
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 بورس ستارگان لیگ اختتامیه مراسم در ایران بیمه بورس کارگزاری از تقدیر
 

 سهامداری فرهنگ تقویت و حمایت هدف با بورس ستارگان لیگ مسابقات از دور سومین در که دارد افتخار ایران بیمه بورس کارگزاری

 .شد بورس لیگ مسابقات از دور این اصلی حامیان از یکی بازار این متقاضیان تشویق و ترغیب و

 سازمان ارشد مدیران حضور با بورس ستارگان لیگ مسابقات از دور سومین اختتامیه مراسم جاری سال ماه شهریور 5 شنبه سه روز در

 .شد برگزار ها کارگزاری برخی و سرمایه بازار ارکان بورس، رسانی اطالع ،شرکت بهادار اوراق بورس

 .داشتند نیزحضور ایران بیمه بورس کارگزاری کارشناسان و مدیران شد برگزار الزهرا دانشگاه در که اختتامیه این در

 

 
 این هایانت بهاداردر اوراق بورس سازمان رئیس محمدی شاپور دکتر

 بورس کارگزاری به لوح اهدای با برنده، های تیم معرفی از پس برنامه

 .کرد تقدیر مسابقه حامی عنوان به کارگزاری این عملکرد از ایران بیمه
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 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش
 

درصدی، به روند صعودی  4.71بت رشد نخستین هفته از ماه پایانی تابستان را در حالی پشت سر گذاشتیم که شاخص کل ضمن ث

خود تاکید کرد. مقایسه بازدهی بازارها از ابتدای سال جاری نشان از اختالف جدی بین رشد شاخص با مابقی بازارها دارد. بر 

ن میلیو 10اساس این گزارش، میانگین قیمت مسکن شهری در استان تهران در حالی ابتدای فروردین ماه به ازای هر متر مربع 

گیری رکود موجب شد تا بخشی میلیون تومان بالغ گردید اما شکل 13تومان بود که این رقم تا انتهای اردیبهشت ماه به بیش از 

میلیون تومانی برسد. بنابراین بازدهی  13از رشد محقق شده خنثی گردیده و میانگین نرخ مسکن در شهر تهران به کمتر از 

بازی در بازار ارز، عامل اصلی توقف روند بوده است.کاهش نرخ دالر و برچیده شدن سفته %25حدود  گذاران در این بازار درسرمایه

 صعودی قیمت مسکن بوده است.

شود و در نتیجه نرخ بازدهی پول در این بازار درصدی توسط بانک مرکزی کنترل می 15در حوزه بانکی، سود سپرده در سطوح 

بوده است. اما در بازار ارز شاهد بازدهی منفی هستیم؛ بطوریکه فعاالن این بازار از ابتدای  %7)از ابتدای سال تاکنون( حدود 

 15هزار تومانی تا محدوده  14اند. نرخ دالر در فروردین ماه از سطوح از سرمایه خود را از دست داده %20تاکنون  98فروردین 

زی سبب تعدیل نرخ ارز شد تا جایی که طی روزهای اخیر نرخ هر های بانک مرکهزار تومانی پیشروی کرد اما به مرور سیاست

 گرد داشت.هزار تومانی عقب 11دالر آمریکا تا کانال 

هزار واحدی آغاز کرد و  178را در ارتفاع  98در ادامه نگاهی به وضعیت بازار سرمایه خواهیم داشت. شاخص بورس تهران سال 

هزار واحدی قد کشیده است. بنابراین فعاالن این حوزه  278زنیم، دماسنج بازار تا ارتفاع می اکنون که این شماره از بولتن را قلم را

سال اخیر  2اند. عامل اصلی وضعیت فعلی، شکاف بین بازدهی بازار سرمایه با سایر رقبا طی بازدهی کسب کرده %56در حدود 

 سایر بازارها بوده است. تراز شدن با بوده است. در واقع رشد اخیر بازار در راستای هم
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از  یاریبسرو های پیشهای اخیر را دارد. طی هفتهای کماکان ظرفیت تداوم روند صعودی، با شتاب هفتهالبته برخی معتقدند تاالر شیشه

برخی معتقدند بازدهی جالب توجه بازار سرمایه  .شودیم دیسررس ،شدند گشایش یدرصد 20حدود  نرخ اب 97در سال که  یاسالهکی یهاسپرده

  باشد. یبانک ها و موسسات اعتبارتواند عاملی برای جذب بخشی از نقدینگی آزاد شده در طی یکسال اخیر، می

 

 ت ... در ادامه نگاهی به دالیل رشد بازار هفته اخیر خواهیم داش

رویداد با اهمیت مورد توجه قرار گرفت. رویداد نخست، خبر سفر ناگهانی محمد جواد  2بازار سرمایه در هفته گذشته تحت تاثیر 

 که است شده عنوان الیزه کاخ بیانیه دربیاریتز بود.  در هفت گروه اجالس حاشیه در فرانسهظریف وزیر امور خارجه کشورمان به 

نشینی نرخ ارز، احتمال گشایش در حوزه سیاسی را تقویت این وضعیت همزمان با عقب .دهدمی ادامه تهران با رایزنی به پاریس

 درخصوص هاییکرده است. هر چند که بعید است در کوتاه مدت گشایش بااهمیتی رخ دهد اما به هر جهت این روزها زمزمه

عامل دوم که نقش موثری در بهبود رسد. اضع اخیر به گوش مینشینی ایران از برخی موهای نفتی در قبال عقبکاهش تحریم

های در گزارش. بود هاماه شرکت عملکرد تولید و فروش مرداد انتشار گزارشمحور داشت، تقاضا به ویژه در سهام بزرگ و صادرات

هایی کنند، نشانهریزی میبودجه هایی که بر اساس دالرهای تولیدکننده محصوالت داخلی و چه در بنگاهمنتشر شده چه در شرکت

قرار بگیرد و فعاالن بازار مدنظر سهامداران ای که در این خصوص باید نکتهاز رکود رویت شد اما وضعیت بهتر از سطح انتظار بود. 

 های رکودی در اقتصاد جهانی وبه دلیل بروز ریسک صعودی شاخصتر از روند های بزرگاین است که فاصله گرفتن شرکت

 . به قوت خود باقیستکماکان  هااست که متاسفانه این نگرانی انعکاس آن در معادالت سهام

واکنش  انداز رکودی،از چشمهای مرتبط در سال جاری و به تبع آن محدود شدن تاثیرپذیری اما تکمیل پازل درآمدزایی شرکت

تر شدن فضای کسب و کار های ماهانه و روشنر گزارشهمین خصوص انتشادر .است کرده تعدیلفعاالن بازار سهام را اندکی 

گری الزم درخصوص سهام ارزنده و سهام داغ شده صورت بگیرد. اما نباید فراموش ست تا غربالا های بورسی فرصت مناسبیشرکت

خواهد انداخت و  تر را بر تمام این مسائلگیری بازارهای جهانی و سمت و سوی آن است که سایه بزرگکرد که در نهایت جهت

 است.  ها معطوف کردهها را به تحوالت داخلی شرکتهای جهانی مواد خام در مسیر نزولی، توجهعدم حرکت سریع قیمت

های هیجانی معناداری را به فراز و فرود احتمالی های جهانی باشد و واکنشهای قیمتالشعاع تکانهتواند کامال تحتموضوعی که می

بندی کرد که احتماال روند صعودی بازار ادامه خواهد در مجموع موارد مطروحه را اینگونه باید جمع .ها نشان دهدکامودیتی قیمت

به گذشته است؛  هیشب ندهیاست که آ نیدر بازار سهام قانون ارود به مرور از شتاب رشد بازار کاسته شود. داشت اما انتظار می

 جهشدالر موجب  متیرشد ق 91سال  در قابل تکرار است. زین ندهیشته رخ داده، در آکه در گذ یاست که اتفاقات نیفرض بر ا

بینی به تحوالت سیاسی و تجدید ارزیابی دارایی خوشدالر تمام شد،  متیاز ق یاما سال بعد از آن که رشد ناش شدشاخص کل 

های گذشته است. در برداری از تحوالت سالبورس تهران در حال الگو رسدینظر م بهها حفظ روند صعودی را رقم زد. شرکت

 ، سهامی نظیر خودرو، مپنا و مخابرات به شدت مورد توجه بودند ... !92و  91های های پایانی رشد سالماه

هزار تومان، به این نکته باید توجه داشت  11هزار تومانی به کانال  15با توجه به آرام گرفتن بازار ارز و سقوط دالر از کانال 

کم باید انتظارات را تعدیل کرد. مگر ! لذا کم ستین یو در تکرارشدنرو به اتمام بوده  بورس تهراناثرات رشد دالر بر که 

 اینکه تحول خاصی در بازارهای جهانی رخ دهد و باری دیگر قیمت فلزات و محصوالت پتروشیمی در مسیر رشد قرار بگیرند.
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 آنچه در بازار گذشت ...
 12.547 بت رشدبا ثطی هفته گذشته « شاخص بورس اوراق بهادار»رویم که می هفته دوم شهریور در شرایطی به مصاف معامالت

به لحاظ تکنیکی، شاخص پیشروی نمود.  واحدی 278.674 سطوحتا  واحدی 266.127درصد( از ارتفاع  4.71)معادل  واحدی

هزار واحدی پیشروی داشته باشد. البته هدف نهایی  290تواند تا سطوح هزار واحدی گذر کرده و در گام اول می 266کل از سد 

 هزار واحدی خواهد بود.  300انال ی کهادماسنج بازار، میانه

هزار  290شود یا خیر. به نظر محدوده اما در گام نخست باید دید آیا مقاومت کوتاه مدتی اشاره شده شکسته می

عاملی برای یک استراحت موقت در راستای تخلیه هیجان اندیکاتورها و اسیالتورها باشد. بنابراین شاید خرید 

 ریسک باشد. های بازار کمی پردر مثبت

بر اساس این . دهدهای بلند به روند صعودی خود ادامه میکماکان با گامکه  را داریم «وزنهم»شاخص ، در متغیر با اهمیت دیگر

واحدی پیشروی کرد. در نتیجه باید  76.915واحدی آغاز نمود و تا ارتفاع  72.125وزن کار خود را در ارتفاع گزارش، شاخص هم

داشته  Ifexای به و در انتها اشاره درصد( بوده است. 6.64واحد )معادل  4.790وزن در این هفته برابر با اخص همگفت بازدهی ش

واحدی آغاز به  3.579. فرابورس ایران در حالی با رقم ها داشته استکه طی هفته گذشته رفتار همسانی با سایر شاخص باشیم

نخست در هفته  Ifexواحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت بازدهی  3.710کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع 

 درصد( بوده است.   3.66واحد )معادل  131 شهریور ماه

 

 پیش بینی بازار:
ر چند ای را به نمایش گذاشت؛ هبورس تهران هفته گذشته رشد مقتدرانه رسیم.بینی بازار میاما به بخش اصلی بولتن یعنی پیش

اندازهای که در روزهای یکشنبه و چهارشنبه به دلیل اختالل در سامانه معامالت و همچنین ابالغ قوانین جدید بازار پایه، دست

هزار واحدی شاخص توام با افزایش ارزش معامالت نشان از ورود نقدینگی  12موقت را شاهد بودیم اما در مجموع جهش بیش 

 تازه نفس به بازار دارد.

هزار واحدی شاخص کل و همچنین کاهش نگرانی نسبت به رکود در وضعیت اقتصادی،  266نابراین با توجه به شکست مقاومت ب 

رو بازار مثبتی را داشته باشیم. با این حال به این نکته باید توجه داشت که به دلیل آغاز ماه محرم رود برای هفته پیشانتظار می

 های بازار فشار عرضه باال باشد.های اخیر، احتماال در مثبتها طی هفتهو همچنین رشد 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

 9.351بازار بورس و فرابورس رقمی بالغ بر  2ت خرد هفته گذشته در کنید، ارزش معامالمطابق با جداولی که در باال مشاهده می

میلیارد تومانی )میانگین ارزش  1.870میلیارد تومان بوده است. اگر این رقم را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به عدد 

رشد ماه،  مرداد پایانیارد ریالی هفته میلی 1.403رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معامالت روزانه معامالت روزانه( می

  !! دهددرصدی را نشان می 33 جالب توجه

های جدید، نیاز به ورود نقدینگی بیشتر و ثبات ارزش معامالت در بولتن شماره اخیر به این نکته اشاره شد که بازار برای ثبت قله

شد بازار هفته گذشته، ورود نقدینگی زیر سایه اخبار مثبت میلیارد تومانی دارد. در واقع عامل اصلی ر 1.500در سطوح بیش از 

توان روند صعودی ها بوده است. بنابراین تا مادامی که ارزش معامالت در این سطوح باقی بماند، میسیاسی و گزارش ماهانه شرکت

 «دی»هایی نظیر و تک سهم «یپتروشیم»،  «اساسیفلزات»، « بانکداری»صنعت  3طی هفته گذشته، میان مدتی را انتظار داشت. 

 بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. « رمپنا»و « خودرو»، « حفارس»، « سمگا»، 
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 مجله خبری

  سیاسی

داریم که ای وزیر امور خارجه کشورمان گفت: امکان بازگشت ایاالت متحده به میز مذاکره هرگز غیر محتمل تصور نشده است. ما میز مذاکره

 خیلی وقت است که وجود دارد و ایاالت متحده آمریکا خود میز مذاکره را ترک کرده است. ظریف گفت: اگر ایران به این باور برسد که اروپا

 کند.ای را آغاز کند، تهران نیز کاهش تعهدات برجامی خود را متوقف میتواند اجرای تعهدات خود در توافق هستهمی

 
 راستای در ایران فعال دیپلماسی: نوشت رتوئیت در ظریف

 هفت گروه اجالس حاشیه در. دارد ادامه سازنده، تعامل تحقق

 دریان لو ایو ژان با فشرده وگوهاییگفت از پس بیاریتز، در

 ماکرون امانوئل با فرانسه، دارایی وزیر و[ فرانسه خارجه وزیر]

 توجیهی جلسه سپس. کردم دیدار[ فرانسه جمهوررئیس]

 دشوار رو پیش مسیر. داشتیم آلمان و انگلستان برای مشترکی

 جمهوریریاست دفتر .ارزدمی کردنش امتحان به اما است،

 با کشور این خارجه وزیر و جمهوررئیس مذاکرات فرانسه،

 شده عنوان الیزه کاخ بیانیه در. کرد ارزیابی «مثبت» را ظریف

 .دهدمی ادامه تهران با رایزنی به پاریس که است

امانوئل ماکرون که به همراه دونالد ترامپ در کنفرانس خبری در حاشیه سران کشورهای گروه هفت سخنرانی می کرد، گفت: من 

های آینده بین آقای ترامپ رسیم. بنابراین امیدوارم بتوانیم در هفتهام اگر با ترامپ مالقات کند به یک توافق میبه روحانی گفته

خواهم محتاط باشم می. های زیادی رد و بدل شده استهای گذشته پیامو خودم مالقاتی داشته باشیم. در هفتهو آقای روحانی 

ولی فکر کنم به راه حل مناسبی برسیم. آقای ماکرون همچنین گفت: با رئیس جمهور آمریکا موافق است که ایران نباید هیچگاه 

در ای دست پیدا کند. او همچنین گفت به سالح هسته

زمینه بحران ایران هنوز پیشرفتی حاصل نشده اما برخی 

جمهور فرانسه اند. رئیسپیشرفت داشته "فنی"های جنبه

کامالً  گفت: مفادی که باید در موردشان گفتگو شود،

 ای که ما به آنمشخص است؛ همان مفاد توافق هسته

JCPOA) گوییم. این توافق البته برجام( می

کنندگان فرانسوی نیز در آن مذاکره هایی داشت وکاستی

زمان برای امضای برجام بیش از دیگران سختگیری 

های برجام در مورد آن تردید داشت. اکنون هدف اصلی ما این است که اجازه ندهیم ایران به کردند. فرانسه بیش از سایر طرفمی

ای جدید با ایران منعقد خواهیم یک توافق هستهمی. دها در منطقه شدت گیرای دست پیدا کند و نگذاریم که تنشسالح هسته

ای های هستهتر نیاز داریم که به ما اجازه دهد بر سایتجمهور ترامپ صراحتاً اعالم کرده است که ما به توافقی طوالنیکنیم. رئیس

 .خود دست یابیم های امنیتیتر برای تأمین خواستهما باید به توافقی گسترده بیشتری در ایران نظارت کنیم.
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 بعد از  وقبل  فیظر یبا آقا :درخصوص سفر روز یکشنبه وزیر امور خارجه کشورمان به فرانسه گفت جمهور سییر

اقدام و کارمان را  دیما با نباشم، ای میدرصد موفق باش 100 میبرو یممکن است راه. میدر ارتباط بودبه فرانسه سفر 

تالشمان  دیدرصد هم هست با 20 ای 10 تیدرصد بلکه احتمال موفق 90نه  تیکه احتمال موفق ییآنجا م،یانجام ده

 تامین ملی منافع مالقاتی با بدانیم اگر :روحانی گفت .میها را از دست بدهفرصت دیجلو و نبا میو برو میرا انجام ده

 کرد!! نخواهیم دریغ شود،می آبادتر کشور و

 با من صحبت کرده بود و من به او گفتم که  فیدعوت از ظر یبرا لشیکرون درباره تماام :گفت کایآمر جمهورسیرئ

خواهان  کار زود است. نیا یکنم، چراکه هنوز برا دارید رانیامورخارجه ا ریبا وز خواهمینم کار را انجام دهد. نیا

بار  خواهمیم .میستیکشور ن نینظام در ا رییو به دنبال تغ فیضع رانیا کینه  م،یهست "یخوب و قو رانیا" کی

استفاده  سمیترور یمال نیتام یکه دولت اوباما به آنها داده است، برا یکشور از پول نیرا ثروتمند کنم اما ا رانیا گرید

 باشد. یاقدرت هسته کی دینبا رانیا .کندیم

 اقتصادی
به عدد  98 ای در مرداد ماهنرخ تورم نقطه به نقل از مرکز آمار،

ای، درصد تغییر عدد ر از نرخ تورم نقطهدرصد رسید. منظو 41.6

های شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. یعنی خانوار

برای خرید  97درصد بیشتر از مرداد  41.6کشور به طور میانگین 

نرخ تورم  .اندهزینه کرده  «ها و خدمات یکسانمجموعه کاال»یک 

واحد درصد کاهش  6.4در مقایسه با ماه قبل  98ای مرداد ماه نقطه

 0.6به  98یافته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد 

درصد  نرخ تورم ساالنه،واحد درصد کاهش داشته است. منظور از  2.2درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، 

گین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم ساالنه مرداد تغییر میان

 .دهدواحد درصد افزایش نشان می 1.8درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل،  42.2های کشور به برای خانوار 98ماه 

 یثبات نسب به اخیرماه  3 – 2 یخود نوشت: ط نستاگرامیصفحه ا در ،یعبدالناصر همت

نرخ تورم  یجیو از کاهش تدر اشاره کردمبازارها،  ریحاکم در بازار ارز و به تبع آن در سا

 نه،یزم نیا در کردم. ادیحرکت به سمت ثبات  یهانهماهانه و نقطه به نقطه، به عنوان نشا

و  هامتیکاهش ق ایتوقف  یه معناثبات بازار قطعا ب -1 دهم: حیتوض دیچند نکته را با

و صرفا شکست فشار  ستیجامعه، ن نیمتوسط و پائ یبر طبقات درآمد یرفع فشار اقتصاد

از اقشار با درآمد ثابت و  تی. لذا حمادهدیبه اهدافش را نشان م لیدر ن کا،یآمر یحداکثر

به بهبود  دیام دولت، یهایزیردر کنار برنامه -2 شود. یریگ یپ تیبا جد یستیبا نییپا

به شدت نسبت  رسد،یم یمل دیرونق تول یاخبار واصله از گوشه و کنار کشور در تالش برا زیو ن دکنندگانیکه در تول یبا توجه به عزم ط،یشرا

از همه صادرات مهمتر  و ینفت یهافرآورده از صادرات نفت و یناش یارز یدرآمدها شیافزا یها براتالش -3 است. افتهی یفزون شیماه پ 6به 

فاصله گرفتن از اشتباه خود و از همه مهمتر ،  یبرا م،یهمراه با تحر یتالش کشورها -4 مختلف در حال گسترش است. یهابه روش یرنفتیغ

ت در صحنه مقاوم رانیمردم ا یروزیاست از پ یمهم یهاگنالیمذاکره، س رشیجهت پذ ران،یا تیکسب رضا یبرا شنهادها،یاز پ یارائه برخ

 در منطقه. اشییقدرت نما زیو ن یاقتصاد
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 بازارهای جهانی
 

 

های اخیر موقتا به ساحل آرامش رسیدند؛ هر چند که کماکان گارد نزولی در بازار وجود دارد. بازارهای جهانی پس از افت هفته

به دستیابی به یک توافق  چین در تمایل خود نسبت: ترامپ اعالم کردپس از اعمال تعرفه دو کشور آمریکا و چین علیه یکدیگر، 

مریکا از طریق مذاکراتی آتجاری صادق است. پیشتر نخست وزیر چین گفته بود این کشور خواهان حل و فصل اختالفات تجاری با 

ها در مورد شدت گرفتن جنگ تجاری بار دیگر باال گرفت. وزارت خارجه چین اعالم کرد نگرانی طی روزهای اخیراما  .است« آرام»

چ اطالعی در مورد مذاکرات تجاری تلفنی اخیر بین دو کشور ندارد و امیدوار است واشنگتن با متوقف ساختن اعمال اشتباه که هی

 %30 به %25 از چینی را کاالی دالر میلیارد 250 به روی گمرکی اخیرا تعرفه . آمریکاخود شرایط را برای مذاکرات مهیا سازد

 %10 به %5 از آمریکایی را کاالی دالر میلیارد 300 روی به گمرکی جویانه، تعرفهاقدامی تالفیها نیز در افزایش داده است. چینی

 اند.افزایش داده

 نفت

به نقل از رویترز، پس نوسانی را پشت سر گذاشتند. های نفتی هفته کمشاخص

از آن که آمارها نشان داد که میزان ذخایر نفت خام آمریکا بیش از حد انتظار 

های ناشی از کاهش رشد اقتصاد جهانی به یافته و بخشی از نگرانی کاهش

در حالی  .یافتافزایش  اندکیدلیل جنگ تجاری را کاهش داده، قیمت نفت 

که میزان واردات نفت به آمریکا کاهش یافته است، بر اساس گزارش انستیتوی 

یلیون م 11.1نفت این کشور، در هفته گذشته میزان ذخایر نفت خام آمریکا 

میلیون  2بشکه افت داشت. این در حالی است که تحلیلگران انتظار کاهش تنها 

هایی در مورد تأثیر منفی همچنان نگرانی، وجوداین با  .کشیدندبشکه ای را می

 . مریکا و چین بر رشد اقتصاد جهانی وجود دارد و این مسئله مانع رشد قیمت نفت شده استآجنگ تجاری 

08/60/98 02/06/98 نام مواد هفتگی تغییر   

0.0% 59.1 59.1 نفت  

-%0.4 1521 1527 طال  

-%4.5 382 400 بیلت  

0.3% 5652 5633 مس  

-%1.2 2219 2245 روی  

-%0.7 1756 1769 آلومینیوم  

1.2% 86 85 سنگ آهن  

-%1.7 2028 2064 سرب  

-%0.4 225 226 متانول  

0.8% 259 257 اوره  
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 ن آهسنگ –فوالد 

 روندی آهن،سنگ قیمت افت تبع به فوالد قیمت جهانی شاخص 

 5 آهن، افزایشکند. ریشه افت قیمت سنگمی طی نزولی را

 0.82 چین، کاهش کاالی به روی گمرکی تعرفه درصدی

 بود دالر هر ازای به 7.15 مرز از آن عبور و یوان درصدی ارزش

شده  تقاضا افت و چین به آهنسنگ واردات شدن گران باعث که

 و چین بنادر در آهنسنگ قیمت اختالف ،است. بر این اساس

 دالر 12 محدوده به و باال گرفته هاکشتی بروی حمل آهنسنگ

 گرانتر دالر 12 بنادر در آهنسنگ قیمت واقع است. در رسیده

 زیرا هستند، کشتی بار خرید به حاضر کمتری تجار و است

مدت، افت  کوتاه در و کرده حفظ را آهنسنگ قیمت بر فشار موضوع این دارد. زیادی ریسک و بوده نامشخص آینده وضعیت

های آهن و کاهش بهای تمام شده فوالد( برای شرکتقیمت بیشتر دور از ذهن نیست. تداوم وضعیت فعلی )افت قیمت سنگ

دنیا کاهش  فوالد تولید ت. از طرف دیگر، شتابتولیدکننده فوالدی، موجب افت نرخ محصوالتی نظیر بیلت، میلگرد و ورق شده اس

 شد. بر اساس این گزارش، تولید منتشر فوالد جهانی انجمن توسط جوالی ماه در دنیا فوالد تولید عملکرد یافته است. گزارش

 ماهه، کمتر بوده است.  7درصدی تولید دوره  9رشد داشته که نسبت به رشد  %5 جوالی ماه در چین فوالد

 

 نقره –طال 

 خارجی ارز و طال ذخایر که داد گزارش روسیه مرکزی بانک 

 و یافته افزایش دالر میلیارد 1.3 هفته یک طی کشور این

 هایدارایی اخیرا روسیه .است رسیده دالر میلیارد 528.4 به

 رقم شودمی بینیپیش و کرده تقویت را خود المللیبین

 به 2021 تا و یابد افزایش همچنان کشور این هایدارایی

 در آمریکا JPMorgan بانک .برسد دالر میلیارد 591

 سبد در طال سهم که کرد توصیه خود مشتریان به گزارشی

 به دالر سد از و داده افزایش %5 حداقل به را خود پورتفوی

 ارزش افت یک معرض در جهانی اقتصاد تحوالت از ناشی دالر این بانک، نظر طبق! بکاهند دنیا اقتصادی کشور 10 ارزهای نفع

 دارد. قرار توجه قابل
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 هابررسی گزارش عملکرد شرکت
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 تحلیل بنیادی

 بررسی وضعیت شرکت پتروشیمی زاگرس

 

 معرفی

 148344با نام شرکت کاالآوران پتروشیمی تأسیس و تحت شماره  3/12/1377شرکت پتروشیمی زاگرس )سهامی عام( در تاریخ 

مجمع عمومی  7/3/1379تها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و به موجب صورتجلسه مورخه در اداره ثبت شرک

نـام شـرکت از پتروشـیمی کـاالآوران بـه پتروشـیمی زاگـرس )سـهامی خـاص( تغییـر نمود. الزم به ذکر است شـرکت العاده، فوق

هامی عـام تبـدیل گردیـد و بـه اسـتناد مجــوز شــماره از سـهامی خـاص بـه سـ 1390طـی مراحـل قـانونی در سـال 

در فرابــورس )ســی و هفتمــین نمــاد معــامالتی ( پذیرفتــه شــده اســت . شــرکت در حال 26/2/1390مــورخ 10861

 . حاضر بعنوان واحد وابسته شرکت گروه گسترش نفت وگاز پارسیان )سهامی عام ( می باشد

میلیون تن بوده 38/146،ظرفیت اسمی تولید متانول جهان بالغ بر  2019درسال  ، MMSAمنتشره توسط موسسه طبق آمار موجود

میلیون تن می باشد که در شرایط  36/27میلیون تن و تجارت جهانی آن حدود  95/97است تولید و مصرف جهانی متانول بالغ بر 

درصد تجارت  5/24درصد تولید و 8/6درصد کل ظرفیت اسمی و 6/4 میلیون تن است که 7/6فعلی کشور ، توان تولید متانول

درصد تجارت  12درصد متانول ایران و  2/49دهد. شرکت پتروشیمی زاگرس توانایی تولید قریب به متانول جهان را پوشش می

 .باشد و در بین شرکتهای فعال در این صنعت درکشور در رده اول قرار داردجهانی متانول را دارا می

 

 ترکیب سهامداران

 باشد:به شرح زیر می 98مرداد ماه  29آخرین ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ 

 میلیون -تعداد سهام نام سهامدار
درصد 

 سهام

 %37.77 814 شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

 %22.55 486 شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

 %19.81 427 شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه

 %17.68 381 شرکت الیاف صنعتی شیمی مروارید

 %2.18 47 شرکت صنعت مروارید

 %100 2،155 جمع کل
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 (97ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصوالت )بر اساس فروش سال 
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 98-97های روند مبلغ فروش شرکت سال

 

 ترکیب بهای تمام شده

 

باشد که بعد از اضافه شدن بخار و دی اکسید کربن در عمل ریفرمینگ گاز سنتز مواد مستقیم مصرفی شرکت گاز طبیعی می

 شود.شود طی عمل خالص سازی متانول تولید میفشرده می

 عملکرد ترازنامه ای شرکت رسیبر

 91دی سود انباشته نهایتا به افزایش درص 104درصدی داشته است. همچنین رشد  83رشد  97دارایی های شرکت طی سال 

درصدی حقوق صاحبان سهام شده است و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. بدهی های شرکت روند افزایشی 

 درصدی داشته است. 23داشته و در این سال رشدی 
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 92-97روند حاشیه سود شرکت طی سال های 

 98ماهه  3 1397 97ماهه  6 1396 1395 

%52 ای تمام شده به فروشبه  43%  29%  40%  33%  

%30 سود عملیاتی به فروش  44%  59%  47%  64%  

%30 سود خالص به فروش  44%  63%  51%  74%  

 

 بینی کارشناسی سودپیش

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

ن در میزان فروش، میزان فروش شــرکت بر اســاس عملکرد چند ماه اخیر شــرکت برآورد گردیده اســت. دلیل این امر و  همچنی

سوی                 صنایع فلزی ایران، از  شدن تحریم ها و اعمال تحریم بر  سخت تر  صادراتی متانول،  سبت به فروش  سیت ن سا صا ح صو خ

 آمریکا بوده است.

ریال  115000و میانگین نرخ دالر صادراتی برابر با  99دالر برای سال  270و  98برای سال  دالر 260نرخ جهانی متانول برابر با 

 درصد فرض شده است. 20، 99و نرخ تورم برای تحلیلی 
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تایم فریم هفتگی: –نمای تکنیکی پتروشیمی زاگرس )کاوه(   

مذکور به نقاطی که بازار واکنش خوبی به آن و انتقال موازی خط  Bبه  Aدر سهام شرکت پتروشیمی زاگرس، با اتصال نقطه 

کنید، اکنون زاگرس در یک قدمی باند چهارم نشان داده، روند حرکتی سهم را کانالیزه نمودیم. مطابق با تصویری که مشاهده می

های ر نماید، قیمتریالی( قرار گرفته است. بنابراین چنانچه این سهم بتواند از سد مذکور عبو 75.000ترسیم شده )محدوده قیمتی 

های فعلی را گرانی که قصد ورود به سهم در قیمتریال اهداف بعدی زاگرس خواهند بود. معامله 146.000ریال و  102.000

 ریالی را به عنوان حد زیان برگزینند.  60.000دارند، باید محدوده 
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نعتیص رینگ کاالبورس 1398ماه سال  اول شهریورگزارش معامالت هفته   

 رینگ صنعتی 

هفته گذشته رینگ صنعتی در حالی برگزار شد که تنها بر روی نه محصول در این رینگ رقابت صورت گرفت و سایر محصوالت          

شدند؛ که البته   صفهان بودند.این در حالی بود که کاهش        4به قیمت پایه معامله  صوالت فوالد مبارکه ا صول رقابتی نیز مح مح

شته تقاضا را به صورت معناداری کاهش داده بود و اکثر تقاضا کنندگان به جز خریداران محصوالت فوالد       قیمت دالر در هفته گذ

 مبارکه خرید را به هفته های بعد موکول کردند.

ضه ب  06/06/98 شنبه چهاربه  یدر هفته منته خورد که  بورس کاال رقم  یصنعت  نگیتن از انواع فلزات در ر 279.989از  شیعر

تن  160.168که تن بود  223.877معامله شــد  یدر تاالر صــنعت تایکه نها یالبته رقمهفته قبل بود،  بیشــتر ازن ت 153.126

     روبرو گشت. تن  339.359 یی معادل با و با تقاضااز هفته قبل بود بیشتر 

بدون حتی رقم  ینکه ا؛ بود فوالدیتن محصوالت   249.629 در هفته گذشته مربوط به  یصنعت  نگیحجم عرضه در ر  نیشتر یب

 درصد رشد داشته است. 18نسبت به هفته قبل حدود در نظر گرفتم حجم عرضه ورق فوالد مبارکه اصفهان 

  ،زنجان یسازند رو ، یانهخاورم یرو یعتوسعه صنا  ، یرانیانا یرو یعگسترش صنا   یتن شمش رو  1.140 هفته ینا یدر بخش رو

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

 نینســبت تقاضــا را در ب نیشــترینســبت به عرضــه، ب یبرابر  4ی با تقاضــا  آهن و فوالد ارفع 5SP(150*150شــمش بلوم )

شده ا     ضه  صوالت عر شت. رده بعد  نیمح ضه     یهفته دا ضا به عر سبت تقا صفهان  18تا  14 یرآهنتبه  مربوطنیز  ن با   ذوب آهن ا

 بوده است. برابری   52/2نسبت 

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشته است. 25 فوالد مبارکه اصفهان با Bورق سرد 
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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

HB19/09-40,42249,80023/20فوالد مبارکه اصفهان

HC18/67-40,42249,31922/01فوالد مبارکه اصفهان

CB46,16057,66324/920/43فوالد مبارکه اصفهان

G80,24680,2460/00فوالد مبارکه اصفهان

T127,822151,24818/33فوالد مبارکه اصفهان

**صنعت تجارت پردیس آذربایجان

**مجتمع فوالد خراسان

31,79533,5655/570/00فوالد خوزستان

31,79534,0697/150/00آهن و فوالد ارفع

**فوالد کاوه جنوب کیش

36,83140,2989/41ذوب آهن اصفهانتیرآهن

36,55236,7460/53ذوب آهن اصفهان

**فوالد آذربایجان

1/70-37,10937,1090/00مجتمع فوالد خراسان

1/20-*36,923فوالد کاوه اروند

0/70-37,10937,1090/00فوالد روهینا جنوب

2/19-36,92436,9240/00پرشین فوالد آریا

1/70-37,10937,1090/00تولیدی فوالد سپید فراب کویر
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد 

بافق
37,109*-1/70

0/84-217,392217,3920/00آلومینیوم ایران

**آلومینیوم المهدی

**آلومینیوم هرمز جنوب

**آلومینیوم ایرانبیلت

1/47-641,406641,4060/00ملی مسکاتد

1/46-663,917663,9170/00ملی مس

1/46-663,917663,9170/00گیل راد شمال

1/46-663,917663,9170/00دنیای مس کاشان

**صنایع مس کاوه

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
11,580,806,965279,989339,359223,877

ارزش معامالت 

129  درصد 
افزایش داشته 

است.

153,439

591,306,2404,0003,0802,720

ورق

1,279,504,00038,00085,000شمش

8,222,649,279153,439187,569

مس
مفتول

آلومینیوم
شمش 

مقاطع مختلف

1,063,045,34658,19060,83028,138میلگرد/تیرآهن
سبد میلگرد

38,000

301,121,18025,0002,7601,460
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 رینگ پلیمری

نرخ دالر نیمایی با   03/06/1398های اعالمی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ        تدر قیم

شته با قیمت      7/1 سبت به هفته گذ صد کاهش قیمت ن شینی نرخ دالر نیمایی در هفته   111.533در شد. عقب ن های  ریال اعالم 

عادل               تهای جهانی مجدداً قیم     متوالی، در کنار کاهش قیمت    یانگین نرخ دالر نیمایی م به م با توجه  یه را کاهش داد.  پا های 

 10/06/1398های اعالمی پایه در روز یکشنبه مورخ  ، انتظار کاهش مجدد قیمت06/06/1398ریال تا روز چهارشنبه   110.929

های پایه منجر به کاهش قیمتهای آتی شــده اســت. را داریم و همین امر ســبب تردید خریداران و موکول کردن خرید به هفته

ضا و ارزش معامالت در هفته     کاهش قیمت سبب کاهش تقا شد و همین امر  شد.   های مواد پلیمری در بازار آزاد نیز  های متوالی 

ــتروژن   ــنگین اکس ــترین کاهش قیمت مربوط به پلی اتیلن س ــد و کمترین کاهش مربوط به اکریلونیتریل  6 با PE80بیش درص

 باشد.درصد کاهش برابر با کاهش نرخ دالر می 7/1و استایرن بوتادین معادل  0150بوتادین استایرن

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

 

 

 در نمودار زیر میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت در رینگ پلیمری نشان داده شده است.
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در رینگ پلیمریمیزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت 
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شت  ضه به ترتیب در حدود    در هفته گذ ضا، حجم معامله و عر صد کاهش یافت و تنها   3/1و  3/4، 8/3ه حجم تقا صد از    18در در

ــه ــد، و خریداران همچنان با امید به کاهش قیمت           عرضـ دهند خریدهای خود را به     های پایه ترجیح می   های موجود معامله شـ

 های آتی موکول کنند.هفته

 میان محصوالت پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است. بیشترین نسبت تقاضا به عرضه در

 

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

 درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی محصول

 25 124,254 شرکت صنعتی نوید زر شیمی ZR230Cپلی پروپیلن شیمیایی 

200پلی استایرن انبساطی   22 120,754 پتروشیمی تبریز 

 17 124,254 شرکت صنعتی نوید زر شیمی ZB332C پلی پروپیلن شیمیایی 

7240پلی استایرن مقاوم   10 122,716 پتروشیمی تبریز 

 7 124,254 پتروشیمی رجال RG3212Eپلی پروپیلن شیمیایی 

 6 124,254 شرکت پلی پروپیلن جم EP548Rپلی پروپیلن شیمیایی 

 5 118,774 پتروشیمی شهید تندگویان BG821پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

گرید طبیعی - 50اکریلونیتریل بوتادین استایرن   5 138,473 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 

 

پتروشــیمی   ZB332Cو  ZR230های شــیمیایی به ترتیب مربوط به در روز دوشــنبه بیشــترین درصــد رقابت در میان پروپیلن

صد رقابت و در میان پروپیلن 17و  25  شیمی با زرنوید ساجی در سیار جزئی     SF060تنها  های ن شیمی پلی نار با رقابت ب پترو

شد و مابقی پروپیلن  شدند.   معامله  ساجی با قیمت پایه خریداری  سه  های ن شامل      در روز  صوالت رقابتی در این رینگ  شنبه مح

ساطی    ستایرن انب ستایرن مقاوم   200پلی ا شیمی تبریز، پلی ا شیمی تبریز و پلی اتیلن ترفتاالت  7240پترو  BG821بطری  پترو

ــت که در گریدهای   ــیمی تندگویان بوده، این درحالیس ــتا یپلپتروش ــنگ لنیات یپلو  MP08 یمعمول رنیاس   BL3 یباد نیس

 ای صورت نگرفته است.پتروشیمی امیرکبیر معامله

 نسبت تقاضا بر عرضه قیمت پایه پتروشیمی محصول

6/4 118,774 پتروشیمی شهید تندگویان BG821پلی اتیلن ترفتاالت بطری   

200پلی استایرن انبساطی  6/4 120,754 پتروشیمی تبریز   

 4 124,254 شرکت صنعتی نوید زر شیمی ZR230C پلی پروپیلن شیمیایی 

6/2 111,281 پتروشیمی شهید تندگویان BG735پلی اتیلن ترفتاالت بطری   

گرید  - 50اکریلونیتریل بوتادین استایرن 

 طبیعی
4/2 138,473 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر  

2/2 124,254 شرکت پلی پروپیلن جم EP548Rپلی پروپیلن شیمیایی   
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  ینگ شیمیاییر

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

 

درصد، منواتیلن گالیکول و ایزوبوتانول  26عرضه شده توسط پتروشیمی کارون با  خالص یزوسیاناتا ید یلفن ید یلنمت محصوالت

درصد رقابت در رینگ شیمیایی رقابت قیمتی داشت و  2/1درصد و اسید ترفتالیک پتروشیمی تندگویان با  4/1و  8شازند با 

 روی قیمت پایه معامله شدند. در رینگ شیمیایی شاهد افزایش حجم معامالت و ارزش معامالت بودیم. مابقی محصوالت بر

 

  های نفتیرینگ فرآورده

 

میلیون ریال ثبت شد. با تثبیت قیمت پایه وکیوم باتوم ارزش  5.305984ارزش معامالتی معادل های نفتی در رینگ فرآورده

ریال  24.716اصفهان با قیمت پایه نفت  یشپاالافته است. وکیوم باتوم عرضه شده توسط معامالت و حجم معامالت افزایش ی

 بیشترین حجم تقاضا را داشته است. 

45789

22824 21098

51391

27063 24589

عرضه تقاضا حجم معامله
0
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20000
30000
40000
50000
60000

در رینگ شیمیاییمیزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت 

مرداد30تا 26 شهریور6تا 2
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وکیوم باتوممیزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت
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 رینگ صادراتی

 

 با تثبیت قیمت وکیوم باتوم رینگ صادراتی مجددا رونق گرفت و ارزش معامالت و حجم معامالت افزایش یافت.

 

 

 

 رینگ کشاورزی

 ای در رینگ کشاورزی نداشتیم.ته هیچ عرضهگذشدر طول هفته 

 

 

 

 

 یانرژ

شرکت  یعتن گاز ما 36.053  یتتن محصول بود که در نها 418.577شاهد عرضه  یبورس انرژ یصادرات ینگدر هفته گذشته ر

نفت ستون، ، اصفهان،آبادان، شازند و بندرعباس، برش سنگین، بنزین و گازوییل گتروشیمی بییزتبر ، فارس یجنفت ستاره خل

 رینگ مورد معامله قرار گرفت. یندر اپاالیش نفت اصفهان 402و حالل  یرانا ینفت یپخش فرآورده ها یشرکت مل (یلگاز)گازوئ

 ینگدر ر یرانا ینفت یپخش فرآورده ها یشرکت مل 87و  95 ، 91اکتان  ینتن بنز 13.000شاهد عرضه  ینهفته همچن این

 ن  مورد معامله قرار گرفت.تن آ 6.500که  یمالملل بود ینب

128880
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در رینگ صادراتیمیزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت

شهریور6تا2
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شودیارائه م یلبه شرح ذ1398ماه سال  اول شهریوردر 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
47,33147,3310/00پاالیش نفت بندرعباس

0/25-*47,744پاالیش نفت آبادان

*47,331پاالیش نفت شیراز

1/11-*47,331پاالیش نفت تهران

5/28-18,09019,4097/29پتروشیمی شیراز

**پتروشیمی فن آوران

5/28-18,09018,0900/00پتروشیمی زاگرس

5/28-*18,090 متانول کاوه 

10/50-51,90251,9020/00پاالیش اصفهان

51,90251,9020/00 پاالیش بندرعباس

10/50-51,90251,9020/00پاالیش تبریز

10/50-*51,902پاالیش شیراز

51,90251,9020/00پاالیش تهران

50,56250,5620/000/78پاالیش اصفهان400

51,72451,7240/000/45پاالیش اصفهان

51,72451,7240/002/50پاالیش نفت کرمانشاه

51,72451,7240/000/45پاالیش تبریز

0/45*51,724پاالیش نفت تهران

51,72451,7240/000/45بندرعباس

0/79*49,171پاالیش تبریز

**  ستاره خلیج فارس 

0/79*49,171پاالیش شیراز

50,09850,0980/000/78پاالیش اصفهان410

0/78*50,098پاالیش اصفهان406

4/57-*54,187پاالیش اصفهان502

3/97-52,23652,2360/00پاالیش اصفهان503

751,710,118114,55517,16815,128سایر

 کل معامالت 

انرژی
1,393,715,496169,21433,71429,646

ارزش 

معامالت124 

درصد افزایش 

داشته است.

متانول

141,993,00015,4003,0003,000نفتا

سنگین

سبک

85,917,8127,8066,6594,631متانول

402

404

آیزوریسایکل151,813,3509,1602,9252,925آیزوریسایکل

262,281,21622,2933,9623,962حالل
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 زیره سبز و سکه طال( های سپرده های کاالیی )زعفران، کاال و گواهی گزارش هفتگی بازار آتی

 

 آتی کاال همچنان بر مدار نزول
ا توجه به کاهش نرخ دالر نزولی شد و تنها در روز های آخر هفته توانست کمی از مسیر نزولی خود در هفته گذشته بازار آتی ب

برگردد و تا صف خرید نیز در آخرین روز هفته پیش برورد. آمار معامالت بازار آتی کاال تا پایان روز پنج شنبه هفته قبل، هفتم 

 شهریور، مهر و آبان زعفران نگین سررسید سه قرارداد را در قالب 933هزار  314  تعداد معامله گران، در این بازار 98شهریور ماه

به ارزشی ، 98و سه سررسید زیره سبز تحویل شهریور، آبان و آذر  98و سه سررسید زعفران پوشال شهریور، مهر و آبان  1398

 کاهش داشته است.که نسبت به هفته گذشته  میلیون ریال منعقد کردند 274میلیارد و  4،821 اب برابر

، بیشترین حجم معامالت را به 98و قرارداد آتی زیره سبز آبان  98از بین تمام سررسید های موجود، قرارداد آتی زعفران نگین آبان 

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

 تی عمالً فشار فروش در سرسید های آتی نسبت به زیره سبز که فصل برداشت را پشت سر گذاشته است، بیشتر است. کاالی صادرا

عالوه بر این، با توجه به عدم چشم انداز صادراتی مناسب زعفران و افزایش قاچاق این محصول و اضافه شدن انبار جدید به انبار 

برای خرید آن در بازار آتی اقدام می کند. همچنین قرارداد آتی زیره سبز تحویل  های بورس کاال، خریدار با احتیاط بیشتری

شهریور ماه با توجه به نزدیک شدن به پایان سررسید و نزدیک بودن قیمت آن به قیمت گواهی زیره، کاهش چندانی نداشت و 

 موقعیت های باز در این قرارداد کاهش و به سررسید های دورتر منتقل شده اند.

 

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
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 لزوم بازگشت قرارداد های آتی سکه

بعد از تعطیل شدن بازار آتی سکه در شهریور ماه سال گذشته پس از یک دهه فعالیت، راه برای ورود کاالهای کشاورزی به این 

د کاالهای بازار فراهم شد. اگه چه اقدام بورس کاال برای ورود این کاال ها به بورس قابل تحسین است، اما بازار آتی نیازمند ورو

سرمایه گذاری از جمله سکه، آبشده و کاال هایی از این دست می باشد. طبق نظر بانک مرکزی در سال گذشته مبنی بر تاثیر بازار 

آتی سکه بر روی بازار فیزیکی سکه نقدی و ایجاد التهاب در آن، نهایت منجر به تعطیلی این بازار گردید، اما از نظر علمی و بر 

موجود این افزایش ناشی از التهاب بازار دالر بود که عمده دلیل آن هم مربوط سفته بازی دالالن و سود جویان بازار مبنای شواهد 

 دالر می شود و ربطی به بازار آتی سکه نداشت. 

ار سکه تعطیلی آتی سکه نه تنها در کنترل قیمت سکه نقدی موثر نبود بلکه سبب ورود نقدینگی سرگردان و فشار بیشتر به باز

میلیون تومان هم عبور کرد. حال که  5گردید. به طوری که بعد از بسته شدن آتی سکه، قیمت سکه نقدی افزایش یافت و از مرز 

به یک سالگی تعطیل شدن آتی سکه نزدیک می شویم، ورود کاال های سرمایه گذاری مانند طالی آبشده می تواند در توسعه این 

 دن به بازار سنتی این کاالی سرمایه گذاری بسیار مفید باشد.بازار و همچنین سامان بخشی

گواهی های کاالیی نیز با کاهش نرخ دالر هفته ای نزولی را پشت سر گذاشت. قیمت گواهی زیره سبز در آخرین روز معامالتی 

 96،486ز از قیمت ریال رسید که نسبت هفته قبل کاهش داشته است. گواهی زعفران نگین نی 314،820هفته قبل به قیمت 

ریال رسید که آن هم هفته کاهشی را پشت سر گذاشت. قیمت گواهی سکه رفاه با کاهش  94،970ریال در ابتدای هفته به قیمت 

ریال کاهش پیدا  4،037،900ریال در ابتدای هفته به قیمت  4،181،869قیمت همراه بوده است به طوری که از قیمت آن از 

 کرد.

 به شرح زیر می باشد: 07/06/1398ویه و ارزش معامالت قرارداد ها آتی تا تاریخ لیست قیمت های تس

 

 

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

501،76 98زعفران نگین شهریور   715،733  355،28  

790،43 98زعفران نگین مهر  031،425  136،17  

434،101 98زعفران نگین آبان  734،000،1  830،21  

828،38 98زیره سبز شهریور   431،109،1  985،2  

068،48 98زیره سبز آبان   710،419،1  693،4  
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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( YY نماد 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 : 
 تومان برای هر قرارداد 1000سفارش:  متیق رتغیی حداقل

 برای هر قرارداد هزار تومان 300: نتضمی وجه
 16 یال 10و پنجشنبه  17 الی 10 چهارشنبه تا شنبه: معامله ساعت

ــقف  ــ    مجــاز  سـ ــخــاص حقیقی:         یق ی حق   یتعهــد   تموقعی  موقعیــت خریــد و موقعیــت فروش         1000در هر نمــاد : اشـ
 موقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازار %10 تا افزایش قابل و  موقعیت در هر نماد معامالتی 1000اشخاص حقوقی:

 

 سبز رهیز آتی قرارداد صاتمشخ
 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 (± %5: حداکثر تا )نوسان دامنه

 رانتمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کاالی ایماه 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 300در هر نماد :  یقیحق یتعهد تموقعی مجاز سقف
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 نگاهی به اخبار و شایعات

 بورسی

جذب  ینگیتومان نقد اردیلیهزار م :گفت اوراق بهادار سازمان بورس و سییر

مردم  .دارد یبه رفتار مردم بستگ ینگیجذب نقد زانیمه است. شد هیبازار سرما

کنند، در بخش  یگذاررا دارند که سهام بخرند، در بانک سپرده اریاخت نیا

نتخاب رفتار و ا نیا نیبخرند. بنابرا یاوراق دولت ایکنند  یگذارهیمسکن سرما

از آن است  یکند اما آمارها حاک یم نییرا تع ینگیمردم است که مقصد نقد

 شده است. هیجذب بازار سرما ینگیاز نقد یبخش که

 

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در مورد  محمدعلی دهقان دهنوی

های دولتی به روش بلوکی و نقدی خریدار ندارد، اینکه واگذاری شرکت

های دولتی ه عدم اقبال بخش خصوصی از عرضه شرکتگفت: با توجه ب

ها دنبال های جدید واگذاری این شرکتدر بورس و فرابورس، روش

های کنیم در هیات واگذاری روشوی تاکید کرد: سعی می .شودمی

های اقتصادی تری برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتمتنوع

های قابل معامله ها صندوقروشدولتی استفاده کنیم، از جمله این 

 به طریق آن از دولتی هایشرکت ها است که ETFبورسی موسوم به 

بنا بر مصوبه هیات واگذاری مقرر شد،  .شوند واگذار خصوصی بخش

های شرکت خودروسازی و شرکت 2ای، شرکت بیمه 2بانک،  2پاالیشگاه،  6شرکت بزرگ از جمله  18باقیمانده سهام دولت در 

درصد )به خاطر سهام  20هزار میلیارد تومان از طریق بورس و فرابورس به قیمت تابلوی معامالت بعالوه  54گر به ارزش کل دی

 .اند که خریداری برای آنها پیدا نشده استشرکت در بورس و فرابورس عرضه بلوکی داشته 5مدیریتی( واگذار شود که تاکنون 

  

واحد  یهادر کوره یاتیمشکالت عمل یاپاره جادیا اعالم کرد به علتپتروشیمی نوری 

 یتمام واحدها از،یمورد ن راتیو به منظور رفع مشکل و تعم یستیکاتال لیتبد

 شود.یخارج م دیروز از مدار تول 10به مدت  98.3.63 خیاز تار یندیفرآ
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مرتضی علی اکبری معاونت مالی و اقتصادی توسعه معادن و فلزات گفت: نگرانی 

ابت افت سودآوری شرکت های زیرمجموعه در نیمه دوم سال نداریم؛ چرا که ب

هایی که محصول خود را در بازار داخل عرضه می کنند، عمدتا نرخ فروشی شرکت

کمتر از قیمت های جهانی داشته اند و حاال در صورت کاهش قیمت های جهانی، 

های فاصله قیمت ها کاهش نخواهد داشت. کمااینکه به دلیلنرخ فروش شرکت

داخلی با بازارهای جهانی، فوالدی ها رغبت بیشتری به صادرات و افزایش ظرفیت 

آهنی به های سنگوی افزود: همچنین با توجه به الزام شرکت .تولید پیدا کرده اند

رسد اولویت در تامین نیاز بازار داخل و صادرات مازاد نیاز بازار داخل، به نظر می

د در نیمه دوم سال افزایش خواهد یافت و وضعیت تولید و فروش شرکت های معدنی بهبود خواهد یافت. ضمن حجم تولید فوال

ماهه جذابی منتشر خواهند کرد.  6های مطلوب است و گزارش« ومعادن»های زیرمجموعه اینکه در حال حاضر اوضاع شرکت

هانی، در صورت موافقت وزارت صمت با افزایش قیمت های داخلی، ها با بازارهای جعالوه بر این با در نظر گرفتن اختالف قیمت

 .شرایط بهتر خواهد شد

غول  نیسکاندار ا نیدار جوانترخودرو که رکورد رانیا دیجد رعاملیمد

شرکت  نیا یکار یها تیمحورها و اولو نیترخودروساز شده مهم

با حضور  بهشنروز سهدر معارفه که  یمیمق فرشاد خودروساز را اعالم کرد.

گروه  نیا رانیو مد رهیمد اتیوزارت صنعت، ه رانیمد درو،یا سییر

شرکت  نیا یکار یهاتیمحورها و اولو نیمهمتر انیبرگزار شد، با ب

و ارکان آن جهت تحقق رونق  دیگفت: توجه به موضوع تول خودروساز

شرکت ساپکو و  یایمحصوالت، توجه به اح تیفیسطح ک یو ارتقا دیتول

 یهاتیسازان و مجموعه سازها از جمله اولوقطعه نیب ییو همگرا یمال نیتام نینو یروش ها یریآن و بکارگ دیجد یهاتیرمامو

 .دگروه خواهد بو نیا یکار

ساز، رئیس سازمان غذا و دارو در دکتر محمدرضا شانه

حاشیه مراسم افتتاحیه ساختمان معاونت غذا و داروی 

ز گفت: سازمان غذا و دارو برای دانشگاه علوم پزشکی تبری

دور نشدن از رسالت نظارتی خود، کارهای اجرایی را به 

های تولید بخش خصوصی واگذار کند. تبریز یکی از قطب

دارو در کشور به شمار می رود. کیفیت و کمیت داروهای 

های بزرگ داروسازی در تبریز همچون داروسازی شرکت

رای اهمیت بوده و تولید دانا، زهراوی و قاضی در کشور دا

ها آغاز شده های حجیم از این شرکتها و محلولبیوتیکها، مواد حیاتی، مواد اولیه آنتیبسیاری از داروهای پیوندی، آنتی بیوتیک

گاه کند که در قالب معاونت غذا و دارو در دانشها، دانشی را طلب میاست. نظارت بر محصوالت غذایی، آرایشی، بهداشتی و مکمل

 علوم پزشکی تجلی پیدا کرده است.
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به منظور راه اندازى تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز بازار پایه، معامالت کلیه نمادهاى مندرج در مقررات جدید بازار پایه ابالغ شد. 

انجام عملیات فنى و متوقف و نمادهای معامالتی پس از  98.6.13تابلوهای مذکور در پایان جلسه معامالتی روز چهارشنبه مورخ 

مجدداً قابل معامله خواهند بود. الزم به ذکر است درخصوص نمادهایی  98.6.25انتقال به تابلوهای مربوطه، در روز دوشنبه مورخ 

که به دلیل برگزارى مجمع یا انتشار اطالعات حائز اهمیت متوقف هستند، بازگشایی نماد معامالتی پس از ارائه اطالعات مربوطه 

  م می شود. انجا

 دوشنبه روز در معامالتی حراج یک فرابورس پایه بازار در قرمز و نارنجی زرد، تابلوی سه برای هفته یک در: گفت فرابورس معاون

 قبل دوشنبه روز پایانی قیمت برمبنای روز هر درصد 3 و 2 ،1 هاینوسان: افزود شود. محسنیمی انجام 12:30 تا 12 ساعت از

 را نوسان حداکثر نماد یک فرض بر اگر: کرد تاکید است. وی ثابت تابلوها این برای نوسان دامنه هفته کل در عنیی بود؛ خواهد

 درصدی 6 حراج با دوشنبه روز پایانی قیمت نیز نوسان این مبنای که داشت خواهد نوسان دامنه درصد 3 هفته کل در باشد، داشته

 بود. خواهد زرد تابلوی بازار در نوسان منهدا درصد 9 حداکثر هفته کل در یعنی. است

خرداد ماه سال  ازدهمی خیدر تار رانیفرابورس ا نیاز ا شیپدر ادامه نگاهی به مقررات و نکات مهم این ابالغیه خواهیم داشت. 

 ینارنج ، تابلوی%3زرد دامنه نوسان  : تابلویکرد یگونه دسته بند نیا دیرا با ساختار جد هیحاضر در بازار پا یهاشرکت یجار

 براساس اطالعات جدید منتشر شده، تغییری در این ناحیه ایجاد نشده است.  %1قرمز دامنه نوسان  ، تابلوی%2دامنه نوسان 

تابلو بصورت حراج پیوسته و با محدوده نوسان )متناسب با رنگ تابلو( خواهد بود. انجام حراج پایانی با دامنه  3معامالت در هر 

درصد افزایش  6درصد به  3پذیر است. )مثال: برای تابلوی زرد از ای یک بار امکانبرابر دامنه نوسان روزانه )حداقل( هفتهنوسان دو 

می یابد( تبصره: فرابورس می تواند تعداد حراج هر هفته را حسب شرایط )عرضه و تقاضا( افزایش دهد. سهامدارانی که مالکیت 

 ی عرضه سهام تحت مالکیت خود نیاز به اخد مجوز دارند. درصد شرکت دارند، برا 1بیش از 

شود. پس از مهلت مذکور، تعداد سفارش ماه( نمایش داده می 6گشایش، حراج و در تایم معامالت )به مدت قیمت نظری در پیش

یا حذف خواهد شد. های قابل مشاهده بصورت دوره ای و مرحله ای به تناسب هر تابلو و تشخیص هیات مدیره سازمان کاسته و 

 یدر خصوص نمادها یبازارگردان تیفعالاحتماال این بخش از دستورالعمل ابتدا در تابلوی بازار قرمز )بصورت آزمایشی( اجرایی شود. 

 است. ریمطابق دستورالعمل مربوطه امکان پذ دیفرابورس خواهد رس رهیمد اتیه دییکه به تا یبر اساس ضوابط هیبازار پا
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