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 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش

 

 

  

بازار سرمایه بواسطه تحوالت اقتصاد داخلی و  یهاکاری به اتمام رسید که دماسنجروز  4در حالی با  97هفته پایانی مرداد ماه 

ها در بورس کاال، رکوردهای جدیدی را به ثبت گذاری محصوالت شرکتبینی به اتخاذ تصمیم دولت درخصوص عدم نرخخوش

توان برداشت نمود، این است ی کماکان به قوت خود باقیست اما آنچه از رفتار معامله گران میرساندند. البته ابهامات در حوزه ارز

که احتماال ابهامات فوق در راستای حمایت از بخش تولید مرتفع گردد. بر همین اساس طی روزهای اخیر شاهد برگزاری جلساتی 

ها در بورس کاال )به دلیل عرضه نمودمقرر شورای عالی بورس میان وزارت صمت و انجمن برخی از صنایع بودیم تا جایی که حتی 

اما در نهایت برای روز سه شنبه معامالت در بورس کاال بر  مغایرت محاسبه قیمت های پایه با بسته جدید ارزی دولت( متوقف شود

 اساس همان شیوه قبلی انجام شد.

درباره محاسبه  یها اتخاذ شده و در جلسه بعدتوقف عرضه لیاز اختالل در بازار به دل یریجلوگ یبرا میتصمشود این گفته می

 طیشرا رییمشروط به تغ یمیها در بازار فوالد و پتروشعرضه یریاز سرگ خواهد شد. یریگمیتصم یمحصوالت فوالد هیپا یهامتیق

 یگذارمتیق یهااستیدر س یبر توقف عرضه سبب شد تا بازنگر یبورس مبن یشورا ریاخ میانجام شده و عمال تصم ندهیآ یدر روزها

 گرفته شود. یمربوطه جد یتوسط مراجع دولت

واحدی تنزل یافته بود که در هفته  130.447واحدی تا سطوح  1.000با افت حدود  گذشتههفته در حالی « شاخص بورس تهران»

واحدی پیشروی نماید. البته رشد شاخص  136.910درصد موفق شد تا سطوح  93/4ر با واحدی براب 6.433پایانی مرداد ماه با رشد 

بیش از اعداد اعالم شده بود اما فشار نه چندان قوی عرضه در معامالت روز سه شنبه موجب شد تا بخشی از رشد بازار خنثی و 

ها ادامه داشته و در نتیجه روند شکنیها شود. نکته مهم درخصوص شاخص کل این است که همچنان سقف صرف اصالح قیمت

 گردد. میان مدتی بازار صعودی همراه با دست اندازهای موقت ارزیابی می

های اخیر داشته و این وضعیت که عملکرد بهتری نسبت به هفتهرا داریم « وزنهم»، شاخص سرمایه در متغیر با اهمیت دیگر بازار

اند. البته تغییر ده در حال حرکت به سمت صنایعی است که از رشد اخیر بازار جا ماندهدهد که بخشی از نقدینگی وارد شنشان می
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وزن چندان محسوس نیست چرا که هنوز در بسیاری از صنایع تحرک با اهمیتی رخ نداده است. به هر جهت در عملکرد شاخص هم

درصد( 79/4واحدی )معادل  916در پایان هفته با رشد  واحدی آغاز نمود و 19.135وزن هفته پایانی مرداد را با ارتفاع شاخص هم

های اخیر تجربه کرده ها و سالوزن طی ماهواحدی آرام گرفت. این عدد باالترین رقمی است که شاخص هم 20.051در ارتفاع 

 است.

احدی به تعطیالت پایان و 1.553ای هم به شاخص فرابورس خواهیم داشت. دماسنج این بازار در حالی با رقم و در انتها اشاره

طی هفته  Ifexواحد بوده است. بنابراین باید اذعان داشت که بازدهی  1.501هفته رفت که این رقم در پایان هفته چهارم، 

هایی نظیر پتروشیمی زاگرس، ذوب آهن اصفهان و درصد( بوده است. نماد شرکت 46/3واحد )معادل  52گذشته در حدود 

 اند.تاثیر مثبت را در رشد هفتگی شاخص فرابورس به ثبت رسانده فوالد هرمزگان بیشترین

ها قرار گرفته است و گذاریم که بازار سرمایه با بازدهی نسبتا مناسب، در صدر رسانهسر میترین روزهای سال را در حالی پشتگرم

کننده دالر در فصل ابتدایی سال و تورمی هستیم که به زودی سبب فشار جدی به اقشار و البته این رشد را مدیون رشد خیره

ساز بر سر تعیین قیمت کاالهای پایه در چارچوب جدید بازار ارز چالش بین نهادهای تصمیمشد.  های پائین جامعه خواهددهک

عنوان یکی از  گذاری دستوری کاالهای پایه در بورس کاال بهترین مساله فراروی فعاالن بورس است. گرچه سد نرخهمچنان مهم

وجود دارد که با حذف رانت حاصل از اختالف قیمت کاالها در بورس شود، اما همچنان این امید موانع اصلی رشد تقاضا محسوب می

 .ها شودکاال و بازار آزاد منافع تولید نصیب صاحبان اصلی یعنی تولیدکنندگان و سهامداران آن

خالفت ، متومانی 4.200ها در بورس کاال بر مبنای دالر پافشاری وزارت صنعت برای کنترل قیمتبر پایه همین گزارش، با وجود 

نشینی را داریم که زمینه ساز عقب شورای عالی بورسجدی برخی از نمایندگان مجلس توام با اعتراض جدی فوالدسازان و 

است. مخالفان تصمیم فعلی دولت معتقدند  های مثبتی برای صاحبان تولیدحاوی پیامگذار شده و این رویکرد نسبی سیاست

نقطه قوت بازار در مواجهه با  دیگر داران راه به جایی نخواهد برد.یب دالالن و رانتهای فعلی به غیر پُر کردن جکه سیاست

تصمیم به تامین ارز متقاضیان دولت های گذشته در حوزه سیاست ارزی است. زمانی که گذاری، تجربه ماهچالش جدید قیمت

بسیاری از کارشناسان معتقدند، . ستنش عقبت خود ماه با وجود اتالف منابع از سیاس 3تومان گرفت اما پس از  4.200دالر با 

 گذاری تغییر موضع خواهد داد. تحوالت ارزی اخیر آینه عبرتی برای دولت شده و در نتیجه به زودی در سیاست قیمت

کنند. طی یاد میها داشته باشیم که فعاالن بازار به عنوان پاشنه آشیل در روند صعودی از آن ای به عرضه حقوقیو در نهایت اشاره

های سنگین سبب نگرانی بازار نسبت تداوم فروش نهادهای بزرگ و حقوقی شدند. ها با عرضهروزهای اخیر دیدیم که برخی از بانک

گران این ذهنیت را تواند مسیر ورود نقدینگی را کور کند. رفتار اخیر معاملهها نمیبه نظر اگر قرار بر رشد بازار باشد، این عرضه

های سازیهای بیشتری برای جذب نقدینگی خواهد داشت و اتفاقا کفکند که اگر ابهامات ارزی برچیده شود، بازار ظرفیتجاد میای

ها، به روند صعودی شکل گرفته، استحکام خواهد بخشید. البته باید امیدوار بود فروش سهام توسط مداوم از محل عرضه حقوقی

از بورس نباشد و این نقدینگی صرف اصالح پرتفوی و سرمایه گذاری در سایر صنایع و سهام  ها در مسیر خروجبرخی از حقوقی

تواند به روزهای خوب خود ادامه دهد شود. همانطور که قبال هم اشاره شد، مشروط به برچیده شدن ابهامات ارزی، بازار سرمایه می

 برند، باشیم. الت ارزی میتر در سایر صنایع که اندک منفعتی از تحوو شاهد تحرکات قوی
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 بینی بازار پیش

نشینی دولت نسبت به مواضع خود، تر از انتظارات بود و با افزایش امیدواری نسبت به عقبرفتار بازار قوی ،ماه پایانی مرداددر هفته 

های چند به همراه شرکت« تجهیزاتی»و « های فلزیکانی»، «فلزات اساسی»صنعت  3شاهد تحرکات مثبتی در بازار سرمایه بودیم. 

بودیم.  صنایع از نقدینگی به این دستتداوم ورود بیشترین توجه بازار را به خود جلب کردند و شاهد ای و سرمایه گذاری رشته

د زیر نظر هم بواسطه منفعت از تحوالت ارزی مورد توجه هستند و نمادهای این گروه را بیشتر بای« های غیر فلزیکانی»البته گروه 

 داشت. 

رویداد مهم یعنی برچیده شدن بخشی  2بازار در هفته پیش رو به مصاف  رسیم.میماه  هفته ابتدایی شهریوربینی بازار اما به پیش

ای خواهند داشت. به رود. رخدادهایی که در روند حرکتی بازار نقش تعیین کنندههای ماهانه میاز ابهامات ارزی و انتشار گزارش

رسد باشیم. ضمن اینکه پس از رشد بازار در هایی که میگران به روی کدال و گزارشدر هفته جاری باید شاهد تمرکز معامله نظر

ها، به نظر برای چند روز باید شاهد معامالت فرسایشی در صنایع بزرگ و البته تداوم نیمه دوم هفته گذشته و عرضه سنگین حقوقی

 روند صعودی باشیم. 
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 ها و ارزش معامالت هفتهبررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 

  

 هابررسی آخرین وضعیت شاخص

 

 بررسی ارزش معامالت هفته

 تاریخ
 ارزش کل معامالت

 )م.ت(

معامالت خرد 

 بورس )م.ت(

معامالت خرد 

 بورس )م.ت(فرا

معامالت خرد کل 

 )م.ت(

بلوک و اوراق 

 )م.ت(

27/5/1397  544 284 68 352 192 

28/5/1397  936 423 85 508 428 

29/5/1397  1.193 658 105 763 430 

30/5/1397  846 442 96 538 308 

 1.358 2.161 354 1.807 3.519 جمع کل

 2.149 2.351 420 1.931 4500 جمع هفته گذشته

-22٪ اختالف )درصد(  ٪6-  ٪16-  ٪8-  ٪8/36-  

 

 

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 30/05/1397تا تاریخ  24/05/1397از تاریخ  هاشاخص

93/4٪ 6.433 136.910 130.477 شاخص کل بورس  

79/4٪ 916 20.051 19.135 وزن(شاخص کل )هم  

46/3٪ 52 1.553 1.501 شاخص فرابورس  
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یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف  

 

دهد که حجم و ارزش معامالت طی یک هفته اخیر وضعیت بهتری نسبت به هفته چهارم مرداد ماه داشته و ول فوق نشان میجد

میلیارد تومانی مهمترین نکته گراف فوق است. طی هفته اخیر، بیشترین ارزش معامالت متعلق به  600الی  400ثبات در محدوده 

طبق هم شاهد معامالت نسبتا پر حجمی بودیم. « تجهیزاتی»و « پتروشیمی»، «پاالیشی»روه بود. البته در گ« فلزات اساسی»گروه 

)میانگین میلیارد تومان  2.161در پنجمین هفته مرداد ماه بازار بورس و فرابورس(  2 جداول ارائه شده، ارزش معامالت خرد )در

هفته چهارم  میلیارد تومان( 470)میانگین روزانه لیارد تومانی می 2.351بود که در قیاس با معامالت  میلیارد تومان( 540روزانه 

دهد. کماکان معتقدیم ثبات ارزش معامالت در سطوح فعلی موجب تداوم روند درصدی را نشان می 15مرداد ماه، رشد حدود 

 صعودی بازار در میان مدت خواهد شد.

 

 

 

 

 

 



  6 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

 مجله خبری

 اخبار سیاسی 

 ایاالت در ای بیماری معتقدم: گفت «انانسی» با مصاحبه در خارجه امور وزیر

 که بود این ما احساس. است تحریم به اعتیاد اسمش که دارد وجود متحده

 ایجاد رغمعلی هاتحریم ایران، مورد در کمدست که گرفته یاد متحده ایاالت

 فکر من و آورندنمی بار به را آنها نظر مد سیاسی نتایج اقتصادی، هایمشقت

. کردممی اشتباه متأسفانه،. اندگرفته یاد را درس این هاآمریکایی که کردممی

 متحدان جانب از فشار. ندارد وجود آینده در ترامپ دولت با وگوگفت احتمال

 ایاالت به توانیممی ببینیم که بود محکی سنگ ما برای قبلی توافق. دهد تغییر را تفکرش کند مجاب را ترامپ تواندمی اروپایی

 .ایمآماده هاحالت بدترین برای ما. خیر یا کنیم اعتماد متحده

 

 جانب از پاسخگویی قابلیت زمانی اروپا سیاسی اراده: گفت خارجه امور وزیر

 هزینه برای هنوز اروپا. شود همراه اجرایی اقدامات با که کندمی پیدا را ایران

 امنیتی دستاوردی آنها برای برجام گویندمی هااروپایی. است نشده آماده کردن

 این و کند هزینه  خودش امنیت برای باید کشوری هر که است طبیعی است،

 15 ما که نبوده اینگونه. ببینیم آینده هایماه همین در باید ما را کردن هزینه

 به دیگر االجل ضرب یک االن و کرده تعیین االجلضرب یک عنوان به را مرداد

 .ستا نبوده کافی اندازه آن اما اندبرده جلو حدی تا را کارها آنها باشیم، داده آنها

 

 در 2013 سال در شرکت این فعالیت: کرد اعالم «اسپرونکو» اسپانیایی شرکت

 کرده تحریم را ایران آمریکا و اروپا اتحادیه هم برهه آن در و شد آغاز ایران

 مسئله همین که نداشتیم ایران سرزمین در رقیبی هیچ ما[ زمان آن در»]. بودند

 رقابت شد لغو هاتحریم که 2015 سال از. «کرد بازار این به ورود به مجبور را ما

 هایشرکت به دوباره آمریکا اکنون. آمد وجود به ایران بازار در ایگسترده

 فرصت این از خواهیممی. است داده هشدار ایران با تجارت زمینه در خارجی

 سطحی در ایران در را خود هایفعالیت داریم نظر در اکنون. کنیم استفاده تازه

 تاکنون اسپرونکو شرکت که کنیممی تأکید« .ما نه و هست کشور این خود مشکل گویدمی آمریکا آنچه و بگیریم سر از تروسیع

 .گرفت خواهد نادیده را آن نیز تهدید صورت در و نکرده دریافت هشداری و تهدید
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 وجود با ایران نفت کننده مصرف بزرگترین چین: کرد اعالم رویترز خبرگزاری

 چین. دهدمی ادامه را تهران از نفت خرید همچنان آمریکا، نفتی هایتحریم

 شده خریداری نفت هایمحموله بعد به این از گرفته تصمیم راستا همین در

 از نفت خرید به بتواند تا کند حمل ایران ملی شرکت هاینفتکش با را ایران از

 این: است آمده گزارش این در. دهد ادامه آمریکا هایتحریم برغم تهران

 هیچ به چین که دهدمی نشان ایرانی هایکشتی با نفت حمل آغاز و تغییرات

 .کند اجرایی را آمریکا نفتی هایتحریم ندارد قصد وجه

 

 شد: یمدع میدر اورشل یدونالد ترامپ در کنفرانس خبر یمل تیمشاور امن

گسترده  راتییاما ما خواهان تغ ستین کایآمر یهااستیجزو س رانیا میرژ رییتغ

 یهایرسان بیتوقف آس کایآمر یهااز خواسته یکی .میدر رفتار نظام هست

حضور  لیدال هانیاست و  ا یرانیا یروهاین کا،یآمر گرید یداعش است. نگران

 هایرانیا تواندیگفته است که نم کایبه آمر نیپوت ریمیوالد هستند. هیما در سور

نظام به  رییتغ یبرا دیسابقا گفته بود با یو کند. هیرا وادار به ترک خاک سور

 ءمسئله جز نیاعالم کرده بود که ا زیدر ماه مه ن اورند،یفشار ب شتریب رانیا

. میتوقف کن 2015سال  یهامیتنها در سطح تحر  میخواهینم :بولتون گفت. شدیدولت دونالد ترامپ محسوب نم یهااستیس

خود تنها با  یرینشان دادن سختگ یبرا کایآمر وجود نخواهد داشت. هامیاز تحر یتیمعاف چیه مییاست که واقعا بگو نیهدف ما ا

 ت.موافقت کرده اس محدود اریآن هم بس هامیاز تحر تیدو معاف
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 اخبار اقتصادی 

 با خود( یکشنبه) گذشته زرو نشست در بازرگانی، اتاق نمایندگان هیات اعضای

 برای مالی اقدام کاری گروه به کشورمان پیوستن خواستار ایبیانیه صدور

 پولشویی منفی آثار که آنجا از: است آمده بیانیه این در. شدند (FATF) پولشویی

 شود، المللیبین مالی شبکه وارد کشورها مالی بازارهای طریق از تواندمی

 جهان عرصه در سرعت به پولشویی، با مبارزه المللی بین قوانین به نیاز احساس

 .است شده فراگیر

 

 کننده تعیین عامل تقاضا و عرضه نیروهای: گفت جمهور رئیس اول معاون

 نیازمند کامل گیریشکل برای بازار این اما هستند ثانویه بازار در ارز قیمت

 هاپتروشیمی به منحصر فقط ثانویه، بازار در ارز عرضه. است بیشتری زمان

 و گاز گازی، میعانات نفتی، هایفرآورده نظیر دیگری هایبخش بلکه نیست،

 حجم با اساس این بر و پردازندمی آن عرضه به نیز غیرنفتی صادرات سایر

 و ندارد مشکلی هیچ ارز تامین عرضه، نظر از اکنون. مواجهیم بازار از بزرگی

 .است کم آن برای تقاضا اما شده انجام زیادی عرضه

 

 نژادحسن محوریت با اسالمی شورای مجلس نمایندگان از تعدادی ها،پاالیشگاه و هاپتروشیمی ارزی رانت و اخیر ارزی التهابات پی در

 بودجه قوانین خصوص به متعدد قوانین طبق. کردند تدوین صنایع این ارزی رانت برای را طرحی مجلس، اقتصادی کمیسیون عضو

 مرکزی بانک و واریز مرکزی بانک حساب به را گازی میعانات و گاز نفت، صادرات حاصل ارزی درآمد است مکلف نفت وزارت ساالنه،

 .گردد هزینه دولت توسط بودجه قانون طبق تا نماید واریز خزانه حساب به را دریافتی ارز ریالی معادل است مکلف نیز

 

 با. شد معاف ارز التفاوت مابه پرداخت از تولید اولیه مواد: داد خبر صنعت وزیر

 پرداخت از تولید خط ملزومات و اولیه مواد واردکنندگان دولت، تصمیم

 ملزومات و اولیه مواد همه: افزود وی. شدند معاف گمرکات در ارزی التفاوتمابه

 وارد تومانی 4.200 ارز با آنها نهایی محصول که کاالهایی همچنین تولید، خط

 گمرکات به مربوطه وزارتخانه از گواهی دریافت با مجازند نیز شودمی بازار

 .کنند اقدام کاالهایشان ترخیص به نسبت ارزی التفاوتمابه پرداخت بدون
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 فرصت روز 10 کرباسیان اساس این بر. شد وصول اعالم اسالمی شورای مجلس در امضا 33 با دارایی و اقتصادی امور وزیر استیضاح

 .کند پیدا حضور مجلس استیضاح جلسه در تا دارد

 

 یکه وابستگ میدار ییهابانک ایتالیدر ا گفت: ایتالیو ا رانیاتاق مشترک ا سیرئ

 یها و حتبانک نیگرفته شده که ا میتصم نیا ایتالیدر ا به دالر ندارند. یادیز

 رانیبا مد کار کنند. ورویبا  رانیبا ا یهمکار یورشکسته را تنها برا یهابانک

کنند و  ایصحبت و توافق شده که چند بانک را اح ایتالیا یبانک ستمیس

 .داشته باشند یهمکار رانیباشد تا بتوانند با ا ورویبا  زین تشانیفعال
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 های جهانیبازار

 

 نام مواد 27/05/1397 03/06/1397 تغییر هفتگی

 نفت 71 75 63/5%

 طال 1.184 1.205 1/77%

 بیلت 490 475 3/06%-

 مس 5.933 6.068 2/28%

 روی 2.380 2.532 6/39%

 آلومینیوم 2.033 2.093 2/95%

 سنگ آهن 67 67 0%

 سرب 2.001 2.078 3/85%

 متانول 397 400 0/76%

 اوره 290 300 3/45%

 

 معافیت اثرات های اخیر، طی روزهای گذشته تا حدودی از قدرت دالر کاسته شد. البتهقیمت دالر، طی هفته گیریپس از اوج

 میلیارد 400 امروز به تا قانون تصویب زمان از دهدمی نشان آمارها. است موثر توسعه حال در کشورهای از دالر خروج بر هامالیات

 موضوع این هستند. پول آمریکا به خود پول انتقال و تبدیل حال در هاشرکت و کرده حرکت آمریکا سمت به کشورها این از ارز دالر

در  مریکا به پایان رسید و بیانیه پایانى صادر شد.آمذاکرات تجارى چین و روز گذشته  بوده است. دنیا در دالر تقاضای رشد عامل

هایى مریکایى مورد مذاکره قرار گرفت و جمع بندیآهاى تجارى بین طرفین چینى و تنش: خطرات آمده است که (فقط)این بیانیه 

 انجام شد!

 نفت

مریکا و چین به قراردادهای اهش است و در عین حال جنگ تجاری آدر حالی که شکاف عرضه و تقاضا بازار انرژی آمریکا در حال ک

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا  .افزایش داشت نفتی بین المللی کشیده شده است، قیمت نفت خام آمریکا

انداز کاهش شکاف بین چشم ،تجار گفتند .سنت رسید 63دالر و  75به  دریای شمال قیمت نفت برنتو سنت  54دالر و  68به 

مریکا از جمله های نفتی آفرآورده ذخایرمیزان  .مریکا موجب افزایش قیمت نفت شده استهای آینده در بازار آقاضا در ماهعرضه و ت

این اتفاق در حالی رخ  .سال گذشته رسیده است 4ترین رقم خود در طی وره، در این فصل از سال به پایینسوخت دیزل و نفت ک

ی برداشت محصول های آینده به اوج خود خواهد رسید، زیرا تراکتورها براها در ماهان تقاضای فصلی برای این فرآوردهدهد که میزمی

 هفته گذشتهآمریکا  .رودفت کوره برای گرمایش نیز باال میبه سوخت دیزل نیاز دارند و با توجه به آغاز فصل سرما، نیاز به مصرف ن

 ند.کنوامبر به بازار تزریق می 30تا  میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی خود را برای تحویل در اول اکتبر 11اعالم کرد که 
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فتی ایران سازی این میزان نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا با هدف جبران کمبود احتمالی نفت در بازار پس از اجرای تحریم نزادآ

رود تولید نفت اوپک که ایران ها، انتظار میپاریبا اعالم کرد، به دلیل تحریمبانک فرانسوی بی ان پی  .گیرددر ماه نوامبر صورت می

 .کاهش یابد 2019میلیون بشکه در سال  7/31به  2018میلیون بشکه در سال  1/32هم آن است، از یکی از اعضای م

 سنگ آهن  –فوالد 

محصوالت  متیق ن،یدر تانگشان چ یفوالدساز یواحدها یبرا دیجد یهاتیاحتمال اعمال محدود نهیدر زم یبا انتشار اخبار

 یدالر 17 شیقرارداد با افزا نیتردر پرحجم یهر تن نورد گرم فوالد بیترت نیبد مواجه شد. رشدبا  یشانگها یدر بازار آت یفوالد

ها رشد قیمت دیگر دالیل از چین انبارهای موجودی کاهش آمار . انتشاردر مسیر رشد قرار گرفت تانگشان بیلت همچنین .روبرو شد

 موجودی اینکه جالب و است رسیده تن هزار 278 به درصدی 7/11 هفتگی افت با تانگشان بیلت موجودی ،اطالع جهت. است بوده

 رسیده است! صفر انبارها به زیادی از تعداد

 دارند انتظار بازار فعاالن. شودمی پیگیری منفی محدوده در دالیان کاالی بورس در شوکک زغال و آهنسنگ معامالت میان این در

 ملموس میزان به چین فوالد تولید بخش سوی از محصول دو این برای تقاضا میزان زمستانی، تولید کاهش طرح اجرای تبع به

 زغال و آمد پایین درصد 5/1 آهنسنگ قیمت ،دالیان کاالی بورس قراردادهای ترینپرحجم درطی هفته گذشته،  .یابد کاهش

 .شد ارزان درصد یک از کمتر نیز شوکک

 فلزات رنگین

ها در هفته سوم مرداد ماه، نوسانات متعادل و مثبتی را در هفته گذشته شاهد بودیم. در فلز پس از سقوط قیمت در فلزات رنگین

 رقم به سال ابتدای به نسبت درصدی 49 کاهش با و کرده طی نزولی روندی گذشته هفته 9 طی چین انبارهای موجودی« روی»

سرب  یانبارها یموجودها افزایشی بوده است. هم قیمت «سرب»در . است گذشته سال 11 سطح کمترین که رسیده تن 34.930

LME هستیم.عرضه  تیو هند شاهد محدود نیبازار چدر و  درصدی داشته 12حدود تا به امروز کاهش  2018سال  یط 

 گروه گزارش. در مس هم تقریبا وضعیت به همین صورت است با این تفاوت که موجودی انبارها در این فلز افزایشی بوده است

 5/5چه در کنسانتره و چه در کاتد با رشد بین  مس معادن تولید امسال ابتدای ماه 5 طی دهدمی نشان مس المللی بین مطالعات

 ابتدای ماه 5 طی تن هزار 268 به انبارها موجودی رشد عامل موضوع اینم. هستی عرضه مازاد شاهد لذادرصدی مواجه شده و  6تا 

 رفع حاال و بوده گراسبرگ معدن هایمحدودیت با مرتبط کهبوده  %43و در اندونزی  %5/13. در شیلی رشد تولید تا است امسال

 .است شده سرگرفته از کنسانتره صادرات و شده

 

 

 



  12 
021 - 8948لفن: ت                                                4، پالک نبش خیابان بیست و پنجم ،میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه )بهاران( :دفتر مرکزی  

 

 

      

 هابررسی گزارش عملکرد شرکت

  فوالد مبارکه

سهمی که طی یک سال اخیر بازدهی مبارکه خواهیم رفت. غول تولید کننده فوالد، یعنی فوالد به سراغ  فلزات اساسی،در گروه 

ماه ابتدایی  4توان امیدوار بود که روند صعودی سهم ادامه داشته باشد. این شرکت در توجهی داشته و با شرایط فعلی می جالب

والت سرد، تولید و هزار تن محص 459و  463هزار تن محصوالت گرم، تولید و فروش  1.594و  1.670با تولید و فروش  97سال 

 45.119که نسبت به فروش  همیلیارد تومان دست یافت 65.628دار و ... به مبلغی بالغ بر هزار تن محصوالت پوشش 91و  91فروش 

ماه  4گفتنی است، از مبلغ فروش محقق شده در  دهد.درصدی را نشان می 45میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته رشد حدود 

 14.785میلیارد ریال مربوط به فروش اردیبهشت ماه،  19.493میلیارد ریال مربوط به فروردین ماه،  12.820ابتدای سال جاری، 

 باشد. د ریال مربوط به فروش تیر ماه میمیلیار 18.530میلیارد ریال مربوط به فروش خرداد ماه و 

ها در بورس کاالست. به ناشی از رشد نرم قیمتبینیم که روند رو به رشد ادامه دارد و این وضعیت نرخ های فروش می در بررسی

ریالی  28.611و  25.210کیلوگرم محصوالت گرم و سرد در حالی در فروردین ماه به ترتیب در سطوح ، نرخ فروش هرعنوان مثال

های باشد و نرخته عمده فروش فوالد بصورت سلف میریال رسیده است. الب 30.127و  27.040قرار داشته که نرخ فروش تیر ماه به 

رود فوالد برای شود. با این حال انتظار میبا یک فاز تاخیر در دفاتر ثبت میباشد که ه مربوط به فروش اردیبهشت ماه میثبت شد

در فوالد این است که این شرکت به واسطه وزن بیشتر فروش نکته مهم و مثبت تومانی دست یابد.  130به سود بیش از  97سال 

   های آمریکا آسیب کمتری خواهد دید.، از تحریمدر بازار داخلی
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منتهی به  1ماه

01-1396

منتهی به  2ماه
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منتهی به  3ماه

03-1396

منتهی به  4ماه

04-1396

منتهی به  1ماه

01-1397

منتهی به  2ماه

02-1397

منتهی به  3ماه

03-1397

منتهی به  4ماه

04-1397

میلیون ریال-فروش ماهیانه فوالد مبارکه اصفهان 
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  سازانتولیدی چدن

تواند باری دیگر مورد توجه قرار بگیرد. این شرکت پس از اصالح اخیر، میرا داریم که « تولیدی چدن سازان»در گروه تجهیزاتی، 

میلیارد ریال  790تن سایر محصوالت، درآمدی بالغ بر  1.500تن غلتک و  7.600 – 7.500سال گذشته از محل تولید و فروش 

میلیارد ریال متعلق به فروش تیر  35ماه فصل بهار و  3میلیارد ریال مربوط به درآمد  143محقق کرد. از مبلغ فروش تحقق یافته، 

ماه  4، چدن در ریال درآمد داشته است. گفتنی استمیلیارد  178ماه بوده است. این یعنی چدن تا پایان تیر ماه سال گذشته 

میلیارد ریال درآمد کسب کند که  259( 87، تیر = 49، خرداد = 73، اردیبهشت = 46ابتدایی سال جاری موفق شده )فروردین = 

 دهد. درصدی را نشان می 45ل گذشته رشد این رقم در قیاس با دوره مشابه سا

ریال بوده که این رقم  97.637.572برابر با  96نرخ فروش هر تن غلتک در حالی برای کل سال  نکته مهم در چدن اینکه، متوسط

، چدن صرفا از محل افزایش ریال بوده است. بنابراین اگر افزایش تناژ فروش را لحاظ نکنیم 117.183.597ماه ابتدای امسال  4برای 

یال افزایش دهد. چدن سازان اخیرا یک محموله از کاالهای خود را به کشور میلیارد ر 920تواند درآمد خود را به بیش از ها مینرخ

تن غلتک دارد که چدن امیدوار است بخش  2.000ذکر است این شرکت کانادایی سالیانه نیاز به ه الزم ب. کانادا صادر نموده است

ود محقق کرده است. این مقدار سود در دوره ریال س 66ماهه  3چدن در دوره  قابل توجهی از خرید این مشتری را تامین نماید.

میلیارد ریال و در بهار سال گذشته  62و  172ریال بوده است. فروش و سود عملیاتی شرکت در این دوره  38مشابه سال گذشته 

خود زیان میلیارد ریال بوده است. بنابراین می توان گفت که چدن طی مدت اخیر تغییرات با اهمیتی در صورت سود و  36و  143

 داشته است. 

 

 

۰

۱۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۷۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

منتهی به  1ماه

01-1396

منتهی به  2ماه

02-1396

منتهی به  3ماه

03-1396

منتهی به  4ماه

04-1396

منتهی به  1ماه

01-1397

منتهی به  2ماه

02-1397

منتهی به  3ماه

03-1397

منتهی به  4ماه

04-1397

میلیون ریال-فروش ماهیانه تولیدی چدن سازان 
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  صنایع کاشی و سرامیک سینا

ها اصالح، باشد. سهمی از دل صنعت کاشی و سرامیک که پس از سالهای کم حاشیه و قابل بررسی بازار، کساوه میاما یکی از سهم

تواند روند درآمد و سودآوری این شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. نوسانات اخیر در بازار ارز میاکنون با تغییر روند مواجه شده است. 

میلیارد ریال و کسر  225ریال سود به ازای هر سهم شناسایی نموده که این مقدار سود حاصل درآمد  19ماهه  3کساوه در دوره 

م شناسایی درآمد حاصل از درصدی آن، عد 72ریال بوده و دلیل کاهش  69ماهه سال گذشته  3سایر هزینه هاست. البته سود 

سرمایه گذاری هاست که احتماال در دوره بعدی شناسایی خواهد شد اما مقدار آن احتماال نیمی از سود سرمایه گذاری سال گذشته 

 باشد چراکه سود تقسیمی کپارس کمتر از سال گذشته بوده است. 

 3میلیارد ریالی سال گذشته تنها  322که نسبت به فروش میلیارد ریال درآمد داشته  332ماه ابتدای امسال  4این شرکت در 

هزار متر مربع  492ماه ابتدای سال  4درصد رشد داشته است. اما دو نکته مهم در این سهم وجود دارد. اول اینکه شرکت طی 

و دوم اینکه  نبار داردهزار مترمربع موجودی ا 93هزار متر آن را به فروش رسانده و در نتیجه  399کاشی دیوار تولید نموده و 

ار ریال رسیده است. به نظر هز 190هزار ریال به محدوده  157های فروش از فروردین ماه با یک روند نوسانی از محدوده نرخ

های فروش تداوم یابد، درآمد و سود شرکت به شیب رشد نرخهای ماهانه کساوه را بیشتر باید زیر نظر داشت چراکه اگر گزارش

شود و به نظر این میکساوه محسوب  مقاومتیتومانی مهمترین سطح  325 - 320میتی افزایش خواهد یافت. محدوده شکل با اه

 سد در میان مدت شکسته خواهد شد و این سهم در مسیر اهداف باالتر قرار خواهد گرفت.

 

 

 

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰
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منتهی به  1ماه

01-1396

منتهی به  2ماه

02-1396

منتهی به  3ماه

03-1396

منتهی به  4ماه

04-1396

منتهی به  1ماه

01-1397

منتهی به  2ماه

02-1397

منتهی به  3ماه

03-1397

منتهی به  4ماه

04-1397

میلیون ریال-فروش ماهیانه صنایع کاشی و سرامیک سینا 
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 یتحلیل بنیاد

 

 

ت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهریشرکت مدیر  
 

 معرفی

أسیس و به موجب به صورت شرکت سهامی خاص ت 02/09/1383 مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در تاریخشرکت 

در  23/08/1396مورخ  11544طی شماره  به شرکت سهامی عام تبدیل گردید و 01/07/1396 العاده به تاریخمجمع عمومی فوق

، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر از رار داردسازمان بورس پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران ق

جمله شرکت های تابعه شرکت مزبور است. فعالیت اصلی شرکت، مشارکت در شرکت های تولید محصوالت شوینده، پاک کننده و 

 داشتی است.به

 

 بازار اصلی عرضه و فروش

های گروه این هلدینگ عمدتا در بازار داخلی است که سهم کل بازار داخلی از محصوالت شوینده حدود محصوالت نهایی شرکت

 شود.های گروه این هلدینگ تامین میدرصد آن توسط شرکت 14باشد و از این مقدار، حدود هزار تن می 1.300

 .شوددرصد آن به خارج از کشور صادر می 23هزار تن است که  230است کل محصوالت تولید گروه، حدود الزم به توضیح 
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 ترکیب سهامداران

 سهامداران
تعداد سهام 

 )میلیون(

درصد 

 مالکیت

 26/83 833 شرکت توسعه صنایع بهشهر

 73/3 37 شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

 1 10 صنعت و معدنشرکت سرمایه گذاری 

 

 ترکیب اعضای هیات مدیره

 سمت نام و نام خانوادگی

 مدیر عامل و عضو هیات مدیره داراب وکیلی

 رئیس هیات مدیره مسعود اژیه

 عضو هیات مدیره عزیزاهلل قربانی

 عضو هیات مدیره مهدی وهاب پور

 عضو هیات مدیره مهران بابا پوران

 

 کلیت سرمایه گذاری شرکت

 به میلیون ریالارقام 

 1396/06/30 سرمایه گذاریهای شرکت
افزایش 

 )کاهش(
1397/03/31 

 1.040.007 227.112 812.895 سرمایه گذاری بلند مدت در سهام

 330.154 0 330.154 سرمایه گذاری در امالک

سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام و 

 صندوق سرمایه گذاری
207 114.123 114.330 

 283.500 251.500- 535.000 سپرده گذاری کوتاه مدت بانکی
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 باشد.های تحت کنترل فرعی میسرمایه گذاری در سهام شرکتمدت و کوتاه مدت عمدتا مربوط به سرمایه گذاری بلند 

  متر از پروژه ساختمانی اداری واقع در خیابان احمد قصیر از شرکت  2000سرمایه گذاری در امالک مربوط به خرید

باشد که به قصد سرمایه گذاری خریداری شده است. الزم به ذکر گروه صنایع بهشهر تهران میختمان سرمایه گذاری سا

است ساختمان در پایان شهریور تحویل شرکت شده است و شرکت در نظر دارد این دارایی در طول سال جاری به فروش 

 برساند.

 د سهام و پرداخت تسهیالت به ت سوهای سرمایه گذاری بانکی در جهت نیاز نقدینگی برای پرداخکاهش سپرده

 مجموعه در جهت تامین منابع مالی بوده است.های زیرشرکت

 

 مختلف ترکیب سرمایه گذاری شرکت در صنایع

 

 

 31/03/1397های فرعی بر اساس بهای تمام شده در تاریخ ترکیب سرمایه گذاری شرکت اصلی در سهام شرکت

 

مواد و محصوالت 

شیمیایی  

88%

انتشار، چاپ و 

تکثیر

3%

واسطه گری های 

مالی  

8%

سایر صنایع

1%
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 بورسیهای بورسی و غیرشرکتهلدینگ در ترکیب سرمایه گذاری 

 

 درصد از کل دارایی بهای تمام شده )میلیون ریال( نام شرکت

ی
رس

بو
ی 

فو
رت

پو
 

 %42 398.750 پاکسان

 %34 326.200 گلتاش

 %10 95.108 صنایع بهداشتی ساینا

ی
رس

بو
ر 

غی
ی 

فو
رت

پو
 

 %5 44.711 مروارید هامون

 %5 50.204 آلی شیمی قم

 %3 30.406 مدیریت یاران توسعه

 %1 7.974 پاکسان ایروان

 100 953.353 مجموع 

 

)شرکت هلدینگ در سال گذشته  به توضیح است فعالیت شرکت پاکسان ایروان در طی دوره جاری مجدد راه اندازی شده است الزم

که تاکنون عملیات آن سود قابل  قصد فروش شرکت مذکور را داشته که از این امر منصرف شده و فعالیت شرکت از سر گرفته شد(

 .ای نداشته استحظهالم

 

 

 

پاکسان

42%

گلتاش

34%

اصنایع بهداشتی ساین

10%

مروارید هامون

5%

آلی شیمی قم

5%

مدیریت یاران توسعه

3%

پاکسان ایروان

1%
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 روند سود آوری شرکت شوینده

 به میلیون ریالارقام 

 

به حداکثر خود رسیده است  96و  95های شود میزان سودآوری شرکت شوینده در طی سالهمانطور که از نمودار فوق حاصل می

 96باشد. به طور مثال در سال شرکت در این دو سال میهای که علت اصلی آن شناسایی سود غیر عملیاتی از محل فروش دارایی

شرکت اقدام به فروش زمینی در احمد آباد مستوفی توسط یکی از شرکت های زیر مجموعه )پاکسان( به شرکت سرمایه گذاری 

 ساختمان بهشهر نموده است.

 

 ارزش گذاری سهام شرکت مدیریت صنایع شوینده

 به میلیون ریالارقام 

 1.649.000.000.000  ارزش دفتری

 3.150.821.027.352 ارزش افزوده پرتفوی بورسی

 12.022.800.000- ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی

 4.787.798.227.352 جمع

 1.000.000.000 تعداد سهام

)ریال(  NAV 4.788 

 3.120 )ریال( قیمت

P/NAV 65% 

۱۰۴۶۸۵
۱۵۶۵۹۵

۶۶۶۸۷۵

۵۵۲۱۹۶ ۵۳۸۵۵۸

۶۹۲۲۰۵ ۶۹۴۳۴۵

۴۲۰۷۸۴

۰

۱۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

ماهه منتهی به  12

1390/09

ماهه منتهی به  12

1391/09

ماهه منتهی به  12

1392/09

ماهه منتهی به  12

1393/09

ماهه منتهی به  12

1394/09

ماهه منتهی به  12

1395/09

ماهه منتهی به  12

1396/09

ماهه منتهی به  12

1397/09
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 منابع ریسک شرکت

 های زیر مجموعه که و همچنین شرکت باشدعالیت هلدینگ که سرمایه گذاری مینوسانات نرخ بهره: با توجه به ف

 باشند، ریسک مورد توجه در این زمینه شامل:تولیدی می

 ها در شرکت اصلیبازده مورد انتظار سرمایه گذاری افزایش و کاهش نرخ -1

ت های فرعی زیر مجموعه و به تبع آن کاهش قدرت نقدینگی و سود قابل تقسیم که در نهایی شرکتافزایش هزینه مال -2

 های زیر مجموعه خواهد شد.سود سرمایه گذاری در شرکتکاهش 

 های های بروز که در سهم بازار شرکتهای معروف و تکنولوژیحصوالت: حضور رقبا با برندسهم بازار و کیفیت م

 عملکرد شرکت موثر است. هگروه و به تبع آن ب

 اد اولیه و ادوات بسته بندی صد از مودر 40وسانات قیمت نهاده تولید و محصوالت: حدود نو  نوسانات نرخ ارز

 شود.ای گروه از طریق واردات تامین میهشرکت

 

 نظر کارشناسی

بندی محصوالت تومانی برای تامین مواد اولیه به ویژه مواد مورد استفاده در قسمت بسته 4200تاکنون ارز )دالر(  توجه به اینکهبا 

های تولید کننده محصوالت شوینده رشد بهای تمام شده محصوالت شرکتبه این صنعت تخصیص داده نشده و این امر موجب 

 شده است.

ها درخواست افزایش نرخ های یاد شده، این شرکتدر حال حاضر با توجه به تامین مواد اولیه با نرخ ارز بازار ثانویه توسط شرکت

تا  15 یی سال جاری محصوالت شوینده افزایش نرخاند. )در فصل ابتداباشد را خواستار شدهدرصد می 15مجدد که چیزی حدود 

 .(انددرصدی دریافت کرده 20

های زیر های مالی شرکتبا این حساب در صورت دریافت ارز نیمایی برای تامین مواد، شاهد کاهش بهای تمام شده در صورت

ارمغان خواهد آورد. و در غیر این  مجموعه هلدینگ شوینده خواهیم بود که رشد سودآوری را برای شرکت مدیریت شوینده به

ها از بازار ثانویه( کسب مجوز افزایش نرخ جدید، بسیار محتمل بوده و در این وضعیت نیز شرایط صورت )تامین ارز این شرکت

 ای برای شرکت مورد بحث حاصل خواهد شد.تعدیل شده

تر درصد( پایین 75تا  70ه سرمایه گذاری )بین شرکت شوینده که از محدوده گرو NAVهمچنین با توجه به شاخص قیمت به 

 های آتی برای سهام این شرکت متصور شد.توان آینده روشنی را در روزباشد میمی
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 تایم فریم روزانه –تحلیل تکنیکال مدیریت صنعت شوینده )شوینده( 

در شرکت مدیریت صنعت شوینده، با اتصال نقاط ماژور کف، یک خط روند صعودی ایجاد نمودیم و مشابه همین خط را به نقطه 

رود شوینده ماژور سقف بسط دادیم تا عمال روند حرکتی این سهم در یک کانال فرضی صعودی محصور گردد. بنابراین انتظار می

تومانی پیشروی داشته باشد و چنانچه موفق به گذر از این سد گردد، محدوده  381 – 359در نخستین گام تا محدوده تراکمی 

، هدف بعدی سهم خواهد بود. با توجه به موج شماری انجام گرفته و گارد پر قدرت Fibo Exe4.326%تومانی برابر با  471

 ماید. رسد شوینده بتواند هدف قیمتی دوم را نیز در میان مدت لمس نصعودی، به نظر می
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 ماه بورس کاالی ایرانمرداد دومگزارش معامالت هفته 

 رینگ صنعتی
ذاری این محصوالت گشایعات زیادی در خصوص قیمت ها وها و صحبتها بود. نشستتنش برای فلزیای بسیار پرهاین هفته، هفت

های این و بورس کاال سبب شد که تمام عرضهکنندگان عمده عرضهی عالی بورس، ها بین وزارت صمت، شورامطرح شد. کشمکش

های فوالدی تایید شدند تا در آخرین روز معامالتی هفته در ساعات پایانی روز دوشنبه عرضهبخش، از ابتدای هفته لغو بشوند؛ نهایتا 

های این روز نداشتند و ارکتی در عرضهینیوم و مس مشباالخره شاهد عرضه برخی تولیدکنندگان عمده فلزی باشیم. البته آلوم

اما گذاری آلومینیوم و مس است به نرخ بازار ثانویه ارز در قیمتها حاکی از برداشتن سقف رقابت برای این محصوالت و محاسگفته

حاشیه نماند و عامالت نیز بیای در این خصوص اعالم نشده است. با تمام این اوصاف روز پایانی منون دستورالعمل یا مصوبهکتا

تایید نشدند و این محصوالت  ریفراب کو دیفوالد سپ یدیتول نهایتا تا شروع تاالر صنعتی عرضه میلگرد و تیرآهن ذوب آهن اصفهان و

 از معامالت حذف شدند.

 هیبعالوه فرمول پاد. یگرد ییاجرا هفته گذشته و از  دیرس %10به  %5کاال از  وزارت صمت سقف رقابت بورس با توجه به مصوبه

 ،شمش متیق یبرابر 11/1 بیورق گرم معادل ضر ،رآهنیتد، لگریم متیو اعالم شد ق دهیاصالح گرد یمحصوالت فوالد متیق

 نی. با ابود بورس خواهد هینسبت به ورق گرم پا 1/1 بیبا ضر لیپروف متیگرم و ق رقو متیبرابر ق 14/1 زیورق سرد ن متیق

 . است یتومان 4.200در فرمول همان دالر  یکه دالر محاسبات حیتوض

بوده است با فرض تومان  2.184، تومان 4.200دالر به  متیعرضه شمش در هفته گذشته پس از اصالح ق نیکه آخر ییآن جا از

بورس کاال ، که با فرض فروش در تومان خواهد بود 24/2.424ورق گرم  ،رآهنیت ،لگردیم هیپا متیمثال ق ی، برااعمال مصوبه فوق

 لویتومان در هر ک 1.000از  شیبازار آزاد تفاوت فاحش ب متیتومان که هنوز با ق 2.667با  بودرقم برابر خواهد  نیا متیبا سقف ق

ا هرسد تغییرات اعمال شده در قیمتبه نظر می ترین علل  عدم عرضه میلگرد و تیرآهن در هفته گذشته بود.و همین امر از مهم دارد

  نخواهد برد. نیبخش را از ب نیشده در ا جادیرانت ا وهیش رییتغ نیا کنندگان عمده نداشته والزم را جهت تهییج عرضهکارایی 

بورس کاال رقم خورد که  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 168.860از شیعرضه ب 30/05/97به چهارشنبه  یدر هفته منته

تن  228.540کنندگان  معادل تقاضا یبرابر 6/1با استقبال حدود  داشته است و شافزایتن  59.360نسبت به هفته گذشته حدود 

 بود. یصنعت نگیدر ر هفوالد تنها محصول عرضه شدهمانند هفته گذشته  و همچنان رو گشتروبه

 یفوالدتن محصوالت  168.860در هفته گذشته مربوط بوده به  یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریهمان طور که اشاره شد ب

اصفهان و  انواع ورق فوالد مبارکهتن  58.860شرکت فوالد خوزستان که با قیمت پایه معامله شد،  Cتختال تن 70.000 که شامل

پارس که با سقف قیمت پایه معامله شد.  شیفوالد کاوه جنوب کفوالد خوزستان و  5SP(150*150شمش بلوم )تن  30.000

 . در سقف قیمتی معامله گردیدعرضه کرد که سفنجی تن آهن ا 10.000 نیز فوالد سبزوار

محصوالت  نینسبت را در ب نیشتریب ،به عرضهنسبت  یبرابر 6 یبا تقاضا شیفوالد کاوه جنوب ک 5SP(150*150شمش بلوم )

پارس فوالد سبزوار  یدیتولشرکت  محصول آهن اسفنجیمربوط به نسبت تقاضا به عرضه  یرده بعد عرضه شده این هفته داشت.
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شده بود، ، در ادامه روند کاهش تقاضاها که از هفته قبل شروع عیوزارت صنا یهاتیبا توجه به محدود بوده است. یبرابر 2با نسبت 

 .تقاضا باز هم کاهش داشت

. در این بین استتقریبا دو برابر ارزش معامالت هفته گذشته بوده  ،الیهزار ر 3.020.815.570 یفوالد ارزش معامالت محصوالتی

هفته داشته  نیارزش معامله را در ا نیشتریب الیهزار ر 867.059.600با ارزش معامله  فوالد مبارکه اصفهانشرکت  B ورق گرم

 است.

 معادل ارزش معامالت فوالدی برابر یکل بازار صنعت ارزشاز آنجا که تنها محصوالت فوالدی در این هفته معامله شدند 

 است.  بوده الیهزار ر 3.020.815.570

 

 پلیمریرینگ 
ها در بورس کاال به ه شورای عالی بورس مقرر کرد عرضهدر ابتدای هفته گذشتاشاره شد،  گزارش رینگ صنعتی همانطور که در

ارزی و تغییر نرخ دالر در محاسبات برای واقعی شدن قیمت ریالی، مغایرت با بسته جدید  42.000دلیل محاسبه قیمت پایه با دالر 

 42.000ها با محاسبه نرخ دالر با توافقات انجام شده تمامی عرضهشود، ولی در نهایت رضه شده تا اطالع ثانوی متوقف میکاالهای ع

 درصد در روز سه شنبه عرضه شد. 10ریال و سقف قیمتی 

های جهانی در محاسبات تنها قیمتنیز،  28/05/97تر صنایع تکمیلی مورخه از سوی دفهای اعالمی در قیمتقابل ذکر است، 

 ریال ثابت در نظر گرفته شد. 42.000قیمت پایه لحاظ شد و نرخ دالر معادل 

تن  44.896هزار ریال با حجم معامله  2.473.426.960ارزش کل معامالت پلیمری انجام شده در بورس کاال در هفته گذشته، 

تن،  5.614هزار ریال با حجم معامالت  311.633.648باشد، که ارزش معامالت انجام شده توسط پتروشیمی امیرکبیر می

تن، پتروشیمی تبریز با ارزش معامله  2.900هزار ریال با حجم معامالت 220.542.807با ارزش معامله  پتروشیمی شازند

هزار ریال با  170.124.900در نهایت پتروشیمی مارون با ارزش معامله تن و  1.868هزار ریال با حجم معامله  126.323.734

 تن بوده، که حجم معامالت نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است. 3.080حجم معامله 

 پتروشیمی نویدزرشیمی بیشترین نسبت تقاضا بر ZR230Cهای گرید شیمیایی، محصول در معامالت این هفته در میان پروپیلن

پتروشیمی  SF060های گرید نساجی، محصول خود اختصاص داد. در میان پروپیلنباشد، را به برابر می 45که در حدود  عرضه را

ود تخصیص دادند. باشد را به خبرابر می 9پتروشیمی رجال بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه را که حدود  RG1102XLپلی نار و 

 محصوالت با سقف قیمت خریداری شدند.، تمام اضا بر عرضههای تقبا توجه به نسبت

پتروشیمی مارون و اکریلونیتریل بوتادین استایرن  EX5در بازار بورس کاال در هفته گذشته، محصول پلی اتیلن سنگین فیلم 

پتروشیمی نویدزرشیمی و پلی پروپیلن  ZR230Cهای شیمیایی پتروشیمی قائد بصیر روی قیمت پایه معامله شد. پلی پروپیلن

برابر  27برابر و  45پتروشیمی نویدزرشیمی به ترتیب بیشترین نسبت تقاضا برعرضه را که به ترتیب در حدود  ZB332Cمیایی شی
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برابر  4پتروشیمی تندگویان تقاضا  731پلی اتیلن ترفتاالت بطری و 781باشد را داشتند. در گریدهای پلی اتیلن ترفتاالت بطریمی

 مشتریان تمامی گریدها با سقف قیمتی تنها یک چهارم از تناژ وارد شده را دریافت کردند. عرضه بوده، که به همین دلیل 

 

 رینگ شیمیایی
شیمیایی به جز سود کاستیک  محصوالت در تمامی 28/05/97های اعالمی از سوی دفتر صنایع تکمیلی مورخه با توجه به قیمت

 را داشتند. قیمت کاهش بیشترین استایرن منومرو  TDI شاهد کاهش قیمت بودیم که در میان محصوالت،

 وبرابر  30در میان محصوالت شیمیایی بیشترین نسبت تقاضا بر عرضه، در اختیار منومر وینیل استات پتروشیمی شازند در حدود 

شدند. اوره، درصد در سقف قیمتی  10برابر بوده است که خریداران مجبور به رقابت  28منو اتیلن گالیکول پتروشیمی شازند 

 تقاضای کمتر از عرضه را داشته و معامله روی قیمت پایه انجام شده است. استایرن منومر، اوره پریل و بنزن

تن بوده که نسبت به  32.275هزار ریال با حجم معامالت  970.704.080ارزش کل معامالت محصوالت شیمیایی در بورس کاال 

 هفته گذشته کاهش یافته است.

  

 رزیرینگ کشاو

 هزار ریال 141.195.825هزار ریال و شکر با ارزش معامله معادل  325.962.800ارزش معامله در رینگ کشاورزی محصول گندم با

 هزار ریالی بوده است. 111.195.440معامالت زعفران دارای ارزش  آنکهاند. قابل ذکر داری بیشترین ارزش معامالت بوده

باشد که نسبت به هفته گذشته به شدت تن می 40.872هزار ریال و حجم 578.354.065ارزش کل معامالت در رینگ کشاورزی 

 کاهش یافته است.

  

 آتی سکه           

را حفظ نمود و پیشین  هایهفته درروند شکل گرفته  ،مرداد ماه 25های سنگین صورت گرفته در به رغم عرضه ،بازار آتی سکه

میلیون  45قله  ماه،در سرسید دی که به تبع آن ،صورت پذیرفت مثبت کاملهای عمدتا در دامنه در هفته پایانی مردادماه معامالت

میلیون ریالی به ثبت رسید. با عنایت به افزایش قیمت تسویه قراردادهای  5/46مردادماه فتح و رکورد  10ریالی ثبت شده در تاریخ 

 102.500.000و به مبلغ  یافته افزایش ریال 5.000.000مرحله،  سهطی وجه تضمین اولیه به همراه وجه تضمین اضافی  آتی،

 ریال رسیده است.

 قیمت میانگین و ریال میلیارد 2.760بر بالغ ارزش به قرارداد 6.779 حجم با ،1397 ماه شهریور تحویل طال سکه گذشته هفته طی

 میانگین و ریال میلیارد 375 بر بالغ ارزش به قرارداد 884 حجم با ،1397 ماه آبان تحویل طال سکه ،ریال 40.976.113 تسویه

 ریال میلیارد 1.539 بر بالغ ارزش به قرارداد 3.508 حجم با ،1397 ماه دی تحویل طال سکه و ریال 43.434.225 تسویه قیمت
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قابل ذکر است حجم معامالت سررسید شهریور ماه با عنایت به نزدیک  .شد معامله ریال 44.809.950 تسویه قیمت میانگین و

 درصدی نسبت به هفته گذشته داشته است. 575شدن به زمان سررسید افزایش 

 

 تایم فریم روزانه  –تحلیل تکنیکال سکه فیزیکی 

الی  36های اخیر، شاهد نوسانات نرمی در محدوده قیمتی در به روز رسانی تحلیل سکه فیزیکی، پس از نوسانات تند و تیز هفته

های اخیر، های سینوسی قوی طی ماههستیم. شکل گیری موج triangleمیلیون ریالی در قالب الگوی مثلث استراحتی یا  40

های قبلی دور از ذهن سازد که نوسانات در بازار ارز و سکه ادامه دار بوده و شکست سقفدر میگران متبااین ذهنیت را برای معامله

میلیون ریالی و حتی دسترسی به اهداف قیمتی دورتر، نیاز به خروج از  48 و 45های نیست. با این حال سکه برای رسیدن به قله

سکه باالی خط روند صعودی دوام بیاورد، تحلیل فوق دارای اعتبار  الگوی استراحتی اشاره شده دارد. گفتنی است، تا مادامی که

 خواهد بود.
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 گزارش قیمت های جهانی هفته گذشته خوراک ها و محصوالت شیمیایی و پتروشیمی مجله پالتس

 آگوست 11در مقایسه با  آگوست 18محصوالت شیمیایی در تاریخ  و  هاخوراک های جهانی در گروهدر این بخش به تغییرات قیمت

 اندازیم:میگذاری محصوالت در بورس کاال طی هفته گذشته بوده نگاهی که از عوامل تأثیرگذار بر قیمت

 

 ها قیمت خوراک

 .تیر بوده اسدرصد متغ 31/2تا  33/0فزایش از و این اها افزایشی بوده است ه قیمت تمام خوراکدر هفته گذشت

دالر در تن افزایش  75/19و  75/25به ترتیب فوب کره چین و  CFR پروپیلن بوده است. پروپیلنبه افزایش نرخ مربوط بیشترین 

 دالر در تن معامله شد. 1.142چین  CFR پروپیلن قابل ذکر است اند.داشته درصد 85/1و  31/2 برابر با

دالر در تن معامله شد و فوب کره  1.729 متیق هبداشت و  نیچ CFR در درصد 13/1معادل افزایش نرخ  در رده بعدی بوتادین

 .معامله شد دالر 1.732 متی، به قشیدرصد افزا 33/0محصول با  نیا

افزایش  داشته ایآس یجنوب شرق  CFRدرصد در  6/0و  ایآس یشمال شرق  CFRدرصد در  08/1 در هفته گذشتهاتیلن  تاینها

 .دیرس ایآس یشمال شرق  CFRدالر در  1.400 متیو به قداشته 

 

 ها قیمت شیمیایی

در  اندکاهش قیمت داشته و متانول در برخی مقاصدتولوئن  ، استایرن منومر،MEG  محصوالت شیمیایی از بین در هفته گذشته

 اند.بوده یحالی که سایر محصوالت افزایش

بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داد و  ،درصد 5/3فوب کره معادل  و نیچ  CFRدر  شیافزا دالر 21/39با  نیلیپارازا

 رسید.  نیچ  CFRدر  1165به قیمت 

 نیا قیمت داشت. شیدرصد، افزا 62/2معادل  در تن دالر 75/23 نیچ  CFRترفتاالت،  لنیات یپل هی، ماده اولکیترفتال دیاس

 .رسیددالر  932به  908محصول از 

درصد برابر  53/1دالر معامله شد و در فوب کره  898 متیدالر داشته و با ق 95/13درصد رشد معادل  58/1  نیچ CFR بنزن در

 داشته است. شیدالر افزا 33/13با 

 .دیدالر در تن در فوب کره رس 908 متیبه ق شیدرصد افزا 3/1مخلوط در هفته گذشته با حدود  نیلیزا
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دالر و این در حالی  416کره بدون تغییر قیمت با نرخ  CFR داشت و شیدرصد افزا 51/0 نیچ CFRمتانول در هفته گذشته در 

 یمتانول داخل نیدرصد کاهش و همچن 53/0هند  CFRمتانول  درصد کاهش داشت و 92/0 ایآس یجنوب شرق CFR در است که

 .دیدر تن رس وانی 3.250 متیداشت و به ق افزایشدرصد  88/1 نیچ

را به ثبت  نیچ  CFRدالر در  1.463قیمت یافت و قیمت  کاهشدالر در تمام مقاصد تحویلی خود  5/12استایرن منومر حدود 

 رساند.

در   .در تن معامله شد وانی 6.468 متیبه ق کاهشدرصد  15/2 با محصول تولوئن در هفته گذشته نیچ یداخل  CFR متیق

CFR ه استداشت ددرص 03/2 معادل کاهشی فوب کره محصول در نیا داشته ضمناً کاهش درصد 98/1 زین نیچ. 

 

 هاقیمت پلیمری

بازه زمانی  های جهانی در گروه پلیمری در سه منطقه، آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی درتغییرات قیمت

 شود.بررسی میبه شرح زیر صدراالشاره 

در هفته مورد نظر در جنوب آسیا بدون تغییر باقی ماند و در آسیای  C6 اتیلن سبک خطیگروه پلی اتیلن سنگین بادی و پلی 

 است. دالر در هر تن کاهش قیمت داشته 10شرقی و آسیای جنوب شرقی در حدود 

 دالر در هر تن رسیده است. 951دالر در هر تن افزایش یافته و به قیمت  5تنها در آسیای جنوب شرقی  PVCسوسپانسیون 

 76/0و  84/0گروه پلی اتیلن سنگین تزریقی و پلی اتیلن سنگین فیلم در منطقه آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی به ترتیب 

 درصد کاهش یافته و در جنوب آسیا ثابت باقی مانده است.

یافته است و  درصد افزایش 67/0و  66/0در مناطق آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی به ترتیب   GPPSپلی استایرن معمولی

دالر در هر تن افزایش  10مانده و در آسیای شرقی در حدود آسیای جنوب شرقی بدون تغییر باقیدر HIPS پلی استایرن مقاوم 

 دالر در هر تن رسید. 1.601یافته و به 

 مشاهده شده  منطقه افزایش قیمت در هر سه ،در گروه پلی پروپیلن در تمامی گریدها به جز پلی پروپیلن نساجی در جنوب آسیا

دالر در هر تن رسیده و در  1.241دالر در هر تن افزایش یافته و به  10. قیمت پلی پروپیلن گرید فیلم تنها در آسیای شرقی است

درصد  79/0بقیه مناطق ثابت باقی مانده است. پلی پروپیلن شیمیایی درآسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی به ترتیب در حدود 

باشد که قیمت این مت مربوط به منطقه آسیای شرقی میافزایش یافته است. در گرید تزریقی بیشترین افزایش قیدرصد  39/0و 

مانده است و در جنوب آسیا بدون تغییر باقی دالر در هر تن رسیده 1.231دالر در هر تن افزایش یافته و به  10محصول در حدود 

افزایش یافته و در آسیای شرقی با افزایش درصد  4/0آسیای جنوب شرقی در حدود  و در نهایت پلی پروپیلن گرید نساجی در

 دالر در هر تن کاهش یافته است. 10دالر در هر تن رسیده است در حالیکه در جنوب آسیا  1.231به درصد  82/0بیشتر در حدود 
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دالر در هر تن رسید  1.161ای جنوب شرقی به دالر در هر تن و در آسی 1.141پلی اتیلن سبک خطی معمولی در آسیای شرقی به 

در  Buteneکاهش قیمت داشته و در نهایت قیمت پلی اتیلن سبک خطی درصد 86/0و درصد  87/0که به ترتیب در حدود 

دالر در  1.116دالر در هر تن به  10ماند و در آسیای جنوب شرقی با کاهش  رقی و جنوب آسیا بدون تغییر باقیمنطقه آسیای ش

 هر تن رسید.

در هر تن در آسیای شرقی رسید و در آسیای  1.951دالر در هر تن افزایش قیمت به  5( با ABS)اکریلونیتریل بوتادین استایرن

 جنوب شرقی بدون تغییر باقی ماند.

جی و تزریقی نیز قیمت در خاورمیانه در طول هفته گذشته در گروه های پلی پروپیلن افزایش داشته به نحوی که پلی پروپیلن نسا

اند. پلی اتیلن سبک خطی دالر در هر تن رسیده 1.209اند و به قیمت افزایش قیمت داشته درصد 03/2و درصد  86/1به ترتیب 

و  43/0دالر در هر تن رسیده است درحالیکه قیمت پلی اتیلن سنگین و سبک به ترتیب  1.099افزایش به درصد 11/1با حدود 

 ه است.درصد کاهش یافت 13/0
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 نگاهی به اخبار و شایعات

 

 هابانک

 نسبت: گفت جلسه ابتدای در مجمع رئیس روستا حسن. بود ملت بانک مجمع اخبار و تحوالت بحث بازار، مهم خبرهای از یکی

 مازاد، هایدارایی و اموال فروش مورد در همچنین. است رسیده 8 عدد به و باالتر هابانک سایر به نسبت بانک این سرمایه کفایت

 فروش به ملت بانک جام برج 97 سال در: گفت شرکت مدیرعامل بیگدلی محمد ادامه در. است کرده کسب را اول رتبه ملت بانک

 تبدیل غیرنقدی صورت به را دیگر بخش و نقدی صورت به را ها دارایی از بخشی شرکت و بوده اهمیت حائز بسیار تصمیم این رفته

 در شرکت: گفت ملت بانک عامل مدیر. رسید خواهد فروش به مازاد هایدارایی از دیگری بخش جاری سال در ادامه در. است کرده

. شود برخوردار مالیاتی معافیت از تا بدهد سرمایه افزایش محل این از انباشته سود هایحساب در بردن و ارز تسعیر از پس دارد نظر

 خالص سود رشد و درصد 22 میزان به بانک مولد هایدارایی رشد: گفت گذشته مالی سال به نسبت بانک عملکرد مورد در وی

 میزان به بانک پول ایبهره قیمت کاهش که حالیست در این. است بوده درصد 48 بانک

 درصد 13 میزان به بانک مدت بلند هایسپرده درصد سهم افزایش و درصد 9 حدود

 در مشارکت: گفت 96 سال در ملت بانک دستاوردهای و هافعالیت مورد در بیگدلی. است

 نیروگاه سیمان فوالد پتروشیمی هایطرح گاز و نفت حوزه جمله از ملی و بزرگ هایطرح

 و هاشرکت مالی تامین سندیکایی هایپروژه در مشارکت همچنین هواپیمایی صنعت و

 الحسنه قرض تسهیالت اعطای داخلی منابع و توسعه صندوق محل از بزرگ هایپروژه

 .است بوده ملت بانک دستاوردهای و هافعالیت خاص اقشار به مسکن تسهیالت اعطای

 

 تلقی مالیاتی قبول قابل هایهزینه جزو ها،بانک الوصول مشکوک مطالبات ذخیره اداری، عدالت دیوان عمومی هیأت رای اساس بر

. باشد موجود آن ماندن الوصول برای قالب احتمال -2. باشد موسسه فعالیت به مربوط -1: باشد داشته را شرط 3 آنکه مگر شودنمی

 این بر. شود محقق آن بودن الوصول یا گردد وصول طلب که زمانی تا باشد شده منظور مخصوص حساب به موسسه دفاتر در -3

 مگر نیست مالیاتی قبول قابل هایهزینه جزو ذخیره این که دهدمی نشان اداری، عدالت دیوان به پارسیان بانک شکایت اساس

 .باشد شده رعایت آن در شده گفته شرط 3 اینکه
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 پاالیشی و پتروشیمی 

 اقدام دست در فروش برای قراردادهایی: گفت شرکت این وضعیت آخرین درخصوص فجر پتروشیمی مالی معاون کاظمی جواد سید

 پیشنهاد را جدید فرمولی: گفت رقابت شورای در فروش هاینرخ بحث درخصوص او. است 98 سال به مربوط هاآن زمان البته و است

 حاضر حال در: افزود وی. باشد توجه مورد...  و گاز و آب هاینرخ و ارز نرخ جمله از متغیرها و جدید هاینرخ اساس این بر تا دادیم

 ظرفیت درصد 45 حدود فعال. است مذاکره دست در آتی هایسال برای که قراردادهایی به توجه با که داریم تولید خالی ظرفیت ما

 هم دیگر پتروشیمی یک و برق تامین منظور به را بلند بید پاالیشگاه مثال برای. بود خواهد درآمدزا آتی قراردادهای و داریم خالی

 که منطقه در آب و برق تامین برای دیگر هایشرکت برخی با فارس هایمجموعه زیر جز به همچنین. است قرارداد انعقاد حال در

 .بود خواهد 98 سال از عموما دادها قرار این آغاز که هستیم قرارداد انعقاد حال در نرسیدند بردایبهره به هنوز

 

 ثبت فرآیند: کرد اظهار تهران بورس ناشران معاون

 هایصورت و اطالعات و شدهتمام  نوری پتروشیمی

 .است گرفته قرار کدال سامانه روی شرکت این مالی

 پس نوری پتروشیمی سهام مسئول مقام این گفته به

 عرضه تهران بورس در پذیرش هیات جلسه برگزاری از

 است قرار مقدمحسینی اظهارات براساس. شودمی

 عرضه دیگر هفته 2 تا مزبور پتروشیمی سهام 10%

 این سود ترینتازه منتشره، اطالعات مطابق .شود

  .شد اعالم تومان میلیارد 1.500 شرکت

 

 

 اولیه عرضه به مجمع این در تاپیکو مدیرعامل مخدومی

 چوب صنعت کردستان، بارز الستیک شرکت چهار

: گفت و کرد اشاره فارس خلیج ستاره و گاز پرسی خزر،

. کنیم عرضه را هاشرکت این جاری سال در تالشیم در

 از نیز پس فارس خلیج ستاره پاالیشگاه خصوص در

 این پذیرش امور افتتاح، روز در جمهور رئیس دستور

 مالی هایصورت ما و یافته سرعت بورس در شرکت

  .ایمکرده تقدیم بورس پذیرش هیات به را 96 سال
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 معدن صنعت، وزارت: گفت پتروشیمی صنعت کارفرمایان صنفی انجمن کل دبیر

 تولیدکنندگان به حساس کاالهای برخی مستقیم فروش برای سازوکاری تجارت و

 4.200 ارز مبنای بر پتروشیمی اولیه مواد آن، اساس بر که دارد تهیه دست در

 اولیه مواد دریافت از پس تولیدکنندگان. شودمی فروخته کنندگانمصرف به تومانی

 تولید نهایی کاالهای که شد خواهند متعهد تومانی 4.200 ارز مبنای بر پتروشیمی

 فروش چگونگی باید صمت وزارت. کنند عرضه بازار به ارز، نرخ این مبنای بر را شده

  .کند مشخص را آن تولیدی واحدهای یا و صنفی هایانجمن و هاتعاونی به مستقیم

 

 داشته تولید تن 5.000 مقدار تاکنون و رسیده برداریبهره به 2 کالس پایه روغن تولید واحد که کرد اعالم تبریز نفت پاالیش

 .هستند کاال بورس در آن عرضه جهت الزم مجوزات اخذ حال در و است

 

 دروخو

 سازانوخودر گرفته، صورت ارز بازار در که تغییراتی با: گفت رقابت شورای عضو

 به که نگرفته تصمیمی دولت هنوز که دادند ارز نرخ تعدیل برای جدی درخواست

 این ادامه با اگر: افزود بهرامی محسن. دهد اختصاص دولتی ارز خودرو یدکی قطعات

 کنند تامین ثانویه بازار در را نیاز مورد ارز باشند موظف خودروسازان وضعیت،

 در بازنگری یک نیازمند داخل، تولید هایخودرو در آن سهم اثرگذاری با متناسب

 ارز تکلیف تعیین منتظر فعال است؛ هاخودروسازی این شده تمام هایقیمت

 .هستیم خودروسازان

 

 محصوال فلزی

 ساخت قرارداد عقد از روسیه اکسپورت استروی اتم شرکت معاون پاولوف والدیمیر

 فاذر عامل مدیر زاده شیخ. خبرداد اراک آذرآب شرکت با بوشهر اتمی نیروگاه تجهیزات

 و کاریم به مشغول کارخانه این در ظرفیت درصد 40 با اکنون هم اینکه به اشاره با هم

 قرارداد این حجم: افزود رسید، خواهد درصد 70 به تولید ظرفیت قرارداد این انعقاد با

 .است تومان میلیارد 700 نیز جاری هایقرارداد حجم و است تومان میلیارد 1.000
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 فوالد 

 معاونت با فوالدسازان جلسه نتیجه درخصوص ایران فوالد انجمن مدیره هیات عضو

 ممانعت و بازار مدیریت چگونگی درخصوص که راهکاری: گفت صمت وزارت معدنی

 که بود داخل بازار در عرضه افزایش شامل شد مطرح هاقیمت در هیجان ایجاد از

 بود این جلسه اولیه نتیجه: افزود وی. گرفت قرار جلسه این در حضار توافق مورد

 به که ثانویه بازار ارز کاال بازار در فوالدی محصوالت پایه گذاریقیمت مبنای که

 با شودمی بینیپیش تصمیم این به توجه با. شود تعیین است، نزدیک آزاد نرخ

 تومانی 4.200 ارز از فوالدی محصوالت گذاریقیمت مبنای تغییر که این به توجه

 .یابد افزایش هاعرضه میزان و یافته تغییر ثانویه بازار به

 

 داخلی بازار در الکترود قیمت پیشنهاد. است کرده افت چین در جدید کارخانجات اندازیراه با گرافیتی الکترودهای بهای

 نسبت و %3/8 گذشته هفته به نسبت قیمت این. است بوده کارخانه تحویل تن هر دالر 11.300 گذشته هفته اواخر در چین

 .دهدمی نشان را افت %35 حدود در قبل ماه یک به

 

 سیمان

 و تولید صعودی روند به اشاره با سیمان صنعت کارفرمایان صنفی انجمن دبیر

 کارخانجات ،97 سال نخست ماهه 4 در: گفت جاری سال در صنعت صادرات

 نسبت که اندکرده تولید کلینکر تن هزار 143 و میلیون 22 حدود کشور سیمان

 مهمترین: افزود وی. است داشته درصدی 7/3 رشد قبل سال مشابه مدت به

 دریافت ارزی صورت به فروش درآمد که بوده بنگالدش کلینکر، صادراتی بازار

 شد؛ خواهند منتفع ارزی درآمدهای تسعیر بابت صادرکنندگان و شودمی

 ریالی آن، درآمد که شده صادر عراق شمال و افغانستان به بیشتر البته سیمان

 حال در بدانید که است کافی همیناین مورد  در: گفت سیمان صنعت بر ارز نرخ افزایش اثر با رابطه در شیخان عبدالرضا. است

 داشت؛ خواهد بر در هزینه تومان میلیارد 700 تا 600 بر بالغ تن، میلیون یک ساالنه ظرفیت با سیمان کارخانه یک اندازی راه حاضر

 چینی تجهیزات و آالت ماشین واردات به ناچار تاسیس تازه هایشرکت و نبوده میسر دیگر اروپایی آالت ماشین واردات اینکه ضمن

 وضعیت، این با که بوده تومان میلیارد 400 حداکثر اروپایی، آالت ماشین بکارگیری با 94 سال در رقم این آنکه حال. بود خواهند

 .نیست دشوار چندان سیمانی هایشرکت جایگزینی ارزش محاسبه
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 آورنده عوامل گرد

  :دکتر افشین عزیزیان مدیر مسئول 

  :مهبد قندچیسردبیر 

  :مهبد قندچینگاهی به بازار 

  محمد مهدی علیزادهسیاسی و اقتصادی: خبری مجله 

  :مهبد قندچیبازار های جهانی 

  مهبد قندجیها: شرکتعملکرد گزارش 

  :محمد مهدی علیزادهتحلیل بنیادی 

  :مهبد قندچیتحلیل تکنیکال 

  :الهه چپردار و مهسا پاکپورگزارش بورس کاال 

 :مهبد قندچی و محمد مهدی علیزاده نگاهی به اخبار و شایعات 

 

 


