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 معامالت بینی روندنگاه به بازار و پیش
 

درصدی شاخص کل خاتمه یافت که بازار عمدتا شکل نوسانی داشت. در واقع با روشن شدن  4دومین هفته از شهریور ماه در حالی با رشد 

رویداد جزئیات قوانین بازار پایه، بخشی از نقدینگی تزریق شده به بازار سرمایه مسیر خروج از نمادهای پُرریسک را در پیش گرفت. تحقق این 

های گروه فلزی، معدنی، پاالیشی و برخی از نمادهای اگرچه طی روزهای ابتدایی هفته حرکت نقدینگی به سمت سهام بنیادین )عمدتا شرکت

های وزن را به دنبال داشت اما در ادامه شاهد تالطم و تکانهافتادگی از شاخص همنمایی شاخص برای جبران عقبگروه پتروشیمی( و قدرت

های مربوطه بودیم؛ بطوریکه شاخص کل چندین مرتبه نوسانات سنگین روزانه را تجربه نمود و در نهایت ارتفاع در کلیت بازار و شاخص جدی

 هزار واحدی را نقطه مناسبی برای توقف هفتگی برگزید ... !! 290

ای موثر و سرگردان اقتصاد و جامعه به سمت تاالر شیشه حرکت بخشی از نقدینگی در مسکن، و رکود همزمان بازارطال و ارز  ثبات نسبی بازار

های ها درخصوص شکاف در جبهه تحریمزنیدر عین حال، انتشار اخبار سیاسی حول محور مذاکره با غرب و تقویت گمانهقابل لمس است. 

مل نقش مقاومتی برای رسیدن شاخص کل به رسد برخی عوا. با این وجود، به نظر میدهدآمریکا هم عاملی است که به فعاالن بورسی خط می

کنند. درخصوص چرایی وضعیت فعلی و تالطم بازار با وجود حضور قدرتمند نقدینگی دالیل مختلفی از سوی هزار واحدی را بازی می 300کانال 

 شود. کارشناسان و تحلیلگران بازار مطرح می

و آغاز ایام سوگواری دهه محرم  هاات برجامی ایران، تسویه اعتبارات کارگزاریفعاالن بورسی عوامل مختلفی چون ترس از کاهش مضاعف تعهد

های دریافتی از فضای سیاسی عمدتا از این در حالی است که اخبار و سیگنالکنند. دالیل تشدید فشار عرضه در بازار مطرح می را به عنوان

ها به این نکته . درخصوص تسویه اعتبار کارگزاریتعهدات خود حکایت دارد مذاکرات طرفین برای حفظ برجام و انصراف ایران از کاهش بیشتر

های اخیر سازمان بورس سر و سامان های گذشته نیست؛ چراکه وضعیت در این حوزه به لطف سیاستباید توجه داشت که شرایط به مانند سال

نشینی نسبی در سمت تقاضا را داشته ر نیمه دوم شهریور ماه، عقبرسد طبق روال هر ساله، بصورت سنتی دگرفته است. با این حال به نظر می

 باشیم. 
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رسد. در واقع همزمانی رونق بازار سهام و ها به گوش میها و صندوقاما درخصوص نقدینگی، این روزها اخبار جالبی از سوی برخی از کارگزاری

ه است. این رویداد نقش تیغ دولبه را دارد و بسیار خطرناک است ... !! ای شدرکود بازارهای موازی، سبب برجسته شدن تحوالت تاالر شیشه

گران تازه وارد به دلیل عدم تجربه کافی در ساز رونق بازار خواهد شد اما معاملهچراکه پول تازه وارد اگرچه بواسطه تقویت سمت تقاضا زمینه

هایی که این روزها بورس تهران را شوند. بنابراین اگر پولجانات زودگذر میگذاری و در راستای کسب سود کوتاه مدتی، عمدتا درگیر هیسرمایه

اند، مدیریت نشوند، بازار با چالش جدی روبرو خواهد شد. رشد افسارگسیخته برخی از سهام بازار پایه نتیجه مورد هدف خرید و فروش قرار داده

 حضور فعاالن جدید بازار است. توجهی به عوامل بنیادی و فراهم نبودن زمین مناسب برای بی

با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از  که اندیشی فعاالن بازار سرمایههمتوان به نشست از مهمترین تحوالت هفته اخیر می

جمله رفع مشکالت مالیاتی  ای در راه بازار سرمایه ازکاهش موانع توسعه، اشاره داشت. گذاران و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شدسیاست

های های بانک مرکزی برای شرکتنهادها و ابزارهای مالی، مشکل عوارض کسب و پیشه، مالیات ارزش افزوده معامالت اعتباری، رفع محدودیت

یه در این نشست بود. در درصدی برای نقل و انتقال سهام از موارد مطرح شده از سوی فعاالن بازار سرما دهمتامین سرمایه و تعیین مالیات یک

اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد  این راستا وزیر اقتصاد با اشاره به 

اقتصاد تاکید کرد. همچنین در  ملی، به افزایش نقش این بازار در 

شده اهالی بازار سرمایه موضوع  های مطرح حالی یکی از دغدغه

سازمان  مجموعه وزارت اقتصاد و ها بود که عنوان شد رویکرد مالیات

است، ولی مالیات باید از طریق  امور مالیاتی در این خصوص مثبت 

مجلس شورای اسالمی تعیین  .تکلیف شود

مدیره بورس تهران  رئیس هیات محمودرضا خواجه نصیری، نایب 

شده درخصوص استقبال مردم از  فرصت ایجاد  ،نیز در جلسه مزبور

ن کرد: باید از فرصت ارزیابی و عنوا بازار سرمایه را اتفاقی مثبت 

های استفاده کرد؛ پذیرش شرکت ورود نقدینگی به بازار سرمایه 

های مناسبی در حفظ نقدینگی کنونی در بازار باشد. تواند گزینههای اولیه و رونمایی از ابزار و محصوالت جدید مالی میجدید، تسریع در عرضه

شود. به گفته وی ای نیز اعمال میهای تازهگیرد؛ بلکه محدودیتعه این بازار صورت نمیاین در حالی است که نه تنها اقدامات جدید برای توس

گذاری از جمله این های سرمایهگذاری و عدم ارائه مجوز جدید برای نهادهای تازه از جمله صندوقهای سرمایهمحدود کردن صندوق

 .هاستمحدودیت

اقتصاد ملی از بازار سرمایه تجهیز عالی بورس عنوان کرد: یکی از مهمترین انتظارات شورایاهلل حسینی مقدم عضو روح ،در ادامه این نشست

وی در ادامه با عنوان این مطلب که در حال حاضر  .نقدینگی و تخصیص بهینه آن و همچنین افزایش شفافیت و کارآیی موثر در اقتصاد است

به سمت تولید ایفا کند، به موانعی برای تحقق  جامعه دو هزار میلیارد تومان نقدینگی بازار سرمایه باید ظرفیت خود را برای هدایت بخشی از

رو هستند. عدم همکاری بانک مرکزی از جمله های اقتصادی با تنگنای مالی روبهاکنون بسیاری از بنگاههم :این موضوع اشاره کرد و گفت

  .بازار سرمایه کامال بسته است و باید دنبال کارآتر کردن بازار سرمایه باشیمها برای توسعه های ایجاد صندوقانتقادات ما است. راه

ای که فراتر از سازمان حسینی مقدم ادامه داد: در راستای رفع این موانع یک اقدام بسیار مهم تشکیل کمیته توسعه بازار سرمایه است. کمیته

از توجه دولت  هایی نشان. برگزاری چنین نشستتوسعه بازار سرمایه ارائه کنندهای مختلف، نظرات خود را برای بورس تشکیل شود و دستگاه

 به بازار سرمایه و اهمیت آن در اقتصاد کشور دارد. 

 

 

 

 

بورس تهران هفته گذشته آغاز پرتنشی تحت تاثیر 

تحوالت بازار پایه داشت اما در نهایت حضور 

نقدینگی و رسیدن برخی اخبار مثبت موجب شد تا 

برای هفته  برآیند تحوالت در این هفته مثبت باشد. 

زار مثبتی را داشته رود بارو طبیعتا انتظار میپیش

رو، احتماال باشیم؛ با این حال به دلیل تعطیالت پیش

تا حدودی از قدرت و سرعت رشد بازار کاسته شود 

 تری را شاهد باشیم.و معامالت متعادل
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 آنچه در بازار گذشت ...
طی هفته گذشته با ثبت رشد « شاخص بورس اوراق بهادار»رویم که در شرایطی به مصاف معامالت سومین هفته شهریور می

ازدهی شاخص واحدی پیشروی نمود. البته ب 290.178واحدی تا سطوح  278.674درصد( از ارتفاع  4.13واحدی )معادل  11.504

ه مانعی برای ثبت رشد بیشتر بود. به لحاظ تکنیکی، دماسنج اصلی ی شنبه و دوشنبتوانست بیشتر باشد اما تحوالت بازار روزهامی

های اخیر( مقاومت مهمی دارد. لذا باید منتظر ماند و دید هزار واحدی )مطابق تحلیل هفته 300 – 290بازار در محدوده تراکمی 

الی  330د، هدف بعدی چنانچه شاخص از این سد گذر نمای آیا بازار انرژی کافی برای گذر از این سد را دارد یا خیر. گفتنی است،

 اهد بود.هزار واحدی محتمل خو 275هزار واحد خواهد بود. اما چنانچه انتظارات برآورده نگردد، اصالح تا سطوح  340

این گزارش،  ر اساسکه تا حدودی سرعت رشد خود را از دست داده است. ب را داریم «وزنهم»شاخص در متغیر با اهمیت دیگر، 

فت واحدی، پیشروی نمود. در نتیجه باید گ 79.204واحدی آغاز نمود و تا سطوح  76.915وزن کار خود را در ارتفاع شاخص هم

داشته باشیم  Ifexای به درصد( بوده است. و در انتها اشاره 2.98واحد )معادل  2.289وزن در این هفته برابر با بازدهی شاخص هم

واحدی آغاز  3.710 ته کمترین بازدهی را در قیاس با رقبا به ثبت رسانده است. فرابورس ایران در حالی با رقمکه طی هفته گذش

در هفته  Ifexازدهی بواحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت  3.770به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع 

 درصد( بوده است.   1.62واحد )معادل  60دوم شهریور ماه تنها 

 

 پیش بینی بازار:
رسیم. بورس تهران هفته گذشته آغاز پرتنشی تحت تاثیر تحوالت بازار پایه بینی بازار میاما به بخش اصلی بولتن یعنی پیش

اشد. برای هفته بداشت اما در نهایت حضور نقدینگی و رسیدن برخی اخبار مثبت موجب شد تا برآیند تحوالت در این هفته مثبت 

رو، احتماال تا حدودی از قدرت و ل به دلیل تعطیالت پیشزار مثبتی را داشته باشیم؛ با این حارود بارو طبیعتا انتظار میپیش

تری را شاهد باشیم. نکته مهمی که فعاالن بازار باید به آن توجه داشته باشند این سرعت رشد بازار کاسته شود و معامالت متعادل

اند. های مثبت مهمی صادر کردهآهن به لحاظ تکنیکی سیگنالو ذوب است که برخی از بزرگان بازار نظیر هلدینگ خلیج فارس

مدت انتظار داریم که بازار به روند صعودی خود ادامه رو گذرا خواهد بود و برای میانبنابراین فشار احتمالی عرضه در روزهای پیش

هایی که از نظر بنیادی وضعیت سهام شرکتدر چنین شرایطی، بهترین استراتژی پایبند بودن به حد ضرر و سهامداری در دهد. 

 مساعدی دارند، خواهد بود.
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 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص
 

 

 هابررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 بررسی ارزش معامالت هفته



 

8 

 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 

تابلوی بورس و فرابورس )شامل بازار پایه(  2کنید، ارزش معامالت خرد هفته گذشته در مطابق با جداولی که در باال مشاهده می

میلیارد تومانی  1.810میلیارد تومان بوده است. اگر این رقم را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به عدد  9.050رقمی بالغ بر 

میلیارد ریالی هفته نخست  1.870رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معامالت روزانه روزانه( می )میانگین ارزش معامالت

رو درصدی داشته است. به نظر از سرعت ورود نقدینگی به بازار کاسته شده و حتی برای هفته پیش 3شهریور ماه، افت اندک 

شنبه( و نزدیک شدن ام دهه محرم )تعطیالت روزهای دوشنبه و سهانتظار افت جدی ارزش معامالت به واسطه قرار گرفتن در ای

گران به این نکته توجه داشته باشند، تا مادامی که ارزش معامالت در ها را داریم. معاملهبه پایان دوره تسویه اعتبار کارگزاری

دار بودن روند صعودی بازار وجود ادامهمیلیارد تومانی قرار داشته باشد، نگرانی خاصی از بابت  1.300 – 1.200سطوح بیش از 

« هجرت»هایی نظیر و تک سهم« خودروسازی»، « بانکداری»، « شیمیایی»، « فلزات اساسی»صنعت  4ندارد. طی هفته گذشته، 

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

  سیاسی

 فرانسه پیشنهاد تثبیت برای آمریکا: گفت ایران امور در آمریکا دولت ویژه نماینده

 تحریمی معافیت گونههیچ ایران، به دالری میلیارد 15 اعتباری خط ارائه بر مبنی

 امروز ما. است نشده دریافت خصوص این در مشخصی پیشنهاد. کرد نخواهد صادر

 نیست الزم این از بیش. درراهند نیز بیشتری هایتحریم و کردیم اعمال هاییتحریم

 نیست قرار و پایبندیم ایران علیه حداکثری فشار کارزار به ما که کنیم شفاف

 .کنیم اعطا معافیتی یا شده قایل استثنایی

 و برجام از آمریکا خروج از ناشی تبعات دلیل به کرد اعالم ایران

 به اروپایی کشور سه ناتوانی و کشور، آن هایتحریم مجدد تحمیل

 مشترک، کمیسیون هایبیانیه در و برجام در خود تعهدات اجرای

 در برجام در خود تعهدات تمامی امروز از ایران اسالمی جمهوری

 تاکید نامه این در. کندمی متوقف را ایهسته توسعه و تحقیق حوزه

 به و برجام در ایران حقوق راستای در دقیقا اقدام این که است شده

 و گسترده نقض به پاسخ در و بوده آن 36 پاراگراف مبنای بر ویژه

 و فنی جزئیات. گیردمی صورت گذشته ماه 16 طی برجام مستمر

 ایهسته توسعه و تحقیق حوزه در ایران تعهدات توقف عملیاتی

 ایران که است شده تاکید کشورمان خارجه امور وزیر نامه پایان در. رسید خواهد اتمی انرژی المللی بین آژانس اطالع به متعاقبا

 در و داده ادامه سطوح تمامی در برجام در مانده باقی هایطرف با گفتگو به دارد آمادگی خود، نیت حسن دادن نشان منظور به

 .کند برگشت برجام کامل اجرای به مجددا برجام، در خود تعهدات کلیه به مقابل هایطرف عمل صورت

 که شده مدعی آمریکا دولت در آگاه منبع یک

 رئیس ترامپ دونالد داده پیشنهاد واشنگتن

 نشست حاشیه در ایرانی همتای با آمریکا جمهور

 «نیویورک» در ملل سازمان عمومی مجمع آتی

 ژاپن «کیودو» خبرگزاری. کند مذاکره و یدارد

 که است مدعی آگاه منبع این کرد، گزارش

 طریق از تهران به واشنگتن مذاکره پیشنهاد

 سازمان عمومی مجمع ساالنه نشست. است نداده را پیشنهاد این پاسخ تاکنون تهران و شده اعالم تهران به فرانسه چون کشورهایی

 رسدمی نظر به: شد مدعی آمریکا دفاع وزیر همچنین /.شودمی برگزار( مهر اوایل -شهریور اواخر) سپتامبر اواخر نیویورک در ملل

 !ایمشده نزدیک ایران با مذاکره نقطه به
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 پذیرش به منوط ایران و اروپا بین تجاری مکانیسم هرگونه: گفت فرانسوی دیپلمات یک

FATF مگر بود نخواهد عملی «اینستکس» ایجاد گفت، فرانسوی دیپلمات یک. است 

 تأمین و پولشویی استانداردهای تهران و گرفته شکل ایران در متناظر شرکتی اینکه

 متناظر ساختار یک: است گفته رویترز خبرگزاری به او. کند رعایت را تروریسم مالی

 کردند امضا را FATF ضروری شرایط هاآن که روزی. ندارد وجود کار حال در ایرانی

 طریق از هاوانتقالنقل اولین شدیم مطمئن که روزی. کنیممی صحبت آن درباره

 .کنیممی صحبت آن مورد در دوباره گیردنمی قرار آمریکا تحریم تحت اینستکس

 روز کشور دو ارشد کارشناسان سطح در فرانسه و ایران فشرده مذاکرات

 وزیر سیاسی معاون عراقچی عباس سید سرپرستی به پاریس در دوشنبه

 قاسمی بهرام و نفت وزارت و مرکزی بانک معاونان حضور با و خارجه امور

 ساعت ده از بیش که مذاکرات این در. شد برگزار پاریس در ایران سفیر

 مطرح ابتکار پیشبرد برای محتمل سناریوهای جزییات انجامید طول به

 بررسی و بحث مورد تفصیل به فرانسه و ایران جمهور روسای بین شده

 ،سناریوها این روی بر فشرده کار تداوم ضمن طرفین شد مقرر. گرفت قرار

  .دهند ادامه مختلف سطوح در یکدیگر با مستمر های گفتگو به و داده افزایش نیز را ذیربط های طرف سایر با خود های رایزنی

 اقتصادی
هاى اقتصادى روند شاخص 97 وم سالد نیمه از :گفتعبدالناصر همتى، رییس بانک مرکزى 

 قیمت شد منفى تورم وقت هر اما شده کنترل آن شتابنده حرکت و تورم نرخ .استمطلوب شده 

 به بود، آمده وجود به ارز نرخ جهش از ناشى که هایىقیمت افزایش .شد خواهد کاهشى نیز کاالها

 کاهنده سال 3 بعد تهران در مسکن قیمت جارى سال تیرماه در حرکت است. حال در ثبات سمت

 ندارد قیمت افزایش توان دیگر مسکن .کند کمک قیمت تقلیل در تواندمى نیز معامالت حجم شد،

 اصالح و است عمده هاى چالش از یکى همچنان بودجه .برود پیش کاهش سمت به داریم امید و

 و مدت کوتاه برنامه به و نیست حل قابل شبه یک دارند هابانک برخى که ناترازى ستور کار دولت قرار دارد.د در بودجه ساختار

 را هابانک برداشت اضافه و سود نرخ توانستیم تورم شرایط در .است دارا را برنامه این مرکزى بانک البته که دارد نیاز مدت بلند

 آن را اجرایى کنیم. اریم تا پایان شهریورى از اقدامات مهمى است که در دستور کار داریم و امیدویک باز بازار عملیات .کنیم کنترل

ماهه  5کشور در  یتجارت خارج زانیم بر اساس گزارش گمرک،

 سهم .دیدالر رس ونیلیم 539و  اردیلیم 35به  98 ییابتدا

نفت خام، نفت  یکشور )به استثنا یرنفتیغ کاالهای صادرات

بدون احتساب صادرات از محل  نیو همچن دیکوره و نفت سف

 737و  ونیلیم 60مدت مذکور به مقدار  ی( طیتجارت چمدان

مقابل  دالر بود. در ونیلیم 800و  اردیلیم 17هزار تن به ارزش 

 ونیلیم 14به مقدار  دوره مذکور یط رانیسهم واردات کاال به ا

 .دیدالر رس ونیلیم 739و  اردیلیم 17هزار تن به ارزش  126و 
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بالغ  یامارات متحده و افغانستان بودند که مبلغ ه،یعراق، ترک ن،یچ بیمدت به ترت نیا یط رانیا صادراتی مقصد عمده کشور 5

هند و آلمان  ه،یترک ،یامارات متحده عرب ن،یچ یکشورها نهمچنی دالر را به خود اختصاص دادند. ونیلیم 377و  اردیلیم 13بر 

 صادر کردند. رانیدالر کاال به ا ونیلیم 280و  اردیلیم 12مدت بالغ بر  نیدر ا

هزار  134ها به بانک یبده یماهه نخست سال جار 3 انیدر پادر حوزه بانکی، 

درصد کاهش  3.7که نسبت به خرداد ماه سال گذشته  دهیتومان رس اردیلیم

خرداد ماه سال گذشته  انیدر پا یها به بانک مرکزبانک بدهی داشته است.

هزار  138رقم به  نیتومان بود که در اسفند ماه ا اردیلیهزار م 139از  شیب

در خرداد  یها به بانک مرکزبانک یحجم بده نیو بنابرا دیتومان رس اردیلیم

 است. تهدرصد کاهش داش 2.6 زینسبت به اسفند سال گذشته ن یماه سال جار

مدت نسبت  نیدر هم یبه بانک مرکز یبخش دولت یاست که بده یدر حال نای

هزار  61از  شیبدر خرداد ماه سال گذشته  دولتی بخش کرده است. دایپ شیدرصد افزا 64از  شیبه مدت مشابه سال گذشته ب

 اردیلیهزار م 101به حدود  یدر خرداد ماه سال جار یبه بانک مرکز یبده نیداشته که رقم ا یرکزبه بانک م یتومان بده اردیلیم

 است. دهیتومان رس

( 1. شودیبزرگ م ریحجم پول پرقدرت از دو مس :ی گفتکل بانک مرکز سیرئ

دولت  ایبانک ها  یبده شیافزا( 2 توسط بانک یخارج یارزها دیخالص خر شیافزا

کانال انتقال اثر پول  رییمصمم به تغ یمرکز بانکی. بر این اساس، به بانک مرکز

 .بازار باز است اتیعمل یبا راه انداز ینگیپرقدرت به نقد
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 بازارهای جهانی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مذاکرات یک کردند موافقت آمریکا و خصوصا در روزهای پایانی هفته نوسانات بهتری را به نمایش گذاشتند. چینبازارهای جهانی 

 کرد تایید نیز آمریکا تجاری نماینده دفتر سخنگوی .شود برگزار واشنگتن در اکتبر اوایل در رتبه عالی مقامات سطح در تجاری

 هایهفته در کشور دو وزیران سطح در تجاری مذاکرات که اندکرده موافقت آنها گفت و اندکرده صحبت لیو با منوچین و الیتیزر که

 کفش، شامل چینی کاالهای واردات روی درصدی 15 تعرفه وضع جاری هفته یکشنبه از واشنگتن .شود برگزار واشنگتن در آینده

 آمریکا نفت واردات روی جدیدی هایتعرفه وضع نیز پکن همزمان .کرد آغاز را تخت صفحه هایتلویزیون و هوشمند هایساعت

 کاالهای روی آمریکا هایتعرفه علیه شکایت سومین که ببرد شکایت تجارت جهانی سازمان به چین شد باعث امر این. کرد آغاز را

  .است بوده چینی

ها در بازارهای جهانی بود اما انتشار برخی از اخبار اقتصادی رسیدن خبر از سرگیری مذاکرات یکی از دالیل بهبود سطح قیمت

 نه تنها نتیجه این و کرده ایجاد شغل 130.000 فقط آگوست ماه در آمریکا کار ها شد. بازارموجب تحت فشار قرار گرفتن قیمت

 های مهم، انتشاراز دیگر داده ! ضعیفتر است رزرو نیز فدرال آلایده به نسبت بلکه است کمتر بزرگ هاىبانک ضعیف انتظار از

 اینکه جالب. کند ثبت 2016 فوریه از را عملکرد بدترین تا رسید واحد 49.1 بود که به رقم آگوست ماه در آمریکا PMI شاخص

 آن واحد 50 از باالتر مقدار سنجد.می را اقتصاد سالمت PMIالزم به ذکر است، شاخص . است بوده واحد 51.1 بازار بینیپیش

 معنای به آن واحد 50 مقدار و است اقتصاد تضعیف معنای به آن واحد 50 زیر مقدار است، اقتصادی بهبود معنای به و است خوب

 قرضه اوراق خرید وارد رزرو فدرال اخیر، سال 5 طى بار اولین شود براىاز طرف دیگر گفته می .است اقتصادی شرایط تغییر عدم

 گذارىسرمایه آمریکا قرضه اوراق بازار در میلیارد دالر 14 از بیش رزرو فدرال اخیر هفته دو طى ! است شده آمریکا دارىخزانه

 است. داده رخ غیررسمى صورت به که است نقدینگى انبساط برنامه همان اجراى نوعى به اقدام است. این کرده

تغییر هفتگی98/06/0998/06/15نام مواد

%59.161.64.2نفت

%0.9-15211507طال

%2.9-382371بیلت

%565258303.1مس

%221923224.6روی

%175617831.5آلومینیوم

%86882.3سنگ آهن

%202820802.6سرب

%2252260.4متانول

%0.4-259258اوره
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 نفت

توافق پکن و واشنگتن برای و در حالی در پی کاهش شدید ذخایر نفت خام آمریکا 

که انتشار آمار  درمسیر رشد قرار گرفتبرگزاری مذاکرات تجاری در ماه آینده قیمت نفت 

NFP علیه  آمریکا و چین های تالفی جویانهتعرفهها را تعدیل کرد. بخشی از رشد قیمت

بنجامین لو، تحلیلگر بازار نفت در موسسه از عوامل اصلی افت اخیر نفت است.  یکدیگر

نگرانی ها  .احتمال افزایش قیمت نفت چندان باال نیست»فیلیپ فیوچرز سنگاپور گفت: 

انداز های موجود در بخش تقاضا موجب شده تا چشماز تولید نفت شیل در آمریکا و نگرانی

ها در با اشاره به کاهش رشد اقتصادی، وضعیت نامشخص تجارت جهانی و افزایش ریسکوی  «.افزایش قیمت تضعیف شود

استفن  از طرف دیگر، .دالر باشد 60تا  55ماهه سوم سال بین  3بینی کرده که قیمت نفت خام آمریکا در بازارهای مالی پیش

اگر »ود: وی افز «بروز رکود در حال افزایش است. نگرانی فعاالن بازار در مورد ریسک»اینز، تحلیلگر موسسه آکسی تریدر گفت: 

 «ای کاهش نیابد، قیمت نفت همچنان تحت فشار باقی خواهد ماند.جنگ تجاری و تعرفه

 

 آهن سنگ –فوالد 

دالری  90مجددا به کانال ( %62 عیار) چین بنادر در آهنسنگ قیمت شاخص 

 فوالد تولید هایمحدودیت نهایی فایل انتشار ،آهنقیمت سنگ محرکبازگشت.

 زیادی هایمحدودیت آن، طبق که است سپتامبر ماه در چین تانگشان ناحیه

 کوره) فوالد تولید هایمحدودیت از لکن شده، اعمال گندله و آگلومره تولید بروی

 چین تولید PMI شاخص همزمان. است شده کاسته گذشته سال به نسبت( بلند

 موضوع اینکارشناسان معتقدند  .دهدمی نشان راواحد  50.4 که رقم شده منتشر

 فراهم آهنسنگ مصرف رشد و جاری ماه در فوالد تولید رشد برای را شرایط

افت جدی  با بیلت و اسلب برای ایران صادراتی فوالد قیمت شاخصالبته در بازار داخلی وضعیت تعریف چند انی ندارد. . آوردمی

 و داشته قرار CIS ناحیه فوالد قیمت هایشاخص افت فشار تحت هاقیمترسیده است. دالر 355و  365درصدی به  5.4و  3.3

 .است قراضه قیمت افت از متاثر

 

 رنگینفلزات 

بینی نسبی به آغاز مجدد مذاکرات تجاری میان چین و آمریکا در کنار خوش 

تضعیف شاخص دالر موجب شد تا فلزات رنگین هفته گذشته کمی از زیر فشار 

 برخی از کارشناسان معتقدند ها تا حدودی ترمیم شود.خارج شده و قیمتعرضه 

تواند روند کاهشی قیمت فلزات را متوقف می چین در اقتصادی جدید هایمحرک

 در قرضه اوراق منابع %20 کرد هزینه به مجاز محلی هایدولت شودکند. گفته می

 نرخ زودیه ب PBOC چین مرکزی بانک !اندشده زیرساختی و ایتوسعه هایپروژه

 بیشتر وام دالر میلیارد صدها وخواهد داد ( %0.5 چهارم ماهه 3 و %0.5 سپتامبر ماه) کاهش %1 را خود نزد هابانک گذاریسپرده

 .بود داده کاهش را RRR نرخ مسال،ا ژانویه در بار یک و 2018 سال در بار 6 چین. کرد خواهد آزاد چین اقتصاد برای
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 هاررسی گزارش عملکرد شرکتب
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 بنیادیتحلیل 

داروسازی البرز دارو شرکتبررسی وضعیت   

 

 معرفی

مورخ  25828به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و در طی شماره  11/05/1355)سهامی عام( در تاریخ شرکت البرزدار 

به شرکت سهمی عام  25/09/1375ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید است. شرکت در تاریخ در اداره ثبت شرکت 11/05/1355

احدهای تجاری فرعی وپذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت البرز دارو جز  در بورس اوراق بهادار تهران 24/11/1375تبدیل و در تاریخ 

باشد و مرکز اصلی شرکت نیز کارخانه آن در قزوین واقع شده است. موضوع فعالیت شرکت تاسیس هر قسم کارخانه گروه داروئی سیحان می

ت ساخته شده یی آرایشی و بهداشتی، وارد کردن محصوالیا موسسه برای ساخت و فروش هر گونه محصوالت داروئی، غذائی، مواد شیمیا

میلیون ظرفیت تولید  18پرسنل  شامل  489باشد. در حال حاضر شرکت با دارویی، غذائی، مواد شیمیایی و آرایشی و بهداشتی و... می

 باشد.هزارتا فرآورده های تزریقی می 600میلیون مایعات و  27جامدات، 

 

رانسهامدا ترکیبسرمایه و   

در تاریخ  وهزار میلیون ریال افزایش یافته  930میلیون ریال که طی چند مرحله به مبلغ  8.1سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 

سرمایه شرکت  18/06/1397العاده در تاریخ ها به ثبت رسیده است. طی صورتجلسه مجمع عمومی فوقدر اداره ثبت شرکت 20/06/1396

 سیده است.ردر اداره ثبت به ثبت  25/01/98میلیارد ریال افزایش یافت که در تاریخ  1860ارد به مبلغ هزار میلی 930از مبلغ 

 

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

سهامدار نام میلیون - سهام تعداد  سهام درصد   

عام سهامی -سبحان داوئی گروه شرکت  1،000 70/97 % 

خرداد پانزده بنیاد کوسسه  120 8/52 % 

خاص سهامی -ایران بیمه سهامی شرکت  60 4/26 % 

عشایر و روستائیان اجتماعی بیمه صندوق کوسسه  59 4/19 % 

عام سهامی مسکن بانک مالی گروه شرکت  53 3/76 % 

عام سهامی -البرز گذاری سرمایه شرکت  51 3/62 % 

ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه شرکت  47 3/34 % 

عام سهامی -آریان پارس گذاری سرمایه شرکت  19 1/35 % 

%100 1.409 مجموع  
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(97ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصوالت )بر اساس فروش سال   

 

 مقدار و نرخ فروش ماهانه محصوالت

 

 

فروش داخلی جامدات

فروش داخلی  مایعات

فروش داخلی  فرآورده های تزریقی

فروش صادراتی جامدات

فروش صادراتی مایعات

1،000،000

۲،000،000

۳،000،000

4،000،000

مقدار فروش

جامدات فرآورده های تزریقی مایعات

۵0،000

100،000

1۵0،000

۲00،000

۲۵0،000
نرخ فروش جامدات

جامدات Linear ( (جامدات
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 97-98   روند مبلغ فروش شرکت سالهای

 

 ترکیب بهای تمام شده

 

 

 

 

 

 

 باشد.م مصرفی شرکت به دو دسته داخلی و صادراتی شامل مواد اولیه و لوازم بسته بندی میمستقیمواد 

1،000،000

۲،000،000

۳،000،000

4،000،000

۵،000،000

نرخ فروش فرآورده های تزریقی

فرآورده های تزریقی Linear ( (فرآورده های تزریقی

100،000

۲00،000

۳00،000

400،000

مبلغ فروش

جامدات فرآورده های تزریقی مایعات

مواد مستقیم مصرفی 

دستمزد مستقیم

جمع سربار ساخت
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 های دردست اقداممهمترین طرح

 درصد پیشرفت فیزیکی یلیون ریالم -هزینه های برآوردی شرح

 %70 1۲۵،۵۳4 ساخت انبار طبقاتی

 %۳۵ 11۵،648 ساخت ساختمان و تاسیسات واحد مایعات

 

 روند حاشیه سود شرکت 

 99تحلیلی  98تحلیلی  98ماهه  ۳ 1۳97 97ماهه  6 1۳96 1۳9۵ شرح

 %46 %4۳ %۵0 %۵4 %۵4 %49 %44 بهای تمام شده به فروش

 %۵۵ %۵9 %48 %46 %۵4 %48 %۵۳ سود عملیاتی به فروش

 %46 %۵0 %۲9 %۳1 %40 %۳6 %۳8 سود خالص به فروش

 

 بینی کارشناسی سودپیش

شده  مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت و با توجه به برآورد شرکت از باقی مانده سال، فرض 98بینی کارشناسی سود سال پیشبرای 

مر فروش عمده ااست. همچنین در میزان فروش، میزان فروش شرکت بر اساس عملکرد چند ماه اخیر شرکت برآورد گردیده است. دلیل این 

 باشد.ل و حفظ روند فروش میمحصوالت در بازار داخ

های اخیر رو به بهبود است و امید است در صورت حفظ این نرخ شاهد رشد فروش های فروش ماهنرخ فروش محصوالت با توجه به  گزارش

 باشیم. 99و  98شرکت در سال 
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 نسبت های مالی بصورت دوره فصلی 
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 تایم فریم هفتگی: –نمای تکنیکی البرز دارو )دالبر( 

نالیزه شده میالدی در یک کانال صعودی بلند مدتی محصور و کا 2005در سهام شرکت البرز دارو، روند حرکتی سهم از سال 

تی دارد. بر این است. تعدد برخوردهای این سهم با کف و سقف کانال ترسیم شده حکایت از اعتبار باالی سطوح حمایتی و مقاوم

اهد پیشروی سهم به سمت اهداف قیمتی نش اخیر دالبر به کف کانال صعودی، در بلندمدت شرود با توجه به واکاساس، انتظار می

گران میان مدتی به این نکته باید توجه داشته باشند که دالبر در حوالی تومانی برابر با سقف کانال صعودی باشیم. معامله 2.000

نقط یک اصالح موقت و  گیر خواهد شد و احتماال در اینتومانی با نخستین سطح مقاومتی خود در 1.200 – 1.150های قیمت

 دست به دست شدن سهم را شاهد باشیم.  
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رینگ صنعتی الکابورس 1398ماه سال  شهریور دوم گزارش معامالت هفته  

 

 رینگ صنعتی

شته در ر  صوالت م  یهپا یمتق یصنعت  ینگهفته گذ ص  ینتمام ا یبابا کاهش همراه بود و تقر یرآهنو ت یلگردمح والت با نرخ مح

شدند به جز م  یهپا صد در ت  12که عالرغم رقابت تا حدود  یذوب یرآهنو ت یلگردمعامله  شد  شرکت  ینا یرآهندر شف  ه با  ، نرخ ک

بازار با   ینحرک در ادرصد رقابت تکرار شد؛ البته ت   3شرکت با حدود   ینا یلگردم یبرا فاقات ینداشت و ا  یزهفته قبل تفاوت ناچ

  ییبه مهلت نها شدن  یکاز نزد ینرخ دالر ناش  یشانتظار افزا یلرسد به دل  یمحصوالت مشهود بود که به نظر م   یتوجه به تقاضا 

  یخه تارکشدددف شدددد یها یمتدر سدددامانه مچنگ با ق ارکهمعامالت ورق فوالد مب ینبازار همچن ینر اخروج از برجام باشدددد. د

 .  یرفتانجام پذ 04/06/98

ضه ب  13/06/98 شنبه چهاربه  یدر هفته منته خورد که  قم بورس کاال ر یصنعت  نگیتن از انواع فلزات در ر 184.163از  شیعر

صنعت  تایکه نها یرقمالبته هفته قبل بود،  از کمترتن  95.826 شد   یدر تاالر  از   کمترتن  95.518که تن بود  128.359معامله 

  رو گشت.  روبتن  318.235 ی معادل با یو با تقاضاهفته قبل بود 

ضه در ر  نیشتر یب شته مربوط به  یصنعت  نگیحجم عر صوالت   150.183 در هفته گذ س رقم  ینکه ا؛ بود فوالدیتن مح بت به ن

 .درصد رشد داشته است 40هفته قبل حدود 

  یواد معدنم یفرآور، یانهخاورم یرو یعتوسعه صنا، یرانیانا یرو یعگسترش صنا  یتن شمش رو  1.050 هفته ینا یدر بخش رو

عامله قرار  ممورد  تقاضددا کنندگان رو به رو واین محصددول با عدم اسددتقبال عرضدده شددد که  بافق یذوب رو و یسددپنتا رو ،یرانا

 گرفت.ن

حصوالت عرضه  م نینسبت تقاضا را در ب نیشترینسبت به عرضه، ب یبرابر  75/7 یبا تقاضا  ذوب آهن اصفهان 18تا  14 یرآهنت

برابری   81/6با نسبت   همان شرکت  مخلوط یرآهنسبد ت به  مربوطنیز  نسبت تقاضا به عرضه    یهفته داشت. رده بعد  نیشده ا 

 بوده است. 

صفهان مخلوط  یرآهنسبد ت  صد رقابت را در این ر      16 با ذوب آهن ا شترین در سبت به قیمت پایه بی صد رقابت ن شته   در ینگ دا

 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

HB49,80049,8000/0023/20فوالد مبارکه اصفهان

HC49,31949,3190/0022/01فوالد مبارکه اصفهان

CB57,66357,6630/0024/92فوالد مبارکه اصفهان

G80,24680,2460/000/00فوالد مبارکه اصفهان

T151,248151,2480/0018/33فوالد مبارکه اصفهان

31,43633,5176/62شرکت معدنی وصنعتی چادرملو

31,43633,0615/17مجتمع فوالد خراسان

1/13-31,43633,5626/76فوالد خوزستان

1/13-31,43634,0278/24مجتمع ذوب آهن فوالد خزر

31,79533,2334/52فوالد کاوه جنوب کیش

2/72-35,82940,25912/36ذوب آهن اصفهانتیرآهن

1/98-35,82936,8372/81ذوب آهن اصفهان

36,37536,5150/38مجتمع فوالد صنعت بناب

1/98-36,37536,4980/34مجتمع فوالد خراسان
1/48-*36,375فوالد کاوه اروند

1/98-36,37536,3750/00فوالد روهینا جنوب

1/49-36,37536,3750/00پرشین فوالد آریا

1/98-36,37536,4350/16تولیدی فوالد سپید فراب کویر
مجتمع معدنی و صنعت آهن و 

فوالد بافق
36,37536,3750/00-1/98

2/95-210,984210,9840/00آلومینیوم ایران

**آلومینیوم المهدی

**آلومینیوم هرمز جنوب

**آلومینیوم ایرانبیلت

1/75-630,177630,1770/00ملی مسکاتد

*630,177فرآوری مس درخشان تخت گنبد

1/74-652,371652,3710/00ملی مس

1/74-652,371652,3710/00گیل راد شمال

1/74-652,371652,3710/00دنیای مس کاشان

*652,371صنایع مس کاوه

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
6,507,781,221184,163318,235128,359

ارزش معامالت 

44 درصد 
کاهش داشته 

است.

1,693,003,7705,1404,7702,670مس

مفتول

1,5001,2601,5002,720آلومینیوم
شمش 

مقاطع مختلف

670,991,94854,670101,55226,246میلگرد/تیرآهن
سبد میلگرد

1,870,929,32332,51332,41332,213ورق

2,108,977,00063,000175,50063,000شمش
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 رینگ پلیمری

ر نیمایی با  نرخ دال 10/06/1398در روز یکشنبه مورخ   صنایع پایین دستی پتروشیمی    های اعالمی توسط دفتر توسعه  در قیمت

های  فتههدر  عقب نشینی نرخ دالر نیمایی ریال اعالم شد.  110.833نسبت به هفته گذشته با قیمت   درصد کاهش قیمت   35/2

ه  تفته گذشدددههای اعالمی نیمایی در های پایه را کاهش داد. طبق قیمتدداً قیمتمج های جهانیقیمتکنار کاهش متوالی، در 

به پلی   بوطکاهش قیمت مر بیشدددترین را داریم. 16/06/1398اعالمی پایه در روز شدددنبه مورخ های انتظار کاهش مجدد قیمت

سنگین بادی   ستایرن انبساطی و پلی وینیل کلراید به ترتیب  به پلی درصد و کمترین کاهش مربوط   4 بااتیلن   33/0و  09/0با  ا

 باشد.درصد کاهش می

 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.

 

از   درصددد 50یافت و  افزایشدرصددد  10و  20، 22در هفته گذشددته حجم تقاضددا، حجم معامله و عرضدده به ترتیب در حدود   

 ای افزایش یافته است.د که نسبت به هفته گذشته این رقم به طور قابل مالحظهموجود معامله ش هایعرضه

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

۴۰۳۴۷۰۲

۴۲۹۷۷۹۱

۴۰۵۶۸۷۸
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4400000
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ارزش معامالت در رینگ پلیمری
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در رینگ پلیمریمیزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت 

شهریور6تا ۲ شهریور1۳تا 9
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 پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.بیشترین درصد رقابت در میان محصوالت 

 درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی محصول
 ۲۵ 1۲1.۵84 شرکت صنعتی نوید زر شیمی ZR230Cپلی پروپیلن شیمیایی 

 ۲0 1۲1.۵84 پتروشیمی رجال RG3212Eپلی پروپیلن شیمیایی 

۲00پلی استایرن انبساطی   18 1۲0.647 پتروشیمی تبریز 

7/11 111.۲۲۵ شرکت پتروشیمی شازند CRP100Bپلی اتیلن سنگین لوله مشکی   

رید طبیعیگ - ۵0اکریلونیتریل بوتادین استایرن   11 1۳7.094 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 

 7 1۲1.۵84 شرکت صنعتی نوید زر شیمی ZB332Cپلی پروپیلن شیمیایی 

شهید تندگویانپتروشیمی  BG821پلی اتیلن ترفتاالت بطری   116.۳۵9 ۵/6  

 ۵ 90.۳86 پتروشیمی آبادان S57پلی وینیل کلراید 

  ینگ شیمیاییر

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

 

تقاضا ولی در عین حال در رینگ شیمیایی شاهد افزایش  شدند.بر روی قیمت پایه معامله  تمامی محصوالت در رینگ شیمیایی

 بودیم. عرضهحجم معامالت و کاهش 

۵۱۳۹۱

۲۷۰۶۳ ۲۴۵۸۹

۴۸۶۷۵

۳۰۵۶۰
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0
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۳0000
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۵0000
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در رینگ شیمیاییمیزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت 

شهریور6تا ۲ شهریور1۳تا 9

 نسبت تقاضا بر عرضه قیمت پایه پتروشیمی محصول

6/۳ 1۲1.۵84 شرکت صنعتی نوید زر شیمی ZR230Cپلی پروپیلن شیمیایی   
۵/۳ 1۲1.۵84 پتروشیمی رجال RG3212Eپلی پروپیلن شیمیایی   

۲00پلی استایرن انبساطی   ۳ 1۲0.647 پتروشیمی تبریز 

رید طبیعیگ - ۵0اکریلونیتریل بوتادین استایرن  7/۲ 1۳7.094 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر   

۲/۲ 111.۲۲۵ شرکت پتروشیمی شازند CRP100Bپلی اتیلن سنگین لوله مشکی   

 ۲ 116.۳۵9 پتروشیمی شهید تندگویان BG821پلی اتیلن ترفتاالت بطری 
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  های نفتیرینگ فرآورده

 

ربوط به وکیوم مبیشترین حجم معامله  ریال ثبت شد. میلیون 3.341.233ارزش معامالتی معادل های نفتی در رینگ فرآورده

  .باشدریال می 26.865تن با قیمت پایه  25.000بندرعباس با حجم معامله باتوم 

 رینگ صادراتی

 

 .باشدمی 6070دراتی مربوط به قیر بیشترین حجم معامالت در رینگ صا

 

 رینگ کشاورزی

خراسان عرضه شد که هیچ  زعفران رشته ای بریده ممتاز )نگین(تنها  گذشتهدر طول هفته 

 تقاضایی نداشت.
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وکیوم باتوممیزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت

شهریور6تا ۲ شهریور1۳تا 9
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 زیره سبز و سکه طال( های سپرده های کاالیی )زعفران، کاال و گواهی گزارش هفتگی بازار آتی
 

 عدم تمایل زیره سبز به نزول بیشتر علی رقم ادامه روند کاهشی زعفران

آتی کاال اگرچه در سررسید های زعفران با کاهش همراه شد ولی قرارداد های آتی زیره سبز مقاومت خوبی  در هفته گذشته بازار

معامله ، در این بازار 98ماه شهریور چهاردهمتا پایان روز پنج شنبه هفته قبل،  طوری کهبه  .از خود در برابر این کاهش نشان داد

و سه سررسید زعفران پوشال  1398 شهریور، مهر و آبان زعفران نگین سررسید سه قرارداد را در قالب 351هزار  362  تعداد گران

میلیون  141میلیارد و  5،758 اب برابربه ارزشی ، 98 آذرو سه سررسید زیره سبز تحویل شهریور، آبان و  98شهریور، مهر و آبان 

 داشته است. افزایشکه نسبت به هفته گذشته  ریال منعقد کردند

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

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

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

ا توجه به وجه تضمین باالی قرارداد های آتی در زعفران و زیره سبز و نزدیک بودن سررسید  ها و کم بودن همچنین باست. 

میزان جریمه نکول، کمی خریدار با احتیاط بیشتری وارد معامله می شود. الزم بورس کاال در بعضی از قوانین خود تجدید نظر 

 ز از تابلوی معامالت خارج گردید.زیره سبز نی 98در هفته گذشته سررسید شهریور کند.

 
 

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 ورود دیگر محصوالت کشاورزی به بورس کاال و قرارداد های آتی

نیز بر روی  در سال گذشته پس از تعطیل شدن اتی سکه، زعفران به بورس کاال وارد شد و پس از مدت کمی قرارداد های آتی

شد که حاکی از استقبال  میلیون قراداد در این بازار معامله 25نزدیک به این کاالی صادراتی راه اندازی گردید. در یک سال گذشته 

ینده ای نزدیک شاهد ورود آمعامله گران و سایر فعاالن بازار از این قرارداد ها می باشد. با توجه به اعالم مسئولین بورس کاال در 

رضه پسته در بورس ن سمنان گفت: برنامه ریزی برای عمدیر تعاون روستایی استاپسته به بورس کاال خواهیم بود. در این رابطه 

ار دیگر مورد تایید کاال در حال انجام است به طوریکه پس از پذیرش انبار مورد تایید بورس در شهرستان دامغان، ایجاد سه انب

 دامغان شهرستان در بورس تایید مورد انبار . وی افزود: تور کار قرار داردهای گرمسار، سمنان و شاهرود در دسبورس در شهرستان

وی ادامه داد: سال  .شود در بازار بورس عرضه خواهد شدشت میبردا باال وزن در پسته که امسال شهریور بیستم از و شده احداث

عرضه آوری و در بازار بورس گذشته برای اولین بار در استان سمنان، پسته در انبار مورد تایید بورس در شهرستان دامغان جمع

لی تجربه خوب و سال گذشته به منظور تامین شرایط الزم برای ورود به بازار بورس، پسته دیرهنگام در بازار عرضه شد و .شد

قعی عرضه پسته در بازار بورس موجب حذف واسطه و دستیابی کشاورز به سود وابه اعتقاد ایشان  .رضایت بخشی بود

های گرمسار، سمنان و شاهرود در کنار انبار مورد تایید مورد تایید بورس در شهرستانیجاد سه انبار دیگر، اهمچنین با .شودمی

 .بورس در دامغان در دستور کار قرار دارد

 مالتی هفته قبلقیمت گواهی زیره سبز در آخرین روز معا هفته ای نسبتا نوسانی رو پشت سر گذاشتند.گواهی های کاالیی نیز 

یال در ر 96،278داشته است. گواهی زعفران نگین نیز از قیمت  افزایش هفته قبلرسید که نسبت ریال  327،379به قیمت 

اهش قیمت . قیمت گواهی سکه رفاه با کسبت به هفته قبل کاهش داشته استن ریال رسید که 94،667ابتدای هفته به قیمت 

 پیدا کرد. شافزایریال  4،123،274هفته به قیمت ابتدای در ریال  4،114،107 ازآن  همراه بوده است به طوری که از قیمت

 به شرح زیر می باشد: 15/06/1398 لیست قیمت های تسویه و ارزش معامالت قرارداد ها آتی تا تاریخ

 

 

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

687،62 98 شهریورزعفران نگین   666،606  293،18  

636،48 98مهرزعفران نگین   910،478  864،14  

734،144 98آبانزعفران نگین   520،454،1  418،31  

984،7 98زیره سبز شهریور   920،259  472 

021،68 98زیره سبز آبان   281،150،2  4138 
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 مشخصات قرارداد آتی زعفران

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

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

 ایران تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کاالیماه 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

 موقعیددت خریددد و موقعیددت فروش         1000اشدددخدداص حقیقی:      در هر نمدداد :    یق ی حق   یتعهددد   تموقعیدد    مجدداز  سدددقف 
 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 (± %5تا )حداکثر : نوسان دامنه

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

 هزار تومان 550: 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

داری به بازار بورس بروند. از بنگاهها توصیه کرد که برای رهایی وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری نسبت به آینده بازار بورس، به بانک

 در شرایط جنگ اقتصادی و حجم باالی نقدینگی، موثرترین راه برای تامین سرمایه، بازار بورس است.

های زیر مجموعه از تومان( و وصول جریمه مطالبات نیروگاه 90مدیرعامل مپنا ضمن تایید قریب الوقوع افزایش نرخ برق )حداقل 

ین شرکت برای تشکیل هلدینگ نیروگاهی مپنا خبر داد و گفت این شرکت در نظر دارد تا با تجدید ارزیابی دولت، از برنامه ا

ها اقدام به تشکیل هلدینگ نیروگاهی و عرضه آن در های زیر مجموعه خود و افزایش سرمایه از این محل در این نیروگاهنیروگاه

های بمپنا، طوس و پرند با وزارتخانه های نیرو و نفت ، ارداد بیع متقابل نیروگاهمدیرعامل مپنا در پاسخ به تکلیف قر .بورس نماید

و در پاسخ به اینکه نرخ ارز را با چه نرخی با این وزارتخانه ها محاسبه 

خواهند نمود تاکید کرد: طبق قرارداد دولت موظف است وجه را بصورت 

تواند سودآوری قابل یها پرداخت نماید و این موضوع مارزی به این نیروگاه

های برق عسلویه مپنا، طوس و پرند طی امسال توجهی را نصیب نیروگاه

برای  98بودجه سال  45و سال آتی نماید. الزم به ذکر است در تبصره 

 15اولین نیروگاه سنکرون شده در غالب قرارداد بیع متقابل )پرند( مبلغ 

تعیین شده است. الزم به هزار میلیارد ریال برای سال اول ردیف بودجه 

یادآوری است که نیروگاه های طوس، بمپنا و پرند در قالب قرارداد بیع 

میلیون یورو به این  200اند که در مجموع بالغ بر یک میلیارد و میلیون یورو سرمایه گذاری کرده 400متقابل هر کدام حدود 

میلیارد ریالی مپنا از محل سود انباشته شرکت  14.000یش سرمایه علی آبادی در ادامه از افزا .نیروگاه ها پرداخت خواهد شد

 2.000این در حالیست که معاون اقتصادی مپنا افزایش سرمایه  .شودخبر داد و گفت: افزایش سرمایه تا پایان امسال انجام می

  .میلیارد تومانی تولید برق عسلویه )بمپنا( وعده داده است

 یگذارهیمس متعلق به سرما یفروش بلوک مل عهیتوسعه معادن و فلزات شا یو اقتصاد یمعاون مال یاکبریعل یمرتض 

 یابرنامه چیمعادن و فلزات ه یگذارهیشرکت سرما نکهیبر ا دیمقام مسئول با تأک نیا کرد. بیمعادن و فلزات را تکذ

 دیخر یه در تالش براکبل میسهام ندار نیفروش ا یبرا یاتنها برنامه مس ندارد، گفت: نه یسهام مل یفروش بلوک یبرا

 .میهست معادن و فلزات یمس به پرتفو یو اضافه کردن سهام مل

 از محل درصد(  62)معادل  الیرهزار میلیارد  210به  الیرهزار میلیارد  130 خود را از هیسرما فوالد مبارکه در نظر دارد

مخارج انجام شده بابت تکمیل طرح های در دست اجرا و  سود انباشته به منظور اصالح ساختار مالی به منظور تامین

 رمشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته و حفظ و تقویت سرمایه در گردش شرکت به منظو

افزایش دهد. رسیدن این خبر موجب بهبود تقاضا در تامین و ذخیره الکترود مورد نیاز و تامین مکفی ذخیره سنگ آهن 

 ین سهم شد.ا

 نظر مورد تحول امیدواریم و است سالم و جوان شده مستقر خودرو ایران در که جدیدی تیم اینکه بیان با صمت وزیر 

 .شودمی محقق خودروسازان در هاسازی خصوصی آینده سال تا حداکثر: گفت شود، اجرایی دولت و مردم



 

32 

 

 نیمقیمی در مورد ا فرشاد سال خبر داد. انیمجموعه تا پا نیدر ا دیمحصول جد 3دیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از تولید م

 انیهستند که تا پا یای از جمله محصوالتبا سقف شیشه 207و پژو  301پژو  ،کمحصوالت گفت: دناپالس اتوماتی نیا اتیجزئ

  خواهند شد. دیخودرو تول رانیسال در ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


