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 معرفی کارگزاری بورس بیمه ایران
 ترینایحرفه نمودن فراهم به متعهد را خود روز، تکنولوژی و مجرب کادری از گیریبهره با ایران بیمه بورس کارگزاری شررررک 

 با بلندمدت ایرابطه تا گرددمی ارائه صرررمیمانه و دلپذیر رویکردی با خدمات این. داندمی گذاریسررررمایه و کارگزاری خدمات

 و قوانین به احترام و ایحرفه اخالق اصول رعای  مشتریان، اسرار حفظ با ایران بیمه بورس کارگزاری. گردد برقرار گذارانسرمایه

شتریان اطمینان ارتقاء دنبال به مقررات شدمی خود به م شتریان جذب دنبال به همواره شرک  این. با سعه طریق از جدید م  تو

س  خود خدمات سازی متنوع و امکانات ستمر بهبود با حال عین در و ا ضایتمندی سطح افزایش دنبال به خدمات کیفی  م  ر

 به یافتن دسرر  دنبال به همواره که هسررتند مدیرانی ایران بیمه بورس کارگزاری مدیری  باشررد. تیممی خود قدیمی مشررتریان

 ها،سررلیقه تمام به پاسررویویی طریق از تا کنندمی را خود تالش تمام و بوده سرررمایه بازار در توسررعه و پیشرررف  برای هاییراه

 .زنند رقم را سهامداری و گذاریسرمایه فرهنگ توسعه

 ایران سراسر در خود فعال شعبه 10 با کارگزاری این. نمود کار به شروع سرمایه بازار در1375 سال از ایران بیمه بورس کارگزاری

 .اس  کرده تجربه را چشمییری رشد معامالت ارزش لحاظ به اخیر هایسال در

 

 خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:این مجموعه خدمات موتلفی را برای مشتریان خود در نظر گرفته اس  که از آن جمله می

 

 :خدمات معامالتی 

  نام راییان در سامانه سجام؛بورسی و ثب  کد دریاف 

 های اولیه به صورت راییان؛خرید عرضه 

 های معامالت آنالین و آفالین برای خرید و فروش؛استفاده از سامانه 

 های معامالتی؛ارائه توفیف 

 رس کاال و انرژی؛های موتلف بوانجام انواع معامالت خرد و کالن در بورس اوراق بهادار و فرابورس و رینگ 

 

 :خدمات اعتباری 

 ماهه؛ 12 تا 3 سررسیدهای موتلف با ارائه تسهیالت اعتباری به مشتریان و تعریف بازپرداخ  اعتبارات 

 های ویژه حمایتی از مشتریان؛ارائه اعتبار راییان در طرح 

 

 :خدمات آموزشی 

 ؛ مجازی و پیشرفته به صورت حضوری تا مقدماتی سطح های آموزشی عمومی و توصصی ازبرگزاری دوره 

 بازار؛ بینیپیش روزانه هایگزارش های آموزشی تحلیلی به صورت هفتیی و ارائهارسال بولتن 

 ها و صنایع؛های آموزشی آشنایی با شرک برگزاری کارگاه 

 



 

 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش
 

 

 

 

 

 

روز ابتدایی  2ها آغاز کرد تا جایی که طی بازار سرمایه معامالت هفته چهارم تیر ماه را با افزایش تقاضا و در نتیجه رشد شاخص

هزار واحدی پیشروی کند اما این رخداد پایدار نبود و از  254هزار واحدی، تا ارتفاع  250هفته موفق شد ضمن گذر از مقاوم  

نشینی سم  تقاضا و در نتیجه شدت گرفتن عرضه در کلی  بازار بودیم تا جایی که وشنبه شاهد عقبساعات میانی بازار روز د

واحدی را تجربه کرد و عمال روند صعودی کوتاه مدتی بازار مودوش شد. اف   هزار 6بیش از بازار در نیمه دوم هفته اف  سنیین 

 این موارد اشاره خواهیم داش  :  دلیل مهم داش  که به ترتیب اهمی  به 6بازار هفته گذشته 

تومان الی  9.700بازار ارز پس از رشدی که از آذر ماه سال گذشته تا اردیبهش  ماه )محدوده  :تداوم روند ریزشی دالر -1

به ( را تجر%25هزار تومانی )معادل  4 نزدیک بهماه اخیر اف   2تومان( تجربه نمود، وارد فاز اصالحی شد، بطوریکه طی  15.300

محور ایران اتفاق خوشایندی نیس   وضعی  موجود اگرچه برای بورس تورم یکسان شده اس  !!نرخ دالر نیمایی  کرده و اکنون با

تواند جنس سیاسی و یا اقتصادی داشته باشد. برخی معتقدند در دهد تحوالتی در جریان اس . حال این تحوالت میاما نشان می

گیرد و برخی دییر مدیری  بانک مرکزی را عامل اصلی ان بوده و اف  دالر از این ناحیه نشات میحوزه سیاسی اتفاقاتی در جری

هایی درخصوص گشایش روابط بانکی میان ایران با دو کشور شمارند. البته از گوشه و کنار زمزمهگیران از بازار ارز میخروج نوسان

و فعال باید  متفاوت اس  ارزاظهار نظرات درخصوص نرخ هر جه   رسد که چندان موثق نیس . بهروسیه و چین به گوش می

دالر نیمایی تا این لحظه واکنشی به اف  نرخ ارز در بازار آزاد نشان نداده اس . بنابراین اس  که  نیانکته مهم اما بازار را رصد کرد 

 9رود شاهد برقراری تعادل در این بازار باشیم اما چنانچه وضعی  موجود تداوم یابد، اف  نرخ دالر تا کانال در نیاه اول، انتظار می

 هزار تومانی محتمل خواهد بود. 10 –

های بزرگ بورسی مجامع طی روزهای پایانی تیر ماه، بوش مهمی از شرک  :هابه حضور در مجامع شرکتعدم تمایل  -2

ها به سهامداران موابره کنند. در مجامع عالوه بر تقسیم سود نقدی، اخبار مهمی از آخرین وضعی  شرک ساالنه خود را برگزار می

)با توجه به طوالنی بودن  تاه مدتی دارند، تمایل چندانی به حضور در مجامعشود اما طیفی از فعاالن بازار که عمدتا نیاه کومی

رود از هفته آتی شاهد به همین دلیل بوده و انتظار میبازار  یروزها نیاز فشار فروش ا یبوشبنابراین ندارند.  دوره تقسیم سود(

  باشیم.گران با توجه به خاتمه یافتن تیر ماه تعدیل در رفتار این دس  معامله



 

دقیقه تا پایان ساع  معامالت. اگر به یاد داشته  30و  11افزایش مدت زمان قانون سامانه نامک از ساع  سامانه نامک:  -3

دقیقه تغییر یافته بود، بازار برای یک  30و  11دقیقه به  55و  9های گذشته که زمان اجرای این قانون از ساع  باشید، طی هفته

گران به سرع  خود را با قوانین جدید مطابق  دادند. بنابراین اثر اجرایی با فشار عرضه روبرو شد اما معاملهدوره زمانی کوتاه، 

 شد. شدن این قانون برای کل تایم معامالت به سرع  خنثی خواهد

یدی ل در سامانه معامالت مشکل جدمتاسفانه اختالعرضه صف خرید پتروشیمی نوری و اخالل در هسته معامالت:  -4

یابد، شاهد چنین ضعفی در سیستم معامالت هستیم. این هایی که بار معامالت بر روی هسته افزایش میس  و معموال در دورهنی

کنند گران موفق به ثب  یا ویرایش اردهایی که در سامانه ثب  میدهد که معاملهاتفاق از آن جه  روند بازار را تح  تاثیر قرار می

زنند. وقوع این مشکل همزمان با ی فروش دارایی دس  به ثب  اردر فروش در حداقل قیم  روزانه مینمی شوند و در نتیجه برا

شنبه میلیارد تومان از نقدینیی بازار برای خرید سهام مذکور یکی از دالیل فشار سنیین عرضه در بازار روز سه 300بلعیدن حدود 

 بود.  

از زمان آغاز راند دوم  ها با قیمت روی تابلوی معامالت:عدم همخوانی وضعیت سودآوری برخی از شرکت -5

، شاهد رشد افسارگسیوته در قیم  برخی از نمادهای کوچک بورسی و بودصعودی بازار که متقارن با اسفند ماه سال گذشته 

افزایش یافته و این در برابر  7 – 6ها تا بیش از ماه اخیر، ارزش بازاری برخی از این سهم 5فرابورسی بودیم بطوریکه طی مدت 

کنند. بنابراین در چنین فضایی طبیعی اس  که اصالح ها از قیم  سهام مذکور حمای  نمیشرایطی اس  که سود این شرک 

 اند، بیش از کلی  بازار باشد.بازی رشدهای عجیب و غریب را تجربه کردهها که بر اساس سفتهقیم  در این سهم

ضعف یک روند بوده و زمانی  کنندهیانواگرایی ب : بین نمودار قیمتی و اندیکاتورهاشکل گیری واگرایی منفی  -6

د دهمی رخزمانی  بازارهای در بیشتر مواقع برگش  کنند.میشود که قیم  و اندیکاتور در خالف جه  یکدییر حرک  مشاهده می

ناسایی قیم  و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف توان برای شها میاز واگراییقیم  و اندیکاتور رفتاری متضاد دارند. 

ها های اخیر و در بوش بررسی وضعی  شاخصاگر به یاد داشته باشید، در گزارش .را که میل به برگش  دارند، تشویص دهیم

 ای اشاره شد. به وقوع چنین پدیده

رسد بازار پس از رشد اخیر، نیاز به یک دوره اصالح قیمتی و زمانی جه  جذب انرژی داش . حال عوامل یاد شده بهانه به نظر می

نشینی بازار بصورت یکسان و یکپارچه نوواهد بود. خصوصا که از ها جف  و جور کردند. بدیهی اس ، عقبرا برای اصالح قیم 

ها رود در شرک ها منتشر خواهد شد. لذا انتظار میماهه و همچنین عملکرد ماهانه شرک  3، گزارش مرداد ماه 6تیر ماه لغای   30

 های بهتری را به بازار موابره کنند، شاهد روند معامالتی متفاوتی باشیم. و صنایعی که گزارش

 

 

 

 



 

 آنچه در بازار گذشت ...

طی هفته گذشته « شاخص بورس اوراق بهادار»رویم که ایی مرداد ماه میدر شرایطی به مصاف معامالت روزهای پایانی تیر و ابتد

واحدی به کار  246.790واحدی، در مسیر کاهش قرار گرف  و در نهای  روز چهارشنبه در ارتفاع  3.700پس از ثب  رشد حدود 

واحدی  2.832ثب  شده بود، اف   واحدی که در پایان هفته سوم تیر ماه 249.622خود خاتمه داد. این رقم در مقایسه با عدد 

باشد. هزار واحدی، معتبرترین سطح حمایتی شاخص می 227دهد. به لحاظ تکنیکی، محدوده درصد( را نشان می 1.13)معادل 

 شود.های خفیفی در نمودار مشاهده میهزار واحدی، حمای  233و  239سطح  2با این حال در 

بر اساس این ندی مشابه با شاخص کل داشته اس . که رو را داریم «وزنهم»شاخص ، در متغیر با اهمی  دییر بازار سرمایه

واحدی عقب نشس . در نتیجه باید  59.959واحدی آغاز نمود و تا ارتفاع  61.809وزن کار خود را در ارتفاع گزارش، شاخص هم

 Ifexای به درصد( بوده اس . و در انتها اشاره 2.99واحد )معادل  1.850ای که گذش  برابر با وزن در هفتهگف  زیان شاخص هم

واحدی  3.254ها نداشته اس . شاخص فرابورس ایران در حالی با رقم داشته باشیم که حال روز بهتری نسب  به سایر دماسنج

در  Ifexواحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داش  که زیان  3.207آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع 

 درصد( بوده اس .   1.44واحد )معادل  47هفته چهارم تیر ماه 

 پیش بینی بازار:

ه هزار واحدی، اینک به دلیل تولی 5 – 4رسیم. بورس تهران پس از چند هفته نوسان در یک باند بینی بازار میاما به بوش پیش

دیم اما ها صحب  کرانرژی، روند اصالحی را در پیش گرفته اس . درخصوص سطوح حمایتی بازار در بوش بررسی شاخص

 رو، تحوالت کدال خواهد بود. مهمترین رویداد هفته پیش

کنند. می ماهه و سپس گزارش عملکرد ماهانه خود را منتشر 3های مالی مرحله صورت 2های بورسی و فرابورسی طی اکثر شرک 

ماهه نوس  سال جاری  3هایی که عملکرد ها نقش موثری در روند آتی بازار خواهد داش  و طبیعی اس  در شرک این گزارش

هایی که انتظار شاهد بهبود تقاضا باشیم اما شرک  ،باشد 97ماهه زمستان  3تر از دوره مشابه سال گذشته و همچنین دوره قوی

های بورسی، بر تمرکز بر سودآوری بنیاه عالوه هاگزارش ایننکنند، محکوم به اصالح بیشتر خواهند شد.  فعاالن بازار را برآورده

ها و با آغاز ماه مرداد، عملکرد تولید و . در ادامه این گزارشدهدبرآوردهای کارشناسی از متغیرهای کالن اقتصادی را نیز ارائه می

 ها منتشر خواهد شد.فروش شرک 

های مذکور از دو جه  اهمی  باالیی خواهند داش . نوس  مقدار فروش که به به عقیده نیارنده این بوش از بولتن، گزارش 

های فروش که کاهش و یا افزایش آن تعیین کننده حاشیه سود فصل دوم از سال هاس  و دوم نرخنوعی بیانیر عملکرد شرک 

کم یک دوره و کم تقاضا را انتظار داریم. با توجه به تحوالت هفته اخیر، به نظر دس  خواهد بود. برای هفته جاری، بازاری ضعیف

 اصالح زمانی را در کلی  بازار داشته باشیم. 

 



 

 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 

 )م.ت(فرابورس 

معامالت خرد 

 کل )م.ت(

بلوک و اوراق 

 )م.ت(

22/04/1398 2042 910 360 1270 772 

23/04/1398 1797 869 296 1165 632 

24/04/1398 1706 855 221 1076 630 

1398/04/25 1930 1096 386 1482 448 

26/04/1398 1896 939 356 1295 601 

 3083 6288 1619 4669 9371 جمع کل

 4351 5951 1306 4645 10302 هفته گذشتهکل جمع 

 617 1258 324 934 1874 میانگین ارزش معامالت روزانه

میانگین ارزش معامالت روزانه 

 هفته گذشته
2060 929 261 1190 870 

 -٪29 ٪6 ٪24 ٪1 -9٪ اختالف )درصد(

 

 درصد بازدهی میزان بازدهی 28/04/1398تا تاریخ  28/04/1398از تاریخ  هاشاخص

 -٪13/1 -2،832 246.790 249.622 شاخص کل بورس

 -٪2/99 -1.850 59.959 61.809 وزن(شاخص کل )هم

 -٪1/44 -47 3.207 3.254 شاخص فرابورس



 

 یارد تومانلیم – معامالت ارزش گراف

 6.288بازار بورس و فرابورس رقمی بالغ بر  2کنید، ارزش معامالت خرد هفته گذشته در مطابق با جداولی که در باال مشاهده می

میلیارد تومانی )میانیین ارزش  1.258میلیارد تومان بوده اس . اگر این رقم را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به عدد 

 رسیم.معامالت روزانه( می

 دهددرصدی را نشان می 6 میلیارد ریالی در هفته سوم تیر ماه، رشد 1.190این رقم در قیاس با متوسط ارزش معامالت روزانه  

سان بوده امالت هفته سوم و چهارم تقریبا یک. در واقع ارزش معکه این رشد به دلیل عرضه صف خرید پتروشیمی نوری بوده اس 

یقین اف  در ارزش معامالت را به دو جه  خواهیم داش . نوس  اینکه بسیاری از نمادهای اس . اما برای هفته آتی قطع به 

 شوند.بزرگ و مورد توجه بازار برای برگزاری مجامع ساالنه متوقف می

، «فلزات اساسی»صنع   4گران خواهد شد. طی هفته گذشته، دوم اینکه تحوالت هفته گذشته سبب رفتار احتیاطی معامله 

و یکسری از نمادهای ضعیف )از نظر بنیادی( بازار پایه بیشترین حجم و ارزش معامالت « پتروشیمی»، «بانکداری»، «سازیخودرو»

 را به خود اختصاص دادند. 



 

 مجله خبری

  سیاسی

روزنامه القدس العربی نوش : قرار اس  امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به 

این موضوع نشانه موفقی  آمیز بودن  زودی سفر مهمی به تهران داشته باشد.

سفر اخیر امانوئل بون فرستاده ویژه و مشاور ارشد کاخ الیزه به تهران برای نجات 

برجام از فروپاشی و فراهم کردن فضای مناسب برای گفتیوی آمریکا و ایران 

 اس .

 

ش میان ایران و آمریکا را شرح دادند. منابعی در وزارت خارجه فرانسه مفادی از محتوای طرح این کشور درخصوص کاهش تن

حل جامع دس  یاف . در گام اول، باید آمیز بودن گام اول، به راهتوان در صورت موفقی ابتکار فرانسه مرحله به مرحله اس  و می

طرح، ایران نیز  کشور بازگش . طبق این 8های تحریمی آمریکا برای به تاریخ پیش از دوم ماه می، یعنی به پیش از پایان معافی 

ای را متوقف کرده و به پیش از این اقدامات بازگردد. باید فورا تمامی اقدامات خود درخصوص کاهش تعهداتش به توافق هسته

ها در این کشور های عراقی بوواهد تا آنچه تحریک آمریکاییایران باید درخصوص نقش خود در خاورمیانه تغییراتی دهد و از گروه

اهلل لبنان، حضور خود در سوریه را های مقاوم  از جمله حزبخواهد تا گروهرا متوقف کنند. طرح فرانسه از ایران میخوانده شده 

ای به لبنان نشده اس  کاهش دهند و انصاراهلل یمن نیز حمالت موشکی و پهپادی به عربستان را متوقف کند. در این طرح اشاره

تاکنون مواضع کشورهای ایران و آمریکا درخصوص ابتکار عمل فرانسه  اسرائیل با ثبات اس .-نجبهه لبناچرا که طبق ادعای فرانسه 

 هیچ نرمشی را نشان نداده و در این خصوص هیچ گام رو به جلویی نیز برداشته نشده اس .

 "stena impero" شب گذشته یک فروند نفتکش انیلیسی با نام 

نکردن قوانین و مقررات بین  هنیام عبور از تنیه هرمز به عل  رعای 

المللی دریایی بنا به درخواس  سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، 

توسط ییان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد. نفتکش 

مذکور پس از توقیف به ساحل هدای  و برای سیر مراحل قانونی و بررسی 

 .وردی شدهای الزم تحویل سازمان بنادر و دریان

 

ئیس جمهور آمریکا گف : در رابطه با ایران پیشرف  بسیار زیادی حاصل شده اس  و در تالش برای مذاکره با این کشور و کار با ر

خواهد که از یمن آن هستیم. آمریکا به دنبال تغییر نظام در ایران نبوده و به دنبال کمک به این کشور اس . واشنیتن از ایران می

 .خارج شود



 

 اقتصادی

 بهبود صادرات از حاصل ارز بازگش  روند: گف  مرکزی بانک کل ییسر

 کوچک تولیدی واحدهای از حمای  مرکزی بانک: گف  همتی. اس  یافته

 منظور به و راستا همین در. کند می پیییری جدی طور به را متوسط و

 از نظرخواهی از پس مرکزی بانک جدید های برنامه رکود، از جلوگیری

 مالی تامین طرح» قالب در و اس  تدوین درحال کشور پولی کارشناسان

 به تسهیالت پرداخ  میزان جاری سال در. شد خواهد اجرایی «مولد

 تومان میلیارد هزار 30 سقف تا و یاف  خواهد افزایش تولیدی های بوش

  .یاف  خواهد اختصاص متوسط و کوچک های شرک  به اعتبار

اس  که بودجه را از  نیمطرح شده در اصالح ساختار بودجه ا شنهاداتیاز پ یکی :یی گف اقتصاد وامور دارا ریفرهاد دژپسند، وز

 2 نیتدو نکهیا لدلی به اس . یدارد که در حال بررس رتیمغا یموضوع با قانون اساس نیالبته ا م،یکن نیساالنه تدو 2پس  نیا

  شود. بیمصلح  نظام رفته و در آنجا تصو صیبه مجمع تشو دیبا شنهادیپ نیاس ، ا ریمغا یساالنه بودجه با قانون اساس

محور  4اصالح ساختار بودجه  برای :گف سازمان برنامه و بودجه  سیرئ

بوش  شود؛ینف  م نییزیکه جا داریپا یمشوص شد که عبارتند از درآمدها

بوش  م؛یکنیم ادیکارآمد  یهانهیکه از آن به عنوان هز ییهانهیهز

 یزیرنظام بودجه یاصالح نهاد تایتوسعه و نها یدر اقتصاد برا یسازثبات

 یها تعدادبسته نیاز ا کیشد که هر  فیامر تعر نیا برای بسته 9 کشور

و امروز در  دیرس بیقوا به تصو یهماهنی یعال یبرنامه دارد و در جلسه شورا

بود که بودجه دو  یمقام معظم رهبر هیامر جزو ابالغ نای مجلس ارائه شد.

  ساله شود.

 ر،یسال اخ کی یط م،یتحر طیرغم شرا علی :گف  یکل بانک مرکز سیرئ

 لدلی به قبل ماه دو از اس . افتهی شیافزا شیاز پ شیب یفعاالن اقتصاد  یفعال

که نرخ تورم و  رو به اصالح اس ، یاقتصاد یشاخص ها ،یشوک ارز هیتول

دالر و در سه ماه و  اردیلمی 42 گذشته سال دررو به کاهش اس .  زین یکاریب

واردات صورت گرفته اس  و بوش  یارز برا نیدالر تأم اردیلیم 12گذشته  مین

 وابستیی صادرکنندگان هم  با کرده اند. نیاز آن را صادرکنندگان تأم یمهم

هم بهتر اس   یصنع  خودروسازدر نیکم شده اس ، همچن یبه ارز نفت مانیها

 بانک .میکن  یرا تقو یقطعات و خودروساز یواردات را محدود و صنع  داخل

 خواهند کرد. نییارز را تع یو بازار، نرخ ذات یاقتصاد یشاخص ها میکند چرا که معتقد ینم ینرخ ارز دخالت نییدر تع مرکزی

 اس . یاساس یتامین کاالها یارز برا نیتام نیو همچن ینییکنترل نقد یبانک مرکز یاصل  اولوی



 

 بازارهای جهانی
 نام مواد 22/04/1398 97/04/28 هفتگیتغییر 

 نف  66/9 62/8 %6/1-

 طال 1416 1425 0/6٪

 بیل  425 415 %2/4-

 مس 5959 6075 1/9٪

 روی 2436 2424 %0/5-

 آلومینیوم 1828 1847 1/0٪

 سنگ آهن 119 121 1/7٪

 سرب 1979 2044 %3/3

 متانول 260 247 0/5٪

 اوره 272 272 0/0٪

 فدرال ریاس ) ایوانزبازارهای جهانی، تح  تاثیر اف  شاخص دالر در روزهای پایانی هفته، رشد قیم  را تجربه نمودند. سونان 

 اس  رشد مسیر در مریکاآ اقتصاد: گف  ایوانز چارلزدر تضعیف شاخص دالر موثر بوده اس . بر اساس این گزارش، ( شیکاگو رزرو

 ترینممه از یکى که اس  گرفتن شکل حال در بزرگى اقتصادى هاىریسک. داش  هراس و ترسید هاریسک کنترل از نباید اما

 ضعیف هم تورم نتیجه در و باشیم داشته درآمدزایى در خوبى رشد ایمنتوانسته هم فعلى عالى بیکارى نرخ با ما. اس  برکسی  آنها

 . اس  مانده باقى

 !س ا ضرورى بهره نرخ در کاهش نوب  دو کنممی فکر من و کرد استفاده بهره نرخ کاهش اهرم از بازار هاىرسیک تنظیم در باید

 هرچقدر کنممی فکر من .اس  استراتژیک مساله یک دهیم کاهشرا  بهره نرخ بار دو یا یک FOMC روى پیش اجالس در اینکه

 صورت به تورم که نیستیم مساله این نیران وجه هیچ به .آمد خواهد بوجود سریعتر تورمى رونق دهیم کاهش بیشتر را بهره نرخ

 .داشته باشد سنیینى رشد ناگهانى

در کشور  گذاریسرمایهتوان به انتشار عملکرد اقتصاد چین اشاره داش . بر اساس این گزارش، از دییر اتفاقات هفته گذشته می

 پرداخ  عملکردرسیده اس .  %6.3 به %5 از نیز صنعتی تولیدات رشد و دارد افزایش گذشته ماه در %5.8 به می ماه %5.6 از چین

 ماه درمیلیارد دالر(  241) یوان میلیارد 1.660 به می ماهمیلیارد یوان  1.180 از و اس  صعودی نیز چین هایبانک توسط وام

 از بهتر 2019 ژوئن ماه در این کشور اقتصاد عملکردرسیده اس .  %7.2 به %6.8 از نیز خارجی گذاری سرمایه و کرده رشد ژوئن

 طبق که اس  کشور این GDP رشد منفی، نکته تنها دارد. کشور این اقتصادی هایسیاس  اثربوشی نشان از که بوده انتظار حد

 .دارد قرار 90 دهه از سطح کمترین در و %6.2 انتظار

 

 



 

 نفت

شنبه و چهارشنبه، تح  تاثیر اخبار خاورمیانه، اندکی از اف  خود های نفتی، پس از تجربه کاهش قیم  در روزهای سهشاخص

 اس  متوالی هفته پنجمین این. داش  ایبشکه میلیون 3.1 کاهش مجدد گذشته هفته در آمریکا نف  ذخایررا جبران نمودند. 

. اس  یافته کاهش بشکه میلیون 30 حدود در متوالی هفته 5 در آمریکا نف  ذخایر. اس  کاهش درحال آمریکا نف  ذخایر که

 توسط خام نف  پاالیش ضریب افزایش و مکزیک خلیج نفتی تاسیسات از بوشی شدن خارج تولید مدار از و گذشته هفته طوفان

 .اس  نف  ذخایر کاهش اصلی دالیل جمله از آمریکا هایپاالیشیاه

ها در مورد اینکه فدرال رزرو اقدام به کاهش قابل توجه نرخ بهره جه  حمای  از وینیارد مارکتس، گمانه زنی تحلیلیر موسسه

ها در مورد احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا و گزارش» :وی افزود .اقتصاد آمریکا خواهد کرد نیز در رشد قیم  نف  موثر بود

ریایی آمریکا موجب شده تا با وجود حاکمی  فضای کامال کاهشی بر بازار، قیم  هدف قرار گرفتن پهپاد ایرانی توسط نیروی د

به کشتی جنیی این کشور نزدیک شده  حدمدعی شد که یک پهپاد ایرانی را که بیش از  جمعهآمریکا روز « .نف  افزایش یابد

  .ساقط کرده اس  اما ایران گفته اطالعی در مورد از دس  دادن این پهپاد ندارد ،بود

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که دول  انیلیس وعده داد از منافع کشتیرانی خود در منطقه دفاع خواهد کرد. در همین 

خیر رخ داده برای نفتکش ها در خلیج فارس، حال کن  مکنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعالم کرد پس از حوادث ا

 .دهدآمریکا برای تامین تردد آزاد نفتکش ها تمام تالش خود را انجام می

 فلزات رنگین

تثبی  گردد،  95.5تح  تاثیر اف  شاخص دالر، با تقوی  تقاضا روبرو شدند. چنانچه شاخص دالر در سطوح کمتر از فلزات رنیین 

 باشد.ها مینزولی را انتظار داش . این اتفاق خبر خوبی برای فلزات رنیین و سایر کامودیتیتوان آغاز روند می

 میزان این از و رسیده تن 63.075 به و داشته درصدی 41 کاهش 2019 سال ابتدای از دنیا LME مس انبارهای موجودی *

 .میدهد عرضه کسری سیینال و( CancelledWarrant) نیس  معامله قابل تن 12.975

 کسری جمع و داشته تنی 25.800کسری عرضه  آوریل ماه در سرب گویدمی ILZSG دنیا روی و سرب مطالعات گروه گزارش* 

 برای فروش موقعی  از نشان LME بازار های داده. اس  قیم  این فلز رشد محرک و رسیده تن 39.000 به سال ابتدای ماه 4

 .اس  داشته گذشته هفته طی قرارداد 26 بهبود که بوده قرارداد 6255 تعداد با سرب فلز

 پودر بازار گویدمی و کرده منتشر را خود دوم ماهه 3 عملکرد گزارش روز چهارشنبه Alcoa آمریکا آلومینیم شرک * آلومینیوم: 

. دارد تنی میلیون 1.4 تا 1 عرضه کسری دنیا آلومینیم شمش مقابل در و داشته عرضه مازاد تن میلیون 1.3 تا 0.5 بین آلومینا

 تواند مانعی برای اف  مجدد آلومینیوم باشد.این خبر می

 



 

 سنگ آهن –فوالد 

خبر، روند تعادلی را در پیش خواهد  4تح  تاثیر  اخیر، هایماهدرصدی  80بیش از  جهش از بعد آهنسنگ قیم آهن: سنگ *

 گرف .

 به %0.006 از و افزایش %66 را خود معامالت باب  دریافتی کمیسیون DCE چین دالیان کاالی بورسبر اساس این گزارش،  -1 

 .بکاهد معامالت حجم از تا افزایش داد قرارداد هر ارزش ازای به 0.01%

 افزایش تن میلیون 286 سقف به تن میلیون 270 از را خود سال تولید برنامه که کرد اعالم استرالیا BHP شرک همچنین  -2 

 .شد خواهد بازار عرضه بهبود باعث که دهدمی

 تجربه را تن میلیون 2.69 هفتیی رشد گذشته هفته 10 طی بار اولین برای چین وارداتی بندر 45 در آهن سنگ موجودی -3 

 .رسید تن میلیون 116.82 به و کرد

 میلیون 48.94 به ماه به ماه+ %5.9 و ساالنه+ %3.5 رشد با ژوئن ماه در استرالیا هدلند بندر صادراتشود و در نهای ، گفته می -4 

 .اس  تاریخ سطح باالترین که رسیده تن

 نظارت و داده افزایش را زمستان فصل در فوالد تولید هایمحدودی  جاری سال در قصد دارد چین دول شود گفته می * فوالد:

 و Tianjin و Beijing نواحی فوالدسازان بر محیطی زیس  هایمحدودی داشته باشد.  حوزه این آالیندگی کنترل بر بیشتری

Hebei ناحیه و تسه یانگ رودخانه دلتای ناحیه و Fenwei با توجه دهدمی انجام را چین فوالد تولید %60 که اس  متمرکز .

 آهن، کارشناسان انتظار ثبات قیم  فوالد در سطوح فعلی را دارند. به رشد اخیر قیم  سنگ

 نشان از رشد و بوده کشور این تاریخ برای جدید رکورد یک که رسید تن میلیون 84.47 به 2019 ژوئن در چین فوالد تولید* 

 تداوم نشانه و شود تن میلیارد 1 مرز از کشور این فوالد تولید عبور باعث سال ادامه در تواندمی موضوع این. دارد درصدی 11

 .اس  زیرساختی های پروژه اجرای بر دول  فشار

 

 

 



 

  هابررسی گزارش عملکرد شرکت



 

 



 

 



 

 

  و انرژی کاالبورس 1398سال ماه  چهارم تیر هفتهگزارش معامالت 

 رینگ صنعتی 

در هفته گذشته با توجه به مهار قیم  دالر و کاهش نوسانات آن، آرامش نسبی بر بازار حاکم بود و محصوالت فوالدی با نوسانات 

درصدی این محصول  19جزیی در محدوده کف قیمتی معامله شدند. در محصول ورق گالوانیزه با توجه به افزایش نرخ حدود 

بودیم به طوری که نهایتا تنها با کاهش اهد کاهش قابل توجه تقاضا برای این محصول نسب  به قیم  پایه عرضه گذشته آن، ش

 .درصدی، تقاضا کنندگان حاضر به خرید این محصول شدند 4نرخ حدود 

 * : محصول معامله نشده اس .

 ** : محصول عرضه نشده اس .
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درصد 

رقابت

درصد 

تغییر 

قیمت پایه

HB40.19049.59823/410/92فوالد مبارکه اصفهان

HC40.19050.05724/550/92فوالد مبارکه اصفهان

C B45.24056.99625/990/00فوالد مبارکه اصفهان

G4/0419/81-99.06995.069فوالد مبارکه اصفهان

T117.864169.11043/484/55فوالد مبارکه اصفهان

1/50-31.47936.29215/29فوالد خوزستان

31.47934.82410/63آهن و فوالد ارفع

31.47934.67310/150/00 ذوب آهن پاسارگاد

31.47934.3259/04 معدنی وصنعتی چادرملو

31.47934.5549/770/00فوالد کاوه جنوب کیش

35.37038.1807/940/00ذوب آهن اصفهانتیرآهن

35.37036.1862/310/00ذوب آهن اصفهان

1/50-35.37037.0284/69فوالد آذربایجان

35.37037.2445/300/00مجتمع فوالد خراسان

35.37037.3235/52آذر فوالد امین

35.37037.1134/93فوالد عتیق آذر سهند

35.37037.2685/37پرشین فوالد آریا

35.37037.4405/850/00تولیدی فوالد سپید فراب کویر

1/73-229.117229.1720/02آلومینیوم ایران

228.817228.8170/003/33آلومینیوم المهدی

**آلومینیوم ایرانبیل 

681.094681.0940/001/23ملی مسکاتد

1/24*704.218ملی مس

704.218704.2180/001/24گیل راد شمال

704.218704.2180/001/24دنیای مس کاشان

*704.218گروه صنایع کابلسازی افق البرز

 کل معامالت 

رینگ صنعتی
11.764.965.708270.896551.490247.546

ارزش معامالت 

93 درصد 

رشد داشته 

است.

6.274.730.020114.150136.350114.150ورق

1.978.414.87853.306130.57053.306

2.334.217.500

مس
مفتول

395.196.58024.2403.8101.570

آلومینیوم
شمش 

549.925.2602.4003.1402.400

میلیرد/تیرآهن
سبد میلیرد

مقاطع موتلف66.000شمش 66.000262.500



 

دید از آن جایی که تقاضا محصوالت فوالدی تا  درصد رقاب  شد ؛ باید 15شمش خوزستان نیز در هفته گذشته عرضه و حدود 

حدود زیادی کاهش پیدا کرده و فعاالن بازار اعتقاد به باال بودن نرخ های کنونی دارند آیا این افزایش نرخ شمش که سبب افزایش 

ن عمده مقاطع قیم  پایه سایر محصوالت می گردد سبب کاهش هر چه بیشتر تقاضای بازار می شود و یا نهایتا عرضه کنندگا

 فوالدی به کاهش نرخ تن خواهند داد.

خورد که بورس کاال رقم  یصنعت نگیتن از انواع فلزات در ر 270.896از  شیعرضه ب 26/04/98 شنبهچهاربه  یدر هفته منته

بیشتر تن  172.372که تن بود  247.546معامله شد  یدر تاالر صنعت تایکه نها یالبته رقمهفته قبل بود،  بیشتر ازتن  169.492

 روبرو گش . تن  551.490 یی معادل با و با تقاضااز هفته قبل بود 

که این رقم نسب  به هفته  بود فوالدیتن محصوالت  243.456 در هفته گذشته مربوط به یصنعت نگیحجم عرضه در ر نیشتریب

 برابر  شده که عمدتا به دلیل عرضه ورق فوالد مبارکه بوده اس . 6/2قبل حدودا 

و  زنجان یسازند رو، یانهخاورم یرو یعتوسعه صنا، یرانیانا یرو یعگسترش صنا یتن شمش رو 680 هفته ینا یدر بوش رو

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

ریال معامله شد.  15،256عرضه و تمام آن به قیم  پایه  زرند یکک ساز 25-80 یکک متالورژتن  5.000این هفته همچنین 

آن را عرضه نمود؛  سناباد یرتوسعه فراگ یو معدن یصنعتبود که  کنسانتره سنگ آهندرگر محصول عرضه شده در رینگ صنعتی 

 درصد نسب  به قیم  پایه روبه رو گردید. 29این محصول با رقاب  قابل مالحظه 

محصوالت  نینسب  تقاضا را در ب نیشترینسب  به عرضه، ب یبرابر 13/5ی با تقاضا آهن و فوالد ارفع 5SP(150*150شمش بلوم )

یش فوالد کاوه جنوب ک 5SP(150*150شمش بلوم )به  مربوطنیز  نسب  تقاضا به عرضه یهفته داش . رده بعد نیعرضه شده ا

 بوده اس . برابری   35/4با نسب  

 درصد رقاب  نسب  به قیم  پایه بیشترین درصد رقاب  را در این رینگ داشته اس . 43 قلع اندود فوالد مبارکه اصفهان باورق 

 

پلیمریرینگ   

درصد  2ریال با 115.773با قیم  دالر قیم  پایه محصوالت پلیمری اعالمی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی 

 89/0درصرردی و پلی پروپیلن نسرراجی با افزایش  4اعالم شررد. پلی اتیلن سرربک فیلم با افزایش  23/04/1398افزایش در روز 

 رخ را داشتند.درصدی به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش ن

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



 

درصد کاهش یافته این درحالیس  که تنها دو سوم حجم تقاضا در  12تقاضا در بازار پلیمری نسب  به هفته گذشته در حدود 

توان به نزدیکی قیم  بازار آزاد و اند. عل  اصلی این کاهش تقاضا را میبودهمعامالت حضور داشتند و مابقی تنها نظارکننده بازار 

های پایه به عل  افزایش های پایه بورس و امید خریداران به متعادل شدن و کاهش قیم  دالر نسب  داد. افزایش قیم قیم 

اس . ارزش معامالت پلیمری و شیمیایی شده قیم  دالر نیمایی در ماههای اخیر باعث کاهش تمایل خریداران به خرید در رینگ

 درصد کاهش داشته اس . 11ها در حدود پلیمری نیز با وجود افزایش قیم 

گرید و گرید بودیم. رونق بازار آفشاهد افزایش تقاضا در رینگ فرعی و محصوالت آف شنبهدر کنار رینگ اصلی در روز سه

طوریکه انایی تولیدکنندگان در خرید محصوالت با کیفی  باال در تاالر اصلی اس . بهتر نشان از عدم تومحصوالت با کیفی  پایین

 تر استفاده کنند.دهند مواد اولیه با کیفی  پایینهای تولید خود ترجیح میتولیدکنندگان برای کاهش هزینه

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

 

درصد کاهش یافته این درحالیس  که تنها دو سوم حجم تقاضا در  12تقاضا در بازار پلیمری نسب  به هفته گذشته در حدود 

توان به نزدیکی قیم  بازار آزاد و اند. عل  اصلی این کاهش تقاضا را میمعامالت حضور داشتند و مابقی تنها نظارکننده بازار بوده

های پایه به عل  افزایش امید خریداران به متعادل شدن و کاهش قیم  دالر نسب  داد. افزایش قیم های پایه بورس و قیم 

اس . ارزش معامالت قیم  دالر نیمایی در ماههای اخیر باعث کاهش تمایل خریداران به خرید در رینگ پلیمری و شیمیایی شده

 داشته اس . درصد کاهش 11ها در حدود پلیمری نیز با وجود افزایش قیم 

گرید و گرید بودیم. رونق بازار آفشاهد افزایش تقاضا در رینگ فرعی و محصوالت آف شنبهدر کنار رینگ اصلی در روز سه

طوریکه تر نشان از عدم توانایی تولیدکنندگان در خرید محصوالت با کیفی  باال در تاالر اصلی اس . بهمحصوالت با کیفی  پایین

 تر استفاده کنند.دهند مواد اولیه با کیفی  پایینهای تولید خود ترجیح میی کاهش هزینهتولیدکنندگان برا
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 بیشترین نسب  تقاضا به عرضه در میان محصوالت پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده اس .

 

 بیشترین درصد رقاب  در میان محصوالت پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده اس .

 درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی محصول

 43 129،154 شرک  صنعتی نوید زر شیمی ZR230Cپلی پروپیلن شیمیایی 

 26 94،273 پتروشیمی آبادان S57پلی وینیل کلراید 

 20 132،349 شرک  صنعتی نوید زر شیمی ZR340Rپلی پروپیلن شیمیایی 

 19 129،154 شرک  صنعتی نوید زر شیمی ZB332Cپلی پروپیلن شیمیایی 

 13 129،154 شرک  پتروشیمی شازند EPC40Rپلی پروپیلن شیمیایی 

200پلی استایرن انبساطی   12 133،203 پتروشیمی تبریز 

 10 129،154 شرک  پلی پروپیلن جم EP548Rپلی پروپیلن شیمیایی 

 7 89،826 پتروشیمی اروند E6834پلی وینیل کلراید 

صنعتی نوید زر شیمیشرک   ZH515MAپلی پروپیلن شیمیایی   120،952 5 

  رینگ شیمیایی

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

 ایم.در رینگ شیمیایی شاهد کاهش در حجم معامله و تقاضا در هفته گذشته بوده

 نسبت تقاضا بر عرضه قیمت پایه پتروشیمی محصول

 5 129،154 شرک  پلی پروپیلن جم EP548R پلی پروپیلن شیمیایی 

 4 132،349 شرک  صنعتی نوید زر شیمی ZR340Rپلی پروپیلن شیمیایی 

 3 129،154 شرک  صنعتی نوید زر شیمی ZR230Cپلی پروپیلن شیمیایی 

گرید طبیعی - 50اکریلونیتریل بوتادین استایرن   3 153،855 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 

 3 179،127 شرک  پلی پروپیلن جم RP120Lپلی پروپیلن فیلم 

200پلی استایرن انبساطی   3 133،203 پتروشیمی تبریز 

 3 120،013 شرک  پلی پروپیلن جم HP525Jپلی پروپیلن فیلم 
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قیم  پایه معامله با  درصد و یا 1با رقاب  کمتر از  داشتند و مابقی محصوالتقیمتی  رقاب در این رینگ شیمیایی محصوالت زیر 

 شدند.

 

نفتی ده هایررینگ فرآو  

باشد. وکیوم میلیون ریال می 2.707وکیوم باتوم با ارزش های نفتی بوش اصلی معامالت شامل در رینگ فرآوردهدر هفته گذشته 

  اس . ریال بیشترین حجم تقاضا را در طول هفته گذشته داشته28.678با قیم  پایه  بندرعباسباتوم پاالیش نف  

 رینگ صادراتی

 تقاضاباشد. بیشترین حجم کننده میعرضه 32با  6070بیشترین حجم معامالت در رینگ صادراتی در هفته گذشته مربوط به قیر

.باشدتن تقاضا می 8.800و  8.000حجم ریال و  29.200 قیم  پایهبا جی عرضه شده توسط نف   6070به ترتیب مربوط به قیر   

 درصد رقابت نسبت به میانگین  قیمت پایه تولیدکننده نام محصول

 42 212،295 پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص

 22 44،155 شرک  پتروشیمی فن آوران اسید استیک

3/1 50،966 پتروشیمی مروارید منو اتیلن گالیکول  

3/1 50،966 فرسا شیمی منو اتیلن گالیکول  
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 رینگ کشاورزی

ای در رینگ کشاورزی انجام نشد.گذشته هیچ معاملهدر طول هفته    

 یانرژ
 :شودیارائه م یلبه شرح ذ1398ماه سال  یرت چهاردر هفته  یمعامالت بازار انرژ یاجمال بررسی

 .** : محصول عرضه نشده اس               * : محصول معامله نشده اس .

 مایع گاز تن 22.000 تنها نهای  در که بود محصول تن 363.040 عرضه شاهد انرژی بورس صادراتی رینگ گذشته هفته در

 .گرف  قرار معامله مورد رینگ این در فارس خلیج ستاره نف  شرک 

 

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

48.19048.1900/000/00پاالیش نف  آبادان

28/00-34.69734.6970/00پاالیش نف  تهران

4/00-46.26246.2620/00پتروشیمی شیراز

48.19048.1900/000/00پاالیش نف  بندرعباس

4/00-46.26246.2620/00پاالیش نف  شیراز

**پاالیش اصفهان

0/00*48.190پاالیش نف  تهران

22.46323.3954/150/30پتروشیمی شیراز

**پتروشیمی فن آوران

0/30-22.32822.3280/00پتروشیمی زاگرس

22.46322.4630/000/60 متانول کاوه 

59.34059.3400/000/00پاالیش اصفهان

59.34059.3400/000/00 پاالیش بندرعباس

0/00*59.340پاالیش تبریز

1/690/00-59.34058.340پاالیش شیراز

59.34059.3400/000/00پاالیش تهران

46.50946.5090/000/00پاالیش اصفهان400

50.47150.4710/000/00پاالیش اصفهان

0/00*50.471پتروشیمی بندرعباس

50.47150.4710/000/00پاالیش تبریز

50.47150.4710/000/00پاالیش نف  تهران

0/00*50.471ستاره خلیج فارس

100/000/00-45.229پاالیش تبریز

45.22945.2290/000/00پاالیش شیراز

46.08246.0820/000/00پاالیش اصفهان410

0/00*46.082پاالیش اصفهان406

0/00*55.659پاالیش اصفهان502

53.22153.2210/000/00پاالیش اصفهان503

1.877.258.070142.08246.02840.988سایر

 کل معامالت 

انرژی
4.036.278.396218.65990.97384.478

ارزش معامالت 

23 درصد 

رشد داشته 

اس .

25.20612.19312.123 حالل

402

404

706.100.809

آیزوریسایکلآیزوریسایکل 330.253.9008.2405.5855.585

متانولمتانول 74.633.5178.8064.6423.256

1.048.032.10034.32522.52522.525نفتا

سبک

سنیین



 

 

 یره سبز(های سپرده کاالیی )زعفران و ز و گواهی گزارش هفتگی بازار آتی

 نگاهی بر عملکرد بازار آتی زعفران و زیره سبز در هفته گذشته
 
 همزمان با ریزش شدید دالر در بازار آزاد و کاهش قیم  آن به زیر قیم  دالر نیمایی،  در جریان معامالت هفته گذشته

در  بازار قرارداد های آتی نیز تح  تاثیر تاثیر بسررریاری قرار گرف  و قیم  ها روند نزولی را تجربه کردند. بدین ترتیب،

هزار قرارداد را در 323،234  تعداد عامله گران، مکاال )زعفران و زیره سرربز(در بازار قراردادهای آتی  طی هفته گذشررته

و یک  98و دو سررررسررید زعفران پوشررال مرداد و تیر  1398 و شررهریور تیر، مرداد زعفران نیین سررررسررید سرره قالب

 .میلیون ریال منعقد کردند 341میلیارد و  4435به ارزشی بالغ بر 98سررسید زیره سبز شهریور 

  636میلیارد و  97قرارداد به ارزشرری بیش از  620هزار و  8 ،1398 ماه تیرطی معامالت هفته گذشررته در سررررسررید 

موقعی  790هزار و  4به رقم  این سررررسرریدمیلیون ریال منعقد شررد و تعداد موقعی  های باز در آخرین روز معامالتی 

حساب در اختیار خود دارا بوده و مشتریان فروشنده نیز باید  که طبیعاتاً مشتریان خریدار میزان وجه الزم را در رسید.

 با خریدن تعداد گواهی الزم بر مبنای تعداد موقعی  های باز خود وارد فرایند تحویل می شدند.

  ریال در نوسرررتین روز 116،807ماه امسرررال نیز از  تیرقیم  تسرررویه روزانه هر قرارداد آتی زعفران برای تحویل در

 .کاهش یاف 106،318معامالتی هفته گذشته به رقم 

 869که انعقاد آن ارزشرری بیش از به ثب  رسررید  قرارداد در حالی  436هزار و 73نیز  1398ماه  مرداد در سررررسررید 

 لیون ریال را در بازار رقم زد.یم 328میلیارد و 

 یاف  و قیم   کاهشموقعی   18،335ن روز معامالتی هفته به در این سررررسررید هم تعداد موقعی  های باز در آخری

؛ این در حالی بود که قیم  تسویه روزانه هر قرارداد این سررسید ریال کاهش یاف  120،453تسویه روزانه نیز به رقم 

 ریال ثب  شده بود.122،378در ابتدای هفته مذکور رقم 

  رسررید. که با توجه به  26،960 رقم آخرین روز معامالتی هفته بهتعداد موقعی  های باز در در سررررسررید شررهریور نیز

سید تیر  سرر سویه روزانه در این قرارداد از  98اتمام زمان  س . قیم  ت در این هفته، افزایش قابل توجهی پیدا کرده ا

 کرد.ریال کاهش پیدا  126،644ریال در ابتدای هفته با توجه به ادامه روند کاهشی دالر به عدد  129،158

  همچنین زیره سرربز دردومین هفته پس از راه اندازی در بازار آتی با اسررتقبال معامله گران مواجه گردید. در سررررسررید

شته 98شهریور  شی بیش از  15،211، در هفته گذ شد و تعداد  215میلیارد و  656قرارداد به ارز میلیون ریال منعقد 

 موقعی  رسید. 1،023بل به رقم موقعی  های باز در آخرین روز معامالتی هفته ق

  ریال در ابتدای هفته با کاهش قیمتی همراه شد  119،569و قیم   55،633گواهی زعفران نیین نیز با  حجمی برابر با

ریال با حجم  112،032و هفته ای همراه با نزول قیم  ها را تجربه کرد. به طوری که در انتهای هفته قیم  آن به 

 رسید. 74،705معامالتی برابر با  
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 تعداد قرارداد های باز ارزش معامالت  )میلیون ریال( حجم سررسید

636،97 8620 98زعفران نیین تیر ماه   4790 

328،869 73،463 98زعفران نیین مرداد   335،18  

465،224 98زعفران نیین شهریور  382،797،2  960،26  

211،15 98زیر سبز شهریور   215،656  023،1  

  در هفته، معامله گران تعداد موقعی  های بیشتری را در این  98ذکر اس  که با توجه به اتمام سررسید تیر الزم به

بوده  98تیر ماه  25سررسید بسته و به سررسید دورتر انتقال داده اند. تاریخ آخرین روز معامله این سررسید، سه شنبه 

 اس .

  شی را سبز نیز هفته کاه ش . بدین ترتیب، از قیم  همچنین قیم  گواهی زیره  سر گذا ش   تومان در  424،094پ

 تومان کاهش یاف . 389،137ابتدای هفته به قیم  

 مشخصات قرارداد آتی زعفران 

 زعفران رشته ای درجه یک )پوشال معمولی(،  زعفران رشته ای بریده ممتاز )نیین(: هیپا دارائی 

 نماد :SAFMMYY   (MM  نماد اختصاری ماه قرارداد وYY )سال می باشد 

 گرم 100: قرارداد اندازه 

 با توجه به قیم  تسویه روز قبل (± %5حداکثر تا ): نوسان دامنه 

  : تمامی ماه های سال به تشویص شرک  بورس کاالی ایرانماه قرارداد 

 تومان برای هر قرارداد 1000سفارش:  م یق رتغیی حداقل 

 برای هر قرارداد هزار تومان 480: نتضمی وجه 

  16 یال 10و پنجشنبه  17 الی 10 چهارشنبه تا شنبه: معامله ساع 

 موقعی  خرید و موقعی  فروش1000حقیقی: اشواصدرهرنماد : یقیحق یتعهد  موقعیمجازسقف 

موقعی  های تعهدی باز در آن نماد در  %10 تا افزایش قابل و  موقعی  در هر نماد معامالتی 1000اشواص حقوقی:

 بازار

 سبز رهیز آتی قرارداد مشخصات 

 سبز رهی: زهیپا دارائی 

 نماد :CSMMYY  (MM  نماد اختصاری ماه قرارداد وYY )سال می باشد 

 لوکی 100: قرارداد اندازه  

 با توجه به قیم  تسویه روز قبل (± %5حداکثر تا ): نوسان دامنه 

  : تمامی ماه های سال به تشویص شرک  بورس کاالی ایرانماه قرارداد 

 تومان 1000سفارش:  م یق رتغیی حداقل 

 هزار تومان 420: نتضمی وجه 

  16 یال 10و پنجشنبه  17 الی 10 چهارشنبه تا شنبه: معامله ساع 

 در هر نماد معامالتی  یموقع 300در هر نماد :  یقیحق یتعهد  موقعی مجاز سقف 

 



 

 نگاهی به اخبار و شایعات

 بورسی

رییس اداره بازار سرمایه هلدینگ خلیج فارس درخصوص 

و اختالف حساب « نوری»شایعات مربوط به گران فروشی 

میلیارد  1.300میلیارد تومانی گف : در ارزشیذاری  1.300

تومان اختالف حساب در هر دو روش ارزش گذاری حذف 

اختالف حساب با جم در حال پیییری  د:وی افزو .گردیده اس 

ختم می شود. « نوری»ه احتمال زیاد نتیجه کار به نفع اس  و ب

همچنین موضوع اختالف حساب با سازمان امور مالیاتی نیز بر 

 .سر ارزش افزوده بوده که این موضوع نیز در حال پیییری اس 

هزار  10فرهاد جوانمردی تاکید کرد: با توجه به فرض دالر 

درصدی نرخ ارز، ارزش گذاری بسیار متعادل بوده و این سهم پتانسیل  10رشد تومانی در ارزش گذاری این شرک  و پیش بینی 

درصد باالتر از نرخی اس  که در فرآیند  11دستیابی به قیم  های باالتر را دارد. چرا که نرخ فعلی دالر در سامانه نیما، حدود 

نشان می دهد این شرک  به  98س  سال ماهه نو 3در « نوری»ارزش گذاری نوری لحاظ شده اس . همچنین بررسی عملکرد 

راحتی قادر به تحقق سود بیش از آنچه در بودجه پیش بینی شده، خواهد بود. ضمن اینکه ارزش گذاری سهم بر اساس فعالی  

 100ماهه ابتدای امسال، میانیین تولید پتروشیمی نوری نزدیک به  3درصد ظرفی  تولید صورت گرفته که در  90شرک  با 

 .وده اس درصد ب

وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دول  در دو شرک  خودرو سازی را از سران  :معاون سازمان خصوصی سازی گف 

  .درصد سایپا باید به فروش گذاشته شود 17درصد ایران خودرو و  14در واقع حدود  .سه قوه دریاف  کرده اس 

  

 اعالم اساس بربرنامه و بودجه  ونیسیپور عضو کمشهباز حسن

 یهاپس بودجه بانک نیسازمان برنامه و بودجه از ا سرئی

ذکر  یدولت یهاهم به طور مجزا در بحث بودجه شرک  یدولت

  .دهدیم شیموضوع گستره بودجه را افزا نیخواهد شد و ا

مجلس  ینامه داخل نییآ نیتدو ونیسکمی مصوبه اساس بر

ماه زودتر  کیرا  یدولت یهاشرک دول  موظف اس  بودجه 

 بودجه ساالنه به مجلس ارائه کند. جهیاز ال

 



 

 

می دهد که نشان  صنع  فوالد ماه صادرات خرداد  یوضع یبررس

آهن اصفهان و فوالد کاوه جهش به ترتیب ، ذوبفوالد مبارکهشرک  های 

مقابل، فوالد  دردرصدی در صادرات داشته اند. اما  66و  82 – 73

درصدی در فصل بهار  28ماه و در خرداد  درصدی 45خوزستان کاهش 

 اس . داشته

داشته  درصدی 4ماه اف   بزرگ در خرداد هایشرک  صادرات مجموع در

باید منتظر ماند و دید آیا کاهش کاهش دارد.  12 زین یسال جار یو ط

 خیر.صادراتی رخ داده در خرداد ماه تکرار می شود یا 

علی کیانی معاون اقتصادی و مالی شرک  توسعه معدنی و صنعتی صبانور درخصوص افزایش تقاضا در سهام شرک  های معدنی 

و آخرین وضعی  عملکردی صبانور گف : در حال حاضر مذاکراتی بین شرک  های سنگ آهنی، فوالد سازان و وزرات صم  در 

تولید، افزایش قیم  جهانی سنگ آهن و نوسانات نرخ ارز اصالحاتی در نحوه  جریان اس  تا با توجه به افزایش هزینه های

 محاسبات نرخ تولیدات شرک  های سنگ آهنی ایجاد شود که هنوز خروجی آن مشوص نیس . 

وی ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قیم  سنگ آهن، صادرات گندله حتی با وجود عوارض 

صادراتی برای شرک  های تولید کننده از جذابی  خوبی برخوردار اس  و فاصله بین نرخ های صادراتی و نرخ های داخلی باالس ، 

طبیعتا شرایط باید به نحوی باشد که جذابی  برای عرضه در بازار داخل نیز حفظ شود. کیانی گف : احتماال مذاکراتی که برای 

شده تا تحلیل گران بر اساس درصد های موتلف میانیین شمش فوالد خوزستان اقدام به اصالح نرخ مطرح شده اس  منجر 

 محاسبه و تحلیل کنند و برای سرمایه گذاری در صنع  سنگ آهن تقاضا افزایش داشته باشد. 

ر شده ، شرایط معاون اقتصادی و مالی فوالد صبانور درباره وضعی  عملکرد شرک  هم گف : بر اساس گزارش تولید و فروش منتش

 تولید و فروش بر اساس برنامه هایی که داشتیم در مسیر خود قرار دارد و نیرانی خاصی از باب  عملیات شرک  احساس نمی شود.

هیات وزیران با تصویب آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال 

ریال  1.320ها را از کل کشور، بهای سوخ  تحویلی به پتروشیمی 98

ریال افزایش داد. درخصوص افزایش نرخ سوخ  برای مجتمع  2.600ه ب

های پتروشیمی باید توجه داش  که نرخ سوخ  با نرخ خوراک متفاوت 

اس  و تاثیر این موضوع چندان باال نیس . اثر این رویداد در بوش سربار 

شرک  ها )تح  عنوان هزینه انرژی( قابل مشاهده می باشد. سهم انرژی 

بهای تمام شده از مجتمعی به مجتمع دییر متفاوت اس  اما  نسب  به

  .درصد آن قابل توجه نیس 

 



 

 

 

 افزایش از استفاده با ها زیرمجموعه و شرک  این مالی ساختار اصالح و تجارت قانون 141 ماده از خروج برنامه از خودرو ایران ارشد مقام م

 داد.  خبر ها دارایی ارزیابی تحدید محل از سرمایه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


