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 شوید سهامدار ایران بیمه بورس کارگزاری در اعتبارات تسویه بدون

 قوانین در آنکه به توجه با و است بورس در معامالت انجام جهت کارگزاری از سرمایه گرفتن قرض معنای به معامالتی اعتبار

 ندارد وجود ها کارگزاری برای مالی سال پایانی و فصلی مقاطع در اعتبارات تسویه برای الزامی هیچگونه بهادار اوراق بورس سازمان

 تشتت کاهش و اطمینان ایجاد و خود مشتریان از پشتیبانی و حمایت هدف با تا برآمده صدد در ایران بیمه بورس کارگزاری ،

 .ننماید اعمال خود سهامداران برای را اعتباری تسویه امر ، خاطر

 که است مواردی جمله از ریسک سطح و اعتباری حدود تعیین و ارزیابی ایران، بیمه بورس کارگزاری عمومی روابط گزارش به

 سال روال طبق ایران بیمه بورس کارگزاری راستا همین در. گردد می کارگزاری برای مالی سال پایان در اعتباری تسویه موجب

 با را اعتباری تسویه از حاصل های دغدغه و نکرده وارد خود مشتریان به اعتباری تسویه جهت فشاری گونه هیچ گذشته، های

 .است داده قرار پوشش تحت خود حمایت و ضمانت

 و فروش فشار تشدید از اعم منفی نتایج میتواند فصلی مقاطع در اعتبارات تسویه که دیدگاه این با ایران بیمه بورس کارگزاری

 تنش ایجاد موجب امر این و باشد، داشته همراه به را مشتری زیان نهایتا و سهام قیمت عمومی کاهش و سرمایه بازار در عرضه

 را خدمت این خود اعتباری و مالی قدرت سایه در بتواند تا اندیشیده تدابیری شد، خواهد کارگزاری مشتریان و سهامداران برای

 در خود فعالیت به نگرانی هیچگونه داشتن بدون و پایدار اعتبار داشتن با تسویه به نیاز بدون که نماید ایجاد خود مشتریان برای

 .دهند ادامه سرمایه بازار
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 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش
 

غاز کرد و در این مسیر موفق های اخیر، روزهای پایانی شهریور ماه را با افزایش تقاضا آهفته بورس تهران در ادامه رکوردشکنی

هزار واحدی پیشروی نماید اما در ادامه، رسیدن برخی خبرهای سیاسی و قرار گرفتن در دوره تسویه اعتبار  307شد تا کانال 

البته دالیل مطرح شده نقش . گران دنده معکوس گرفته و شاخص را در مسیر سراشیبی قرار دهندکارگزاران موجب شد تا معامله

گران به دلیل بزرگ شدن حد ضررها عقب نشستند و بازار روند اصالحی روز پایانی بازار نداشت. در واقع معامله 2ی در افت پررنگ

 را در پیش گرفت. 

متوسط ارزش  د کهجالب است بدانیتوان به ثبت رکورد جدید در ارزش معامالت اشاره داشت. از مهمترین تحوالت هفته اخیر می

 هزار میلیارد تومان بالغ گردیده 2و این رقم اکنون به بیش از  میلیارد تومان بوده 1.220در فصل بهار  خرد ()روزانه معامالت

ارزش معامالت طی این روزها، اختالف معناداری با فصول قبلی پیدا کرده و این وضعیت نشان از  توان گفتبنابراین می است.

 ارد. ای دسرعت گرفتن ورود نقدینگی به تاالر شیشه

شهریور ماه  31های کارگزاری منتهی به درصد شرکت ۵۴سال مالی درخصوص بحث اعتبارات به این نکته باید اشاره داشت که 

کنند. البته امسال این فرایند پررنگ نبود چراکه الذکر در این ماه اقدام به تسویه اعتبار میاست. طبیعتا مشتریان کارگزاران فوق

ل اخیر با تغییراتی در بحث اعتبارات، ریسک صنعت کارگزاری را کاهش داد و از طرف دیگر کارگزاران به سازمان بورس طی یکسا

 مانند سابق مشتریان خود را برای تسویه وجوه اعتباری تحت فشار قرار ندادند. اما از بازار چه خبر ... 

به بازار نفس های تازهنتیجه ورود پولماه اخیر را  3ه ماه ابتدایی سال به ویژ 6نظران بورسی تحوالت اغلب تحلیلگران و صاحب

های رکود در بازار مسکن، پول و سکه و همچنین استمرار ارز موازی نظیردانند. از منظر این گروه، رخنه رکود به بازارهای سهام می

موثر به  ،چند عامل کالن سهام؛ متها به سکرده است. در انتقال محوری پولای تاالر شیشه را روانه جامعه خرد در دست آحاد

 رسد. نظر می
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با یک فاز تاخیر  هاتورم بر درآمد بنگاه دانیم حرکت تاریخی بورس تهران به دلیل ماهیت اثرگذاریدر درجه نخست، چنان که می

های فروش شرکت های)از محل تثبیت نرخ گذارسیاست گیرد. این تاخیر همواره با سرکوبنسبت به بازارهای رقیب صورت می

شود. تورمی را پیدا کنند، بازار سهام وارد فاز رونق می ها امکان رهایی از تله سرکوبتشدید شده اما پس از اینکه قیمت (بورسی

موید این الگوی تاریخی  غذا و دارو های تولیدکننده اقالم ضروری نظیرهای گذشته در بخشی از گروهها طی هفتهحرکت قیمت

در اجماع  بهبود نسبی بازارهای جهانیو  های سیاسیسیگنال برخی از به یبینخوش ارز، در این بین، ثبات بازار شود.یارزیابی م

 پوشی نیست. دارندگان وجوه مازاد ریالی و هجوم به سمت سهام قابل چشم

ها رفته است اما بررسی برخی از دادهالبته برخی معتقدند که بازار سهام از ریل منطق خارج شده و در مسیر تشکیل حباب قرار گ

های بزرگ، عدم رشد همسان )نسبت قیمت به درآمد(، عملکرد تولید و فروش ماهانه شرکت P/E-ttmهای مهم نظیر و شاخص

ها ییمحل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارا 2هایی که برنامه افزایش سرمایه از برخی از صنایع با کلیت بازار و صف انتظار شرکت

، درخصوص عدم  P/E-ttmکند. در ادامه، با ارائه تصویری از دارند، بطور کلی اعتقاد این دست از فعالین بدبین در بازار را رد می

 کنیم.تشکیل حباب در بازار بیشتر بحث می

 

واحد بوده است اما اکنون  10بازار مهر ماه سال گذشته )آغاز دوره اصالح( حدود  P/Eکنید همانطور که در تصویر مشاهده می

ماهه )در  6های شود با انتشار گزارشبینی میواحد رسیده و پیش 7زنیم، این عدد در محدوده کمتر از که این گزارش را قلم می

ترین دوره رونق سنگین در بازار، واحدی کاهش یابد. از طرف دیگر، نزدیک 6بازار حتی تا محدوده  ttmصورت عدم رشد شاخص( 

واحد رسیده  8.۵بازار به  P/Eهزار واحدی شاخص(  90)قله  1392باشد. دی ماه سال می 92و  91وط به حرکت سالهای مرب

ای نیست که انتظار خاتمه یافتن روند گونهها جذابیت گذشته را ندارد اما شرایط بهدهد که اگرچه قیمتبود. این بررسی نشان می

)دولت هشتم به ریاست دکتر خاتمی(  1382بازار در سال  P/Eباشیم. الزم به ذکر است،  صعودی بازار در مقطع فعلی را داشته

واحدی رسیده بود ! البته در آن دوران نه تنها ریسک سیاسی نداشتیم، بلکه از نظر اقتصادی هم شرایط به مراتب بهتر  1۴به رقم 

 قم مطلوبی برای سقف رشد بازار باشد. ( ر92بازار سال  P/Eواحدی )برابر با  8رسد رقم بود. به نظر می

ماهه، منحنی مذکور را به نفع فعاالن بازار سرمایه تعدیل نماید.  6های رود گزارشبنابراین نگرانی خاصی وجود ندارد و انتظار می

 داشته باشدادامه  دتوانیم یتا زمانتوجه به این نکته ضروری است، روند صعودی بازار )فارغ از نگرانی نسبت به تحوالت سیاسی( 

، ممکن است روند صعودی گردد یفروش وارد روند نزول و دیاگر روند تول دوم سال منتشر شود. مهین در عملکرد ماهانه که گزارش
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های باقیمانده از ، احتماال در ماهفروش نفت طیبودجه و شرا یکه با توجه به کسر ستیدرحال نیابازار به چالش کشیده شود. 

محور های بزرگ و صادراتیک رشد مالیم در بازار ارز باشیم. اتفاقی که بدون شک تاثیر مثبتی در روند سودآوری بنگاه سال، شاهد

 بورسی خواهد گذاشت.

تومانی و انتخابات مجلس شورای  ۴.200و در انتها به این نکته اشاره داشته باشیم که بازار برای نیمه دوم سال پتانسیل حذف ارز 

های باقیمانده از سال، کند که طی ماهدر دل خود دارد. از طرف دیگر بررسی شاخص دالر این ذهنیت را ایجاد می اسالمی را

ها )فلزات، محصوالت نفتی و پتروشیمی( وضعیت بهتری خواهد داشت. بنابراین چنانچه اتفاق خاصی نوسان قیمت در کامودیتی

 تداوم خواهد یافت.« های استراحتیایستگاه»در حوزه سیاسی رخ ندهد، روند صعودی بازار با 

 

 آنچه در بازار گذشت ...
 ۵.763 افتطی هفته گذشته با « شاخص بورس اوراق بهادار»رویم که می هفته نخست مهر ماهدر شرایطی به مصاف معامالت 

)مطابق نج اصلی بازار . دماسعقب نشستواحدی  29۴.167واحدی تا سطوح  299.930درصد( از ارتفاع  1.92واحدی )معادل 

هزار واحدی پیشروی نمود اما در این نقاط فشار عرضه باال گرفت. به لحاظ تکنیکی، محدوده  300های اخیر( تا کانال تحلیل هفته

رسد پس از کمی اصالح در شاخص )بُعد هزار واحدی، مهمترین سطح حمایتی شاخص خواهد بود. به نظر می 287الی  283

همزمان با تخلیه هیجان در اندیکاتورها و اسیالتورها، شاهد برگشت بازار به مدار رشد و حرکت به سمت اهداف قیمت و زمان( و 

 هزار واحدی باشیم.  330 – 32۵

. بر اساس این گزارش، وضعیت بهتری نسبت به شاخص کل داشته است که را داریم «وزنهم»شاخص در متغیر با اهمیت دیگر، 

. در نتیجه باید گفت کردواحدی، پیشروی  8۴.2۴8واحدی آغاز نمود و تا سطوح  83.۵00را در ارتفاع  وزن کار خودشاخص هم

داشته باشیم.  Ifexای به درصد( بوده است. و در انتها اشاره 0.9واحد )معادل  7۴8وزن در این هفته برابر با بازدهی شاخص هم

واحدی به کار خود خاتمه داد.  3.887کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع  واحدی آغاز به 3.88۵فرابورس ایران در حالی با رقم 

 ۴خاصی نداشته است. البته در روزهای میانی هفته دماسنج فرابورس به کانال  شهریور ماه بازدهی پایانیدر هفته  Ifexدر واقع 

 واحد رشد به کار خود خاتمه دهد. 2اخص تنها با روز پایانی هفته، سبب شد تا این ش 2هزار واحدی راه یافته بود اما تحوالت 

 

 پیش بینی بازار:
روز پایانی هفته گذشته زیر فشار عرضه قرار داشت و با  2بورس تهران رسیم. بینی بازار میاما به بخش اصلی بولتن یعنی پیش

احتماال روند رو برای هفته پیشم. گارد نزولی به کار خود خاتمه داد. درخصوص چرایی افت بازار در ابتدای گزارش بحث کردی

ها اصالح خوبی را تجربه نمودند و ثانیا با آغاز مهر ماه، اعتبارات کارگزاران عرضه و تقاضا شرایط بهتری داشته باشد چراکه اوال قیمت

مهمی که باید توجه  توان انتظار داشت که بازار پس از کمی درجا زدن به مدار رشد بازگردد. نکتهشود و در نتیجه میگشایش می

های بورسی منتشر خواهد رو، اطالعات عملکرد تولید و فروش شهریور ماه بنگاهداشت این است که طی روزهای پایانی هفته پیش

 تواند عاملی برای تحرکات بیشتر در بازار باشد.ها میشد. رسیدن این گزارش
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 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص
 

 

 هاررسی آخرین وضعیت شاخصب

 

 بررسی ارزش معامالت هفته
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 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  2.317قم را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به عدد میلیارد تومان بوده است. اگر این ر 11.۵8۵رقمی بالغ بر 

 سوممیلیارد ریالی هفته  1.82۵رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معامالت روزانه )میانگین ارزش معامالت روزانه( می

ایطی ادامه دارد که طی هفته گذشته افزایش ارزش معامالت در شر .دهدرا نشان میدرصدی  27 رشد جالب توجهشهریور ماه، 

یابد. در بولتن شماره اخیر به این نکته شهریور ماه خاتمه می 31شان آخرین مهلت برای تسویه اعتبار کارگزارانی بود که سال مالی

میلیارد  1.۵00 های جدید، نیاز به ورود نقدینگی بیشتر و ثبات ارزش معامالت در سطوح بیش ازاشاره شد که بازار برای ثبت قله

طی هفته تومانی دارد. در واقع عامل اصلی رشد بازار، ورود نقدینگی زیر سایه اخبار مثبت سیاسی و تحوالت کدال بوده است. 

 ، «رمپنا»، « ولساپا»هایی نظیر و تک سهم« پتروشیمی»، « فلزات اساسی»، « خودروسازی»، « بانکداری»صنعت  ۴گذشته، 

 یشترین حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. ب« کرمان»و « فسازان»
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 مجله خبری

  سیاسی

در  ایران مردم یاریبا اشاره به هوش رهبر معظم انقالب

دشمنان در چهار دهه گذشته، هدف  یهامقابل توطئه

خود و اثبات  یهاخواسته لیآنها از ترفند مذاکره را تحم

 دیواندند و تأکخ رانیبر ا یفشار حداکثر یرگذاریتأث

 صداکی یاسالم یکردند: همه مسئوالن جمهور

مذاکره نخواهد  یطحس چیدر ه کایمعتقدند که با آمر

حرف  کایچنانچه آمرای فرمودند: اهلل خامنهآیت شد.

که  یاخود را پس گرفت و توبه کرد و به معاهده هسته

وقت در جمع آن را نقض کرده است، بازگشت، آن

صحبت  رانیاهده که شرکت و با اعضو مع یکشورها

 هاییکایو آمر ایرانمسئوالن  نیب یسطح چیدر ه یامذاکره چیه صورتنیا ریشرکت کند، اما در غ تواندیهم م کایآمر کنند،یم

  آن. ریو نه غ ورکیویاتفاق نخواهد افتاد نه در ن

نوشت: به جان بولتون  ترییدر تودونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 

 گری. من و دستین یازین دیاخ سفبه حضور او در ک گریع دادم که داطال

 نیبه هم م،یمخالف بود دایاو شد شنهاداتیاز پ یاریدولت با بس یاعضا

 /کار را کرد.  نیکند، او هم ا میرا تقد شیاز او خواستم استعفا لیدل

حسن »با  دارید یهانهیفراهم کردن زم یشد ترامپ برا یبلومبرگ مدع

را  رانیا هیعل هامیکاهش تحر شنهادیپ رانیا جمهورسیرئ ،«ینروحا

مخالفت کرده است.  شنهادیپ نیمطرح کرده اما بولتون به شدت با ا

که دوشنبه در دفتر کار ترامپ برگزار شد، مطرح شده و  یداریدر د رانیا هیعل هامیکاستن از تحر شنهادیپ کندمی ادعا بلومبرگ

 کرده است. تیحما رانیباز کردن باب مذاکره با ا یبرا یاز آن به عنوان راه اکیآمر یدارخزانه ریوز

 برای فرانسه طرح با ترامپ موافقت سناتور آمریکایی از "مورفی کریس"

 تعهدات کاهش از بازگشت مقابل در ایران به دالر میلیارد 1۵ پرداخت

 تریتویی کاربری صفحه در کنتیکت ایاالت دموکرات .داد خبر برجامی

 توافقی به بازگشت برای دالر میلیارد 1۵ ایران به ترامپ: نوشت خود

 وزیر «منوچین استیون»البته  .کرد پاره و رد را آن خود، او که دهدمی

 آمریکا موافقت بدون فرانسه که گفت خبری کنفرانس در آمریکا داریخزانه

 . دبده دالری میلیارد 1۵ اعتباری خط ایران به بود نخواهد قادر
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 انیرا م یاند مذاکراتطرف برجام در تالش ییاروپا کشورهای شد: یمدع "منابع آگاه"به نقل از  تیکو یالرا روزنامه 

موضوعات با  ریو سا یابرگزار کنند تا دو طرف بتوانند درباره اختالفاتشان بر سر توافق هسته تیتهران و واشنگتن در کو

 انیم یمذاکرات نیانجام چن یبرا یطور جدبه ییاروپا یهاروزنامه، قدرت نیا دعایا بنابر وگو بپردازند.به گفت گریکدی

 .کنندیتهران و واشنگتن تالش م انیوگو مکانال گفت یدو کشور و برقرار نیها ببا هدف کاهش تنش کایو آمر رانیا

اند، معتقدند که ران و واشنگتن داشتهبا ته رایکه اخ یاجداگانه یهایزنیکشورها باتوجه به را نیاست که ا یمدع الرای

 وجود دارد. یمذاکرات نیچن یشانس برگزار

 مرکزی بانک کرد اعالم آمریکا داریخزانه وزارت

 اعتماد شرکت ایران، ملی توسعه صندوق ایران،

 صندوق. است داده قرار تحریم تحت را پارس تجارت

 وزیر ایران، جمهور رئیس شامل NDF ملی توسعه

 مالی کننده تامین که بوده مرکزی بانک یسرئ و نفت

 نیروهای لجستیک و دفاع وزارت قدس، سپاه برای

 دولت مشاوران از «دابوویتز مارک». است مسلح

 بود داده پیشنهاد قبالً هاتحریم امور در ترامپ

 فهرست در قبالً که را ایران مرکزی بانک ترامپ،

 که صورتی در بود گفته او. دهد قرار هاتحریم فهرست در تروریسم با مرتبط قوانین یلذ بار این دیگر، یکبار گرفته قرار هاتحریم

 .بود خواهد دشوارتر آمریکا بعدی جمهوررئیس برای آن رفع گیرند قرار «تروریسم» با مرتبط هایتحریم ذیل ایران مرکزی بانک

 برای خوبی فرصت: گفت نیویورک در ایران خارجه امور وزیر

 چهارشنبه روز. هاست اندیشکده اعضای و ای رسانه دیدارهای

 خارجه وزرای با. است ایران با ۴+1 خارجه وزرای جلسه

 های برنامه. داشت خواهم دیدار عمان و فرانسه و انگلیس

 است مشخص مذاکره میز به بازگشت شرایط. داریم متنوعی

 را تعهداتشان که است کسانی یا برجام اعضای مذاکره میز و

 همزمان توانند نمی ها آمریکایی. کنند می اجرا رجامب در

 ایران علیه اقتصادی جنگ ترامپ قول به یا اقتصادی تروریسم

 حال عین در و کنند دنبال را حداکثری فشار و بدهند ادامه را

 به دادن پایان تشضرور میهمان، عنوان به چه 1+۵ عنوان به چه ۴+1 به آمریکا پیوستن. قرارگیرند مذاکره میز پشت بخواهند

 نظرات و کرده ایجاد که خطراتی و آمریکا های شکنی ؛پیمان المللی بین و منطقه کنونی شرایط. است ایران علیه اقتصادی جنگ

 .است جمهور رییس سخنرانی اصلی محورهای جمله از منطقه امنیت  درباره ما
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 اقتصادی
های اقتصادی میلیارد دالر در بخش ۴00ها بالغ بر ن قرار است چینیجزئیات جدیدی از تفاهم میان ایران و چین که براساس آ

دهد. ستون براساس این گزارش، این قرارداد تعادل جهانی بخش نفت و گاز را تغییر می .ایران سرمایه گذاری کنند، اعالم شد

میلیارد دالر برای توسعه  280 مرکزی قرارداد جدید این است که چین 

پتروشیمی ایران  های نفت، گاز وبخش ۵کند. این مبلغ برای دوره هزینه می

نامه، شود. ولی طبق این تفاهممی ساله اول این قرارداد در ابتدا پرداخت 

توجه به توافق دو طرف پرداخت  ساله با  ۵های بعدی در هر دوره پرداخت

 120افزاید: یک سرمایه گذاری همچنین این گزارش می  .خواهند شد

ی دیگر هم برای میلیارد دالر های حمل وروزرسانی زیرساختبه

چین همچنین توافق  .ساله طبق توافق دو طرف پرداخت خواهد شد ۵نقل و تولید ایران امضا شده که مجدداً در ابتدای هر دوره 

منفعت نهایی این  افزایش دهد. 2020هزار بشکه در روز تا پایان سال  ۵00کرده تولید در میادین نفتی غرب کارون در ایران را 

 .های آمریکا افزایش دهدقرارداد برای ایران این است که چین توافق کرده واردات نفت ایران را با وجود تحریم

های های اخیر علیرغم فشار دشمن شاهد عالئم مثبتی در عرصهجمهور با بیان اینکه در ماهرئیس

های اقتصادی به ویژه بورس و امیدی صمختلف بویژه در زمینه اقتصادی هستیم، گفت: امروز شاخ

دهد با کننده است و نشان میکه در زمینه رشد اقتصادی و سرعت تولید ایجاد شده بسیار دلگرم

 توانیم دشمن را مأیوس کنیم.ایستادگی و مقاومت خود می

سخنگوی دولت در مورد مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور 

کی از مصوبات این بود که قرار شد اختیارات بانک مرکزی در سران قوا، گفت: ی

تصریح کرد: یکی دیگر از  ربیعیبازار ارز تا یک سال دیگر تمدید شود.  ساماندهی

ها تعیین اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی بود که مقرر شد تا یک هفته قوه بحث

رخصوص تعزیرات قضاییه و دولت یک فوریتی را برای مجلس ارسال کنند. ما د

حکومتی هم اختیاراتی را به سازمان تعزیرات دادیم که بر اساس آن اختیارات 

فروشی یا خودداری از عرضه کاال به میزان متعارف تبعیض در فروش و موادی از این قبیل دستشان فروشی، گرانتوانند با کممی

وی در مورد دیگر مصوبات جلسه شورای  .دنبه طور کامل کنترل کن نسبی که در بازار ایجاد شده است راباز شود تا بتوانند ثبات 

 .عالی هماهنگی اقتصادی گفت: حمایت از تولید و رفع موانع تولید از دیگر مصوبات این جلسه بود

ارتباط بانکی ایران و روسیه ازطریق پیام رسان روسی و سپام بانک  گفت:رییس بانک مرکزی 

عبدالناصر همتی با اشاره عضویت اخیر ایران در  .رقرار شده استمرکزی بدون نیاز به سوئیفت ب

اتحادیه اورآسیا،گفت: امکان استفاده از این سیستم برای مبادالت تجاری بین کشورهای عضو 

اتحادیه اورآسیا می تواند به توسعه مبادالت تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه کمک شایانی 

ای جمهور ایران و روسیه، ضمن انجام مذاکرات بانکی، وی گفت: در جریان دیدار روس .کند

رئیس بانک مرکزی گفت: طرفین به سقوط تدریجی نقش دالر  .توسعه و ارتقای روابط بانکی دوکشور از موضوعات مهم دیدار بود

 .کشور تاکید کردندمبنای پول ملی دو  بر تجاری مبادالت انجام بر و اشاره های آمریکادر روابط اقتصادی جهان بخاطر سیاست



 

13 

 

 بازارهای جهانی

 
 تغییر هفتگی 98/06/29 98/06/23 نام مواد

 %7.3 64.6 60.2 نفت 

 %1.9 1517 1489 طال 

 -0.6% 360 362 بیلت 

 -3.5% 5757 5966 مس 

 -4.1% 2293 2391 روی 

 -1.3% 1787 1811 آلومینیوم 

 -7.1% 92 99 سنگ آهن 

 %0.2 2115 2110 سرب 

 %3.0 238 231 متانول 

 -0.8% 259 261 اوره 

 بزرگ نفتی پاالیشگاه دو به یمن ارتش حملهدر حالی نفت تحت تاثیر بازارهای جهانی هفته پر تالطمی را پشت سر گذاشتند. 

ا کاهش قیمت با جهش قیمتی روبرو شد که فلزات رنگین در اثر عدم انتشار اخبار درخور توجه از ناحیه جنگ تجاری ب عربستان

 نرخ ،2008 مالی بحران از پس بار دومین برای رزروفدرال روبرو شدند. مهمترین خبر هفته گذشته مربوط به نرخ بهره آمریکا بود.

 داشت انتظار او چراکه شد، مواجه ترامپ جمهوررییس سوی از تحقیر با اقدام این اما داد، کاهش درصد 2 به 2.2۵ از را خود بهره

 بود، شده داده ترتیب رزروفدرال بهره نرخ کاهش اعالم دنبال به که خبری کنفرانسی در. یابد کاهش هااین از بیش بهره نرخ

 رشد شامل موجود، هایریسک برابر در بازارها تضمین برای بهره نرخ کاهش این: گفت آمریکا، مرکزی بانک رییس پاول، جرومی

 اندازچشم بودن نامعلوم و ضعیف صادرات که کرد اشاره همچنین او .است شده جامان تجاری، هایتنش و جهان ضعیف اقتصادی

 رزروفدرال و پاول جی: نوشت خود توییتر در سخنان این دنبال به ترامپ. اندبوده گیریتصمیم این پردهپشت عوامل از هم تجاری

 !هستند افتضاح رابط یک آنها. دارند درستی دیدگاه نه و دارند عقل نه دارند، جرات نه. خوردند شکست هم باز
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 نفت

سعودی  عربستان بزرگ نفتی پاالیشگاه دو به یمن ارتش پهپادی حملهخبر در حالی  

 اطمینان بازار به عربستان نفت درصدی نفت شده بود که وزیر 10سبب جهش بیش از 

 ماه تا ظرفیت و شده تکمیل آتی هفته چند طی بازار به عربستان نفت بازگشت که داد

 به اقدام لذا و داشت را بیشتر تاخیر انتظار بازار. گرددمی باز بشکه میلیون 12 به نوامبر

 کشور این نفتی ذخایر هفتگی موجودی که گویدمی آمریکا نفت نمود. انستیتو نفت فروش

 بازار ایبشکه میلیون 2.۴9 کاهش انتظار خالف بر که دارد ایبشکه میلیون 0.۵9 رشد

آکرا تاکی، تحلیلگر هستند.  عربستان خالی جای پرکردن منظور به جهانی نفت عرضه و تولید افزایش در حال عراق و سیهاست. رو

کنم رشد قیمت نفت نتوانسته مدت زیادی دوام با توجه به اینکه اقتصاد جهانی عملکرد مطلوبی ندارد، فکر می»بازار نفت گفت: 

های امن نظیر اوراق قرضه دولت آمریکا ی ژئوپولیتیک موجب شده تا قیمت نفت و برخی داراییها، با وجود این، تداوم تنش«بیاورد

  .همچنان از قیمت و بازدهی باالیی برخوردار باشند

 فلزات رنگین

در فلزات رنگین بر خالف جهش قیمت هفته سوم شهریور، روند عرضه و تقاضا  

به کار خود خاتمه دادند. به نظر مطلوب نبود؛ بطوریکه اکثر فلزات با افت قیمت 

رسد سایه سنگین جنگ تجاری در کنار کُند رشد اقتصاد دنیا، مانع رشد می

 استرالیا وزیر نخست و ترامپها بوده است. طبق برخی از اخبار منتشر شده، قیمت

 یک نادر، و استراتژیک معدنی عناصر ،جهانی عرضه بر چین انحصار کاهش هدف با

 نادر، عناصر عرضه در انحصار بر عالوه چین. کرد خواهند اعالم را مشترک برنامه

 سهام از ایعمده بخش حتی و است چین ساخت باتری در مصرفی آند %73 و کاتد %60 .باشدمی دنیا باتری عمده کننده تامین

بود !  خواهد چین با آمریکا ابلهمق بعدی هدف احتماال صنعت این. است چین به متعلق نیز کشورها سایر سازیباتری هایکارخانه

 به نظر به وقوع پیوستن این خبر، قیمت مس را تحت فشار قرار دهد.

 

 طال

دالری بازگشت و نوسانات محدودی را به نمایش گذاشت.  1.۵00طال پس از افت هفته سوم شهریور ماه، با اندکی رشد به کانال 

 تا) دالرى میلیارد 3.۵ رشد شاهد جوالى، ماه در شدید افت از پس نچی دالرى ارزى ذخایر :گویدمی چین خلق مرکزى بانک

 طالى ذخایر قضا از و است نشده چین دولت توسط طال مستمر خریدهاى ناقض موضوع این .است (دالر تریلیون 3.07۵ سطح

 میلیون ۵9.۵6 به چین خلق بانک طالى ذخایر در واقع !است آگوست ماه در درصدى ۴.8۵ سنگین رشد شاهد چین خلق بانک

 !است رسیده اونس
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 هابررسی گزارش عملکرد شرکت
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 تحلیل بنیادی

 بررسی وضعیت شرکت پاالیش نفت بندرعباس

 

 معرفی

با تغییر نام شرکت ملی گاز مایع ایران تاسیس گردید. بر اساس جلسه پذیرش مورخ  137۵شرکت پاالیش نفت بندرعباس از سال 

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. موضوع فعالیت شرکت: سهام شرکت 20/02/1389

 برداری از کارانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع مختلف محصوالت اندازی و بهرهاحداث، راه

 ایی و مشابهینفتی، شیم

 ی، گاز طبیعی و محصوالت جانبی پتروشیمی( دریافت، معاوضه )سوآپ( و خرید خوراک پاالیشگاه )نفت خام، میعانات گاز

کننده های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا عرضهاز شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

 داخلی و خارجی دیگر

 نفت سفید، های نفتی از قبیل بنزینانجام عملیات پاالیش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها، ساختن فرآورده ،

 های جنبینفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده

شرکت  9بندی شده است. در حال حاضر در بازار بورس طبقه "ایهای نفتی، کک و سوخت هستهفرآورده"شرکت در گروه 

ت پاالیش، شرکت پاالیش نفت بندرعباس در رده کنند که بر اساس ظرفیپاالیشی کشور در حوزه پاالیش نفت خام فعالیت می

 باشد.سوم قرار گرفته است و از نظر پاالیش نفت خام، تنها شرکتی است که قادر به پاالیش نفت خام سنگین می

 

 
 مقایسه ظرفیت پاالیش نفت خام شرکت های پاالیشی )بشکه در روز( -1نمودار 
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 باشد:به شرح زیر می 98شهریور  26آخرین ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ 

 درصد سهام تعداد سهام نام سهامدار

 %33.49 4,622,165,688 سهامی عام -بانک رفاه کارگران

 %20.00 2,760,000,000 شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

 %20.00 2,760,000,000 های سرمایه گذاری سهام عدالتشرکت

 %15.24 2,103,087,537 شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

 %11.27 1,554,746,777 سایر سهامداران

 %100.00 13,800,000,000 جمع کل

 

 (97فروش سال  اساسترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصوالت )بر 

 

 وند تولید و فروش ماهانه شرکت ر

 

۳%.

۲۵%.

۴%.

۳۲%.

۳%.

۱۱%.

۳%.

۱۹%. گاز مایع

بنزین موتور

نفت سفید داخلی

نفت گاز داخلی

نفت کوره داخلی

وکیوم باتوم داخلی

نفت گاز صادراتی

نفت کوره صادراتی

1350000

1400000

1450000

1500000

1550000

1600000

1397/091397/101397/111397/121398/011398/021398/031398/041398/05

تولید و فروش

 تولید

 فروش
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 ی تمام شدهترکیب بها

 

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های مواد مستقیم مصرفی شرکت نفت خام و میعانات گازی است که از شرکت 

 شود.تامین می نفتی ایران

 های دردست اقداممهمترین طرح

 98سال برای شده تعریف های پروژه اهم 

 پاالیشگاه توان مدیریت سیستم اندازی راه و نصب خرید، طراحی، •

 ششم گازی توربین حداثا •

 ویژه های فرآورده بارگیری بازوهای اتوماتیک قطع کنترل سیستم اندازی راه و نصب خرید، طراحی، •

 تقطیر های کوره گرمایش پیش سامانه سازی بهینه •

 بازیافت واحد فاز سه سانتریفیفوژ های دستگاه نصب و خرید طراحی، •

 پاالیشگاه تا سراسری نچای ۵6 خط از گاز جدید اینچ 16 لوله خط احداث •

 MED های کن شیرین آب احداث •

 تردد و دسترسی کنترل سامانه عملیات اجرای •

 پاالیشگاه  UPGRADINGطراحی بیسیک طرح  •

 فوالد اسکله فوم سیستم اجرای و خرید •

 بررسی عملکرد ترازنامه ای شرکت

 88درصدی سود انباشته نهایتا به افزایش  2۴8درصدی داشته است. همچنین رشد  ۵7رشد  97دارایی های شرکت طی سال 

درصدی حقوق صاحبان سهام شده است و در کل ساختار سرمایه شرکت رشد داشته است. بدهی های شرکت با توجه به افزایش 

 درصدی داشته است. 30مقدار تسهیالت دریافتی روند افزایشی داشته و در این سال رشدی 

 

مواد مستقیم  

مصرفی  

99%

دستمزد 

مستقیم

0%

جمع سربار  

ساخت

1%
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 روند حاشیه سود شرکت 

 99تحلیلی  98تحلیلی  98ماهه  3 1397 97ماهه  6 1396 1395 شرح

 %91 %91 %89 %90 %88 %91 %91 بهای تمام شده به فروش

 %9 %9 %11 %10 %12 %9 %9 سود ناخالص به فروش

 %9 %9 %10 %9 %10 %7 %8 سود عملیاتی به فروش

 %8 %8 %8 %8 %8 %6 %6 سود خالص به فروش

 

 بینی کارشناسی سودپیش

شود شرکت وجه به اینکه تمامی محصوالت پاالیش شده به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران فروخته میبا ت

 97برابر با سال  98شود، تولید و فروش سال دارای روند تولید و فروش با ثباتی بوده و تنها درصد کمی از محصوالت صادر می

های آتی محصوالت در نظر قرارداد کرک اسپرد محصوالت اصلی با توجه به قیمت های جهانی ودر نظر گرفته شده است. نرخ

جهت افزایش هزینه های دستمزد و سایر  %20تومان و تورم  11300گرفته شده، همچنین نرخ دالر صادراتی برابر با نرخ نیما و 

 موارد در نظر گرفته شده است.

 زیان و تخمین سود شرکت صورت سود و- 1جدول 
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 باشد:جدول تحلیل حساسیت شرکت به شرح زیر می

الر
 د

خ
نر

ت 
را

غیی
ت

 

eps تغییرات قیمت نقت 

4,824 
 $                                                    

50  
 $                  

55  
 $                            

60  
 $                          

65  
 $                                         

70  

100,000.00 16,015 12,203 8,392 4,580 768 

105,000.00 15,355 11,353 7,351 3,348 654-  

110,000.00 14,695 10,502 6,310 2,117 2,076-  

115,000.00 14,035 9,652 5,269 886 3,498-  

120,000.00 13,376 8,802 284,2  346-  4,920-  

125,000.00 12,716 7,951 3,187 1,577-  6,342-  

130,000.00 12,056 7,101 2,146 2,809-  7,764-  

135,000.00 11,396 6,251 1,105 4,040-  9,186-  

 

 های مالی شرکت در بازه فصلی نسبت
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 گی:تایم فریم هفت –نمای تکنیکی پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( 

میالدی در یک کانال صعودی بلند مدتی محصور و  2016در سهام شرکت پاالیش نفت بندرعباس، روند حرکتی سهم از سال 

رود برای بار دوم تا سقف کانال مذکور مرتبه به کف کانال واکنش مثبت نشان داده و انتظار می 3کانالیزه شده است. این سهم 

شود این سهم پاالیشی پس از کمی دست به دست شدن در سطوح فعلی، در بینی مییشپیشروی داشته باشد. بر این اساس، پ

اعتبار کرده و در تومانی را بی 1.۵00تومانی قرار بگیرد. گفتنی است، شبندر اخیرا مقاومت  2.3۵0 – 2.130های مسیر قیمت

تومانی با رعایت حد ضرر  1.۵00ای نزدیک به هنتیجه سطح مذکور نقش حمایتی را ایفا خواهد کرد. لذا خرید شبندر در قیمت

 تومانی کم ریسک خواهد بود. 1.200
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رینگ صنعتی کاالبورس 1398ماه سال  دوم شهریور زارش معامالت هفتهگ  

 

 رینگ صنعتی

با وجود رقابت در   درصدی ارزش معامالت بودیم.  8با وجود افزایش حجم معامالت شاهد کاهش   یصنعت  ینگهفته گذشته در ر 

شات حاکی از ثبات بازار و حتی      1۵مقاطع فوالدی تا  شته و گزار سد بازار فوالد میلی به افزایش نرخ ندا صد به نظر می ر میل   در

به کاهش نرخ های موجود در بازار آزاد می باشددد؛ ثبات نسددبی حاکم بر بازار هزینه انبار این محصددوالت را افزایش داده و سددبب  

 خروج سفته بازان از این بازار شده است.

ضه ب  27/06/98 شنبه چهاربه  یدر هفته منته خورد که  بورس کاال رقم  یصنعت  نگیتن از انواع فلزات در ر 21۴.067از  شیعر

شتر تن  37.۵60 صنعت  تایکه نها یالبته رقمهفته قبل بود،  از بی شد   یدر تاالر  شتر تن  3۵.130که تن بود  186.082معامله    بی

      رو گشت. روبتن  ۴93.912 ی معادل با یو با تقاضااز هفته قبل بود 

ضه در ر  نیشتر یب شته مربوط به  یصنعت  نگیحجم عر صوالت   181.807 در هفته گذ سبت به  رقم  ینکه ا؛ بود فوالدیتن مح ن

 .درصد رشد داشته است 22هفته قبل حدود 

  سازان خالص صنایع، یانهخاورم یرو یعتوسعه صنا، یرانیانا یرو یعگسترش صنا یتن شمش رو 1.7۵0 هفته ینا یدر بخش رو

 گرفت.نمورد معامله قرار  این محصدول با عدم اسدتقبال تقاضدا کنندگان رو به رو و   عرضده شدد که    بافق یذوب رو و زنجان روی

 تن شمش سرب شرکت فیدار نیروی کاسپین در رینگ صنعتی عرضه شد که تقاضایی برای آن وود نداشت. 1۵0همچنین 

صفهان  مخلوط یرآهنتسبد   ضا   ذوب آهن ا سبت به عرضه، ب   یبرابر  ۴۴/7 یبا تقا ضا را در ب   نیشتر ین سبت تقا صوالت   نین مح

شده ا    ضه  شت. رده بعد  نیعر ضه      یهفته دا ضا به عر سبت تقا شرکت  18 تا 1۴ تیرآهنبه  مربوطنیز  ن سبت   همان    ۴9/6با ن

 بوده است. برابری 

صفهان مخلوط  یرآهنسبد ت  شته          23 با ذوب آهن ا صد رقابت را در این رینگ دا شترین در سبت به قیمت پایه بی صد رقابت ن در

 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 

یانگین  م

معامله

درصد 

رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت 

پایه
HB40,46649,12121.390.00فوالد مبارکه اصفهان

HC40,46647,85018.250.00فوالد مبارکه اصفهان

CBفوالد مبارکه اصفهان**

Gفوالد مبارکه اصفهان**

Tفوالد مبارکه اصفهان**

31,07733,7308.54شرکت معدنی وصنعتی چادرملو

*31,077مجتمع فوالد خراسان

31,07734,79711.97فوالد خوزستان

31,07734,1039.74مجتمع ذوب آهن فوالد خزر

31,07732,9616.06فوالد کاوه جنوب کیش

31,07733,4447.62ذوب و نورد زرفام

31,07733,4447.62مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

35,28140,76615.55ذوب آهن اصفهانتیرآهن

35,28136,9044.60ذوب آهن اصفهان

0.22-35,81937,1443.70مجتمع فوالد صنعت بناب

35,81936,5932.16مجتمع فوالد خراسان

35,81935,8650.13فوالد کاوه اروند

**فوالد روهینا جنوب

0.22-35,81937,0373.40فوالد آذربایجان

0.22-35,81936,6532.33تولیدی فوالد سپید فراب کویر

35,81935,8190.00مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

215,072215,0720.001.94آلومینیوم ایران

**آلومینیوم المهدی

**آلومینیوم هرمز جنوب

229,485229,567آلومینیوم ایرانبیلت

636,480636,4800.002.44ملی مسکاتد

1.00-615,088615,0880.00فرآوری مس درخشان تخت گنبد

658,438658,4380.002.37ملی مس

658,438658,4380.002.37گیل راد شمال

658,438658,4380.002.37دنیای مس کاشان

*658,438گروه صنایع کابلسازی افق البرز

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
10,023,262,861214,067493,912186,082

ارزش 

عامالت 8  م

درصد کاهش 

داشته است.

1,890,318,56248,774201,45448,774

613,750,5005,0003,1802,820

مقاطع مختلف72,000

1,870,929,32332,51332,41332,213

مفتول

آلومینیوم
شمش 

2,128,079,25025,2404,3354,335مس

میلگرد/تیرآهن
سبد میلگرد

2,453,181,50075,000217,000شمش

ورق



 

26 

 

 رینگ پلیمری

توان تولید نفت خام عربستان سعودی به نصف کاهش     حمله پهبادی به تاسیسات نفتی آرامکو    ، در نتیجه2019در ماه سپتامبر  

و قیمت نفت افزایش یافت. به دنبال افزایش قیمت نفت و پیش بینی افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، تقاضدددا به شددددت                 یافت  

 های روز سه شنبه توسط خریداران در تاالر معامالت خریداری شد.درصد از عرضه 80افزایش یافت و در حدود 

نرخ دالر نیمایی با   2۴/06/1398در روز یکشنبه مورخ   وشیمی صنایع پایین دستی پتر   های اعالمی توسط دفتر توسعه  در قیمت

 ریال اعالم شد.  109.290نسبت به هفته گذشته با قیمت قیمت  افزایشدرصد  ۴8/0

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

 

 

 معامالت در رینگ پلیمری نشان داده شده است.در نمودار زیر میزان عرضه، تقاضا و حجم 

 

  هایدرصد از عرضه   80یافت و  افزایشدرصد   ۴، ۴۴، ۴7 در هفته گذشته حجم تقاضا، حجم معامله و عرضه به ترتیب در حدود   

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

4056878 4690587 4749697

6758886

0

2000000

4000000

6000000

8000000

شهریور6تا 2 شهریور13تا 9 شهریور20تا 16 شهریور27تا 23

ارزش معامالت در رینگ پلیمری

84301

57625
46529

82356

60916

48821

85933 90139

70387

عرضه تقاضا حجم معامله
0

20000

40000

60000

80000

100000
در رینگ پلیمریمیزان عرضه, تقاضا و حجم معامالت 

شهریور13تا 9 شهریور20تا 16 شهریور27تا 23
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 ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.بیشترین نسبت تقاضا به عرضه در میان محصوالت پلیمری عرضه شده به 

 

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

 درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی محصول

 22 102.462 پتروشیمی شازند CRP100Bپلی اتیلن سنگین لوله مشکی 

200پلی استایرن انبساطی   17 121.740 پتروشیمی تبریز 

گرید طبیعی - 50اکریلونیتریل بوتادین استایرن   14 135.185 پتروشیمی قائد بصیر 

 11 115.050 نوید زرشیمی ZR230Cپلی پروپیلن شیمیایی 

0209پلی اتیلن سبک خطی  AA 6 85.837 پتروشیمی امیرکبیر 

300پلی استایرن انبساطی   5 121.740 پتروشیمی تبریز 

52518پلی اتیلن سنگین تزریقی   5 80.850 پتروشیمی جم 

0035 پلی اتیلن سنگین بادی  5 86.626 پتروشیمی بندرامام 

 

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

 

41429

23353 21516

67760

27584 25636

عرضه تقاضا حجم معامله
0

20000

40000

60000

80000
در رینگ شیمیاییمیزان عرضه, تقاضا و حجم معامالت 

شهریور20تا 16 شهریور27تا 23

 نسبت تقاضا بر عرضه قیمت پایه پتروشیمی محصول

1540پلی استایرن معمولی  6/2 106.943 پتروشیمی تبریز   

6/2 101.778 پتروشیمی مارون EP1X30Fپلی پروپیلن شیمیایی   

0190اتیلن سبک فیلم پلی  5/2 89.105 پتروشیمی آریا ساسول   

300پلی استایرن انبساطی  5/2 121.740 پتروشیمی تبریز   

4/2 102.462 پتروشیمی شازند CRP100Bپلی اتیلن سنگین لوله مشکی   

200پلی استایرن انبساطی  3/2 121.740 پتروشیمی تبریز   



 

28 

 

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

 کاهش حجم معامالت و عرضه بودیم.

  های نفتیرینگ فرآورده

 

بیشترین حجم معامله مربوط به وکیوم  ریال ثبت شد. میلیون 2.807.6۴2ارزش معامالتی معادل های نفتی در رینگ فرآورده

 باشد.ریال می 27.978تن با قیمت پایه  3۵.000باتوم بندرعباس با حجم معامله 

 راتیرینگ صاد

 

 باشد.می 6070بیشترین حجم معامالت در رینگ صادراتی مربوط به قیر 

 

 رینگ کشاورزی

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

 تقاضایی نداشت.

 

167610
101000 102700

245700

103000 103000

0

100000
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300000

400000

500000

تقاضا میزان عرضه حجم معامالت

وکیوم باتوممیزان عرضه, تقاضا و حجم معامالت

شهریور20تا 16 شهریور27تا 23

110754 96074 77014

0

50000

100000

150000

تقاضا میزان عرضه حجم معامالت

در رینگ صادراتیمیزان عرضه, تقاضا و حجم معامالت

شهریور27تا 23
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 انرژی رینگ
 :شودیارائه م یلبه شرح ذ1398ماه سال  آخر شهریوردر هفته  یمعامالت بازار انرژ یاجمال بررسی

 یعتن گاز ما 219.۵00  یتتن محصول بود که در نها ۵27.117شاهد عرضه  یبورس انرژ یصادرات ینگدر هفته گذشته ر

نفتای یران و ا ینفت یهافرآورده پخش یشرکت مل (یلگاز)گازوئنفت تروشیمی بیستون، اصفهان، آبادان و شازند برش سنگین پ

 رینگ مورد معامله قرار گرفت. یندر افارس  یجسنگین شرکت نفت ستاره خل

ضه    ینهفته همچن این  ینب ینگدر ر یرانا ینفت یپخش فرآورده ها یشرکت مل   9۵ و 91اکتان  ینتن بنز 1۵6.000شاهد عر

 تن آن  مورد معامله قرار گرفت. 11۵.000که  یمالملل بود

 * : 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

**پاالیش نفت بندرعباس

47,74447,7440/000/87پاالیش نفت آبادان

47,33147,3310/000/00پاالیش نفت شیراز

0/00*47,331پاالیش نفت تهران

18,22918,6942/554/39پتروشیمی شیراز

**پتروشیمی فن آوران

18,22918,2290/004/39پتروشیمی زاگرس

4/39*18,229 متانول کاوه 

51,90251,9020/000/00پاالیش اصفهان

51,90251,9020/000/00 پاالیش بندرعباس

0/00*51,902پاالیش تبریز

0/00*51,902پاالیش شیراز

**پاالیش تهران

50,56250,5620/00پاالیش اصفهان400

51,72451,7240/003/09پاالیش اصفهان

**پاالیش نفت کرمانشاه

51,72451,7240/003/09پاالیش تبریز

**پاالیش نفت تهران

51,72451,7240/003/09بندرعباس

0/00*49,171پاالیش تبریز

*49,171  ستاره خلیج فارس 

0/00*49,171پاالیش شیراز

50,09850,0980/00پاالیش اصفهان410

50,09850,0980/000/00پاالیش اصفهان406

*54,187پاالیش اصفهان502

52,23652,2360/00پاالیش اصفهان503

3,376,080,430128,450133,32473,108سایر

 کل معامالت 

انرژی
4,444,697,160180,736159,12195,329

ارزش 

معامالت177 

درصد افزایش 

داشته است.

متانولمتانول

نفتا

سبک

سنگین

64,125,8668,8064,5573,481

438,741,00017,7009,2509,250

حالل

402

404

آیزوریسایکلآیزوریسایکل 233,559,0005,5807,0004,500

332,190,86420,2004,9894,989
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 زیره سبز و سکه طال( های سپرده های کاالیی )زعفران، کاال و گواهی گزارش هفتگی بازار آتی
 

 صعودی شدن زیره سبز در بازار آتی

سبز، بازار آتی نیز هفته     شته با ورود خریدار به گواهی زیره  صف خر       در طی هفته گذ شته و با  سر گذا شت  ید های  صعودی را پ

سی منفی و مورد هدف       سیا شته، با توجه به اخبار  شد. در طی هفته گذ ستان نرخ     متوالی همراه  سات نفتی عرب سی قرار گرفتن تا

تومان پیش رفت. در این میان بازار آتی نیز روند صعودی خود را این   11600دالر در داخل کمی افزایش پیدا کرده و تا محدوده 

سید آذر ماه     سرر سبز آغاز کرد. به طوری که قیمت زیره در قراداد های آتی کاال در  شته با   بار از زیره  صعودی قابل   در هفته گذ

تومانی گردید. اما زعفران بر خالف زیره، همچنان بر روند نزولی خود اصدددرار        3۵،000تومانی وارد کانال     28،000از کانال    توجه 

ورزید. دلیل اصلی کاهش ادامه دار قیمت زعفران در بورس را می توان در نزدیک شدن به فصل برداشت، روند نزولی دالر در یک  

ک بودن سددررسددید ها به یکدیگر، وجه تضددمین باال، جریمه نکول کم و عدم حمایت بازار گردان گواهی این  ماهه گذشددته، نزدی

شتر و کارایی آن کمک         ست بورس کاال با تجدید نظر کردن در قوانین به رونق هر چه بی ست. نیاز ا صادراتی در بورس دان کاالی 

سانات زی    شته حجم معامالت با توجه به نو شنبه اد بازار افزایش یافت به طوری که تا پایان روز کند. در هفته گذ هفته قبل،   پنج 

ست و   شتم بی سید    سه  قرارداد را در قالب 18۴هزار  393  تعداد معامله گران، در این بازار 98شهریور ماه  ه  زعفران نگین سرر

شال     دوو  1398 ، مهر و آبانشهریور  سید زعفران پو شهریور و آبان       98مهر و آبان  سرر سبز تحویل  سید زیره  سرر به ، 98و دو 

شی   شته حجم معامالت با افزایش همراه بوده     میلیون ریال منعقد کردند 17۵میلیارد و  7،06۴ اب برابرارز سبت به هفته گذ که ن

اسددت. از بین تمام سددررسددید های موجود، قرارداد آتی زعفران نگین و زیره تحویل آبان ماه، بیشددترین حجم معامالت را به خود 

ن با کاهش قیمت نسبت به  پشت سر گذاشت. قیمت گواهی زعفرا    بازار گواهی های کاالیی نیز هفته پرنوسانی را  اختصاص دادند. 

شد به طوری که در آخرین روز معامالتی      86،223هفته قبل به قیمت  شد قیمت همراه  ریال و گواهی زیره بر خالف زعفران با ر

 ریال رسید. گواهی سکه طال نیز تغییر خاصی نکرد. 332،8۵3هفته قبل به قیمت 

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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 کیبیشتر بر بازار فیزی کنترل منظوربازا آتی ابزاری به 

ست با            سکه در بورس کاال می گذرد. ابزاری نوین مالی که می توان شدن قرارداد های آتی  سته  ست که از ب سال ا نزدیک به یک 

سکه کاهش دهد. اما با متهم کردن آتی          سفته بازی را در بازار فیزیکی  ضای  صحیح آن، تقا هدایت نقدینگی به بورس و کنترل 

به بازار سکه نقدی، در شهریور ماه گذشته نهایاتاً این بازار تعطیل گردید. بنابر اطالعات   سکه از جانب بانک مرکزی به جهت دهی

، بازار آتی با حجم معامالتی برابر با   97شددهریور ماه  11آماری موجود در سددایت بورس کاالی ایران، از ابتدای سددال گذشددته تا  

سددت هزاران میلیارد تومان نقدینگی سددرگردان را روانه این بازار   میلیون ریال  توان ۵۵6،383،66۵قرارداد به ارزش  2،621،771

سیدن دالر به محدوده           شد، بلکه با ر سکه نقدی متوقف ن شد قیمت  شدن بازار آتی نه تنها روند ر هزار  20کند. بعد از تعطیل 

 میلیون تومان عبور کرد.  ۵تومانی، سکه نقدی نیز از مرز 

بازار آتی و حتی کارشناسان بانک مرکزی، نیاز است که عالوه بر قرارداد آتی سکه، قرارداد های       به اعتقاد فعاالن و بازیگران اصلی 

آتی دالر و آتی آبشده با هم در بورس آتی فعال شوند. چرا که یکی از عوامل التهاب بازار آتی افرادی بودند که به قصد خرید دالر   

به اخذ موقعیت خرید می کردند و این سدددبب فشدددار مضددداعف به این بازار و  و پیش بینی از افزایش نرخ آن، در بازار آتی اقدام

شده از کارایی قبل        سکه در کنار آتی ارز و حتی طالی آب صف های خرید متوالی می گردید. در واقع می توان گفت آتی  شکیل  ت

التهاب بازار نقدی، از طریق آتی با   قبولی برخوردار شددده و دسددت بازارگردان را در کنترل آن باز گذاشددته و می تواند در مواقع  

قدرت بیشددتری سددیاسددت خود را اجرا و نقدینگی موجودی که به سددمت آتی می آید را کنترل کند. این نکته باید مورد توجه   

مدیران بورس کاال و بانک مرکزی قرار گیرد که در برنامه های آینده خود برای راه اندازی احتمالی مجدد بازار آتی سدددکه مورد                 

 توجه قرار دهند.

 برای ورود پسته به بورس کاال معکوسشمارش 

ست. در        سیده ا سته ر سبز پس ورود موفق زعفران به بورس، این بار نوبت به پ دبیر انجمن  مورد این  با توجه به راه اندازی زیره 

ستقبال کرده             سته در بورس کاال ا ضه پ سته از عر سمنان با بیان اینکه باغداران پ ستان  سته ا و در انتظار آغاز معامالت گواهی  پ

سپرده هستند، گفت: کشف قیمت واقعی و حمایت از تولید مهم ترین مزیت عرضه محصوالت کشاورزی از جمله پسته در بورس        

ست  سیان در گفتگو با   .کاال صور عبا شت: در بورس کاال به دلیل   کاالخبر من ست، خود     اظهار دا ضا حاکم ا ضه و تقا اینکه نظام عر

کشدداورز می تواند بر مبنای شددرایط بازار، محصددولش را با قیمت واقعی بفروشددد و خریدار نیز می تواند براسدداس اسددتانداردهای   

ته در بورس اسددددت              یت عرضدددده پسددد ند و این مهم ترین مز یداری ک غدار خر با با کیفیتی را از    .مشدددخص محصدددول 

شرایطی که نظام عرضه و تقاضا در بازار حکمفرماست، قیمت ها از شفافیت باالیی برخوردار است و به کمک         وی افزود: در چنین

شت                  سال برای بردا شود که یک صلی عاید باغدارانی  سود ا شود تا  سود باغداران کوتاه می  سطه ها از  ست وا ستقیم، د فروش م

   .کشندمی محصول خود زحمت

ی این واسطه ها هستند که عمده سود حاصل از فروش پسته را نصیب خود می کنند، گفت: حضور   وی با بیان اینکه در بازار سنت 

ست که        ضرب المثل ا صداق این  صوالت کشاورزی م سایه »دالالن در حوزه مح ؛ به «نه بیل می زدم نه پایه، انگور می خوردم در 

 .ان را به جیب خود سدددرازیر می کنند   عبارت بهتر دالالن و واسدددطه ها بدون زحمت سدددود حاصدددل از دسدددترنج کشددداورز        

صریح کرد: البته رونق               سته در بورس کاال ت ضه پ شاورزان از عر ستقبال ک سمنان با ابزار امیدواری از ا ستان  سته ا دبیر انجمن پ

فرهنگ   معامالت و حضور گسترده پسته کاران در بورس نیاز به گذشت زمان دارد و باید به آنها آموزش های الزم را ارایه کرد تا     

http://www.imereport.ir/
http://www.imereport.ir/
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سازی جامعی در رابطه با آشنایی باغداران و کشاورزان با مفاهیم بورسی صورت گیرد. اما با توجه به تجربه موفق عرضه زعفران و       

 .  زیره در بورس، باغداران پسته کار نیز موافق معامله پسته در بستر این بازار شفاف هستند

سته عرضه      سیان اطمینان خاطر خریدار از کیفیت پ شی از معامله به     عبا ضمین ایفای تعهدات وی جهت پرداخت پول نا شده و ت

فروشددنده در سددریع ترین زمان ممکن را از ویژگی های حائز اهمیت عرضدده در بورس عنوان کرد و گفت: در بورس به دلیل لزوم  

ری می تواند با اطمینان   رعایت اسدددتانداردها امکان بروز تقلب و یا تحویل محصدددول بی کیفیت به خریدار وجود ندارد و مشدددت     

 . محصول موردنیاز خود را از انبارهای بورسی تحویل بگیرد

وی استفاده از ابزارهای مالی همچون قراردادهای آتی را راهکاری برای پوشش ریسک کشاورزان، باغداران و صادرکنندگان پسته        

تگی زیاد قیمت به نرخ ارز از ریسک باالیی برخوردار  در مقابل نوسانات قیمتی برشمرد و اظهار داشت: تجارت پسته به دلیل وابس     

ضمن در            شاورز می تواند  سانات ارزی تاثیر می پذیرد. اما به کمک قراردادهای آتی ک سته همواره از نو ست؛ بطوریکه قیمت پ ا

کنددد                                     یمدده  ب تی  لی آ تمددا ح نوسددددانددات ا مقددابددل  خود را در  ینددده،  یمددت در آ ق نی  ی ب یش  پ تن  تیددار داشددد خ  .ا

س  صول مطلوب ارزیابی کرد و             دبیر انجمن پ شت مح صل بردا ستانه ف ستان را در آ سطح این ا سمنان وضعیت تولید در  ستان  ته ا

صول با                 شت مح صل بردا ساعدی قرار دارد و امیدواریم در ف شرایط م سته در  ضعیت تولید پ سال جاری و شبختانه در  گفت: خو

سطه های غیرضرور، محصول را با قیمت صحیح بازار و به صورت      کیفیتی به بازار عرضه کنیم و به کمک بورس بتوانیم با حذف وا 

 .مستقیم به دست مصرف کننده برسانیم

 به شرح زیر می باشد: 28/06/1398 لیست قیمت های تسویه و ارزش معامالت قرارداد ها آتی تا تاریخ

 

 

 

 

 

 قیمت تسویه  ارزش معامالت  )میلیون ریال( حجم سررسید

2۴۴،۴۴ 98مهرزعفران نگین   96۵،396  632،88  

۴13،191 98آبانزعفران نگین   0۴۴،7۴3،1  ۴20،90  

173،78 98زیره سبز آبان   0۵2،۵۵7،2  ۵33،3۵6  

7۵9،66 98آذرزیره سبز   ۴۵۵،279،2  6۴9،363  
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 مشخصات قرارداد آتی زعفران

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

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

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

 برای هر قرارداد هزار تومان 2۵0: 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 
 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 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 (± %۵حداکثر تا ): نوسان دامنه

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

 هزار تومان ۵۵0: 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

است که  یابورس به گونه یکنون طشرای :گفت ییو دارا یامور اقتصاد ریوز دژپسند فرهاد

 ،ینگیکنترل نقد برای کرد. ادی یمال نیتام یبرا یبخش خصوص گاههیاز آن به عنوان تک توانیم

 کرد. هیتک هیتوان به بازار سرمایمنابع م نیو تام یو رفع مشکل مال یمراجعه فعاالن اقتصاد

ها را فراهم کند خود و بانک یهاییدارا یواگذار یالزم برا یها نهزمی تا است تالش در دولت

 در معامالت روبرو باشند. یشتریس با تنوع براه فعاالن بور نیتا از ا

معدن و تجارت اعالم کرد: در صورت تصویب هیات وزیران و به منظور ایجاد ارزش مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، 

جلوگیری  اهلل امیری افزود: برایسیف .شودآهن اعمال می درصد عوارض صادرات بر سنگ 2۵افزوده بیشتر از مهر ماه سال جاری 

از خام فروشی وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی و 

آهن بر حسب کد تعرفه چهار رقمی اعمال می سنگ

درصد پیشنهاد دادیم و در  2۵شود که برای امسال 

وی با اشاره  .صورت تصویب از مهر ماه اجرایی می شود

به عدم نیاز واحدهای تولیدی داخل به سنگ آهن 

بته خودمان در این زمینه هماتیت، تصریح کرد: ال

آهن هماتیت در مدیریت خواهیم کرد و اگر سنگ

 .گیریمکشور مصرفی نداشته باشد تصمیم دیگری می

امیری تاکید کرد: هدف از وضع عوارض صادرات 

جلوگیری از خام فروشی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و 

اون اول رییس جمهور هم بر آن تاکید کرده اند و تاکنون تامین نیاز واحدهای داخل کشور است که مقام معظم رهبری و مع

این مقام مسوول در ادامه اعالم کرد: با این تصمیم خام فروشی سنگ آهن  .توانستیم این مساله را پیگیری کرده و نتیجه بگیریم

  .شدمیلیون تن سنگ آهن صادر  8.۵میلیون تن خواهد رسید و این در حالی است که سال گذشته  ۵به زیر 

هزار  633جمع صادرات بزرگان فوالد کشور به طبق اخبار منتشر شده، 

در صادرات  یدرصد 19۴فوالد کاوه جهش  شرکتاست.  دهیتن رس

 1۵ بیرشد به ترت زیآهن اصفهان نداشته است. فوالد خوزستان و ذوب

 یترمطلوب تیشرکت وضع 3 نیاند. ارا تجربه کرده یدرصد 11و 

کنسانتره  دیمس تول عیصنا یمل شرکت ا داشته اند.رقب رینسبت به سا

داشته  یدرصد 1رشد  قیداده و در کاتد توف شیدرصد افزا 13خود را 

 است.
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مدیرمالی فوالد هرمزگان درخصوص آخرین وضعیت مالی و 

ماه ابتدایی سال شرکت علیرغم  ۵عملیاتی شرکت به گفت: در 

های زان تولید در ماهتحریم ها عملکرد خوبی داشته و امیدواریم می

آتی افزایش پیدا کند. او همچنین گفت: در رابطه با افزایش سرمایه 

درصد از این افزایش سرمایه از محل  86.67شرکت باید بگویم که 

درصد از محل آورده نقدی و مطالبات حال  13.33سود انباشته و 

نظور شده خواهد بود. بحرینی با بیان اینکه این افزایش سرمایه به م

اصالح ساختار مالی انجام خواهد شد افزود: در حقیقت برنامه 

شرکت این است که از این طریق هم اصالح ساختار مالی انجام 

دهد و هم اینکه از خروج نقدینگی جلوگیری کند. از سوی دیگر از 

ای های توسعهین درخصوص برنامه و طرحهای توسعه داخلی نیز استفاده خواهیم کرد. او همچناین افزایش سرمایه به منظور برنامه

اند اما با این ها مشکالتی را برای ما ایجاد کردهای فوالد هرمزگان فعال متوقف است چرا که تحریمهای توسعهشرکت گفت: برنامه

 حال اقدامات زیر ساختی آن در حال انجام است.

و ساختمان نفت  یبا شرکت طراح فت تبریزن شگاهیپاال یطیمح ستیز یهاندهیطرح کاهش آال یقرارداد اجرا

(ODCC )نیخصوص گفت: براساس ا نیدر ا زینفت تبر شیپاال رعاملیمد زج،ید یمنعقد شد. غالمرضا باقر 

 یانجام کارها زات،یمصالح و تجه نیتام ،یلیتفص یمهندس ه،یپا یمهندس ،hazopنامه انجام مطالعات تفاهم

 21طرح  یبرعهده شرکت طرف قرار داده است. مدت زمان اجرا یاندازو راه یاندازراه شیساخت و نصب، پ

 110 تیگوگرد با ظرف دیواحد تول نیا یاست. از جمله اهداف راه انداز وروی ونیلیم 17از  شیماه و اعتبار آن ب

 تن در روز عنوان شد. 

 ۵0از  بانک هیسرما شیافزا برنامه: ی گفتبانک ملت در امور مال رعاملیمعاون مد یصمد

 یبرابر در حال ط 1.6از محل سود انباشته  الیر اردیلیهزار م 130به  الیر اردیلیهزار م

درباره  یو شود. یینها هیسرما شیافزا نیا اتیمهر ماه عمل انیتا پا میدواریمراحل است و ام

مراحل و  یاست اما با توجه به ط وریشهر 19نماد هم گفت: دوره توقف نماد تا  ییبازگشا

 هم نماد متوقف بماند. گریماه د کی دیحظات موجود شامال

 یمحاسبات، خودروسازان و همه واحدها وانیتوجه به صدور مجوز د باصنعت گفت:  ریوز

استفاده کنند. رضا  هیسرما شیافزا یبرا ییدارا یابیارز دیاز فرصت تجد دیبا یصنعت

خودروسازان  ییدارا یابیارز دیبر ضرورت تجد یمحاسبات مبن وانیدرباره نامه د یرحمان

و  یصنعت یبوده و تمام واحدها یجار یهاهیاز رو یکیها  ییدارا یابیارز دیگفت: تجد

  استفاده کنند. هیسرما شیافزا یبرا ییدارا یابیارز دیتجداز فرصت  دیخودروسازان با

 

 



 

36 

 

های در حال ریزیمدیرعامل نفت پاسارگاد گفت: با توجه به برنامه

تای توسعه بازارهای هدف صادراتی اقدام کردیم و با اجرا، در راس

ماهه چهارم شاهد افزایش صادرات  3ها از اجرای کامل این زیر ساخت

خواهیم بود. در حوزه حمل دریایی با توجه به اینکه تاکنون در کشور 

های در های حمل فله قیر تامین نشده با مذاکرات و پیگیریکشتی

هستیم تا پایان امسال این مشکل را حل حال انجام بسیار امیدوار 

های مخصوص با تناژ باال نموده و با در اختیار گرفتن چارتری کشتی

بازارهای هدف خود را با تحویل در مقصد پوشش دهیم. این اتفاق 

ورود به بازار های الزم برای سازی زیر ساختخواهد شد. همچنین باتوجه به آماده 99باعث افزایش قابل توجه صادرات از سال 

ماهه پایانی سال مالی جاری انتظار داریم شرایط خوبی را از نظر  3ترکیه و استفاده از پتانسیل های موجود در این بخش در 

سازی بازارهای جدیدی ریزی و آمادههای صادراتی در حال طرحدرآمدی از این محل داشته باشیم. وی گفت: در حوزه فعالیت

سازی راهکارهای مناسب در امر صادرات حاشیه سود که در سال های اریم با اصالح ساختار فروش و پیادههستیم. همچنین قصد د

های صورت ریزیبود را اصالح کنیم و افزایش دهیم. مدیرعامل شپاس گفت: انتظار داریم در نفت پاسارگاد با برنامه %۵قبل زیر 

 میلیون تن برسیم.  7.2روش باالی سال آینده و بصورت مستمر به تولید و ف 3گرفته طی 

ماهه اول امسال خبر داد و گفت: در حال  ۵ یو بنگالدش ط نیبه چ مانیصادرات س شیاز افزا مانیکارشناس صنعت س کی

مصوب  متیق ریمحصولشان را ز مان،یدو کارخانه س یکیحاضر 

 رانیا نکریصادرات کل نکهیا انیبُد با ب محمدی. علکنندیعرضه م

 ۵داشت: در  ظهارداشته است، ا شیافزا یسال جار یط نیبه چ

 یشیافزا یروند زیبه بنگالدش ن نکریاول امسال صادرات کل ماه

 یسال جار یط رانیا مانیصادرات س تیداشت و در مجموع وضع

 هامتیق رییتغ یبرا یبوده است. در حال حاضر بحثبهتر از قبل 

 دیتجد مانیس یذارگمتیدر ق دیدر بلندمدت با یول ستیمطرح ن

 است. افتهی شیافزا دیتمام شده تول متیق رایزنظر شود، 

 نیدر ا دیمحصول جد 3مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از تولید 

 نیا اتیجزئ نیمقیمی در مورد ا فرشاد سال خبر داد. انیمجموعه تا پا

با سقف  207و پژو  301پژو  ،کمحصوالت گفت: دناپالس اتوماتی

خودرو  رانیسال در ا انیهستند که تا پا یای از جمله محصوالتشیشه

  خواهند شد. دیتول
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