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 اخبار بازار بورس اوراق بهادار:

 

شد و نکته بازار در هفته گذشته با روندی مناسب به رشد خود ادامه داد و البته نوسانات زیادی را نیز در این بین متحمل 

 .مثبت روند مناسب خرید در روزهای منفی بود

 

 :اما در گروه های مختلف

 

گروه فراورده های نفتی روند روندی متعادل داشت و شپنا با رشدی نسبتا آرام رشد مناسبی را رقم زد. ونفت، شبندر، شتران، 

 .شپاس نیز عملکردی قابل قبول داشتند

 

فملی و فوالد و فاسمین این  .الت ذوب روند مثبت داشت و از تراکم چند ماه خود خارج شددر فلزی ها نیز در این هفته معام

هفته نیز روندی مثبت داشتند که عمدتا ناشی از ارائه گزارشات مناسب بود. و برخی تک نمادهای مورد همچون فسرب، فسپا 

 .بودند و وتوکا و فنورد، فراور، فنوال، فایرا و کاوه این هفته نیز مورد توجه

 

 .در معدنی ها نیز وضعیت همسو با روند کلی گروه های بزرگ با بهبود مواجه شد و البته کچاد و کگل رشد نسبی داشتند

 

در گروه بانک نماد وپاسار، دی و وپست و وپارس روندی مثبت را پشت سر گذاشتند و با رشد قیمت همراه شدند و وتجارت و 

 .همراه هستند وبصادر همچنان با نوسانات محدود

 

 .در انبوه سازها روند مثبت بود. ثنوسا، ثعمرا، ثاخت، وساخت، ثشاهد مورد توجه بودند

 

 .در گروه سیمان نیز تک نمادها مورد توجه بودند

 

در گروه خودرو و قطعه ساز معامالت مثبت آغاز شد. خودرو و خپارس این هفته مثبت آغاز کردند و روند پایان هفته با عرضه 

 .اجه بود و قطعه سازها روند بهتری داشتند و در خفنر، ختوقا، خزر، خمحرکه از دیگر نمادها مورد توجه بودندمو

 

پیلن تاپیکو _در گروه محصوالت شیمیایی وضعیت معامالت در نمادهای بزرگتر مانند فارس، شاراک ، پارس، نوری، جم

 .ر، شپاکسا، وپترو، شگل، شغدیر، شلعاب، شکربن مورد توجه بودندنوسانی و با گرایش مثبت بود و شگل، شسینا، شپارس، شکل

 

 .در حمل و نقلی ها نیز روند صعودی ادامه داشت. و حفارس پس از بازگشایی رشد مناسبی داشت
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با گروه وب نیز این هفته _در گروه اطالعات و ارتباطات نماد اپرداز روند نوسانی را ثبت کرد و اوان نیز روند مشابه داشت. های

 .همراه بود

 

 .در گروه رایانه نمادهای مرقام، مفاخر، سپ، رتاپ مورد توجه بودند

 

 .در گروه محصوالت دارویی شاهد روندی مثبت بودیم

 

 .گروه قند و شکر نیز خبر افزایش نرخ روندی مثبتی را در اکثر نمادها در پی داشت

 

 .همچنان مثبت بوددر گروه محصوالت غذایی نیز روند بسیاری از نمادها 

 

 .در گروه کانه های غیر فلزی و کاشی و سرامیک و بیمه نیز در این هفته روندی قوی حاکم بود

 

 .واحدی به کار خود پایان داد ۰۰۰۲۲۲در پایان هفته، شاخص کل با روندی مثبت باالتر از سطح 

 

 

 اخبار بورس کاال:

 محصوالت فوالدی         

 

 

ترین روزهای کاری خود در مردادماه را به پایان رساند تا دادوستدهای این بازار در  رمق معامالت فوالد کمهفته گذشته بازار 

 .های فعالیت آن در چند سال اخیر باشد ترین دوره ماهی که سپری شد، یادآور یکی از رکودی

شنبه به مناسبت عید غدیر،  لیل تعطیلی سهمردادماه و از آنجا که به د 3به گزارش کارگزاری آبان، در هفته کاری منتهی به 

فوالد در حوزه مقاطع ساختمانی با کاهش نسبی و در بخش مقاطع   این هفته یک روز کاری نیز کمتر داشت شاخص قیمت

 .رو شد ها روبه صنعتی با ثبات قیمت

ز از آنجا که رکود نسبی بر بازار مصرف گویند با وجود کمبود عرضه ورق گیالن و اهوا های فوالدی فعاالن بازار می در حوزه ورق

ها در این بازار هستیم. در واقع آرامش حاکم بر بازار ورق و تقاضای ضعیف فعال بازار این  حاکم است، شاهد ثبات قیمت

عال های مکفی فوالد مبارکه در بورس کاال ف محصول را آرام نگه داشته و مادامی که بازار مصرف آرام باشد؛ با توجه به عرضه

 .شود آفرینی در این بازار دیده نمی دلیلی بر التهاب
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ای دست به گریبان  در بخش مقاطع طویل فوالدی مانند میلگرد نیز از آنجا که ساخت و سازهای مسکونی با رکود گسترده

بود، ضمن آنکه های پیشین از ثبات یا کاهش نسبی برخوردار  ها در بازار این محصول مانند هفته است هفته گذشته قیمت

 .گرفت رقم خورد افزایش تخفیفات قیمتی نیز در معامالتی که به صورت توافقی صورت می

تن انواع فوالد بودیم که  393هزار و  ۰8در کنار رخدادهای بازار آزاد فوالد، در بورس کاالی ایران شاهد روی تابلو رفتن 

میلگرد و یک عرضه ورق فوالدی اختصاص داشت. همچنین  بخشی از آن به عرضه شمش بلوم و بخش دیگر به انواع سبد

ای روی  های تولیدی خود را در سامانه مچینگ ثبت کرد و عرضه فوالد مبارکه نیز معامالت خارج از بورس چندین نوع از ورق

 .تابلو برای سایر خریداران بورسی نداشت

های مختلفی روی  اع تناژهای شمش که از سوی کارخانههای هفته قبل بورس کاال باید گفت به غیر از انو در خصوص عرضه

درصد برای این محصول رقم خورد، انواع سبدهای  8۲تا حداکثر  6تابلو رفت و با استقبال خریداران رشد قیمت حداقل 

 میلگرد یا خریداری نداشت و یا در حجمی کمتر از عرضه به فروش رسید که از کم رمق بودن بازار مصرف این محصوالت

 .حکایت داشت

درصدی قیمت پایه این محصول در مقایسه با آخرین عرضه آن  ۰.۰نکته مهم در مورد عرضه شمش بلوم در هفته گذشته افت 

ریال به ازای هر کیلو روی تابلو آمده  3۰،693در بورس کاال بود. بر این اساس در حالی که دو هفته پیش شمش با نرخ پایه 

 .ریال بود 38،۰93ن هفته کاری مردادماه دارای قیمت پایه بود اما این محصول در آخری

 

 

 

 

 

 

 

 

به هر ترتیب پرونده بازار فوالد در مردادماه با رکود بیش از پیش دادوستدها و کم رمقی معامالت در بازار آزاد و بورس کاال به 

 .شد جوش با رونق سپری میپایان رسید و این در حالیست که به طور سنتی این ماه از سال همواره پر جنب و 
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های بازار فوالد به وجود  های پیش رو اندک تغییراتی در روند معامالت و قیمت در این میان با توجه به دو رخداد شاید در هفته

 .آید که دور از انتظار نیست

ر )که قبال قرار بود از نیمه درصدی نرخ پایه کرایه حمل بر اساس قانون تن بر کیلومتر از اول شهریو 3۲اول؛ احتمال افزایش 

مرداد اجرا شود( و دوم؛ احتمال کاهش جزیی نرخ پایه مقاطع فلزی )براساس میانگین فروش شمش فوالدی در دو هفته 

 .اخیر(. اما اینکه برآیند این دو پالس مخالف چه خواهد شد در روزهای آتی بیشتر نمایان خواهد شد

 

 محصوالت پتروشیمی

 

 

 

توان انتظار داشت که این هفته تقاضا برای خرید در بازار پلیمرها  بازار پلیمرها در بورس کاال تقویت شده و می احتمال بهبود

 .افزایش یابد. این موارد البته به معنی پایان رکود در این صنعت نیست ولی شواهد بهبود بازار در حال افزایش است

روز خوبی ندارد و شاهد ضعف معامالت هستیم. شاید وجود دو روز تعطیل  دو هفته است که بازار پلیمرهای بورس کاال حال و

تر از چیزی است  در دو هفته گذشته بتواند بخشی از ضعف معامالت را پوشش دهد ولی ضعف داد و ستد این دو هفته جدی

میلی خریداران روبه رو بوده   ، با بیهای پایه در بورس کاال های اخیر با اهرم افت قیمت پذیر باشد. بازار البته در هفته که توجیه

مخصوصاً در شرایطی که نوسان قیمت دالر آزاد هم تمایل به خرید را کاهش داده است. ذهنیت کاهش قیمت دالر آزاد و 

تر  رود ولی بازار ضعیف گران خود به تنهایی یک فاکتور برای عدم خودنمایی محسوس تقاضا به شمار می نیمایی در بین معامله

ز چیزی بود که بتواند تحرک بیشتر و حجم معامالت باالتری را در بر داشته باشد. از سوی دیگر حجم تقاضا در بازار آزاد ا

ای به خود گرفته است  ها در اواخر هفته گذشته منجر شد. بازار چهره پیچیده هایی از رشد قیمت اندکی بهبود یافته که به جرقه

تقاضا دارد ولی ضعف معامالت فضای چندانی را برای تزریق کاال از بورس به بازار فراهم  زیرا شواهد کلی حکایت از بهبود

شود و اگر این طرز فکر صحیح باشد برای هفته  ها در بازار داخلی منتهی می آورد. همین نکته به برتری تقاضا بر عرضه نمی

مالت امیدوار بود. البته معامالت این دو هفته به قدری توان به رشد احتمالی تقاضا در بورس کاال و تقویت حجم معا جاری می

گیرد ولی این سیگنال به معنی تداوم افزایش نرخ  ضعیف بود که بازار ناخودآگاه تمایل به رشد حجم معامالت را در پیش می

های پایه  ند همان قیمتک های بورس کاال تعیین تکلیف می هاست برای بازار آزاد و یا قیمت در بازار آزاد نیست. چیزی که مدت

های جهانی هم پتانسیل چندانی  است که احتمال اعالم کاهشی آن وجود دارد. دالر نیمایی میل به افت نرخ داشته و قیمت

توان در مورد شرایط قیمتی پیش رو  های پایه در بورس کاال نمی ها ندارند. البته تا زمان اعالم قیمت برای افزایش قیمت

های اواخر هفته گذشته باید گفت که در  ها بود. در مورد رشد قیمت داشت و باید منتظر اعالم رسمی قیمتاظهارنظر قاطعی 

یکی دو ماه اخیر که بازار از یک روند نزولی مستمر برخوردار بود و البته این حجم و فراگیری از رشد نرخ در بازار آزاد اگر 

های رشد نرخ مطلبی بود  ها به دورنمای بازار است. این جرقه بینی فزایش خوشسابقه بود که به معنی ا سابقه ولی کم نگوییم بی

که احتمال وقوع آن را در هفته گذشته مورد بررسی قرار دادیم. همین نکته شاید این اولین جرقه واقعی و قابل مشاهده در 

 هزار تن در هفته نرسیده  3۲کاال به بیش از  بازار داخلی از بهبود و خروج احتمالی از رکود است اما تا حجم معامالت در بورس
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هزار  3۲توان به صراحت از تغییر فاز بازار سخن گفت ؛ آن هم در شرایطی که نیاز داریم بازار در حجم معامالت باالتر از  نمی

 .تن در هفته تثبیت شود

ده و حجم معامالت آن نیز به باالترین هفته اخیر رسی 3حجم تقاضای محصوالت شیمیایی در بورس کاال به باالترین رقم در 

هفته گذشته دست یافته است. این روند کلی به این معنی است که از سمت معامالت ترکیبات شیمیایی هم  3سطح در 

 .تواند اهرم ضعیفی برای حمایت از بازار باشد های مثبت ولی محدودی در حال ثبت است که می داده

 :ار محصوالت پتروشیمی در هفته گذشتهبرخی از مهمترین رخدادها در باز

 افزایش محدود حجم معامله پلیمرها در بورس کاال با رشد تقاضا 

  تن ۰۰3.9۰هزار و  ۰3درصدی و ثبت رقم  ۲.۲۰عدم تغییر جدی حجم عرضه پلیمرها و رشد 

  این رشد  تن که به رغم 9۰.۰6هزار و  39درصدی حجم تقاضای پلیمرها در بورس کاال و ثبت رقم  6.66رشد

 .محدود ، هنوز در سطوح پایینی قرار داشته و اجازه رشد حجم معامالت را نداد

  تن که هنوز در  ۰98.۰6هزار و  3۲درصدی حجم معامله پلیمرها در هفته گذشته و ثبت داد و ستد  3.۰افزایش

 .تواند از بهبود بازار حکایت کند ارقام بسیار پایینی قرار دارد و این رشد نمی

 تن تقاضا ثبت شده است که نشان  ۲.63ها یعنی در برابر هر تن عرضه تنها  برابری تقاضا در برابر عرضه ۲.63۰ ثبت

 .دهنده تداوم رکود در این بازار است

  رود اگرچه از هفته قبل بهتر بوده  ها در هفته گذشته که رقم جذابی به شمار نمی درصدی عرضه 33.33داد و ستد

 .دهد گرد نسبی را نشان می ی اخیر باز هم یک عقبها ولی به نسبت هفته

 های پایه در بورس کاال که موجب شد بهای پلیمرها در بازار داخلی هم کاهشی باشد ولی در اواخر  تداوم افت قیمت

 .ها به ثبت رسید های مهمی از رشد قیمت هفته گذشته جرقه

 فته جاری آن هم در شرایطی که هنوز احتمال اعالم های پایه جدید در بورس کاال در ه انتظار برای اعالم قیمت

های قبل از آن کمتر شود که در صورت  ها وجود دارد ولی شاید شتاب افت نرخ در مقایسه با هفته کاهشی قیمت

 .رود تحقق یک سیگنال مثبت به شمار می

  تن که نشان  ۰۰9.۰هزار و  33درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کاال و ثبت رقم  ۰.93افزایش

 .اند ها در یک سطح متعادل قرار گرفته دهد عرضه می

  تن که باالترین رقم  ۰۰3.6هزار و  ۰۰درصدی تقاضای ترکیبات شیمیایی در هفته گذشته و ثبت رقم  6.۰۰رشد

 .هفته اخیر است 3در 

  تن که  9۰.6هزار و  ۰8درصدی حجم معامالت محصوالت شیمیایی در بورس کاال و رسیدن به  8.66افزایش

 .هفته اخیر است 3باالترین رقم ثبت شده در 

  دهد که این  درصدی عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس که اگرچه رقم جذابی نیست ولی نشان می 36.۲۰معامله

 .بازار هم به سمت افزایش جذابیت خرید حرکت کرده است
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 ربرحسب دال-روند یک ماهه نرخ هر بشکه نفت خام آمریکا
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