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 شاخص
 درصد تغییر میزان تغییر 13/69/19/1 13/69/8931 

 1 18,161 /316,11 3/1,1/3 کل

 1 8,311 6,181/ 61,611 هم وزن

 1 /11 6,138 11/,6 آیفکس

 

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت
 درصد تغییر میزان تغییر 13/69/19/1 13/69/8931 

 /8 3,111 6,168 1,331 بورس

 // 1,116 1,316 /1,11 فرابورس

 88 6,331 /1/,/1 8,161 جمع

 

 

 ارزش معامالت)میلیارد تومان(
 درصد تغییر میزان تغییر 13/69/19/1 13/69/8931 

 36 /18 /1/,3 1,161 بورس

 /1 111 1,311 /68 فرابورس

 61 /1,16 6,611 3,161 جمع
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 اخبار بازار بورس اوراق بهادار:

 

بازار در هفته گذشته روند مثبت خود را ادامه داد و در مقاطعی از معامالت با اقبال به نمادهای بزرگ توانست رکوردهای 

 .جدیدی را ثبت نماید

 

 :اما در گروه های مختلف

 

وسانی با گرایش مثبت و همسو با بزرگان بازار داشت و شپنا، شتران، شبریز، شاوان ن»گروه فراورده های نفتی معامالت روندی 

 .شپاس روندی قوی تر از گروه داشتند شراز وو شبندر با رشد در میان هفته همراه شدند و 
 

د و فاسمین فملی و فوال .در فلزی ها نیز در این هفته معامالت ذوب روند صعودی داشت و موفق به عبور از سقف قبلی شد

این هفته روندی مثبت داشتند که عمدتا ناشی از وضعیت عمومی بزرگان بود. برخی تک نمادها همچون فسازان، کاوه و فروس 

 .و فوالژ، این هفته مورد توجه بودند
 

به عمده در معدنی ها نیز وضعیت همسو با روند کلی گروه های بزرگ مثبت بود و نماد کروی و کمنگنز پایان بهتری نسبت 

 .نمادهای گروه داشت
 

 .در گروه بانک نماد وپاسار و وکار این هفته مورد توجه بودند و دی هفته را با فشار فروش به پایان رساند
 

 .در انبوه سازها روند در تک نمادها مثبت بود. کرمان، ثنوسا، وتوس، مورد توجه بودند

 
 

 .این هفته نیز شاهد رشد اکثر نمادها بودیمدر گروه سیمان نیز همچنان روند گروه مثبت است و 
 

خساپا و خزامیا این هفته مثبت آغاز کردند و در ادامه کلیت گروه روند  .در گروه خودرو و قطعه ساز معامالت مثبت آغاز شد

 .مناسبی را پشت سر گذاشت
 

و نماد جم محرک اصلی گروه و  در گروه محصوالت شیمیایی وضعیت معامالت در نمادهای بزرگ در میانه هفته جذاب بود

 .نمادهای بزرگ بازار بود
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 .در حمل و نقلی ها اما روند نوسانی بود و رشدهای گروه با افزایش عرضه روبرو شد
 

 .وب پایانی مثبت داشت_در گروه اطالعات و ارتباطات روند معامالت متعادل بود و های
 

 .ودنددر گروه رایانه نمادهای مفاخر و افرا مورد توجه ب
 

 .در گروه محصوالت دارویی شاهد روندی مثبت در گروه بودیم
 

 .در گروه محصوالت غذایی نیز روند بسیاری از نمادها همچنان مثبت بود
 

  .در پایان هفته، شاخص کل با روندی مثبت موفق به ثبت رکوردی جدید شد

 

 اخبار بورس کاال:

 محصوالت فوالدی         

 

 

روند متفاوت را در بازار آزاد و بورس کاال پشت سر گذاشت، به طوری که قیمت انواع فوالد مانند میلگرد، معامالت فوالد دو 

ای از رونق در جریان بود، اما  نبشی و ناودانی و قوطی و پروفیل در بازار غیررسمی ثبات نسبی داشت و دادوستدها بدون نشانه

 .های پایانی فروش بودیم فزایش قیمتها و ا در بورس کاال شاهد جنب و جوش خریدوفروش

چند ماهی است که متاثر از ثبات نسبی نرخ ارز، رکود بازارهای مصرفی و تنظیم بازار داخلی شاهد حاکم بودن جو ثبات و 

 های ذوبی از این قاعده های فوالد در بازار داخلی هستیم. این در حالی است که بازار تیرآهن سکون در روند معامالت و قیمت

 .روست ها روبه مستثنی بوده و این محصول تحت تاثیر عوامل مختلفی با رشد قیمت

های ذوبی با رشد محسوسی همراه بود. کمبود موجودی  تیرآهن  هفته گذشته در بورس کاالی ایران و در بازار آزاد، قیمت

اصلی بازار مواج تیرآهن در روزهای اخیر تیرآهن ذوبی در انبارها و محدویت عرضه در خصوص برخی از سایزها از جمله دالیل 

 .با وجود حاکم بودن ثبات در تمامی بازارهای مقاطع طویل فوالدی است

به گفته فعاالن بازار به سبب حجم معامالت اندک، کاهش قابل مالحطه موجودی انبارها و انحصار در عرضه، تنظیم بازار 

جات ترخیصی این کاال قرار گرفته، به طوری که با هرگونه تغییر در  تیرآهن ذوبی تا حد زیادی تحت تاثیر خروجی حواله

شود.  خرید شده از سوی مبدا تولیدی؛ نرخ این محصول نیز دستخوش تغییر در بازار می استراتژی آزادسازی حجم حواله پیش

ا انحصاری تولید، بازار در حال حاضر نیز به واسطه کاهش قابل توجه سطح موجودی انبارها و از طرفی محدودیت عرضه مبد

 .تیرآهن مواج و حبابی شده است
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برابری  3هزار تن فوالد روی تابلو عرضه رفت که با تقاضای  281در این میان هفته گذشته در بورس کاالی ایران نزدیک به 

های   ر با قیمتای که گذشت سه با درصد رشد کرد. سبد تیرآهن مخلوط در هفته 13تا  1رو شد و قیمت محصوالت بین  روبه

درصد برای  12و  13، 8ها به ترتیب افزایش قیمت پایانی  ریال عرضه شد که در این قیمت 88,،81و  83،188، 38،183پایه 

 .این سه سبد رقم خورد

درصدی  28تا  21تن عرضه شدند با افزایش  8833و  3333نیز که در حجم  28تا  28دو پارت سبد تیرآهن ذوبی شاخه 

 .گرفته روبه رو شدند ی اضافه تقاضای شکلقیمت در پ

رونقی  شده در بورس کاال بخاطر رکود بازارهای مصرفی و بی های اخیر عمده سبد میلگردهای عرضه به رغم آنکه در طول هفته

ذربایجان، هایی مانند فوالد آ ماند، اما هفته قبل عمده سبدهای میلگرد روی تابلو که از طرف کارخانه معامالت بدون مشتری می

تولیدی فوالد سپید فراب کویر، مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان، مجتمع فوالد ظفر بناب، مجتمع فوالد خراسان، ذوب آهن 

درصدی برای این  5های تا حداکثر  اصفهان و فوالد کاوه اروند عرضه شد همگی مورد معامله قرار گرفت و افزایش قیمت

 .ها به ثبت رسید عرضه

 .درصد افزایش قیمت پایانی را تجربه کرد 12ریال عرضه شد که  39،991از طرف فوالد مبارکه با قیمت پایه  هم B ورق گرم

کارخانه با قیمت  3عالوه بر عرضه مقاطع طویل فوالدی مانند میلگرد و تیرآهن و ورق، هفته گذشته شمش بلوم نیز از طرف 

ها  داد. تمامی این عرضه درصدی قیمت را نشان می 2.2ش کاهش ریال عرضه شد که نسبت به عرضه قبلی شم 32،333پایه 

درصد افزایش به  21تا  ,به جز شمش فوالد خراسان با استقبال خریداران روبه رو شدند و با افزایش قیمت پایانی در بازه 

 .فروش رسیدند

 .یر نگاهی به معامالت شمش بلوم در هفته گذشته داردجدول ز
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 پتروشیمی محصوالت

 

 

 

توان با صراحت بیشتری از احتمال خروج از رکود  هزار تن ، می 33با رشد حجم معامالت پلیمرها و رسیدن این رقم به بیش از 

توان گفت که  ها بود و می ها شاهد برتری تقاضای کل پلیمرها بر عرضه ها سخن گفت. بازار باالخره بعد از هفته بازار پتروشیمی

های جهانی محصوالت پتروشیمی را  ین بار در بازار پلیمرها به وضوح قابل مشاهده است. احتمال رشد قیمتجذابیت خرید ا

توان یک داده مهم و نسبتاً قطعی برای بازار به شمار آورد آن هم در شرایطی که پتانسیل رشد صادرات مواد اولیه افزایش  می

توان از احتمال  اکنون نمی واحدهای بزرگ باالدستی منجر شود ولی از همتواند به کاهش موجودی در  یافته است. این روند می

تیرماه تاکنون  13ها در باالترین حد از هفته منتهی به  ها در این بازار صحبت کرد آن هم در شرایطی که عرضه کاهش عرضه

های پایه  نی ، احتمال ادامه افت قیمتبوده است. این وضعیت به معنی روزهای بهتر در بازار پلیمرهاست زیرا با تغییر جو روا

های مهمی از رشد نرخ را به ثبت  هم در شرایطی که قیمت دالر نیمایی جرقه رو شده آن در بورس کاال با تردید جدی روبه

 ماهه حجم داد و 8هفته اخیر و البته رکوردشکنی  3رسانده است. تجمیع این موارد در کنار باالبودن نسبی حجم معامالت در 

هم در شرایطی که گویا حجم تولید در صنایع تکمیلی  تواند محرک کافی برای افزایش حجم خرید باشد آن ستد پلیمرها ، می

 .تقویت شده است

های جهانی به صورت پراکنده و البته انتظار  های جانبی همچون اتفاق ثبت شده در آرامکو عربستان در کنار رشد قیمت داده

المللی به شمار رود و از این مسیر بازار  تواند محرکی برای بهبود بازارهای بین جنگ تجاری در نهایت میهای  برای کاهش شعله

 .داخلی نیز مستعد بهبود خواهد بود

توان از عدم کاهش قطعی این نرخ سخن  های پایه در بورس کاال به صورت رسمی اعالم نشود نمی البته تا زمانی که قیمت

ها از پتانسیل  بازار از احتمال عدم افت نرخ در بازار داخلی حکایت دارد. از سوی دیگر برخی ذهنیت گفت ولی در کل شواهد

زنی نیست. این روند کلی در کنار نوسان  مقطعی رشد قیمت دالر آزاد نیز حکایت دارد که تاکنون چیزی بیشتر از یک گمانه

تر از  بازار با گذشته تغییر جدی داشته است و خرید را جذاب قیمت دالر نیمایی به این معنی است که جو روانی موجود در

کند  ماه از آغاز رکود سپری شده و این مطلب خود تغییر فاز بازار را توجیه می 3کند. از سوی دیگر نزدیک به  قبل توصیه می

اهد بهبود بازار هستیم که این یعنی دوران سنتی رکود در بازار پلیمرها به اتمام شده است. در بازار ترکیبات شیمیایی هم ش

 .شود ها محسوب می روند اگرچه به قدرت بازار پلیمرها نیست ولی خود یک داده اثرگذار و مهم برای کلیت بازار پتروشیمیایی

تواند  این روند کلی اگر در هفته جاری هم ادامه یابد به معنی وورد به عصر جدیدی در بازار پتروشیمی هستیم که می

 .ای گذشته را تا حد مطلوبی از میان بردارده نگرانی

 



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (60/60/3118لغایت  13/60/3118ش هفتگی بازار)گزار        

0 
 

 

 

 :برخی از مهمترین رخدادها در بازار محصوالت پتروشیمی

 ها برای خروج از رکود همگام با رشد حجم معامالت در دو بازار  های بزرگی به بازار پتروشیمی تزریق امیدواری

 های بورس کاال پلیمرها و شیمیایی

  تن که باالترین رقم ثبت  933.91هزار و  85درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کاال و ثبت رقم  8.38افزایش

 .تیرماه تاکنون است 13شده از هفته منتهی به 

  تن که باالترین رقم ثبت  3,5.8هزار و  93درصدی حجم تقاضای پلیمرها در هفته گذشته و درج رقم  88.38رشد

 .ماه تاکنون است اردیبهشت 15به  شده از هفته منتهی

 هم برای اولین بار از هفته  های اخیر که حجم تقاضای پلیمرها از عرضه کل آن بیشتر شده آن در ماه  ثبت اولین هفته

 .خرداد تاکنون 9منتهی به 

  به درصدی حجم معامالت پلیمرها در هفته گذشته که بیشترین درصد رشد معامالت از هفته منتهی  8,.88رشد

 .خردادماه تاکنون است 33

  تن که باالترین رقم ثبت شده از هفته منتهی  23.8,هزار و  33افزایش حجم داد و ستد پلیمرها در بورس کاال به

 .ماه تاکنون بوده است اردیبهشت 21به 

  که در  تن عرضه است 233تن تقاضا در برابر  235ها که به معنی ثبت  برابری تقاضا در برابر عرضه 2.35ثبت

 .توان با صراحت بسیاری خروج از رکود را مطرح کرد صورت تداوم این وضعیت می

  خردادماه  23ها در بورس کاال در هفته گذشته که باالترین رقم ثبت شده از  درصدی حجم عرضه 81.23داد و ستد

 .تاکنون است

  هزار و  3,ذشته و ثبت عرضه درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کاال در هفته گ ,3.5,افزایش

 .توان گفت باالترین حجم عرضه در این گروه کاالیی در تاریخ بورس کاالی ایران است تن که می 3,3.3

  تن که باالترین رقم در دو  ,.388هزار و  13درصدی حجم تقاضای محصوالت شیمیایی و ثبت رقم  28.98افزایش

 .تقاضا در این بازار بسیار کمتر از بازار پلیمرهاستدهد که حجم تحریک  هفته اخیر است و نشان می

  تن که  ,.,83هزار و  15درصدی حجم معامالت محصوالت شیمیایی در بورس کاال و ثبت رقم  ,13.3افزایش

 .خرداد تاکنون است 1باالترین رقم از هفته منتهی به 
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دالربرحسب -روند قیمتی هر بشکه نفت خام آمریکا در یک ماه اخیر  
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