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 شاخص
 درصد تغییر میزان تغییر 62/30/9011 91/30/9011 

 4 1,496 601,663 661,131 کل

 4 6,639 71,955 77,152 هم وزن

 6 71 6,117 6,165 آیفکس

 

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت
 درصد تغییر میزان تغییر 62/30/9011 91/30/9011 

 61 9,991 7,914 4,327 بورس

 61 014 9,134 9,493 فرابورس

 61 9,790 2,111 7,457 جمع

 

 

 ارزش معامالت)میلیارد تومان(
 درصد تغییر میزان تغییر 62/30/9011 91/30/9011 

 ,4 414 1,,17 174,1 بورس

 44 165 341 ,5, فرابورس

 46 ,,5 6,,47 47443 جمع
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 اخبار بازار بورس اوراق بهادار:

 

اکثر گروه ها و نمادهای کوچک بازار بودیم. ادامه  بازار در هفته گذشته روند مثبت خود را ادامه داد و شاهد رشد قیمت ها در

در حالی بود که  البته خوش بینی به فضای سیاسی گرایش به نمادهای کوچکتر را در پی اشت و این تزریق نقدینگی به بازار و

د. حساسیت قیمت ها در بازار ارز روندی کم قدرت داشتن گروه های بزرگتر به دلیل افت قیمت در بازارهای جهانی و افت

 .هفته را با احتیاط در رفتار سرمایه گذاران روبرو کرد پایان رویدادهای سیاسی

 

شبریز با شپنا7 شتران7 شبندر7  .اصالحی بودیم در گروه فراورده های نفتی در این هفته نی شاهد معامالتی نوسانی و با گرایش

 .مناسبی داشتند شبهرن نیز روند نسبتاونفت و قرار داشت و  شپاس در مسیر رشدستد شدند.  روندی نوسانی و ضعیف داد و

 

ریال  ,,,4فملی باالتر از و  ,,44باالتر از  فوالدذوب همچنان پر حجم است و نوسان اندک داشت. در فلزی ها نیز معامالت 

گروه معامالتی بهتر را  فسرب و دیگر نمادهای کوچکترزنگان و فپنتا فوالی و فزرین7 فاسمین7  داد وستد شدند و نمادهای

 .تجربه کردند

 

کمنگنز از نمادهای مورد توجه بازار تاصیکو و در معدنی ها نیز وضعیت همسو با روند کلی گروه های بزرگ نوسانی بود و نماد 

 .بودند

 

وبصادر نیز از محدوده وتجارت7 عملکرد مناسبی داشتند و  وکار این بار نیزوپست و وپارس و نوین7 ووبملت7 در گروه بانک نماد 

 .با تقاضا روبرو شدند باارئه گزارش های مناسب های حمایتی و

 

ین هفته نماد وتوس7 شاهد بودیم. اثنوسا7 ثشرق 7  نمادهای در انبوه سازها نوسانات همسو با بازار بود و معامالت مثبتی در

 .کار خود پایان داد کرمان با صف فروش به



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (62/30/9018لغایت  91/30/9018ش هفتگی بازار)گزار        

0 
 

 

 .در گروه سیمان نیز روند معامالت مثبت آغاز شد و ادامه داشت

 

بکاب از نمادهای مورد توجه بسوییچ و بالبر7  بموتو7در گروه دستگاه ها و ماشین آالت برقی7 معامالت مثبت بود و نمادهای 

 .پرعرضه و البته مثبت داشت روندی بترانس نیز بابودند و 

 

خودرو را خساپا و در انتها تعویض لیدری با  در گروه خودرو و قطعه ساز معامالت روند مناسبی داشت و در ابتدای هفته رشد

 .روند مناسبی داشتند شاهد بودیم و قطعه ساز ها نیز

 

و  شتوکا بهتر بودشلعاب7 شپارس7 شکربن7  7شغدیردر گروه محصوالت شیمیایی وضعیت معامالت در نمادهای کوچک مانند 

اقبال بازار مواجه  تاپیکو با توجه قرار گرفتن در سطوح حمایتی در روز پایان هفته باداشتند.  نمادهای بزرگ روندی نوسانی

 .شد

 

 .شد نسبی را تجربه کرداوان نیز روب در سقف مجاز داد و ستد شدند و _هایاپرداز و در گروه اطالعات و ارتباطات دو نماد 

 

بفجر  مبین ووهور7 بکهنوج7 بزاگرس7 بمپنا7 دماوند7  ونیرو7در گروه عرضه برق امروز نیز روند معامالت مثبت بود و نمادهای 

 .بودند مورد توجه بازار

 

 .داشت رمپنا روندی قوی داشت و باالتر از سقف قبلی تقاضادر گروه خدمات فنی و مهندسی این هفته نیز 

 

 .غگل مثبت بودغدام7 غسالم7 غشهداب7 نیز روند در تک نمادهای  در گروه محصوالت غذایی

 

 .گروه قند و شکر نیز روندی منفی را در اکثر نمادها شاهد بودیم

 

 .در گروه الستیک و پالستیک7 کاشی و سرامیک وبیمه نیز روند بازار مثبت بود

 

واحدی  ,,,411واحدی به باالتر از سطح  ,,,,رشد حدود  گروه های بزرگ با در پایان هفته شاخص کل متاثر از رشد

 .رسید
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 اخبار بورس کاال:

 محصوالت فوالدی         

 

 

تقاضای بازار فوالد بهبود بیاید اما ابهامات سیاسی  رفت با پایان ماه رمضان و اتمام تعطیالت عید فطر در حالی که انتظار می

های مختلف ناشی  زنی گمانه ند آلمان و ژاپن به ایران وداخلی ناشی از سفر مقامات برخی کشورها مان سایه افکنده بر بازارهای

 ای رکودی را که با ریزش و بازارها مسیر صبر و انتظار در پیش بگیرد و هفته از آن موجب شد تا بازار فوالد نیز همسو با سایر

 .ثبات قیمتی همراه بود تجربه کند

مبادی با  های عمدتا ثابت و البته در تعدادی از بازاری تقریبا آرام7 توام با قیمت شته شاهدبازار مقاطع طویل فوالدی هفته گذ

بازار ارز و نوسان محدود نرخ دالر و قرار گیری آن در  کاهش مواجه بود. از شنبه تا چهارشنبه به دنبال آرامش نسبی حاکم بر

بازار فوالد نتیجه آن تزریق  حکمفرما بود که به طور مثال در خصوصتومان7 بر سایر بازارها نیز آرامش  هزار 11نزدیکی کانال 

 .بازاران از این بازار بود سفته نشینی تقاضای واقعی به بازار و عقب

تن فوالد با محوریت مقاطع  6,6هزار و  143 ای که سپری شد در بورس کاالی ایران و در گروه محصوالت فوالدی در هفته

محصوالت  تنی را تجربه کرد که موجب 5,4هزار و  ,41رفت. این میزان عرضه تقاضای  لو عرضهساختمانی و شمش روی تاب

های هفته قبل  شوند. نکته قابل توجه در خصوص عرضه درصد با نوسان قیمت روبه رو 14شده بین از کف صفر تا سقف  عرضه

تیرآهن و میلگرد  یشتر به ویژه در حوزه شمش وهای پ قیمت فوالد در بورس کاال همانند هفته البته ادامه کاهش سقف رشد

 .است

ترین آنها فوالد  کارخانه مختلف که شاخص ,دهد هفته قبل شمش بلوم فوالد از سوی  همانطور که جدول زیر نشان می

 .عرضه شد خوزستان و فوالد کاوه جنوب کیش بود
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ریال بوده است که شمش مجتمع ذوب  54ر و هزا 15های پایه شمش  همانطور که از این جدول مشخص است تمامی قیمت

 بیشترین و شمش فوالد سیرجان ایرانیان با نوسان صفر کمترین درصد تغییر قیمت درصد رشد قیمت ,144آهن فوالد خزر با 

 .اند های شمش تجربه کرده را طی هفته قبل در عرضه

فوالد سپید فراب کویر7 فوالد ظفر نوین گستر  تولیدیهای  های رینگ فوالد نیز شامل انواع سبد میلگرد کارخانه سایر عرضه

 .شاهد بودند درصد افزایش قیمت را 6ها نیز از صفر تا  پرشین فوالد آریا بود که این عرضه بناب7 مجتمع فوالد خراسان و

 .ریال فروخته شد 137546ریال عرضه و به قیمت پایانی  1,7,31ذوبی نیز با قیمت پایه هر کیلو  ,1تا  14در نهایت تیرآهن 

های فوالدی بورس کاال معتقدند تقاضا در بازار  از عرضه نشینی تقاضا از بازار آزاد و ادامه استقبال فعاالن بازار با نگاه به عقب

است. از ” حساب شده  منطقی و“به تدریج در حال تغییر ماهیت به وضعیت ” هیجانی و غیر منطقی“ماهیت  فوالد از شکل و

بازار به سمت خرید از بورس کاال در این روزها موثر واقع شده؛  مل اثر بخش دیگری که در جهت تشویق تقاضایسوی دیگر عا

اجبار به شفافیت در صدور  سازی معامالت با استفاده از ابزارهایی همچون اعمال محدودیت و برای شفاف تمهیدات دولت

به تبع آن اجباری شدن معامالت با فاکتور رسمی است. به گفته  ها با استفاده از الزام درج کدپستی مشخص و بارنامه

رغم نرخ پیشنهادی باالتر آن7  بازار پیشتر یکی از دالیل اصلی گرایش تقاضا به سمت بازار بخش خصوصی7 علی اندرکاران دست

 رسد با توجه به وضع نظر می زیرزمینی و فرار از صدور فاکتور رسمی بود که به توانایی مانور این حوزه به فعالیت در بازار

 .تر شدت است رنگ  خصوصی در حال کم های به وجود آمده در حوزه حمل و نقل؛ این امتیاز بخش قوانین جدید و محدودیت
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 محصوالت پتروشیمی

 

 

خودنمایی کرد تا جایی که یکی از بدترین  رکود خرید مواد اولیه پتروشیمیایی در هفته گذشته در بورس کاال به شدت

تقاضا  به ثبت رسید. تعویق تقاضا و یا موکول کردن خرید به آینده در کنار ضعف جدی تی در فصول اخیرهای معامال کارنامه

نقدینگی موجب شده تا یک فاز خطرناک از  برای محصوالت نهایی و کاهش جذابیت تولید در بازار داخلی در کنار ضعف

ولی  بلکه در اقصی نقاط جهان در حال ایفای نقش است احتمالی نه تنها در ایران رکودی جدید ایجاد شود اگرچه این رکود

های موجود را تداوم بخشد ولی این  کاهش قیمت تر از قبل شده است. این روند ممکن است جریان کننده اینجا اوضاع نگران

 .تمام ماجرا نیست

ر قرار دارد یعنی حجم معامالت فصل اخی 5در  حجم معامله پلیمرها در بورس کاال در هفته گذشته در کمترین رقم معامالتی

که حجم  تعطیل ( سال گذشته تاکنون کاهش یافته است. این در حالی بود ابتدایی ) نیمه هفتگی به کمترین رقم از روزهای

فصل اخیر است.  3گرفته یعنی در کمترین زمان در  تاکنون قرار 36معامالت دو هفته اخیر در کمترین سطح از اوایل سال 

هفته گذشته با  دهد هرچند که انتظار داشتیم بازار در صنایع تکمیلی پتروشیمی را نشان می ا به خوبی رکود دره این داده

های محدودکننده تقاضا هنوز  دالیل مختلف بودیم گویی داده رو شود ولی در نهایت شاهد تعویق خرید به افزایش تقاضا روبه

تولید دارند و نه مطمئن هستند  ر برخی در بازار و صنایع تکمیلی نه سفارشت اند. به صورت دقیق حفظ کرده اثرگذاری خود را
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 ها ها کاهش یابد. البته واسطه برسانند. این شرایط موجب شده تا حجم خرید آن توانند به فروش که کاالی تولیدی خود را می

یگنال هم به تعویق خرید منجر شد. این در س اند که همین های سیاسی و یا تداوم افت قیمت دالر بوده نیز امیدوار به گشایش

داوری  اظهارنظر و یا پیش نشده بسیاری دارند بنابراین بینی های آینده باز هم تغییرات پیش هفته حالی است که بازار در روزها و

 .پذیر نیست در مورد رخدادهای بازار هنوز هم توجیه

بازارهای صادراتی است که در کنار کاهش  اخلی و ضعف جدی درچیزی که قابل کتمان نیست رکود عمیق موجود در بازار د

بورس  های پایه در خرید را افزایش نداده است. این در حالی است که کاهش بیشتر قیمت ها در بورس کاال نیز جذابیت قیمت

مید شدن از کند. البته ناا را محدود می کاال برای هفته جاری دور از ذهن نیست و همین ذهنیت هم پتانسیل خرید

امید افت  بینی را به جامعه پلیمری کشور باز گرداند. تعویق خرید به تواند واقع می های سیاسی در شرایط فعلی هم گشایش

انبارها به شدت پایین بوده و ترس از رشد قیمت دالر آزاد  ها شاید چند روز دیگر جواب دهد و در شرایطی که موجودی قیمت

 .حظه ممکن است که شاهد رشد تقاضا و افزایش نرخ باشیمهر ل کند هم خودنمایی می

  

 :برخی از مهمترین رخدادها در بازار محصوالت پتروشیمی در هفته گذشته

 های سیاسی به احتمال  بینی خوش نشینی خریداران در بورس کاال همراه با افت قیمت دالر آزاد و همچنین عقب

 .جذابیت چندانی نداشته باشد دالمللی که باعث شد خری های بین برخی گشایش

 ها و پلیمرها در هفته گذشته تا جایی که یکی از رکوردهای منفی  کاهش شدید حجم معامالت در دو بازار شیمیایی

 .بزرگ را برجای گذاشتند

  تن به استثناء معامالت نقدی  44,,1 هزار و 3,درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کاال و ثبت رقم  344افزایش

هاست و در باالترین سطح از روزهای انتهایی سال گذشته  عرضه برای بزرگ رقم یک ثبت معنی به که مچینگ –

هم اوضاع صادرات و  ها افزایش یافته و چندان دهد موجودی انبارهای پتروشیمی گرفته است و نشان می تاکنون قرار

 .فروش داخلی جذاب نیست

 تن که  1134,6هزار و  44رقم  درصدی حجم تقاضای پلیمرها در بورس کاال در هفته گذشته و ثبت ,4,43هش کا

 .است تاکنون 36کمترین رقم از روزهای ابتدایی سال 

  تن که  466416هزار و  11رقم  درصدی حجم معامله پلیمرها در بورس کاال در هفته گذشته و ثبت 41413افت

 .گذشته تاکنون است از روزهای ابتدایی سال کمترین رقم معامالتی

  تن تقاضا ثبت شده است که در بدترین  451, ها یعنی در برابر هر تن عرضه 7 برابری تقاضا در برابر عرضه 451,ثبت

 .گرفته است تاکنون قرار 35حالت از اواخر سال 

  این رقم نیز در کمترین سطوح ثبت  درصد از عرضه پلیمرها در بورس کاال در هفته گذشته که ,1341داد و ستد

 .تاکنون قرار دارد 35شده از اواخر سال 

 موجب شد حتی در بسیاری از  های کاالیی پلیمری متعاقب افت تقاضا که کاهش حجم معامالت در اغلب گروه

 .گریدهای جذاب هم شاهد رقابت برای خرید نباشیم

  1114هزار و  45گذشته و ثبت رقم  ورس کاال در هفتهدرصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در ب 14451افزایش, 

 .گرفته است هفته اخیر قرار 6تن که باالترین رقم در 

  تن که در کمترین حد از  ,4,,1 هزار و ,1درصدی تقاضا در بازار محصوالت شیمیایی و درج تقاضای  ,1144افت

 .قرار دارد مردادماه سال گذشته تاکنون ,1هفته منتهی به 
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  هزار و  14گذشته و ثبت معامالت  درصدی حجم معامالت محصوالت شیمیایی در بورس کاال در هفته 456,افت

 .تعطیل ابتدای سال جاری تاکنون قرار دارد نیمه تنی که در کمترین سطح از روزهای ,33,4

  3ابتدایی سال  کمترین سطوح از روزهای ها در هفته گذشته در بورس کاال که در درصد از عرضه 1141داد و ستد, 

 .فصل اخیر 5در  تاکنون قرار دارد یعنی کمترین سطوح

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (62/30/9018لغایت  91/30/9018ش هفتگی بازار)گزار        
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