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 شاخص
 درصد تغییر میزان تغییر /31/49/891 31/49/8931 

 3- 34/,1- 443,/38 331,322 کل

 1- 3,328- /31,/4 43,1/8 هم وزن

 1- 48- 1,313 1,134 آیفکس

 

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت
 درصد تغییر میزان تغییر /31/49/891 31/49/8931 

 84- 3,128- 3,412 33/,1 بورس

 84- 2/1- 481 3,414 فرابورس

 82- 3,342- /3,84 8,482 جمع

 

 

 ارزش معامالت)میلیارد تومان(
 درصد تغییر میزان تغییر /31/49/891 31/49/8931 

 31- 311- 441 4// بورس

 4- 41- 212 //4 فرابورس

 33- 3/4- //3,4 3,2/4 جمع
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 اخبار بازار بورس اوراق بهادار:

 

در حوزه  بازار در هفته گذشته متعادل آغاز کرد و با شدت گرفتن افت نرخ ارز در بازار آزاد و البته نامساعد بودن اخبار

ساختاری، بازار سهام گرایش به اصالح پیدا کرد و افت سنگینی را در روز سه شنبه گذشته متحمل شد. دست به ماشه بودن 

بسیاری از سهامداران در سود در کنار گمانه زنی ها در رابطه با رشد نامتعارف قیمت برخی از سهام باعث شد تا مجددا بازار در 

 .رفتار نماید و دامنه این رفتار به گروه ها و نمادهای بنیادی نیز کشیده شود روند های اصالحی هیجانی

 

در گروه فراورده های نفتی روند معامالت کم رمق بود. شبندر، شتران، شپنا، شبریز و شراز و شاوان با روندی نوسانی و 

 .اصالحی داد و ستد شدند

 

والد و فاسمین روندی اصالحی داشت و برخی تک نمادهای مورد توجه در فلزی ها نیز در این هفته معامالت ذوب، فملی و ف

 .بودند

 

 .در معدنی ها نیز وضعیت همسو با روند کلی گروه های بزرگ نوسانی بود و البته کچاد و کگل و کنور روند بهتری داشتند

 

همچنان با وقفه ایی طوالنی در گروه بانک نماد دی و وملل روندی مثبت را پشت سر گذاشت. وبملت پس از شفاف سازی 

 .همراه است و این روند همچنان ادامه دارد و وتجارت، وبصادر نیز رشد ابندای هفته را از دست دادند

 

 .نمادهای مورد توجه بود در انبوه سازها روند کلی نوسانی بود و تک نمادها مورد توجه بودند. وآذر از معدود

 

حی آغاز شد و در ادامه با رشد تک نمادها از جمله سنیر و سبزوا از نمادها مورد توجه در گروه سیمان نیز روند معامالت اصال

 .بودند
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خساپا این هفته را با نوسان مثبت آغاز کردند و با روندی  و در گروه خودرو و قطعه ساز معامالت متعادل آغاز شد و خودرو

 .وتک نمادهایی مانند خفنر مورد توجه بودند منفی به پایان رساندند. قطعه سازها نیز روند مناسبی داشند

 

در گروه محصوالت شیمیایی وضعیت معامالت در نمادهای بزرگتر مانند فارس، شاراک، ، وپترو، مارون نوسانی و با گرایش 

 .منفی بود و شخارک و زاگرس و شفن روند بهتری داشتند

 

وب در دومین توقف _ثبت کرد و اوان با فشار فروش همراه بود. هایدر گروه اطالعات و ارتباطات نماد اپرداز روند نوسانی را 

 .طوالنی مدت قرار دادر هرچند اخبار خوبی را مبنی بر اتمام معامالت تحت نظارات به سهامداران داده است

 

 .نددر گروه عرضه برق نمادهای بمپنا، بزاگرس، وهور و ونیرو و بکهنوج روندی بهتر از کلیت گروه و بازار داشت

 

 .در گروه محصوالت غذایی و دارویی این هفته نیز روند نوسانی حاکم بود و صرفا تک نمادها مورد توجه بودند

 

 .گروه قند و شکر شروعی مثبت و پایان پرعرضه داشتند

 

مناسبی را در گروه الستیک و پالستیک، کاشی و سرامیک وبیمه نیز روند بازار نوسانی بود و تک نمادهای کوثر و کحافظ روند 

 .تجربه کردند

 

 .واحدی رسید ۰۰۲۲۲۲در پایان هفته شاخص کل با روندی ریزشی به پایین تر از سطح 
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 اخبار بورس کاال:

 محصوالت فوالدی         

 

 

 

مصرفی در حوزه نشینی و رکود تقاضای  هفته گذشته بازار فوالد متاثر از روند نزولی نرخ ارز و همزمانی این عامل با عقب

های این  اندرکاران این بازار از برگشت تقریبی نرخ رو شد به طوری که دست ها روبه معامالت محصوالت فوالدی با ریزش قیمت

 .سخن گفتند 79های بهمن ماه سال  بازار به میانه

طور پیوسته با طی کردن روندی روز اخیر به  ۰۲دالر صرافی ملی طی  79در چهارمین هفته معامالتی بازار فوالد در تیرماه 

 ۰9۲۲تومان نزول کرد که افت حدود  ۰۰۰۲۲ نرخ تا هفته پایان  تا 79/۲۰/۰۱تومان در تاریخ  ۰۰7۲۲کاهشی، از نرخ 

 .دهد تومانی را نشان می

بازار فوالد نیز  اثرات این کاهش قابل توجه، تقریبا تمامی بازارهای کاالیی را طی این مدت تحت تاثیر قرار داد به طوری که در

 .شد 79ماه  های بهمن های فوالد به میانه همزمانی این عامل با رکود معامالت موجب شد متوسط قیمت

تومان به ازای هر کیلو )با احتساب  ۰۰۲۲بدین ترتیب شاخص میانگین نرخ میلگرد آجدار در بازار داخلی با رقم حدودی 

 .ار استمالیات ارزش افزوده( و نزدیک به نرخ کف باز

دهد در هفته معامالتی گذشته به عنوان مثال در حوزه قوطی و پروفیل،  نگاهی به بازار سایر مصنوعات فوالدی نیز نشان می

ها در دامنه باالیی  های پیشنهادی کف بازار و کاهش محسوس قیمت ورق و تیرآهن؛ افزایش نامحسوس تخفیفات در نرخ

 .ده استپیشنهادهای ارائه شده بازار رقم خور

ها و رکود تقاضا دست به گریبان بود، بورس کاالی ایران در  نشینی قیمت به هرترتیب در شرایطی که بازار آزاد فوالد با عقب

 .ای پررونق و پرعرضه را تجربه کرد گروه محصوالت فوالدی هفته

تنی روبه رو شد و میانگین  ۰۰۲هزار و  ۰۰7تن انواع فوالد روی تابلو عرضه رفت که با تقاضای  ۰۰۱هزار و  ۰۲۲بر این اساس 

های ورق فوالد مبارکه در صدر رشد  های پیشین نیز عرضه درصد رشد کرد. کماکان و مانند هفته ۰۲0۰ها نزدیک به  قیمت

 ریال به  ۰۰۲هزار و  ۰۱7درصد رشد قیمت و فروش به قیمت نهایی  ۰۲ها قرار داشت. بدین ترتیب ورق قلع اندود با  قیمت
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درصد افزایش نرخ قرار دارد  ۰۱با  B زای هر کیلو ازین محصول، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد. پس از آن ورق سردا

 هزار  ۰۲نیز در حجم  C ریال مورد معامله قرار گرفت. ورق گرم 77۱هزار و  ۰۱هزار تن ازین محصول با قیمت نهایی  ۰۲که 

 

درصد باالتر از نرخ پایه؛ یعنی  ۰۰هزارتنی، با قیمت نهایی  ۲۲با تقاضای بیش از تن روی تابلو رفت که در مواجه  ۰۲۲و 

 .ریال فروخته شد ۰9هزار و  ۰۲قیمت 

فوالد مبارکه و شمش فوالد خوزستان قرار دارند که  B در جایگاه چهارم و پنجم باالترین افزایش قیمت نیز به ترتیب ورق گرم

مورد معامله قرار  ۲۱،۰7۰و  ۰7،۰79های  رو شدند و در نرخ های پایانی روبه ی قیمتدرصد ۰۰و  ۰۲این دو محصول با رشد 

 .گرفتند

آهن، فوالد  های ذوب ای که سپری شد انواع مقاطع ساختمانی عمدتا با محوریت سبد میلگرد از سوی کارخانه در هفته

د آریا عرضه شد که تمامی این محصوالت نیز آذربایجان، آذر فوالد امین، تولیدی فوالد سپید فراب کویر و پرشین فوال

 .خریداری شد

های منظم  دهد تداوم عرضه های اخیر نشان می نگاهی به معامالت این بخش از مصنوعات فوالدی در بورس کاال طی هفته

منتقل تری  ها به سطوح پایین مقاطع ساختمانی در بورس به خوبی تکافوی تقاضای خریداران را داشته و سقف رشد قیمت

های پیش در خصوص این محصوالت  ها مانند ماه شکنی و رشدهای هیجانی نرخ تر دیگر شاهد سقف شده است. به بیان دقیق

 .نیستیم و معامالت مقاطع ساختمانی به ویژه میلگرد در بورس کاال روندی متعادل و منطقی را در پیش گرفته است

هزار تنی این محصول، تقاضای بیش  ۱۱نه روی تابلو رفت که در برابر عرضه کارخا ۰هفته پیش البته شمش فوالد نیز از سوی 

درصد افزایش یافت. جدول زیر معامالت این محصول  ۰۰هزار تنی صف کشید و قیمت پایانی شمش به طور متوسط  ۰۱۰از 

 .دهد در بورس کاال را طی هفته قبل نشان می
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 محصوالت پتروشیمی

 

 

 

معامالت در دو بازار پلیمرها و محصوالت شیمیایی بورس کاال در کنار بیم و امیدهای دالری در این بازار به کاهش حجم 

نگرانی از  .نشینی خریداران همراه بوده است رخدادهای عجیبی در بازار محصوالت پتروشیمیایی منجر شد که تاکنون با عقب

تعویق تقاضا و موکول شدن آن به آینده منجر شده است یعنی  ها و یا کاهش جذابیت صادرات تاکنون به کاهش قیمت

نشینی و صبر و نظاره اوضاع را در  مدت به جای ایفای نقش مؤثر در بازار ، عقب دهند تا حداقل برای کوتاه خریداران ترجیح می

 .پیش بگیرند

گردی جدید در این بازار  که به معنی عقبهزار تن رسید  ۰۰در هفته گذشته حجم معامالت پلیمرها در بورس کاال به نزدیکی 

هاست که این بازار در رکود قرار دارد. در هفته  کند اگرچه مدت است و نگرانی از ورود بازار به یک فاز رکود جدید را مطرح می

است و با هزار تن رسید که به معنی ورود بازار به یک فاز رکود خشن  ۰۲گذشته حجم معامالت پلیمرها باز هم به کمتر از 

توجه به اما و اگرهای دالری ، احتمال عدم رشد محسوس و جدی حجم معامالت برای هفته جاری هم وجود دارد یعنی بازار 

رو خواهد بود. این در حالی است که افت قیمت دالر  بودن حجم معامالت هم روبه نه تنها با اما و اگرهای دالری بلکه با پایین

نشینی خریداران را تسهیل کند.  تواند عقب ها منجر شده است که می ی ترس از کاهش بیشتر قیمتدر بازار آزاد به جو روان

هم در  تواند به یک زیان منجر شود آن اکنون اهالی بازار نگران افت نرخ هستند یعنی هر خریدی در وضعیت فعلی می هم

یابد. از سوی دیگر سودآوری صادرات مخصوصاً  میشرایطی که با کاهش قیمت دالر ، تقاضا برای محصوالت نهایی هم کاهش 

های خرد هم تضعیف خواهد شد یعنی افت احتمالی تقاضا هم در بازار مواد اولیه و هم در بازار محصوالت نهایی  برای محموله

نشینی  ی که عقبتوأمان اثرگذار خواهد بود. در این شرایط اما نوسان قیمت مواد اولیه برای بازار مهمتر است آن هم در شرایط

تقاضا به افت حجم معامالت در دو بازار شیمیایی و پلیمری بورس کاال منتهی شده یعنی این ترس از افت نرخ ، به آمارهای 

 .رسمی هم سرایت کرده است

ت این در حالی است که قیمت دالر نیمایی تغییر چندانی نکرده و تا ابتدای روز جاری ، هنوز قیمت دالر نیمایی به نسب

های جهانی هم به نسبت  های پایه بورس کاال ، اندکی باالتر است آن هم در شرایطی که قیمت متوسط قیمت هفته قبل در نرخ

های پایه برای هفته جاری  توان حتی احتمال رشد قیمت افزایش دارد. این موارد اگر ادامه یابد به این معنی خواهد بود که می

های پایه  رو نخواهد بود ولی این موارد تا زمان اعالم رسمی قیمت بازار با نگرانی خاصی روبهرا مطرح کرد یعنی از این بابت 

های آینده باید با دقت بیشتری نوسان قیمت دالر آزاد و نیمایی را مورد  زنی نیست. البته برای هفته چیزی بیش از یک گمانه

توان مشاهده  ها را می لتهاب معکوس دارد یعنی میل به افت قیمتاکنون جو روانی در بازار ا بررسی قرار دارد. در هر حال هم

 .ها رقم خواهد زد کرد ولی مشخص نیست که روزهای آینده چه بر سر بازار آمده و دالر چه سرنوشتی را برای بازار پتروشیمی
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 :ای که گذشت برخی از مهمترین رخدادها در بازار پتروشیمی در هفته

  کند دو بازار مهم پلیمری و شیمیایی که احتمال بازگشت رکود را مطرح میکاهش حجم معامالت در. 

  تن که هنوز هم  ۰9۲09۰هزار و  9۰درصدی حجم عرضه محصوالت پلیمری در بورس کاال و ثبت عرضه  90۰۱افت

 .تن بوده است 9۲۰0۰۰هزار و  9۰هم در شرایطی که متوسط عرضه پارسال  رقم باالیی است آن

  تن که یک رقم  9۰90۰9هزار و  ۱۰درصدی حجم تقاضای پلیمرها در هفته گذشته و ثبت رقم  ۰۰0۰۲کاهش

های اخیر نه تنها تغییر چندانی نکرده  دهد وضعیت کلی تقاضا در مقایسه با هفته ضعیف برای بازار بوده و نشان می

 .است بلکه اندکی کاهش هم داشته است

  تن که از متوسط سال  ۲990۲9هزار و  ۰۰پلیمرها در هفته گذشته و ثبت رقم  درصدی حجم معامالت ۰۲0۰۲افت

 .تر است تن ، چند گام عقب 9۰۰هزار و  ۱۰قبل یعنی 

  ها در هفته گذشته که از روند ضعیف و مستمر در این بازار حکایت دارد درصدی عرضه ۰۰079داد و ستد. 

  تن تقاضا به ثبت رسیده است و نشان  ۲09۱بر هر تن عرضه ،  ها یعنی در برابری تقاضا در برابر عرضه ۲09۱ثبت

 .روست دهد که این بازار هنوز با برتری مشهود عرضه بر تقاضا روبه می

 دهد تنها دلیل افزایش نرخ  ها در بورس کاال در هفته گذشته به رغم کاهش حجم معامالت که نشان می رشد قیمت

 .ا اهرم رشد قیمت دالر نیمایی بوده استهای پایه ب در این بازار ، افزایش قیمت

 ها در بازار آزاد در هفته گذشته به تبع رشد نرخ در بورس کاال که در روزهای پایانی هفته  افزایش نسبی قیمت

گذشته به دلیل جو روانی کاهش قیمت دالر آزاد ، شاهد یک فاز نزولی بودیم ولی به صورت متوسط در هفته 

 .آزاد افزایشی بود ها در بازار گذشته قیمت

  تن  ۰9۰09هزار و  ۰۰عدم تغییر در حجم عرضه محصوالت شیمیایی در هفته گذشته در بورس کاال و ثبت عرضه

 .های اخیر اندکی باالتر است که البته از متوسط ماه

  تن که  ۲۰۲0۱هزار و  ۰۲درصدی حجم تقاضای محصوالت شیمیایی در هفته گذشته و ثبت رقم  ۰۲0۰۱افت

 .هفته اخیر است ۰ین تقاضای ثبت شده در کمتر

  تن که  ۰9۲0۱هزار و  ۰7درصدی حجم معامله محصوالت شیمیایی در بورس کاال و ثبت رقم  ۰90۰۰کاهش

دهد که بازار گویی خود را برای ورود به یک فاز کاهش حجم معامالت  هفته اخیر بوده و نشان می ۰کمترین حد در 

 .آماده کرده است

  هفته اخیر  ۰های محصوالت شیمیایی در هفته گذشته که کمترین رقم در  درصدی حجم عرضه ۰۰09۰داد و ستد

 .است

 های پایه در هفته جاری که تنها سیگنال قابل اعتماد در شرایط فعلی است انتظار برای اعالم قیمت. 
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دالر حسب بر –روند قیمتی یک ماه اخیر هر بشکه نفت خام آمریکا   
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