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 شاخص
 درصد تغییر میزان تغییر 03/4911/10 03/4918931 

 0 1,410 111,844 440,/18 کل

 0 114 41,414 41,031 هم وزن

 1 18 3,144 3,131 آیفکس

 

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت
 درصد تغییر میزان تغییر 03/4911/10 03/4918931 

 38- /0,11- 1,111 3,100 بورس

 83- 010- /1/ 0,434 فرابورس

 30- 0,004- 30/,1 8,480 جمع

 

 

 ارزش معامالت)میلیارد تومان(
 درصد تغییر میزان تغییر 03/4911/10 03/4918931 

 99- 959- 737 999 بورس

 8 3- 797 088 فرابورس

 65- 999- 69531 69799 جمع
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 اخبار بازار بورس اوراق بهادار:

 

و ن به نمادهای گروه پتروپالیشی بازار در هفته گذشته متعادل آغاز کرد و با ارائه گزارش های سه ماهه شاهد اقبال سهامدارا

 .برخی از فلزات اساسی بودیم
 

شبندر9 شراز9 شاوان و شتران از نمادهای  .در گروه فراورده های نفتی بازگشایی نمادهای پس از برگزاری مجمع را داشتیم

 .همراه با رشد قیمت بودند. ونفت نیز روند مناسبی داشتند
 

 .رومانی ادامه داشت 658ت وو  در سح  باتارر از در فلزی ها نیز در این هفته معامال
 

 .روند بهتری داشتند افقکبدر معدنی ها نیز وضعیت همسو با روند کلی گروه های بزرگ نوسانی بود و البته کمنگنز و کروی و 
 

وقفه ایی طوتانی در گروه بانک نماد وخاور و وملل روندی مثبت را پشت سر گذاشتتند. وبملت پس از شفاف سازی همچنان با 

 .همراه است و این روند همچنان ادامه دارد و وبصادر نیز پس از بازگشایی روند نوسانی داشت
 

در انبوه سازها روند کلی نوسانی و با گرایش منفی بود بود و رک نمادها مورد روجه بودند. وآور از معدود نمادهای مورد روجه 

 .بود
 

 .صالحی آغاز شد و در ادامه با رشد رک نمادها از جمله سبزوا از نمادها مورد روجه بودنددر گروه سیمان نیز روند معامالت ا
 

در گروه خودرو و قحعه ساز معامالت متعادل آغاز شد و خودرو خساپا این هفته را با نوسان مثبت آغاز کردند و با روندی منفی 

 .ادهایی مانند خفنر مورد روجه بودندبه پایان رساندند. قحعه سازها نیز روند مناسبی داشند ورک نم
 

شاراک9 در گروه محصوتات شیمیایی وضعیت معامالت در نمادهای بزرگتر مانند کرماشا9 شپدیس9 شیراز9 خراسان9 فارس9 

 .وپترو9 مارون مثبت بود و شخارک و زاگرس و شفن نیز روندی قوی داشتند
 

و  در دومین روقف _مثبتی را ثبت کرد و اوان با فشار فروش همراه بود. هایدر گروه اطالعات و اررباطات نماد اپرداز روند 

 .طوتانی مدت قرار دادر هرچند اخبار خوبی را مبنی بر ارمام معامالت رحت نظارات به سهامداران داده است
 

 .در گروه عرضه برق نمادهای 9 وهور و ونیرو و بکهنوج روندی مناسبی داشتند
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 .ذایی و دارویی این هفته نمادهای غشهدا 9 دزهراوی9 و وپخش مورد روجه بودنددر گروه محصوتات غ
 

 .گروه بیمه اما پایان هفته ای سبز را ثبت کرد و عمده نمادها با رشد مواجه شدند
 

 .در گروه تاستیک و پالستیک9 کاشی و سرامیک نیز روند بازار نوسانی بود
 

 .واحدی رسید 953888نزدیکی سقف قبلی در  در پایان هفته شاخص کل با روندی مثبت به

 

 

 اخبار بورس کاال:

 محصوالت فوالدی         

 

 

های افزایشی در  بازار فوتاد معامالت هفته گذشته را با ثبات و سکون قیمتی آغاز کرد و با رشد نسبی قیمت دتار شاهد رکانه

رومان افزایش نرخ  58های فوتادی و شمش را حداکثر  ساختمانی9 ورقاین بازار بود به طوری که در پایان هفته قیمت مقاطع 

 .را در هر کیلو رجربه کرد

ای از رونق معامالت در فصل  ها در بازار فوتاد در حالیست که کماکان حجم رقاضا محدود و نشانه اندک رغییرات صعودی قیمت

 .خورد های عمرانی به چشم نمی سازها و انجام پروژه و ساخت

نامه جدید رعیین قیمت  مردادماه شاید مهمترین خبر در حوزه بازار فوتاد را باید ابالغ شیوه 1معامالری منتهی به   هفتهدر 

مقاطع فوتادی و عرضه ورق در بورس کاتای ایران دانست. بدین ررریب دو مصوبه نسبتا مهم از سمت کمیته رخصصی رنظیم 

 .شود دف از اجرای آن حمایت از صنایع باتا دست و برخی رولیدکنندگان محسو  میبازار فوتاد کشور ابالغ شد که به نوعی ه

نخست موضوع اجرایی شدن آزمایشی سه ماهه معامالت مچینگ ورق در بورس کاتاست که به موجب آن قسمتی از * 

 : های بورسی ورق به برخی مشتریان ثابت و مهم به صورت زیر اختصاص پیدا خواهد کرد عرضه

درصد از ورق کالف سرد شامل صنایع  98( 9های نفت و گاز  درصد از حجم کل رولید ورق سیاه مختص شرکت 18 (6

 درصد از ورق قلع اندود به صنایع مواد غذایی 08 (3 خودروسازی؛ قحعه سازی و لوازم خانگی 

 .بورس کاتا استدوم نحوه رعیین نرخ پایه عرضه مقاطع طویل فوتادی شامل میلگرد آجدار و ریرآهن در * 
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گران و روجه بیشتر به  گویند مزیت مصوبه اول در خصوص عرضه ورق9 کوراه کردن دست واسحه اندرکاران بازار فوتاد می دست

های عادی احتمال دارد که موجبات  رامین مواد اولیه صنایع مهم و راثیرگذار کشور خواهد بود؛ اما از طرف دیگر کاهش سهمیه

ها را به دنبال  گرفتن رامین مواد اولیه سایر خریداران در بورس کاتا و به دنبال آن افزایش نرخ رقابتی برای آندر رنگنا قرار 

داشته باشد که در نتیجه احتمال افزایش قیمت ورق فوتادی در بازار مجددا قوت خواهد گرفت؛ اجرای آزمایشی این شیوه نیز 

 .این شیوه در بازار و بنابراین احتمال بازنگری آن وجود دارد در واقع محکی است به منظور میزان اثرگذاری

در خصوص مصوبه دوم نیز باید گفت مقرر شده است که از این پس میانگین نرخ رقابتی دو هفته گذشته شمش فوتادی به 

 .درصد؛ مالک نرخ پایه میلگرد آجدار/ریرآهن در بورس کاتا قرار گیرد 7اضافه 

های رامین باتا  این مصوبه نیز معتقدند اگرچه این راهکار به نوعی یک حمایت از حوزه رولید و زنجیرهفعاتان بازار در خصوص 

شود9 اما احتمال مهندسی عرضه و رقاضا در سمت عرضه شمش فوتادی در بورس کاتا وجود خواهد  دست فوتاد محسو  می

ای نامتعارف برای خرید شمش فوتادی از بورس کنند؛ ه داشت. به بیان دیگر در صورری که خریداران شمش اقدام به رقابت

کنندگان نهایی متضرر خواهند شد و به نوعی افسار رعیین قیمت محصول نهایی به دست خرید رقابتی شمش از بورس  مصرف

 .شود نامه نیز به کجا ختم می  کاتا خواهد افتاد که باید دید سرانجام این شیوه

شده را نیز  رن انواع فوتاد در بورس کاتا بودیم. عمده محصوتات عرضه 699هزار و  17رضه به هر ررریب هفته گذشته شاهد ع

آهن9 فوتاد روهینا جنو 9  هایی همچون فوتاد آوربایجان9 وو  داد که از سوی کارخانه مقاطع ساختمانی به خود اختصاص می

شده از سوی این فوتادسازان که  محصوتات عرضه نورد فوتاد صنعتی و ساختمانی یزد و .. روی رابلو عرضه رفت. در خصوص

ها یا رغییری نکرد یا رنها در خصوص  ووبی بود قیمت 60را  61عمدرا شامل انواع سبدهای میلگرد به اضافه یک ریرآهن شاخه 

رولیدی  فوتاد آوربایجان و A3 – 39را  61درصد رشد قیمت رقم خورد. به عنوان مثال سبد میلگرد  3چند عرضه را حداکثر 

درصد افزایش قیمت پایانی را رجربه  9ووبی نیز که  60را  61درصد و ریرآهن  9و  3فوتاد سپید فرا  کویر که به ررریب 

 .کردند

در همین حال شمش بلوم نیز از سوی دو کارخانه مجتمع وو  آهن فوتاد خزر و آهن و فوتاد ارفع عرضه شد که قیمت پایه 

 .درصد رشد قیمت پایانی روبه رو شدند 9و دومی با  69عرضه نخست با  ریال بود اما 369179ها  آن

 آهن در بازارهای جهانی آخرین وضعیت فوالد و سنگ

ها  آهن چین در آرامش باشد و قیمت های پیشنهادی موجب شده بازار واردات سنگ این روزها سکوت خریداران و ثبات قیمت

آهن  تس9 در بازار نقدی چین رمایل به خرید کم است و فروشندگان سنگبه گزارش پل .نوسان محسوسی را رجربه نکند

اند. ثبات  کننده های نهایی نیز پایین است و رجار عقب نشسته کنند. فعال رقاضای مصرف خلوص باتا فشار بیشتری را رحمل می

دتار در هر رن فو   56815آهن در حالیست که قیمت میلگرد در بازار صادرات چین رشد جزیی داشته و  نسبی قیمت سنگ

دهند در حالی که هفته قبل پیشنهادشان  دتار در هر رن فو  پیشنهاد می 568را  585ها نیز بین  ثبت شده است. کارخانه

 .دتار بود 568
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بد  شود. شرایط دتار در هر رن در  کارخانه شنیده می 506را  577به گزارش متال بولتن در بازار داخلی چین قیمت میلگرد 

ها  آ  و هوایی بر ساعات کاری در بخش ساخت و ساز اثر داشته و رقاضای میلگرد را در چین کم کرده است ولی فروشنده

 .اند اند چون در بازار فیوچرز با افت جزیی قیمت مواجه شده ها را ثابت نگه داشته قیمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محصوالت پتروشیمی

 

 

 

رشد حجم داد و ستد ررکیبات شیمیایی دو داده متناقض هستند که برای رحلیل آن  کاهش حجم معامالت پلیمرها در برابر

ها دتاریزه است یعنی از دتار آزاد و نیمایی اثر  بازار پلیمرها که بیش از بازار شیمیایی .باید به سراغ نوسان قیمت دتار رفت

ها اجازه این قبیل نوسانات  های فنی آن ها که ویژگی یرو شد ولی بازار شیمیای نشینی خریداران روبه پذیرد با عقب بیشتری می

دهد که پتانسیل  این شرایط نشان می .کند با رشد رقاضای مؤثر و بهبود معامالت همراه شد را کمتر از بازارهای دیگر ارائه می

 .بهبود زیرپوستی بازار وجود دارد اگر دتار بگذارد

کاتا نشان داد که این بازار هنوز برای بهبود واری خود به زمان بیشتری نیاز  گرد حجم معامالت در هفته گذشته در بورس عقب

هزار رن برای هفته پیش رو هنوز  58دارد. این شرایط به این معنی است که احتمال رداوم حجم معامالت در سحوحی کمتر از 

 های پایه در بورس  کند. شاید کاهش قیمتهای جانبی بتواند از وضعیت بازار حمایت  هم وجود دارد ولی امیدواریم که جرقه
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کاتا خود یک محرک برای رشد رقاضای مؤثر در بورس کاتا باشد ولی اگر وهنیت رداوم افت نرخ به بازار رزریق شود اوضاع 

 .گونه دیگری خواهد بود

ای پایه از این پس وارد یک ه که قیمت نوسان قیمت دتار یک ررس عمیق را در بین اهالی بازار ایجاد کرده است. ررس از این

فاز کاهشی شده و دتار آزاد هم نه رنها رشد چندانی نداشته باشد بلکه وارد یک فاز صعودی در میان مدت و دراز مدت شوند. 

شود که در نهایت  این یعنی هم جذابیت صادرات کاهش یافته و هم ارز حاصل از صادرات بیشتری به سامانه نیما منتقل می

های زیرپوستی از رشد رقاضا در بازار  ها در بورس و بازار خواهد بود. این روند کلی اگرچه با جرقه صلی رشد قیمتگیر ا سرعت

ها غلبه کرد و بازار به رغم چند جرقه رشد قیمتی باز هم میل به رکود را از  بینی آزاد همراه شد ولی در نهایت ررس بر خوش

رود زیرا اجازه بهبود سریع را از بازار دریغ کرده و نگرانی  مهم برای بازار به شمار می خود بروز داد. این شرایط یک رکانه منفی

 .بینی را گرفته است جای خوش

رود.  رو شد که یک داده جذا  و مهم به شمار می بازار محصوتات شیمیایی در هفته گذشته با یک فاز رشد حجم معامله روبه

ها بر  های پایه در بورس کاتا رابحه ای ندارد یعنی اثرگذاری این سیگنال ر آزاد و یا قیمتالبته این بازار چندان هم با قیمت دتا

دهد که بازار محصوتات شیمیایی که کمتر از بازارهای  ها کمتر از بازار پلیمرهاست. این روند نشان می حجم معامالت شیمیایی

روان  رو شویم می برای هفته جاری هم با رشد حجم معامالت روبه شود از پتانسیل بهبود برخوردار شده و اگر مشابه دتاریزه می

 .از احتمال بهبود بنیادین در بازارها با صراحت بیشتری یاد کرد

  

 :ای که گذشت مهمترین رخدادها در بازار پتروشیمی در هفته

 سیده استکاهش حجم معامالت پلیمرها در بورس کاتا که نشان داد این بازار از نوسان قیمت دتار رر. 

  رن که رقم  961199هزار و  03درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کاتا در هفته گذشته و ثبت رقم  6199رشد

دهد  رن بسیار باتارر است که نشان می 089هزار و  76باتایی است و البته از متوسط سال گذشته یعنی رقم 

 .موجودی انبارها در واحدهای رولیدی باتادستی باتاست

 9رن که کمترین حد در  96316هزار و  53درصدی حجم رقاضای پلیمرها در بورس کاتا و ثبت رقم  61180 کاهش 

 .هفته اخیر است

  رن که  56916هزار و  13درصدی حجم معامله پلیمرها در بورس کاتا در هفته گذشته و ثبت رقم  1163کاهش

 .سازد ر به یک فاز رکود جدید را برجسته میهفته اخیر بوده و هشدار ورود احتمالی بازا 3کمترین حد در 

  رود هفته اخیر به شمار می 3ها در هفته گذشته که کمترین رقم در  درصدی عرضه 59181داد و ستد. 

  رن  688رن رقاضا در برابر هر  91110ها در بورس کاتا به به معنی ورود  برابری رقاضا در برابر عرضه 81911ثبت

 .بازار در یک رکود جدی قرار دارد دهد عرضه است که نشان می

  دهد این بازار برای دومین هفته پیاپی در فاز  هزار رنی پلیمرها در هفته گذشته که نشان می 58داد و ستد کمتر از

 .شود ولی چندان قدررمند نیست های برای بهبود بازار مشاهده می بینی رکود خشن قرار دارد اگرچه هنوز خوش

  رن که  96917هزار و  13ه ررکیبات شیمیایی در هفته گذشته در بورس کاتا و ثبت رقم درصدی عرض 5167کاهش

 .دهد ولی در کل وضعیت خاصی در این حوزه رجربه نشده است گرد در میزان عرضه را نشان می اگرچه یک عقب
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  دهد  که نشان میرن رقاضا  037هزار و  97درصدی رقاضای ررکیبات شیمیایی در هفته گذشته و ثبت  69195رشد

 .رر شده است اوضاع در این بازار به روال متعادل خود نزدیک

  ررین رشد حجم معامالت  درصدی حجم معامالت محصوتات شیمیایی در بورس کاتا که بزرگ 99199افزایش

رن برسد که احتمال  509هزار و  91هفته اخیر است. این رشد موجب شد را حجم معامالت به  5هفتگی در 

 .کند شت روند افزایشی به حجم معامالت هفتگی را رقویت میبازگ

  های اخیر یک روند متعادل نسبی را نشان  ها در هفته گذشته که به نسبت هفته درصدی عرضه 5919داد و ستد

 .کند دهد و البته احتمال بهبود در بازار را هم محرح می می

 

 

 بر حسب دالر -روند قیمتی هر بشکه نفت خام آمریکا در یک ماه اخیر
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