عامه مردم با بازار 

 همچنین .سرمایه و ارتقاء سطح فرهنگ سهامداری خواهد کرد

مسابقات لیگ پیوند مستحکمی بین جامعه دانشگاهی و صنعت 

ایجاد کرده و این رویداد با اهداف کالن کارگزاری  گذاریسرمایه

 بورس بیمه ایران کامال مطابقت دارد.

 

 عضو هیئت مدیره و معاون توسعه و عملیات آبتین کریمی

کارگزاری بورس بیمه ایران در این دور از مسابقات لیگ چندین 

 ازبار در محل برگزاری مسابقه حضور یافته و ضمن دیدار 

این دوره مسابقات  ،شرکت کنندگان مسابقه بر این نظر است که

دوره گذشته از لحاظ کمی و کیفی شاهد رشد  2در مقایسه با 

ر در کنار حضور پرشور قابل توجهی بوده است. برای نخستین با

هایی از های دانشگاهی داخلی شاهد حضور تیمو گسترده تیم

 های کشورهای همسایه در این مسابقات بودیم. دانشگاه

 

ها قابل توجه نباشد اما باید یک نکته را مد نظر داشت که این حضور برای اولین بار و شاید در نگاه اول کیفیت و تعداد این تیم

   های ظالمانه اقتصادی و سیاسی رقم خورده است.                                                                                   ن فشار تحریمالبته در میا

ایسه توان آن را با مسابقات ورزشی دنیا نیز مقای نگاه شود، میاز سوی دیگر اگر به لیگ ستارگان بورس به مثابه یک رویداد دوره

ها حکایت از استقبال کم در شروع برگزاری و توسعه و کسب جایگاه در جهان به مرور زمان داشته است.     کرد که تاریخچه آن

های افزاری این رشد و توسعه توجه ویژه داشت. افزودن زبانافزاری و سختها و الزامات نرماما در این بین باید به زیرساخت

دهی ناشران براساس استانداردهای جهانی، برگزاری ها، تطبیق نحوه گزارششرکت عامالت و گزارشالمللی به سیستم مبین

ها اشاره توان به آنهای مختلف مردم از جمله مواردی هست که میسطح مقدماتی و پیشرفته و دربرگیرنده طیف 2مسابقات در 

گزاری بورس بیمه ایران با حمایت مادی و معنوی از این رویداد، در این بین شرکت سهامی بیمه ایران و مدیران شرکت کارکرد. 

گذاری در بازار سرمایه کشور به اثبات رساندند. امید است که در آینده شاهد اعتقاد قلبی و عملی خود را به توسعه فرهنگ سرمایه

ها و مسابقات باشیم تا گامی موثر در کنندگان در این شکل همایشتر در نوع و نحوه برگزاری و شرکتحضور گسترده و متنوع

 گذاری مولد در ایران عزیز ما باشد.توسعه و اعتالی فرهنگ سرمایه
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 بینی روند معامالتگاه به بازار و پیشن
 

درصدی دیگر پشت سر گذاشت. مقایسه نوسانات شاخص  1.81بورس اوراق بهادار تهران هفته پایانی مرداد ماه را با ثبت یک رشد 

های متوسط و جایی که تمایل به خرید سهام شرکت وزن نشان از توزیع نقدینگی در صنایع مختلف بازار دارد تاکل با شاخص هم

نگاهی بر فهرست نمادهای موثر بر محور است. گذاری در سهام بزرگ و به اصطالح صادراتتر بیش از میل به سرمایهکوچک

طی . دهد که نمادهای صدرنشین بیش از هر چیز در حال واکنش با اخبار مرتبط با افزایش سرمایه هستندشاخص کل نشان می

خودرو، حکشتی، وپاسار تاثیر نسبتا بااهمیتی در رشد محدود دماسنج بازار داشتند. البته  هفته گذشته نمادهایی نظیر اخابر، شپنا،

سازی، تجهیزاتی و غذایی هم داروسازی، انبوههای غیرفلزی، کانیهایی نظیر دارند، گروه عالوه بر سهامی که بحث افزایش سرمایه

 .باشندمیمورد توجه 

شود. از یک طرف، های بیرونی انجام میبخش عمده تحرکات بورسی درون دو محیط متقابل از حیث اثرپذیری از ریسکدر واقع 

همچنان در جذب نقدینگی موفق شوند، و از تقویت ریال منتفع می صنایعی که از گزند مخاطرات بازار جهانی در امان هستند

 کننده بازار جهانیقبول سودآوری، نظر به روند نگران های قابلمحور با وجود نسبت کامودیتی هامس کنند و از طرف دیگر،عمل می

مهمی نکته اما کنند. پنجه نرم می و های خرد دستبا افت تدریجی تقاضا و خروج سرمایه هزار تومانی 11و بازگشت ارز به کانال 

های بیرونی، در تکاپو برای یافتن موقعیتی جذاب و وجود تحمل بار ریسکگذاران با که سرمایهکه باید توجه داشت این است 

بازان در سکون که بورس دهدی نشان میمیلیارد تومان 1.000 بیش ازارزش معامالت خرد در سطوح  شدن هستند. پایدارخطر کم

یا شایعات پیرامونی یک سهم یا صنعت « کدال»اند و از همین رو نگاه خود را به اخبار جایی جز سهام پیدا نکرده ،بازارهای رقیب

 .اندخاص معطوف ساخته

گذشته با  هایهای رکود در هفتهنشانهگران به تحوالت بازارهای جهانی، بیش از اندازه غیرمنطقی است. به نظر واکنش معامله

ساله آمریکا  10خ بازدهی اوراق قرضه سابقه نرسال اخیر و تنزل بی 1۷به کمترین مقدار در  چین سقوط نرخ رشد تولیدات صنعتی
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ها در بازار جهانی، زنگ هشدار را برای فعاالن بورس تهران بر تشدید نگرانی گیری طال، عالوهساله توام با اوج 2اوراق  به زیر نرخ

 دومی هستند، به های فلزی، معدنی، نفتی و پتروشیگرانی که در سمت عرضه سهام شرکتدر واقع معامله. ه استبه صدا درآورد

آرایی محور، در سمت فروش صفهای کامودیتیانداز تاریک وضعیت سودآوری شرکتچشم -2کسب سود از سایر صنایع  -1دلیل: 

 30درصدی نفت و افت بیش از  ۷0 سقوط) 94و  93های بیم و هراس نسبت به تکرار اتفاقات تلخ سال رسدبه نظر میکنند. می

یک عامل دیگر که در ادامه توضیح خواهیم داد، سبب رکود در معامالت بزرگان بازار که به نوعی محرک  درصدی فلزات رنگین( و

 ند، شده است.اهجهش بیش از یکصد هزار واحدی سال گذشته بود

سرمایه  ایش)پس از انتشار اخباری مبنی بر افزها در نماد شپنا وقیتوان به عرضه آبشاری حقگذشته می هفتهاز نکات منفی بازار 

توانست به سایر اشاره داشت. در واقع تحرکات مثبت در پاالیش نفت اصفهان میدرصدی این شرکت از محل سود انباشته(  220

ها ها برای فروش این سهم مانعی برای تحرک مثبت در سایر پاالیشیکننده حقوقیسرایت کند اما تعجیل خیرههم ها همگروهی

و در واقع  این پیام را به بازار آهن اصفهان داشتیم. تحقق چنین وضعیتیدر معامالت دو هفته قبل ذوب مشابه همین اتفاق راشد. 

ها دست رد به سینه کند که در صورت تشکیل صفوف خرید در سایر نمادهای بزرگ بازار، حقوقیمخابره می سهامداران حقیقی

 شود.ک میسوداگرای در نمادهای کوچقدینگی از سهام بزرگ و فرار نمتقاضایان نخواهند زد !! نتیجه چنین رفتارهایی، 

« بندیطبقه»بازی و به نوعی بهبود تقاضا در سهام بزرگ را به دنبال داشته باشد، بحث تواند کاهش سفتهاما نکته مهمی که می

رییس ست. اخیرا باال گرفته ابازار است. همانطور که مستحضر هستید، چند صباحی است که بحث تغییر دستورالعمل بازار پایه 

ایه فرابورس در سازمان بورس درخصوص آخرین وضعیت بازار پایه گفت: مقرر شد اصالح مقررات افشا، پذیرش و معامالت بازار پ

ایه، اتخاذ تدابیر عالی بورس به لزوم انجام اصالحات در بازار پ بند عملیاتی شود. دکتر محمدی ادامه داد: در جلسه شورای 8

ها در تابلوهای زرد، نارنجی و بندی شرکتیشگیرانه و انضباطی برای برخورد با تخلفات ناشران بازار پایه همچون گذشته، طبقهپ

های فوق حداقل یک بار در هفته با تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید قرمز و حراج ناپیوسته و کشف قیمت در تابلوی

ذیرش از دیگر موارد مود پا بیان اینکه تسهیل امکان انتقال به تابلوها و بازارهای باالتر طی فرآیند عالی بورس ب شورای شد. دبیر

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

شود. وی ادامه داد: همچنین در رابطه با عدم نمایش الذکر اعمال میهای فوقوساننه ندام ،گفت: در روزهای بعد از کشف قیمت

های خرید و فروش ای با اعالم قبلی عملیاتی شود و فعالً مظنههای خرید و فروش مقرر شد این موضوع به تدریج و مرحلهمظنه

 ماه طبق روال سابق قابل رویت خواهد بود. 6برای 

 یشدن مقررات تابلو ییعامل بورس تهران خبر از نهاریمداندازی بازار برتر را داریم. بر اساس این گزارش، از طرف دیگر، بحث راه

که حداقل نمره  ییهاشرکت سازمان است. رهیمد اتیبا ه یینها یریگمیبورس تهران داده و اعالم کرد: تصم رهیمد اتیبرتر در ه

وارد  توانندیم ،باشد% 2۵ تومان و سهام شناورشان حداقل اردیلیم 1،000حداقل  انشهینباشد، سرما ۷0کمتر از  شانیرساناطالع

درصدی متشکل  10ا دامنه نوسان ببازار برتر  -1خواهیم داشت:  ی معامالتیتابلو 6در واقع در آینده نه چندان دور  بازار برتر شوند.

ابلوی فرابورس )با شرایط ت -3( درصدی ۵و دامنه نوسان  یط فعلیشرا تابلوی بورس )با -2 ام ارزشمند و دارای اعتبار باالاز سه

ر پایه تابلوی بازا -۵درصدی )و حراج یک بار در هفته(  3ر پایه زرد با دامنه نوسان تابلوی بازا -4( درصدی ۵و دامنه نوسان  فعلی

درصدی )و حراج یک بار  2رمز با دامنه نوسان ابلوی بازار پایه قت -6درصدی )و حراج یک بار در هفته(  2نارنجی با دامنه نوسان 

  کاهشتر شدن و ذابج یی،ایپو اما این تغییرات بهبرد یزمان م یو کم ستیآشنا ن یلیخ راتییتغ نیبه نظر بازار با ادر هفته(. 

 .کندیکمک م معامالت سکیر
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 آنچه در بازار گذشت ...

 
 بت رشدثبا طی هفته گذشته « شاخص بورس اوراق بهادار»رویم که می هفته ابتدایی شهریور در شرایطی به مصاف معامالت

کنیکی، به لحاظ تپیشروی نمود.  واحدی 266.12۷ سطوحتا  واحدی 261.391درصد( از ارتفاع  1.81)معادل  واحدی 4.۷36

ر طی روزهای آتی فوذ کرده است. بنابراین چناچه بازانواحدی  266.000 – 26۵.۵00توان گفت که شاخص به مقاومت مهم می

ه خواهد یافت. هزار واحدی ادام 300 – 290در سطوحی باالتر از مقاومت یاد شده تثبیت گردد، روند صعودی شاخص تا ارتفاع 

های استراحتی خواهیم داشت. به خصوص های این مسیر، ایستگاهالبته سرعت رشد بازار باال نخواهد بود و قطع به یقین در میانه

 راه نیست.ندیکاتورها هم چندان روبهاینکه وضعیت ا

ین گزارش، شاخص بر اساس ارا به نمایش گذاشت.  یک رشد خوب دیگرکه  را داریم «وزنهم»شاخص ، در متغیر با اهمیت دیگر

 دی پیشروی کرد. در نتیجه باید گفت بازدهیواح ۷2.12۵واحدی آغاز نمود و تا ارتفاع  68.2۷3وزن کار خود را در ارتفاع هم

که  داشته باشیم Ifexای به در انتها اشاره و درصد( بوده است. ۵.64واحد )معادل  3.8۵2وزن در این هفته برابر با شاخص هم

ر پایان هفته در ارتفاع واحدی آغاز به کار کرد که د 3.۵1۷. فرابورس ایران در حالی با رقم کمترین بازدهی را به ثبت رسانده است

 1.۷6د )معادل واح 62 پایانی مرداددر هفته  Ifexود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت بازدهی واحدی به کار خ 3.۵۷9

 درصد( بوده است.  

 

 

 پیش بینی بازار:

 
رسیم. بورس تهران در هفته گذشته سیمای بهتری را از خود به نمایش گذاشت. بینی بازار میاما به بخش اصلی بولتن یعنی پیش

برند اما در مجموع حضور نقدینگی در بازار اتفاق مثبتی ن طیفی از سهام بنیادین بازار در حاشیه به سر میهر چند که همچنا

گران به شدت نگران افت مقدار فروش های ماهانه خواهد بود. بسیاری از معاملهرو، انتشار گزارشاست. مهمترین رویداد هفته پیش

 باشند.محور میراتهای صادو کاهش نرخ فروش محصوالت در شرکت

ها لحاظ شده است اما چنانچه وضعیت بهتر از انتظارات باشد، قطع البته همانطور که در باال هم اشاره شد، این نگرانی در قیمت

توان رو نسخه خاصی نمیها سر و شکل بهتری خواهد گرفت. بنابراین برای هفته پیشبه یقین روند معامالت در این دست سهم

گران در شود معاملهمیشود. لذا توصیه های مثبتی از شاخص کل دریافت مید، هر چند که به لحاظ تکنیکی، سیگنالتجویز نمو

 اشند.بها را با دقت زیر نظر داشته روزهای آتی تحوالت کدال و عملکرد شرکت

 

 

 

 

 



 

7 

 

 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص
 

 

 اهبررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 بررسی ارزش معامالت هفته
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 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف
 

 

 ۵.610بازار 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  1.403عدد  میلیارد تومان بوده است. اگر این رقم را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به

 12رشد ماه،  مرداد سوممیلیارد ریالی هفته  1.2۵6رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معامالت روزانه معامالت روزانه( می

همراه داشته است. میلیارد تومانی، رونق نسبی بازار را به  1.000ثبات ارزش معامالت در سطوح بیش از دهد. درصدی را نشان می

گران به سمت صنایع بزرگ، نیاز به ارزش معامالت های جدید و حرکت معاملهتر هم اشاره شد، بازار برای ثبت قلههمانطور که پیش

یا به اصطالح ناپایدار  Correctionمیلیارد تومانی دارد. در غیر اینصورت روند صعودی بازار شکل  1.۵00 – 1.400بیش از 

هایی نظیر و تک سهم «بانکداری»،  «خودروسازی»، « اساسیفلزات»، « پتروشیمی»صنعت  4طی هفته گذشته، . خواهد گرفت

 بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند.« وبهای»و « سمگا»، « چکاپا»، « کرمان»،  «اخابر»
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 مجله خبری

  سیاسی

 هایفعالیت قبالً ایران :شد مدعی آمریکا خارجه امور وزارت در ایران اقدام ویژه گروه مسئول

 به نباید اتمی انرژی المللیبین آژانس معتقدیم ما دلیل همین به و داشته مشکوک ایهسته

 .برسد صفر به باید ایران در اورانیوم سازیغنی. بدهد اورانیوم سازیغنی اجازه ایران

 

 وزیر با در سفر به سوئدکشورمان  خارجه امور محمد جواد ظریف، وزیر

 ویژه به المللیبین و ایمنطقه موضوعات درخصوص این کشور خارجه

 .کرد وگوگفت و دیدار اینستکس کارکرد چگونگی و برجام حفظ

 

 

 

 تسلیحاتی، کنترل هایزمینه در تعهدات و هاتوافقنامه به پایبندی» عنوان تحت خود ساالنه گزارش آمریکا خارجه وزارت 

 کنترل هایتوافق به ایران پایبندی وضعیت به گزارش این از بخشی در. داد ارائه کنگره به را «هاتوافقنامه و اعهاش منع

 این ذیل خود ایهسته تعهدات ایران که کرده اذعان آمریکا خارجه وزارت آن در و شده اشاره تی.پی.ان تسلیحاتی

 .است نکرده نقض را توافقنامه

 ادامه در داشتیم ماکرون با که بحثی: گفت خبرنگاران جمع در فرانسه جمهور رئیس با دیدار از پس رمانکشو خارجه امور وزیر

 ما را پیشنهادهایی و بود کرده ارائه را پیشنهادهایی فرانسه. است گذشته هفته چند در کشور دو جمهور روسای تلفنی هایتماس

 تماس ماکرون و دهیممی ادامه را گوهاوگفت ما. بردارند طرفین است نیاز که هاییگام و برجام اجرای نحوه درباره کردیم ارائه

 مشخص کامال ما هایدیدگاه. داشت خواهد ادامه روحانی آقای با هایش

 خبری پایگاه. / دانیممی مجدد مذاکره قابل غیر را برجام ما. است

 ،«ماکرون» و ایران خارجه وزیر ،«ظریف» دیدار از قبل المانیتور

 به است قرار پاریس که پیشنهادی بسته از جزئیاتی فرانسه جمهوررئیس

 از نقل به رسانه این. است کرده منتشر کند ارائه واشنگتن و تهران

 صدور به ترامپ کردن مجاب دنبال به فرانسه است نوشته هادیپلمات

 زمان مدت برای ایران نفت خریداران از برخی برای تحریمی هایمعافیت

 .است مذاکرات برگزاری ازای در د،محدو
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 اقتصادی
 اقتصادی جنگ و سابقهبی تحریم دلیل به که تورمی و ارزی شوک از بعد :خبری گفت ویژه وگوی گفت در مرکزی بانک کل رئیس

 جدی صورت به نیز امسال و بودیم تولید از پشتیبانی افزایش دنبال به قبل سال از .است شده حاکم کشور در نسبی ثبات داد، رخ

 افزایش مرکزی بانک برنامه .دهندمی تسهیالت تولید به هابانک تومان میلیارد هزار ۵0 ماهی داریم، کار دستور در را تولید رونق

 عرضه در ما دخالت بلکه کنیم نمی دخالت ارز نرخ در :همتی گفت .هاست بانک دریافتی تسهیالت از صنعت و مسکن بخش سهم

 نیز عرضه برای و ایمکرده مدیریت را کاذب تقاضای تقاضاست، و

 شتاب .کردیم تمرکز صادرات از حاصل ارز عرضه بخش در

 ونزوئالیی تورم مانند هایی ترس است؛ شده کم ها قیمت افزایش

 و متوسط طبقات به فشار بیشترین البته. شد برطرف ایران در

 سمت به که هستیم تالش در ما ولی شودمی وارد جامعه پایین

 یافت کاهش مسکن نرخ بار اولین برای جاری ماه در .برویم احیا

 روند که دهدمی نشان این و بود کاهشی مسکن معامالت رسماً و

 در مسکن بنابراین. برگشت بلکه شد متوقف تنها نه افزایشی

 هاقیمت نزدیک آینده در قیمتی روال این با و است زیاد کشور

 .یابد کاهش محسوسی صورت به باید بخش این در

و  یصفر از پول مل 4در قالب حذف  یطرح اصالح نظام پول یبا اجرا

پرداخت  یهاابزار در نظام نیدر اقطاع اسکناس و سکه، نقش ا یبازنگر

اصالح قانون  حهیال ،یراستا، دکتر حسن روحان نی. در اابدییکشور، م

به  رانیوز اتیه 98مرداد  13کشور را که در جلسه  یو بانک یپول

به  یقانون فاتیتشر یط یبرا د،یرس بیبه تصو یبانک مرکز شنهادیپ

 رییبه تومان تغ رانیواحد پول ا حهیال نای براساس مجلس ارسال کرد.

 الیر کصدیو معادل  یجار الیر 10.000و هر تومان برابر  ابدییم

و  دینسبت به تومان و نرخ خر یخارج یهاپول برابری پارسه است.

و عنداللزوم تعهدات  یارز ریذخا تیحاکم و با رعا یدر چاارچوب نظام ارز رانیا یاسالم یجمهور یوسط بانک مرکزفروش ارز ت

  .شودیم نییپول، محاسبه و تع یالملل نیکشور در مقابل صندوق ب

 یگام دوم برا ،یبازار متشکل ارز لیگفت: تشک سابق بانک مرکزیرئیس 

انجام شده،  ریبا تدابافزود:  یکردن ارز بعد از اصالح نرخ هاست. و ینرختک

 یرا از بانک مرکز یتومان 4.200تواند ارز  یم یدر حال حاضر کمتر کس

ارز نرخ  جهیحرکت دهد و در نت یرا هم به سمت نرخ تعادل مایو ارز ن ردیبگ

 .کرده و متعادل شده است ریس یآزاد هم به سمت کاهش
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 بازارهای جهانی
 

98/05/26 نام مواد  98/06/01 یهفتگ تغییر   

0.7% 59.1 58.7 نفت  

0.9% 1527 1514 طال  

.1- 400 405 بیلت %2  

.2- 5633 5754 مس %1  

.0- 2245 2266 روی %9  

.1- 1769 1796 آلومینیوم %5  

.5- 85 90 سنگ آهن %6  

1.4% 2064 2035 سرب  

.3- 226 234 متانول %4  

-4.5% 257 269 اوره  

 اَبَرقدرت بودیم. روز جمعه مجددا شاهد تنش میان کشورهای گذاشتند؛ هر چند کهبازارهای جهانی هفته نسبتا آرامی را پشت سر 

 به چینفت. تحت تاثیر خبر اعمال تعرفه چین علیه این کشور، تحت فشار عرضه قرار گر )داوجونز( آمریکا بورس آتی شاخص

 (وارداتی کاالی قلم ۵0۷8) ردال میلیارد ۷۵ روی هب افزایش تعرفه اعمال به اقدام( دیگر روز 8) سپتامبر 1 از ، آمریکا برنامه تالفی

 اعمال آمریکا از زودتر روز یک چین گمرکی تعرفه افزایش زمین، گردش به توجه با که است ایگونه به برنامه .کندمی آمریکا از

 نفت صادرات توقف معنی به که شودمی آمریکا از وارداتی نفت بروی تعرفه %10 اعمال شامل چین تعرفه مشمول کاالهای. شود

 را آمریکا از وخودر واردات بروی %2۵ تعرفه که گفته همچنین چین. بود خواهد کشورها سایر از کسری جبران و چین به آمریکا

 !شودمی اعمال نیز Soybean سویا های دانه روی هب گمرکی تعرفه %۵ بعالوه. کندمی برقرار مجددا

 ؛شود آمریکا اقتصاد به مدتکوتاه آسیب باعث اگر حتی کند مقابله تجارت در چین با است مجبور: گفت شنبهسه روز ترامپ دونالد

 :گفت کرده وضع چین از واردات بر که ایگسترده عوارض مورد در ترامپ .گذاردمی کاله را واشنگتن سر هاستدهه پکن چراکه

 از است سال 2۵ نچی: کرد اضافه وی «.دهممی انجام را کار این من که است این تفاوت تنها .کند مقابله چین با باید نفر یک»

 مقامات و گذاشته اثیرت مالی بازارهای بر تجاری جنگ خاطر به رکود بروز مورد در هانگرانی افزایش .کندمی استفاده سوء آمریکا

 .بیاورد دوام 2020 نوامبر جمهوری ریاست انتخابات تا کشور این اقتصاد که نیستند مطمئن آمریکا دولت

 هایریسک برخی بردن نام باتوان به سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو اشاره داشت. پاول از دیگر اتفاقات مهم هفته گذشته می

 چین با آمریکا میان تجاری تنش از ناشی موارد این اکثر که گفت کند،می رصد را هاآن رزرو فدرال که ژئوپولیتیک و سیاسی

 کارها و کسب در گذاریسرمایه که گفت حال عین در ولی کندمی عمل خوب هنوز کلی طور به آمریکا اقتصاد که گفت او. است
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 کردهزینه افزایش به منجر که مردم درآمد افزایش همینطور و شغلی هایموقعیت خلق دار ادامه روند اما است یافته کاهش تولید و

 گذاریسرمایه کاهش باعث تجاری تقابل اینکه گفت او. است شده اقتصاد کردعمل در متوسط رشد یک به منجر است، شده آنها

 فدرال که نیستند مواردی است، شده جهانی اقتصاد رشد تضعیف و اقتصاد به اعتماد رفتن دست از همچنین و کارها و کسب در

 . کند درست را هاآن پولی  هایسیاست با صرفا بتواند رزرو

 حرکت چگونه یفعل شرایط در که بگیریم درس آن از تا ندارد وجود مشابهی مورد هیچ و است سابقه یب فعلی شرایط: گفت پاول

 توافق بدون خروج مثل مواردی از او. باشد المللبین تجارت برای نامهآیین یک تواندنمی پولی سیاست که افزود همچنین و کنیم

 مسائل به باید رزرو درالف که افزود و برد نام آلمان مثل کشورهایی در تصادیاق کندی کنگ، هنگ بحران اروپا، اتحادیه از بریتانیا

 کاهشیالدی،م 1990 دهه در مثال: گفت همچنین او. کند تمرکز آمریکا اقتصاد عملکرد روی بر و باشد داشته چشم مدت کوتاه

 نرخ کاهش از گذارانسرمایه ناامیدی باعث ماالاحت او کلی لحن اما. نبیند آسیب دوران آن اقتصادی توسعه تا کرد کمک بهره نرخ

 و گفت سخن جهانی اداقتص بر تجاری تقابل اثر بر پاول که چرا شد خواهد امید نا احتماال هم ترامپ. شد خواهد سپتامبر در بهره

 او. نداد ارائه سال انیپا همچنین و سپتامبر در رزرو فدرال آتی عملکرد نحوه مورد در بازار بینیپیش برای مشخصی سیگنال هیچ

 و کند تمرکز اقتصادی اندازچشم بر اتفاقات اثرگذاری نحوه بر و باشد داشته توجه آتی های رویداد به باید رزرو فدرال که گفت

 .کنند محقق را درصدی 2 تورم تارگت جمله از آمریکا اقتصاد اهداف که کند تنظیم را هاییسیاست

 

 نفت

درصدی را  1از های نفتی رشد بیش شاخص 

انستیتوی نفت آمریکا گزارش داد تجربه نمودند. 

که میزان ذخایر نفت خام این کشور در هفته 

میلیون بشکه کاهش به  3.۵اوت با  16منتهی به 

بشکه رسیده است. تحلیلگران  میلیون 439.8

 1.9کننده در نظرسنجی رویترز کاهش شرکت

بودند. بینی کرده ای ذخایر را پیشمیلیون بشکه

ام مارکتس در استفن اینز، تحلیلگر مؤسسه وی

با توجه به اینکه در حال نزدیک »این باره گفت: 

شدن به پایان فصل سفرهای تابستانی در آمریکا 

هستیم، آمار میزان ذخایر نفتی این کشور این 

هفته بیش از هر زمان دیگری مورد توجه بازار قرار 

ها در خاورمیانه همچنان محل تمرکز فعاالن بازار است. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا تنشاز طرف دیگر، « .خواهد گرفت

کشورش هر کاری از دستش بربیاید برای جلوگیری از تحویل نفت نفتکش آزادشده ایرانی به سوریه انجام  :گفت طی روزهای اخیر

دیگر عامل رشد قیمت نفت  ت.مقصد این نفتکش سوریه نیس اندتهخواهد داد، این در حالی است که مقامات ایرانی پیشتر گف

 .انتشار آمارهای رسمی از کاهش صادرات نفت عربستان در ماه ژوئن بوده است
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 آهن سنگ –فوالد 

 افزایش. است نزولی همچنان چین بازار در هاقیمت روند 

 اخیر هایهفته قیمت افت عوامل از استرالیا و برزیل صادرات

 .است کرده تخفیف به مجبور را معدنی هایغول که است

 عیار خفیف، تدنیا آهنسنگ تولیدکننده چهارمین فورتسکو

 %6 از و افزایش %62 ایندکس به نسبت را خود %۵8.2 و ۵6.6%

 در هاقیمت بر فشار عامل که داد افزایش %6 به %4 از و %11 به

 همچنان چین فوالدسازان پایین مارجین عالوههب .بود معامالت

 همراستا ایران صادراتی آهنسنگ. است هاقیمت بر فشار عامل

 .است گرفته نزولی روند چین بنادر در هاقیمت وضعیت با

 

 
 

 نقره –طال 

 خروج باعث جهانی اقتصاد رکود احتمال از هانگرانی افزایش

 ترریسک کم هایدارایی سمت به سهام بازار از گذارانسرمایه

مورد هدف فعاالن بازار قرار گرفته  قرضه اوراق و طال، نقره و شده

 بازار %30 شدن منفی باعث قرضه اوراق بازار در تقاضا رشداست. 

 مرکزی بانک بر زیادی فشار که شده دالر تریلیون 16 معادل

 و پولی انبساط سیاست سمت به استراتژی تغییر در آمریکا

 .است طال محرک و کرده وارد دالر بهره کاهش

 به و یافته افزایش دالر میلیارد 1.3 گذشته هفته یک طی کشور این خارجی ارز و طال ذخایر که داد گزارش روسیه مرکزی کبان

 هایدارایی رقم شودمی بینیپیش و کرده تقویت را خود المللی بین های دارایی اخیرا روسیه .است رسیده دالر میلیارد ۵28.4

 .برسد دالر میلیارد ۵91 به 2021 ات و یابد افزایش همچنان کشور این
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  هابررسی گزارش عملکرد شرکت
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 تحلیل بنیادی

 بررسی وضعیت شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

 

 معرفی

 بموج به .است رسیده ثبت به و تاسیس خاص سهامی شرکت صورت و به 1385 ماه مهر در کیش جنوب کاوه فوالد شرکت

 .است یافته تغییر عام سهامی به خاص سهامی از 01/06/1393در تاریخ  مورخ عادهال فوق عمومی مجمع تصمیم

عرضه  عموم هبآن  %5 "کاوه" نماد تحت بورس دوم تاالر در 26/0۷/1396و در نهایت در تاریخ  29/04/139۵همچنین در تاریخ 

 .شد

مستقیم جهت  اسیس شده و دارای دو مدول احیاشرکت با هدف تکمیل زنجیره تولید فوالد از گندله تا مقاطع طویل فوالدی ت

ن اسفنجی به بهره برداری رسیده است. تولید آه 91و  90تن است که در سال های  18۵6000تولید آهن اسفنجی به ظرفیت 

 ی هر کدام بهمیلیون تن در سال را دارد. همچنین شرکت داری دو واحد تولید شمش فوالد 2.2شرکت قابلیت ارتقا تا ظرفیت 

یزیکی داشته درصد پیشرفت ف 6۷افتتاح گردید. همچنین واحد دوم  139۵میلیون تن است که واحد اول آن در سال  1.2ظرفیت 

ه گندله سازی به را دارد. همچنین شرکت برنامه بهره برداری از پروژ 1398که شرکت برنامه بهره برداری آن ر نیمه دوم سال 

 درصد می باشد. ۷د که میزان پیشرفت فیزیکی آن برابر با دار 1400میلیون تن در سال  ۵ظرفیت 

 

 سرمایه و ترکیب سهامداران

ش داشته است. میلیارد ریال افزای ۷000میلیارد ریال بوده که طی چند مرحله به  10سرمایه شرکت در بدو تاسیس برابر با 

محل مطالبات و  هزار میلیارد ریال از 1۵000به  با افزایش سرمایه شرکت 1۷/11/139۷همچنین در مجمع فوق العاده در تاریخ 

 افته است.میلیارد ریال افزایش ی 11000میلیارد آن به ثبت رسیده و سرمایه شرکت به  ۷000آورده نقدی موافقت شد که 
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 باشد:به شرح زیر می 98مرداد ماه  29آخرین ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ 

 هامدرصد س تعداد سهام نام سهامدار

511،136،840،5 گسترش صنایع معدنی کاوه پارسشرکت   53.09% 

 %17.1 1،881،570،592 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

 %7.86 865،096،783 شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

 %6.6 726،058،692 شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

 %1.64 180،703،414 ارشکشرکت سرمایه گذاری 

 %1.02 112،536،546 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

 %12.69 1،393،897،462 سایر

 ٪100 11،000،000،000 جمع کل

 

 (97ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصوالت )بر اساس فروش سال 

 

 97-90روند مبلغ فروش شرکت سالهای 

 

شمش بیلت صادراتی

شمش بیلت داخلی

آهن اسفنجی داخلی

آهن اسفنجی صادراتی

آهن اسفنجی کارمزدی
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 ترکیب بهای تمام شده

 

به تبدیل آن به  تنها مواد مستقیم مصرفی شرکت گندله می باشد که ابتدا آن را تبدیل به آهن اسفنجی کرده و سپس اقدام

 شمش فوالد می نماید.

 

 های دردست اقدامترین طرحمهم

 فیزیکیدرصد پیشرفت  هزینه های برآوردی ارزی )یورو( شرح

 %67 219،600،00 فوالد سازی 2فاز 

 %65 108،857،556 سات جانبیپروژه تاسی

 %93 84،184،489 پروژه آبرسانی

 %7 276،200،000 پروژه گندله سازی

 

 بررسی عملکرد ترازنامه ای شرکت

یش دو درصدی سود انباشته نهایتا به افزا 320درصدی داشته است. همچنین رشد  46رشد  9۷دارایی های شرکت طی سال 

ی متعدد شرکت، و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. اما با توجه به پروژه هابرابری حقوق صاحبان سهام شده است 

 درصدی داشته است. 30همان طور که انتظار می رود، بدهی های شرکت روند افزایشی داشته و در این سال رشدی 

 

مواد مستقیم 

%53, مصرفی

دستمزد مستقیم 

%1, تولید

%47, سربار تولید
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 92-97روند حاشیه سود شرکت طی سال های 

  1392 1393 1394 1395 1396 1397 

 %30 %31 %25 %20 %16 %18 شیه سود ناخالصحا

 %26 %28 %18 %16 %14 %18 حاشیه سود عملیاتی

 %18 %8 %1 %4 %5 %10 حاشیه سود خالص

 

 بینی کارشناسی سودپیش

مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت، با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است.  98بینی کارشناسی سود سال برای پیش

امر و خصوصا  در میزان فروش، میزان فروش شرکت بر اساس عملکرد چن ماه اخیر شرکت برآورد گردیده است. دلیل این همچنین

مریکا بوده حساسیت نسبت به فروش صادراتی بیلت، سخت تر شدن تحریم ها و اعمال تحریم بر صنایع فلزی ایران، از سوی آ

 است.

 صد فرض شده است.در 30ریال و نرخ تورم  11۵000گین نرخ دالر صادراتی برابر با دالر و میان 400نرخ جهانی بیلت برابر با 
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تایم فریم روزانه: –نمای تکنیکی فوالد کاوه جنوب کیش )کاوه(   

در سهام شرکت فوالد کاوه، روند حرکتی کوتاه مدتی سهم در یک کانال صعودی محصور شده است. بنابراین تا مادامی که سهم 

گران ها شناسایی سود را در دستور کار قرار داد. بنابراین معاملهها اقدام به خرید و در سقفتوان در کفکانال باقی بماند، می در این

تومانی )برابر با آخرین کف ماژور( زیر نظر  380تومانی و با در نظر گرفتن حد ضرر  416 – 408توانند کاوه را در باند حمایتی می

 تومان برابر با سقف کانال خواهد بود.  ۵1۵تنی است، چنانچه شرایط مطابق با انتظارات پیش برود، هدف قیمت داشته باشند. گف
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صنعتی رینگ کاالبورس 1398ماه سال  آخر مردادگزارش معامالت هفته   

 

 رینگ صنعتی 

ریان خاص در والد مبارکه نیز برای مشتهفته گذشته رینگ صنعتی در حالی برگزار شد که ذوب آهن عرضه ای نداشت و عرضه ف

مانی قیمت پایه تو 18تومان بود کاهش نرخ حدود  40۵0مچینگ صورت گرفت. با توجه به  قیمت میلگرد در بازار آزاد که حدود 

 موجب تحریک تومان برای تقاضا کنندگان جذاب نبوده و 4020تومان و قیمت تمام شده حدود  3۷۷۵میلگرد و رسیدن به قیمت 

جنوب  یناد و فوالد روهفوالد کاوه اروندرصد از تناژ میلگرد عرضه شده مورد معامله قرار گرفت.  ۵/6تقاضا نشد به طوری که تنها 

ن عرضه آن درحالی برای دومین بار در روز چهارشنبه عرضه داشتند که با وجود کاهش حدود یک درصدی قیمت پایه در دومی

 د این شرکت ها وجود نداشت. ها، باز هم تقاضایی برای میلگر

ضه ب  30/0۵/98 شنبه چهاربه  یدر هفته منته خورد که  قم بورس کاال ر یصنعت  نگیتن از انواع فلزات در ر 126.863از  شیعر

صنعت  تایکه نها یالبته رقمهفته قبل بود،  کمتر ازتن  1۷4.۵0۵ شد   یدر تاالر  کمتر  تن  242.18۷که تن بود  63.۷09معامله 

     روبرو گشت.  تن  166.۵91 یی معادل با و با تقاضاقبل بود از هفته 

ن در نظر رقم بدو ینکه ا؛ بود فوالدیتن محصوالت  81.493 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

 با عرضه فلزی هفته قبل برابر بوده است.گرفتم حجم عرضه ورق فوالد مبارکه اصفهان حدودا 

 ،زنجان یسازند رو، یانهخاورم یرو یعتوسعه صنا، یرانیانا یرو یعگسترش صنا یتن شمش رو 1.160 هفته ینا یدر بخش رو

 قرار نگرفت. عرضه شد که این محصول با عدم استقبال تقاضا کنندگان رو به رو و مورد معامله بافق یذوب روو  یسپنتا رو

ا را در  نسبت تقاض   نیشتر ینسبت به عرضه، ب   یبرابر 8/۵ی ا تقاضا ب  مجتمع ذوب آهن فوالد خزر ۵SP(1۵0*1۵0شمش بلوم ) 

فوالد   ۵SP(1۵0*1۵0شمش بلوم ) به  مربوطنیز  نسبت تقاضا به عرضه    یهفته داشت. رده بعد  نیمحصوالت عرضه شده ا    نیب

 بوده است. برابری   08/4با نسبت  یشکاوه جنوب ک

سبت به قیمت پایه بیشترین درصد ر      10 با انیجآذربا یسصنعت تجارت پرد  ۵SP(12۵*12۵شمش بلوم )  قابت  درصد رقابت ن

 را در این رینگ داشته است.
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 * : محصول معامله نشده است.          

 ** : محصول عرضه نشده است.         
 

 

 

نام کاال
ارزش معامله 

)هزارریال(
حجم  تقاضاحجم عرضه

حجم 

معامله 

شده

قیمت پایهتولیدکنندهمحصول
قیمت 

میانگین 

معامله

درصد 

رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت پایه

HB49,96049,9600/0020/51فوالد مبارکه اصفهان

HC49,70149,7010/0019/89فوالد مبارکه اصفهان

CB45,961صنایع هفت الماس*

Gفوالد مبارکه اصفهان**

Tفوالد مبارکه اصفهان**

2/75-31,79534,9099/79صنعت تجارت پردیس آذربایجان

31,79533,7806/24مجتمع فوالد خراسان

2/75-31,79534,3448/02مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

2/75-31,79534,7459/28مجتمع ذوب آهن فوالد خزر

31,79534,3047/89فوالد کاوه جنوب کیش

**ذوب آهن اصفهانتیرآهن

**ذوب آهن اصفهان

**فوالد آذربایجان

37,74937,749مجتمع فوالد خراسان

1/47-*37,371فوالد کاوه اروند

1/47-*37,371فوالد روهینا جنوب

0/48-37,74937,7490/00پرشین فوالد آریا

0/48-37,74937,7490/00تولیدی فوالد سپید فراب کویر

0/48-37,74937,749فوالد ظفر نوین گستر بناب

0/08-219,233219,2790/02آلومینیوم ایران

218,455218,455آلومینیوم المهدی

**آلومینیوم هرمز جنوب

233,747233,870آلومینیوم ایرانبیلت

0/04-650,968650,9680/00ملی مسکاتد

0/05-673,761673,7610/00ملی مس

0/05-673,761673,7610/00گیل راد شمال

0/05-673,761673,7610/00دنیای مس کاشان

0/05-*673,761صنایع مس کاوه

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
5,048,644,501126,863166,59163,709

ارزش معامالت 

70  درصد 
کاهش داشته 

است.

مس
مفتول

آلومینیوم
شمش 

مقاطع مختلف

میلگرد/تیرآهن
سبد میلگرد

2,002

1,379,121,7206,9207,1606,260

1,620,554,10025,1204,4803,480

ورق

شمش

75,573,49830,6464,884

316,377,9136,8476,4476,347

1,508,134,00044,000142,00044,000
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 رینگ پلیمری

با نیمایی  نرخ دالر 2۷/0۵/1398های اعالمی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخدر قیمت

کاهش  های پایه لحاظ شد. به دلیل کاهش قیمت دالر نیمایی وریال در محاسبه قیمت 113.۵0۵درصد کاهش با نرخ  8/0

شترین کاهش . بیقیمت داشتندکاهش هانی ، به جز پلی وینیل کلراید و پلی اتیلن سنگین دورانی، بقیه محصوالت های جقیمت

درصد  26/0 استایرن بوتادین رابر معادلدرصد و کمترین کاهش مربوط به  4با  1۵40ی استایرن معمولی پلقیمت مربوط به 

 بوده است.کاهش 

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

 

 

ان داده شده است.در نمودار زیر میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت در رینگ پلیمری نش  
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صمیم گیری برای تداوم این روند اندکی زود می    شته تا حدودی بهبود یافته ولی ت شد. تعطیلی یک   حجم معامالت در هفته گذ با

 روز در دو هفته اخیر اندکی از سرعت و رشد بازار را گرفته است.

 

 .تیب در جدول زیر ارائه شده استبیشترین نسبت تقاضا به عرضه در میان محصوالت پلیمری عرضه شده به تر

 

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

لمحصو  درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی 

پلی پروپیلن شیمیایی   ZR230C 23 126,623 شرکت صنعتی نوید زر شیمی 

200پلی استایرن انبساطی   17 124,672 پتروشیمی تبریز 

 14 126,623 پتروشیمی رجال RG3212E پلی پروپیلن شیمیایی  

7240پلی استایرن مقاوم   8 124,564 پتروشیمی تبریز 

ی وینیل کلراید پل  S57 6 93,118 پتروشیمی آبادان 

پلی پروپیلن شیمیایی   ZR340R 8/5 129,756 شرکت صنعتی نوید زر شیمی  

50اکریلونیتریل بوتادین استایرن  2/3 140,921 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر   

پلی پروپیلن شیمیایی   EP548R 3 126,623 شرکت پلی پروپیلن جم 

 

 

 

 

 

 نسبت تقاضا بر عرضه قیمت پایه پتروشیمی محصول

4/3 126,623 شرکت صنعتی نوید زر شیمی ZR230C پلی پروپیلن شیمیایی   

200پلی استایرن انبساطی   3 124,672 پتروشیمی تبریز 

9/2 129,756 شرکت صنعتی نوید زر شیمی ZR340R پلی پروپیلن شیمیایی   

پلی پروپیلن نساجی     SF060  2/2 111,795 پلی نار  

پلی پروپیلن شیمیایی   EP440L 2 126,623 شرکت پلی پروپیلن جم 

پلی اتیلن سبک خطی    0209AA 2 98,778 پتروشیمی امیر کبیر 
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  ییینگ شیمیار

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

 

 4و  33ند با عرضه شده به ترتیب توسط پتروشیمی کارون و شاز یزوبوتانولاو  خالص یزوسیاناتا ید یلفن ید یلنمت محصوالت

مامی محصوالت اشت و مابقی محصوالت بر روی قیمت پایه معامله شدند. اگرچه تدرصد رقابت در رینگ شیمیایی رقابت قیمتی د

 افته است.در این رینگ بر روی قیمت پایه معامله شدند ولی حجم معامله، تقاضا و عرضه نسبت به هفته گذشته افزایش ی

 

  های نفتیرینگ فرآورده

 

نفت  یشپاالریال ثبت شد. وکیوم باتوم عرضه شده توسط  ۷48.6۷8.300ارزش معامالتی معادل های نفتی در رینگ فرآورده

 یشپااله شده توسط ریال با رقابت قیمتی بسیار پایین معامله شدند، و وکیوم باتوم عرض 2۵.962تهران و اصفهان با قیمت پایه 

 ریال در این رینگ عرضه و با قیمت پایه معامله شد. 2۷.260شیراز با قیمت پایه  نفت
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 اتیرینگ صادر

 

شاهد معامالت  های حال حاضردر رینگ صادراتی با توجه به کاهش قیمت نفت و قیمت وکیوم باتوم و عدم اطمینان از قیمت

 ایم.بسیار کم رمقی بوده

 

 

 رینگ کشاورزی

 ای در رینگ کشاورزی نداشتیم.گذشته هیچ عرضهدر طول هفته 
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 یانرژ

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

 * : محصول معامله نشده است.

 ** : محصول عرضه نشده است.

 یعتن گاز ما 21.۵00تنها   یتتن محصول بود که در نها 40۷.۷۵3شاهد عرضه  یبورس انرژ یصادرات ینگدر هفته گذشته ر

 رینگ مورد معامله قرار گرفت. یندر ا، اصفهان، شازند و بندرعباس یزرنفت تب یشپاال ، فارس یجشرکت نفت ستاره خل

ضه     ینهفته همچن این   ینگدر ر یرانا ینفت یپخش فرآورده ها یشرکت مل  8۷و  9۵ ، 91اکتان  ینتن بنز 16.000شاهد عر

 تن آن  مورد معامله قرار گرفت. 10.000که  یمالملل بود ینب

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
**پاالیش نفت آبادانسبک

0/00*47,864پاالیش نفت شیراز

**پاالیش اصفهان

47,86447,8640/000/00پاالیش نفت تهران

0/88-19,09920,4557/10پتروشیمی شیراز

**پتروشیمی فن آوران

0/88-19,09919,0990/00پتروشیمی زاگرس

0/88-19,09919,0990/00 متانول کاوه 

57,98957,9890/000/00پاالیش اصفهان

** پاالیش بندرعباس

0/00*57,989پاالیش تبریز

0/00*57,989پاالیش شیراز

**پاالیش تهران

50,16950,1690/000/00پاالیش اصفهان400

6/75-51,49051,4900/00پاالیش اصفهان

50,46050,4600/00پاالیش نفت کرمانشاه

6/75-51,49051,4900/00پاالیش تبریز

0/00*51,490پاالیش نفت تهران

51,49051,4900/00ستاره خلیج فارس

0/00*48,788پاالیش تبریز

**  ستاره خلیج فارس 

0/00*48,788پاالیش شیراز

49,70849,7080/000/00پاالیش اصفهان410

49,70849,7080/000/00پاالیش اصفهان406

56,78156,7810/000/00پاالیش اصفهان502

54,39354,3930/000/00پاالیش اصفهان503

269,999,83644,9816,1534,878سایر

 کل معامالت 

انرژی
619,520,21978,53517,07514,040

ارزش 

معامالت56 

درصد کاهش 

داشته است.

92,129,46617,9681,3811,381حالل

402

404

آیزوریسایکل115,978,0003,5802,0002,000آیزوریسایکل

متانول93,548,9177,8066,5414,781متانول

47,864,0004,2001,0001,000نفتا
سنگین
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 های سپرده کاالیی )زعفران و زیره سبز(و گواهی آتی گزارش هفتگی بازار

ریجی روند نزولی بازارشدن تد کاسته  

هزار تومانی و محدوده قیمتی  11تی کاسته شد، چرا که دالر همچنان در کانال آدر طی هفته گذشته کمی از فشار فروش در بازار 

  تعداد معامله گران، در این بازار 98تومن قرار گرفت. به طوری که تا پایان روز پنج شنبه هفته قبل، سی و یکم مرداد ماه 11600

و سه سررسید زعفران پوشال شهریور،  1398 شهریور، مهر و آبان زعفران نگین سررسید سه قرارداد را در قالب 1۵0هزار  329

میلیون ریال منعقد  630میلیارد و  4،89۷ اب برابربه ارزشی ، 98و دو سررسید زیره سبز تحویل شهریور و مهر  98مهر و آبان 

  ش داشته است.که نسبت به هفته گذشته کاه کردند

، بیشترین حجم معامالت را به خود اختصاص 98از بین تمام سررسید های موجود، قرارداد آتی زعفران نگین شهریور و آبان   

داده است. در این میان با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت قرارداد های آتی زعفران و کاهش قیمت نقدی این کاالی صادراتی 

سید های آتی نسبت به زیره سبز که فصل برداشت را پشت سر گذاشته است، بیشتر است. عالوه بر این، عمالً فشار فروش در سر

با توجه به عدم چشم انداز صادراتی مناسب زعفران و افزایش قاچاق این محصول و اضافه شدن انبار جدید به انبار های بورس 

ی اقدام می کند. از دیگر دالیل کاهش شدید زعفران از یک ماه گذشته کاال، خریدار با احتیاط بیشتری برای خرید آن در بازار آت

تا کنون، ورود آربیتراژگران بسیاری به آتی زعفران می باشد. به صورتی که با خرید گواهی زعفران و اخذ موقعیت فروش در بازار 

 آتی سبب کاهش قیمت ها می شوند.

 

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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ده ای نزدیکورود دیگر محصوالت کشاورزی به بورس کاال در آین  

سبز مورد معامله قرار می گیرد. با در نظر ظرف    ضر در بازار آتی کاال، دو کاالی زعفران و زیره  سب بازار     در حال حا ستر منا یت و ب

می گذرد و قرارداد   مشتتتقه با توجه به تجربه موفق قرارداد های آتی زعفران که بیش از یک ستتال از راه اندازی آن در بورس کاال

د ورود دیگر کاال ها  تیر ماه سال جاری وارد بازار مشتقه بورس کاالی ایران شده است، می توان شاه 1۷یره سبز که از های آتی ز

شیم. در   صی کاالیی راه     به این بازار با ص سه میز تخ سته به میزبانی بورس   چهل و یکمین جل سپرده پ  کاالی ایراناندازی گواهی 

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

کاالی ایران به بررستتی تحوالت و اقدامات  جلستته، اکبر میرزاپور ستترپرستتت واحد مدیریت توستتعه بازار فیزیکی بورس    در این

محصتتتوالت   از عرضتتته ایران کاالی پرداخت و گفت: هدف اول بورس    کشتتتاورزی شتتتده در حوزه معامالت محصتتتوالت  انجام 

مرحله بعد، استتتفاده از ابزارهای معامالتی نظیر بوده و در  استتتاندارد بازاررستتانی بهتر محصتتوالت با پذیرش انبارهای کشتتاورزی

وی در ادامه به بررسی   .اندازی شده است  سبز راه زیرهگواهی سپرده کاالیی است که تاکنون برای محصوالتی همچون زعفران و    

شاره به اینکه انتظار می     شت پسته اکبری و احمد آقا  وضعیت بازار پسته در ایران پرداخت و با ا شد، بر   رود حجم بردا یی بیشتر با

لزوم تدوین استانداردهای پسته مورد پذیرش بورس بر مبنای عمده تولید تاکید کرد و گفت: استانداردهای قبلی مبتنی بر عرضه     

سته  صورت برنامه  پ ستانداردها در  سته اکبری یا احمدآقایی      فندقی در بورس بود که این ا صوالتی همچون پ ضه مح ریزی برای عر

 .نگری قرار گیردباید مورد باز

شتند. قیمت گواه        سر گذا شت  سبتا با ثباتی رو پ سبز در   گواهی های کاالیی نیز با حمایت حقوقی های بازار هفته ای ن ی زیره 

ه است. گواهی   ریال رسید که نسبت به ابتدای هفته هزار تومان کاهش داشت    320،989آخرین روز معامالتی هفته قبل به قیمت 

ش     94،۵64ریال در ابتدای هفته به قیمت  93،9۵2قیمت زعفران نگین نیز از  سبی را دا سید که افزایش ن ست. قیمت   ریال ر ته ا

 4،1۷0،000مت ریال از ابتدای هفته به قی 4،204،۷24گواهی سکه رفاه با کاهش قیمت همراه بوده است به طوری که از قیمت  

 ریال کاهش پیدا کرد.

 

 به شرح زیر می باشد: 31/0۵/1398قرارداد ها آتی تا تاریخ  لیست قیمت های تسویه و ارزش معامالت

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

983،101 98زعفران نگین شهریور   671،980  494،30  

378،83 98زعفران نگین مهر  643،613  037،19  

0906،66 98زعفران نگین آبان  249،679  878،16  

070،49 98شهریور  زیره سبز  241،810،1  876،3  

024،17 98زیره سبز آبان   367،569  421،2  

 

 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%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
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%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
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%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
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 مشخصات قرارداد آتی زعفران

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

 گرم 100: قرارداد زهاندا
 با توجه به قیمت تسویه روز قبل (± %۵: حداکثر تا )نوسان دامنه

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

 برای هر قرارداد هزار تومان 320: نتضمی وجه
 16 یال 10و پنجشنبه  1۷ الی 10 چهارشنبه تا شنبه: معامله ساعت

 موقعیتتت خریتتد و موقعیتتت فروش         1000در هر نمتتاد : اشتتتختتاص حقیقی:         یق ی حق   یتعهتتد   تموقعیتت    مجتتاز  ستتتقف 
 در بازار موقعیت های تعهدی باز در آن نماد %10 تا افزایش قابل و  موقعیت در هر نماد معامالتی 1000اشخاص 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 قیمت تسویه روز قبل (± %۵: حداکثر تا )نوسان دامنه

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

 هزار تومان 4۵0: نتضمی وجه
 16 یال 10و پنجشنبه  1۷ الی 10 چهارشنبه تا شنبه: معامله ساعت
 در هر نماد معامالتی تیموقع 300در هر نماد :  یقیحق یتعهد تموقعی مجاز سقف
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 نگاهی به اخبار و شایعات

 بورسی

ای است که برای تولیدکنندگان چند هفته صنعت تایر درخصوص وضعیت تولیدکنندگان تایر گفت: مصطفی تنها سخنگوی انجمن

تامین مواد اولیه تمامی انواع تایرهای تولیدی با مشکل مواجه هستند؛ چرا که بانک مرکزی از تخصیص ارز به صنعت تایر خودداری 

وی افزود: تولیدکنندگان جهت دپوی  .را دچار اختالل کرده استکرده است. این بالتکلیفی در وضعیت تخصیص ارز، تولید تایر 

 و زمان گذشت با اولیه مواد برخی کیفی افت مواد اولیه تولید تایر برای بلند مدت، محدودیت هایی از جمله کمبود نقدینگی، 

اردات در حجم باال و ... دارند و از این رو، عدم و برای کافی فضای کمبود

ز دولتی اثر منفی خود را بر موجودی انبار شرکت ها تخصیص به موقع ار

نمایان کرده و کمبود برخی مواد اولیه، مشهود است. می بایست روند 

واردات مواد اولیه، مستمر باشد تا تولید هم بدون اختالل صورت بگیرد. 

بالتکلیفی در تخصیص ارز به صنعت تایر موجب شده بعضی 

ش دهند و بعضی تولیدکنندگان بزرگ تولیدکنندگان، حجم تولید را کاه

هم اقدام به واردات مواد اولیه با ارز آزاد می کنند تا خط تولید متوقف 

نشود. به هر حال نمی توان تولید را متوقف کرد و هم بازار تایر و هم 

واردات مواد اولیه را  وی در خاتمه تصریح کرد: مشکالت در تخصیص ارز، فقط .کارگران کارخانجات تولیدی را دچار تالطم کرد

ای در شرکت ها را هم با چالش مواجه کرده است. با این شرایط، حتی اگر طرح های مختل نکرده؛ بلکه اجرای طرح های توسعه

توسعه ای مربوط به افزایش ظرفیت صنعت تایر به بهره برداری برسند، برای تامین مواد اولیه مورد نیاز با چالش مواجه می شوند. 

این روند و بالتکلیفی تولیدکنندگان تایر در دریافت ارز دولتی، تولید تایر را وارد حاشیه زیان خواهد کرد و امیدواریم هر چه  تداوم

  .زودتر تدبیری اندیشیده شود

رضا شهرستانی عضو انجمن فوالد ایران درخصوص 

: با توجه گفتهای فوالدی بینی وضعیت شرکتپیش

صل سرما و احتمال وساز در فبه کاهش ساخت

کاهش تقاضای بعضی محصوالت فوالدی، احتماال 

در نیمه دوم سال فروش بعضی محصوالت فوالدی 

وی ادامه  .های فوالدی، درآمد کمتری شناسایی خواهند کرداز جمله فوالد ساختمانی و میلگرد و غیره کاهش داشته و شرکت

به دلیل سبد  شرکت فوالد مبارکه اصفهان توان گفتشی مواجه نیستند و میهای فوالدی، با چنین چالداد: محصوالتی مانند ورق

هایی که پتانسیل صادرات بخشی از شهرستانی افزود: عالوه بر این، شرکت .محصوالت خاص تر، دغدغه کاهش حجم فروش ندارد

یت برخوردارند؛ چراکه قیمت فوالد محصوالت خود را داشته باشند، نسبت به تولیدکنندگانی که فقط فروش داخلی دارند، از مز

درصد از محصوالت  30های جهانی باالتر است. شرکت فوالد خوزستان حدود شود، ولی قیمتداخلی توسط دولت مدیریت می

های جهانی گفت: با توجه بینی قیمتاین کارشناس صنعت فوالد در رابطه با پیش .کند و از این بابت، مزیت داردخود را صادر می

رسد قیمت ها در داخل چین، به نظر میگذاریشروع فاز دوم توسعه در کشورهای خاور دور و برنامه چین برای تمرکز سرمایه به



 

33 

 

ها در همین محدوده تثبیت خواهد شد. شهرستانی در جهانی محصوالت فوالدی در یکسال آینده کاهش جدی نداشته و قیمت

 خواهد شد.  میلیون تن فوالد 28تولید  موفق به 9۷احتماال صنعت فوالد در سال خاتمه گفت: با در نظر گرفتن کلیه شرایط، 

 شرکت این معارفه نشست حاشیه در سپاهان سازانغلتک شرکت مدیرعامل ذاکر، محمود

 است گریریخته سنگین فوق و سنگین قطعات تولیدی شرکت یک سازانغلتک: گفت

 از دهدمی نشان گذشته در شرکت رزومه. دهد می انجام هم ریزیشمش آن کنار در که

 1400 سال تا فساز برای ما اندازچشم. است شده برابر 2 تولید ظرفیت 9۷ تا 94 سال

 توسعه جدید، هایکوره نصب. برسانیم تن هزار 220 تا را تولید ظرفیت که است این

 آبرسانی وضعیت بهبود جرثقیل، نصب جدید، حرارتی هایکوره نصب گری،ریخته فضاهای

 در سپاهان سازیغلتک در که است اقداماتی جمله از جدید هایکوره برای برق خرید و

 .است پیگیری و انجام حال

 شربت نظیر محصوالتی که کرده اعالم و زده سازی شفاف( دتماد) داروپخش اولیه مواد تولید شرکت

 میلی 2 نورفین بوپرو قرص ، مگر میلی 40 متادون قرص ، گرم میلی 20 متادون قرص و کدین گایا

 را جاری سال کل فروش از %۵  شده یاد داروهای. است کرده اضافه خود محصوالت سبد به را گرم

 وقت اسرع در شده، بینی پیش فروش تحقق و بازار اقبال صورت در است ذکر شایان. دهند می تشکیل

 .شد خواهد رسانی اطالع سهامداران استحضار به کدال طریق از

وضعیت شرکت در حوزه درآمد و مصرف دیتا رو به رشد بوده و برنامه های  فت:سینا اسدی مدیر امور سهام ارتباطات سیار ایران گ

 2۷ماهه ابتدای امسال هم، درآمد عملیاتی شرکت  3مختلفی هم در زمینه مدیریت هزینه ها در دست اجرا است. کما اینکه در 

وی در خصوص شایعات مربوط به افزایش  .به مدت مشابه سال گذشته، رشد داشته استدرصد نسبت  1۷درصد و سود خالص 

پیشنهاد افزایش و اصالح نرخ خدمات مطرح شده و فعال در حال رایزنی با سازمان تنظیم مقررات رادیویی کرد: تعرفه مکالمات بیان 

هزار میلیارد تومانی شده  1۷بینی درآمد عملیاتی پیش وی افزود: در بودجه امسال .هستیم؛ اما هنوز نرخ ها تغییری نکرده است

و این درآمد، با شرایط و نرخ های فعلی بوده که به نظر می رسد محقق خواهد 

شد و در صورت افزایش نرخ احتمالی، همراه اول پتانسیل تحقق درآمد بیش از 

ارتباطات یکی از اتفاقات مثبت در حوزه  این میزان را دارد. اسدی در ادامه گفت:

و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات موبایلی، حرکت درآمدها از سمت مکالمات به 

حوزه دیتا است. شرکت ارتباطات سیار هم در حوزه درآمد ارایه خدمات اینترنت 

به مشتریان، که اتفاقا حاشیه سود باالتری هم نسبت به خدمات مکالمه دارد، 

های منتشرشده نیز این موضوع ارشرشد مناسبی داشته است. کماینکه در گز

سال آینده، پیش بینی تحقق درآمد یکصد  ۵های شرکت گفت: شرکت ارتباطات سیار برای وی در مورد سایر برنامه .مشهود است

کرده است. تمرکز بر گسترش خدمات در سرویس های سازمانی  "فعالیت اصلی"هزار میلیارد تومانی از محل سرویس های خارج از 

د ارایه خدمات از طریق شرکت های زیرمجموعه مثل مبین نت و نیز سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها و سرمایه گذاری مانن

های خطرپذیر، شرکت ارتباطات های خارج از فعالیت اصلی شرکت است. در حوزه سرمایه گذاریهای خطرپذیر از جمله فعالیت

گذاری گذاری های خطرپذیر، از طریق این شرکت انجام شود. سرمایهه که سرمایهکرد «حرکت اول» سیار اقدام به تاسیس شرکت

  .صورت گرفته است« حرکت اول»هم با همین منظور و از طریق شرکت  «آچاره» و «اوبار» بر اپلیکیشن های
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سرام آرا  عیشرکت صنا 2با اعالم خبر عرضه  نیصدر تام نگیعامل هلدریمد

گفت: شرکت  ،یدر سال جار هیبازار سرما و ذغالسنگ پرورده طبس در

 از دو شی( را به بEPS( درآمد هر سهم )کوی)تاص نیصدر تام یگذارهیسرما

صدر  یگذار هیگفت: شرکت سرمای مانسلی غالمرضا خواهد داد. شیبرابر افزا

شرکت در  نیدوم یبه عنوان پانصد و س یسال جار بهشتیدر ارد نیتام

 یفلز یهایدر بخش استخراج کان کوینماد تاصفهرست بازار دوم بورس با 

 یگذارهیسهم توسط شرکت سرما هر یتومان به ازا 220درج و با کشف 

 )شستا( عرضه شد.ی اجتماع نیتام

ها به بر ضرورت توجه بانک دیبرنامه و بودجه مجلس با تاک ونیسیعضو کم

موضوع  تیمراستا با توجه به اه نیدر ا یگفت: بانک مرکز ه،یسرما شیافزا

 نکهیا انیبا ب انیوسف. یابالغ کرده است یرا به شبکه بانک ییهابخشنامه

آنها  یهاییدارا یابیارز دیها، تجدبانک هیسرما شیافزا یراه برا نیآسانتر

 دیدرصد نداشته و با 10از  شیب یتجار تیاست، افزود: بانک ها امکان فعال

 .دهند شیخود را افزا هیسرما

 

 خودرو، ایران و سایپا هایپارکینگ کف در مانده خودروهای شدن جمع و باقیمانده قطعات تولید رایب کروز شرکت 

 خودروسازی هایشرکت و نشود متوقف سازقطعه بزرگ شرکت این در تولید تا داد کاهش را خود تابستانی تعطیالت

 .دهند انجام مشتریان به را خود تعهدات بتوانند

 


