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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

 درصد تغییر نسبت به روز گذشته تغییر نسبت به روز گذشته واحد عنوان

 13.0 414 018،811 شاخص کل

 1310 00 08،282 شاخص کل هم وزن

 030 .0 0،2.2 فرابورس

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت

 درصد تغییر نسبت به روز گذشته تغییر نسبت به روز گذشته حجم امروز بازار

 022 2،.،0 2،4،4 بورس اوراق بهادار تهران

 2، 000 8.. فرابورس ایران

 001 0،408 2،0،2 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

 درصد تغییر نسبت به روز گذشته گذشتهتغییر نسبت به روز  ارزش معامالت روز نوع معامله

 8. 00 ،.2 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
،، 0 0 

 ،2 00 8.. جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

به روز  درصد تغییر نسبت

 گذشته

 42 21 00 معامالت عادی سهام در فرابورس

 0 ،13 8 مالت عمده، بلوکی امع

 (20) (4.) 1، اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 (0) (.0) ،00 جمع
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 معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورس

 نماد نام اوراق
 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(
 نماد نام اوراق

 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(

 1. دتهران تهران داروداروسازی  2،0 ولساپاح حق تقدم لیزینگ رایان سایپا

صندوق درامد ثابت امین یکم 

 فردا
 004 امین یکم

گروه کارخانجات صنعتی 

 تبرک
  20 2تبرک

 ،20 2شاراک پتروشیمی شازند
صندوق سر. اعتماد آفرین 

 پارسیان
 20 اعتماد

    20 2فملی ملی صنایع مس ایران

    ،0 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان

 

63.83% 

03.77% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 01 .8. بورس اوراق بهادار تهران

 1. ،00 فرابورس ایران

 011 48، کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران بورس اوراق بهادار تهرانتاثیر در شاخص 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 4 زاگرس پتروشیمی زاگرس ،00 شتران پاالیش نفت تهران

 . شاوان پاالیش نفت الوان 000 فملی ملی صنایع مس ایران

 2 ذوب ذوب آهن اصفهان ،01 فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 2 مارون پتروشیمی مارون (018) فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 ،13 ارفع شرکت آهن و فوالد ارفع 0، شپنا پاالیش نفت اصفهان

 

 نقشه بازار:
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 :رکلیت بازا

 بازار متعادل

حمایت نکردن سهامدار عمده امروز شاهد بازار متعادلی در صنایع بودیم در صنعت خودرو به دلیل رشد قبل از مجمع سایپا و 

نماد سایپا به صف فروش رسید و به طبع بقیه سهم های این صنعت را تا درصدهای منفی کشاند قطعه سازان هم به طبع 

منفی معاملیه شدندو فقط نماد خفنر و خلنت صف خرید بودند . اما از آن سو گروه حمل و نقل با توجه به صف خرید حریل 

 در آخر بازار روند مثبتی به خود گرفتشرایط بهتری داشت و 

در گروه انفورماتیک که این روزها کمتر مورد اقبال بازار است شاهد افت قیمت و کمبود تقاضا می باشیم و می توان گفت در 

 حال خروج نقدینگی است این گروه بعد از رشد بازار و تب و تاب دالر می تواند از پر بازده ترین ها باشد.

روشیمی شاهد بازاری سراسر مثبت به واسطه رشد قیمت دالر و گزارشات مناسب می باشیم که نمادهای شکربن ، در گروه پت

تومانی در  4211شیراز ،شپترو و شفارس به صف خرید رسیدند با توجه به گزارشات ماهانه هنوز هم پتروشیمی ها با دالر 

 ز الینفک سیاستهای دولت محترم می باشد.بورس کاال عرضه دارند و هنوز رانت و ظلم به سهامدار ج

اما گروه سیمانی هم بعد از سالها روزهای خوش را به واسطه رشد دالر دید اکثر نمادهای گروه شاهد صف خرید و رشد 

مناسب می باشد گزارشات سه ماهه نشان از تغییر با اهمیت در سود این شرکتها دارد و اکثرا دارند به ظرفیت عادی بر می 

 ند الزم به ذکر است که اکثر شرکتهاا با نصف ظرفیت به دلیل مازاد عرضه سیمان فعالیت می کردند.گرد

گروه پاالیشی به دلیل مصوبه دیروز دولت روز خوبی را شروع کرد که باصف خرید نماد شیراز و شپنا همراه بود و نماد شتران 

درصد مثبت  04از محل انباشته و اندوخته بسته شده بود با  درصدی 1،هم که برای مجمع عادی سالیانه و افزایش سرمایه 

 بازگشایی گردید.

در گروه فوالدی و فلزی به دلیل عرضه شرکتها در بورس کاال بازگشت قیمتهای جهانی به دلیل اعالم اقای ترامپ مبنی بر 

و اکثر نمادها در درصدهای مثبت معامله  پایان دادن به جنگ اقتصادی با اروپا و برداشتن تعرفه ها شاهد بازاری مثبت بودیم

شدند البته گزارشات ماهانه شرکتها نیز خوب بود که کمک شایانی به رشد این گروه کرد در این گروه فملی با توجه به افت 

 بود 0شدید قیمت سهم و قیمت جهانی مس می تواند گزینه بسیار مناسبی باشیم و عامل دیگر بازگشایی نماد ذوب در منفی 

 میلیونی رسید ذوب مدتی است که لیدر بازار و این صنعت شده است. 41که با خبر افزایش سرمایه به صف 
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 بورس کاال

 
سقف  ریال به ازای هر کیلو در بورس کاال عرضه کرد،که در 411،.2تن شمش بلوم با قیمت پایه  01111فوالد جنوب کاوه امروز 

 .درصد باالتر از پایه(معامله گردید 01) 041،،2قیمت 

ریال )برابر با پایه قبلی( به ازای هر کیلو در بورس کاال عرضه  411،.2تن شمش بلوم با قیمت پایه  41111فوالد خوزستان امروز 

 .درصد باالتر از پایه(معامله گردید 01) 041،،2قیمت کرد،که در نهایت پس از شکلگیری رقابت در سقف 

 

 اخبار تاثیر گذار

اهلل سیف در دوران تصدی ریاست  های، ولی هیات دولت همچنین از خدمات و تالش.عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی شد

 .ل بانک مرکزی به ایشان تبریک گفترئیس جمهور اعتماد قاطع دولت به آقای همتی را به عنوان رئیس ک.بانک مرکزی تقدیر کرد

کرده، آگاه و دارای تجربیات ارزنده در بانک و بیمه، با نشاط، فعال و دارای  االسالم حسن روحانی، همتی را فردی تحصیل حجت

ی با دنیا های مالی، پولی و بهبود روابط بانک رئیس جمهور اصالح نظام بانکی، سیاست.روحیه، قوی و خوب و دارای توان معرفی کرد

های رئیس کل جدید بانک مرکزی دانست و کلیه  های پولی دو جانبه، حفظ و مراقبت از ذخائر ارزی را از اولویت و توسعه پیمان

 .اعضای دولت را به همکاری با ایشان توصیه کرد

های دولت را  جدیت تمام سیاسترئیس جمهور با تشکر از آقای ولی اله سیف، ایشان را مدیری بسیار سالم و ارزشمند دانست که با 

مند شدن این  الی، اعتباری غیرمجاز که به ایجاد انضباط بیشتر و قاعدهم مؤسسات برابر در ایستادگی روحانی   کرد. اجرا می

 .مؤسسات منجر شد را از خدمات ارزنده دوره مدیریت آقای سیف دانست

 

 ترامپ خواستار لغو همه تعرفه های گمرکی با اروپا شد

ترامپ در توئیتر خود نوشت: ]نماینده[ اتحادیه اروپا فردا )چهارشنبه( برای مذاکره درخصوص توافقی تجاری به واشنگتن 

 !ها را حذف کنند ها، موانع و یارانه ای دارم و آن اینکه هم ایاالت متحده و هم اتحادیه اروپا، تمامی تعرفه آید. من ایده می

 !ها نه ایم، آن زاد و تجارت عادالنه خواهیم داشت. امیدوارم که این کار را انجام دهند. ما که آمادهوی ادامه داد: اینگونه بازار آ

شود که وی تنها چند ساعت پیش، در توئیت دیگری به تمجید از سیاست وضع تعرفه  این سخنان در شرایطی بیان می

 .رار گرفته استق« مورد سرقت»تعبیر کرده بود که « قلکی»پرداخته و آمریکا را به 

های آمریکایی به واشنگتن سفر  رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه برای دیدار با ترامپ و دیگر مقام« ژان کلود یونکر»

ی به باالترین سطح خود طی ها میان دو طرف به ویژه در حوزه تجار شود که اختالف این سفر در شرایطی انجام می.کند می

 .گذشته رسیده است سالیان

درصدی برای واردات آلومینیوم وضع کرده بود و این  01درصدی برای واردات فوالد و تعرفه  ،2دولت آمریکا خردادماه تعرفه 

های اتحادیه اروپا، مکزیک و کانادا مواجه شد که اقدام مشابهی در تقابل با گروهی از محصوالت  موضوع با واکنش تند مقام

 .آمریکایی انجام دادند

http://abandidgah.com/
http://abandidgah.com/
http://abandidgah.com/
http://abandidgah.com/
http://abandidgah.com/
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به خبرنگاران گفته بود که اتحادیه اروپا « 21جی »وزیر دارایی فرانسه اخیرا در حاشیه نشست نمایندگان اعضای « ومربرونو ل»

 .تا زمانی که آمریکا تعرفه گمرکی فلزات را لغو نکند، با این کشور در خصوص توافق تجارت آزاد مذاکره نخواهد کرد

 گذاری در بورس و قیمتدستورالعمل جدید تنظیم بازار محصوالت فوالدی 

نظیم بازار محصوالت فوالدی را ابالغ کرد که در این ت جدید العمل دستور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت

ابالغیه آمده است: در راستای تنظیم بازار محصوالت فوالدی و ایجاد ثبات و آرامش در بازار محصوالت مذکور، به پیوست 

کارگروه تنظیم بازار، با  0،.0تیر ماه  ،0مطابق تصمیمات جلسه مورخ « بازار محصوالت فوالدیدستورالعمل تظنیم »

 :گردد محوریت مفاد ذیل جهت اجرا ابالغ می

الزام عرضه کنندگان نسبت به عرضه مستمر و مکفی )بر مبنای کف عرضه( در هر مرحله به صورت میانگین هفتگی و در  -0

 .تاالر اصلی

در بورس( با پیشنهاد  0،.0درصد نیاز کشور )تقاضای واقعی سال  021عرضه محصوالت فوالدی مطابق  مقادیر کف -2

 .معاونت امور معادن و صنایع معدنی و تصویب کمیته تخصصی تنظیم بازار تعیین خواهد گردید

، نحوه مصرف محصوالت های نظارتی بر فرایند عرضه در بورس و کنترل رعایت مقادیر کف عرضه ضرورت نظارت دستگاه -.

فوالدی در چرخه تولید پس از بورس کاال و منوط نمودن صادرات به رعایت کف عرضه و اقدام جهت جلوگیری از صادرات 

 .تولیدکنندگان متخلف و مسدود نمودن کد بورس واحدهای صنایع پایین دستی متخلف و غیر فعال

ی قابل عرضه در بروس کاالیی )معادن قیمت جهانی با نرخ تبیین ساز و کار تعیین قیمت پایه محصوالت فوالد -4

و دریای سیاه مجله متال بولتن )میانگین این دو(، ضربدر نرخ تسعیر ارز رسمی بانک  CIS های صادراتی در منطقه محموله

 .(درصد ،مرکزی ج.ا.ا با سقف رقابت در معامالت بورس کاال، حداکثر 

درصد  01و کنترل تاثیر افزایش نرخ جهانی حداکثر در سقف  4کاال براساس فرمول بند لزوم اعمال قیمت پایه در بورس  -،

)فارغ از نرخ تسعیر ارز رسمی( و الزام به اخذ تاییدیه توسط بورس کاال در صورت دریافت پیشنهاد باالتر از درصد مذکور با 

 .استعالم از کارگروه تنظیم بازار

های نصب  لی بر صادرات و حفظ ارزش افزوده تبدیل محصوالت فوالدی در سقف ظرفیتاولویت قراردادن تامین نیاز داخ -0

 .شده و صادرات آنها پس از فراوری

 .منوط شدن صادرات به رعایت کف عرضه محصوالت فوالدی -0

 .یاب ینالزام کنترل و مدیریت تقاضا از طریق راستی آزمایی، تکمیل و به روز رسانی اطالعات مندرج در سامانه به -8

 .ای مندی از معافیت مالیاتی توسط تولید کنندگان و ورود مجدد آن به هر شیوه ممنوعیت انجام صادرات با هدف بهره -،

 .التفاوت نرخ ارز مندی از مابه ممنوعیت انجام واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد صادرات مجدد برای بهره -01
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های بعدی زنجیره ارزش و  محصوالت فوالدی خریداری شده از بورس برای فروش به حلقهگذاری بودن  مشمول نرخ -00

 (باشند )لوله و پروفیل محصوالتی که مشمول عرضه در بورس نمی

باشند( در بورس کاال به  الزام خریداران ورق )به استثناء خریداران محصوالت فوالدی که به عنوان مصرف کننده نهایی می -02

درصد محصول تولیدی خود در داخل کشور و تکلیف به ارائه ارز صادراتی خود به سامانه نیما براساس نرخ  ،0ل عرضه حداق

 .ارز رسمی مبنای قیمت پایه در صورت هرگونه صادرات لوله و پروفیل

اجازه خرید ممنوعیت خرید و فروش محصوالت فوالدی توسط کارگزاران بورس کاال به نحوی که کارگزار عرضه کننده،  -.0

 .همان کاال را برای خود یا به وکالت ندارد

ضرورت عرضه محصوالت خاص در قالب قراردادهای بلند مدت در بورس در روزهای غیر از عرضه عمومی با ضوابط  -04

و تصویب  روز پس از ابالغ این دستورالعمل و ارائه 01پیشنهادی معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه ظرف مدت 

 .در کمیته تخصصی تنظیم بازار با نرخ کارمزد یک دهم کارمزد معامالت عمومی

 گزارشات کدال

 گزارش های کدال نماد

 فوالد

.  داشته فروش  ریال میلیارد  02821 فروردین در سهم. است داشته فروش ریال میلیارد ،08،2

 در  است خورده نرخ فروردین در  ریال 28000 سرد  محصوالت و 2،201  گرم محصوالت

  محصوالت و  22.،2  گرم محصوالت داشته فروش ریال میلیارد .،0،4 پرش  یک  با اردیبهشت

 و بوده ریال میلیارد ،0408 فروش خرداد در  است خورده نرخ  اردیبهشت در  ریال 28808 سرد

  گرم محصوالت در تیر محصوالت قیمت.    است بوده ریال میلیارد  0،028  ماهه  4فروش  جمع

  4مقطع در  فوالد فروش  0،  سال. است ملموس رشد  که است بوده  1020. سرد و  20141

 دارد. موجودی هم تن هزار  ،0.   است بوده ریال میلیارد  ،4،00  ماهه

 شدوص

 ریالی میلیارد ،04 خوب بسیار فروش  با خرداد در بوده مواجه ریال میلیارد 40  رقم  با ماه تیر در

 .02 عدد این اردیبهشت در رسیده فروش  ریال میلیارد .، به  هم فروردین در  سهم  بود  مواجه

  جمع 0، سال  ماهه 4.   شده  ریال میلیارد   .40  ماهه 4 فروش  جمع و  بوده ریال میلیارد

 فروش  نرخ   ها نرخ در.   است شرکت برای خبرخوبی رشد  این و بوده ریال میلیارد  .،2 فروش

 48،020،428 نرخ اردیبهشت در است بوده ریال 004،048،،4 فروردین در و 00،،0.،،44 اسفند

 داده را خوبی گزارش  هم او نظر به 448،042،،، به تیر در و 42.،،0،10، خرداد در.  بوده  ریال

 است.
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 تایرا

 کمتر را ها نگرانی کمی ریالی میلیارد 22، فروش  تیرماه با در سهم نداشت خوبی ماهه . گزارش

 ریال میلیارد 4،0 اردیبهشت در و است داشته فروش 410  مبلغ 0، فروردین در  سهم.  کرد

  جمع  بود تیرعالی رسیدو ریال میلیارد  0،، به رشد با خرداد در عدد این  است زده فروش

 بوده ریال میلیارد   .204  که 0، سال  ماهه 4 از البته  که بوده ریال میلیارد 2..2  ماهه 4فروش

 . است کمتر

 کهمدا
  اولین عنوان به  تیرماه در و بود  0،841 فروش  نرخ و داشت فروش ریال میلیارد 02 خرداد ماه

 است 0،411 حوالی نرخ و زده فروش  ریال میلیارد 00 مالی سال  ماه

 شبهرن#

  عمده محصول فروش  نرخ.   رسیده ریالی میلیارد  0،10 فروش  به و داده را خود تیر گزارش

 است طبیعی  که فروش و تولید  افت با فروردین در.   بوده ریال 424،0111 نیز شرکت

 رشد با  اردیبهشت در.  بود ،،،،84،،.4 مبلغ 0، فروردین  نرخ  باشد می ریال میلیارد0،4

 که بود  ریال   0،200،0.0. نرخ  داشت نرخ افت البته و زده فروش  ریال میلیارد 2118 فروش

 ترکیب در تغییر به مربوط خودرو روانکارهای گروه در میانگین نرخ کاهش علت است داده توضیح

  نرخ و  بوده ریال میلیارد  04،1 فروش خرداد در.  باشد می 0، ماه اردیبهشت در محصوالت فروش

 مشابه مدت در عدد این بوده ریال میلیارد   020،  ماهه4 فروش  جمع ریال 0،20111. فروش

 است داشته خوبی بسیار رشد و بوده ریال میلیارد   80،. قبل سال

 مارون

 فروش  خرداد در رسیده ریالی میلیارد  ،،20 فروش  به  اردیبهشت در و داشت هال اور اردیبهشت

  نیست باال خیلی و بوده ریال میلیارد ،400 عدد این تیر در رسیده ریال میلیارد 4120  به رشد با

 فروش  ریال میلیارد  1.0، فروردین در سهم.  است  ریال میلیارد  .،0،1  ماهه 4فروش  جمع و

 است امسال حد در و بوده ریال میلیارد  ،0.،0 عدد این قبل  سال  مشابه مدت در داشته

 خزامیا

 میلیارد  008 به خوب رشد با اردیبهشت در عدد این داشته فروش ریال میلیارد2،1 فروردین در

 د میلیا 00،  به نیز ماه تیر در  رسیده ریال میلیارد 20،  به رشد  با  بازهم خرداد در و رسیده ریال

 شرکت اصلی محصول  نرخ.  است زده فروش ریال میلیارد   2020  ماهه4  جمع در و  رسیده  ریال

  ریال 0،.،2.4،،0. تیر و  ریال 010،.00،.،. خرداد در و ریال  .02،،22،...   اردیبهشت در

 بوده ریال میلیارد   ،200 زامیاد فروش 0، سال اول ماهه 4 در.  شود می چه دید باید و  است

 .است

 سغرب

  8، خوب رشدی  با عدد این اردیبهشت در   بوده مواجه ریالی میلیارد00 فروش با فروردین در سهم

  021 خوب  رشد با  تیرماه در رسیده ریال میلیارد 001 به نیز  خرداد در و شده  ریال میلیارد

   1،. جمعا ولی نیست قوی صادراتی  سیمان  وزن هنوز  بوده صعودی  روند و شده  ریال میلیارد

 او  و بوده  ریال میلیارد  202 مقطع همین در قبل  سال در عدد این داشته فروش  ریال میلیارد

 است.  داشته را خوبی پیشرفت هم

 سقاین

 این اردیبهشت در زد فروش  ریال میلیارد .، مبلغ 0، فروردین در سهم.  دارد  خوبی صادرات  هم

 تیر در است شده میلیارد  41 شد کم دوباره خرداد در بود ریال میلیارد .8 خوب رشدی با عدد

 سال مشابه مدت در است شده  ریال میلیارد  202  ماهه 4 جمع و رسیده ریال میلیارد 80 به عدد

 است. بوده ریال میلیارد  .،2 قبل
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 سکرد

 را جدید سال  بودجه حالی در  نیست قوی عدشش خیلی.  کند نمی صادرات ولی است مرز لب

 هر در ریال میلیارد 011 از بیش کمی  باید میانگین طور  به  که  است گرفته  ریال میلیارد 02.1

 .0 عدد این نیز ماه ابان در   داشته فروش  ریال میلیارد 0، ماه مهر در سهم.  بزند فروش  ماه

 نیز بهمن در رسیده  ریال میلیارد 48  به جدی افتی با عدد این ماه اذر در  است بوده  ریال میلیارد

 00و بود بهتر  وضعیت کمی  اسفند در ولی  زده فروش  ریال ملیارد 0. و نداشته خاصی عملکرد

 از پس نیز اردیبهشت بوددر ریال میلیارد 00  فروش دوباره فروردین در   زد فروش  ریال میلیارد

  001 به عدد این نیز تیر در  زد فروش میلیارد 80 خرداد در و  رسید میلیاردریال 0، به ها مدت

% ،،  ماهه   01پوشش  است شده  ریال میلیارد    024  فروش  جمع   که رسیده  ریال میلیارد

 . دهد می منفی تعدیل بوی نظر به

 سهرمز

 0،0 باید  ماه هر در که  است گرفته نظر در  ریال میلیارد2.00 را خود فروش  بودجه حالی در

  ریال میلیارد ،22 و بوده خوب  فروش مالی سال  ماه اولین در.  باشد  داشته فروش  ریال میلیارد

 عدد این ماه بهمن در  رسیده  ریال میلیارد008 به فروش  ماه دومین در است کرده محقق فروش

 فروردین در و بوده  ریال میلیارد 200 رشد کمی با  عدد این اسفند در  شده  ریال میلیارد 082

 ،00 نیز خرداد در و فروخته  ریال میلیارد ،20 رشد  با  اردیبهشت در بوده  ریال میلیارد 2،4نیز

 معادل  ریال میلیارد    0811 مجموع در  و داشته فروش  ریال میلیارد 2.0 تیر در و  ریال میلیارد

 است. کرده محقق  را%  00

   سرود

 به خوب رشدی  با  اردیبهشت در عدد این. است بوده ریال میلیارد 04  عددفروشش فروردین در

 0.2 و کرده رشد  تیردوباره در  شده ریال میلیارد 08  افت با خرداد در و رسید  ریال میلیارد 022

 میلیارد .، فروش میانگین.   است زده فروش  ریال میلیارد   410 ماهه 4 و بوده  ریال میلیارد

 است زده فروش  ریال میلیارد  82. قبل  ماهه  4در و داشته را  0، سال در ریال

 

 

 زاگرس

 

 

 حال در 4211 دالر با میدهد نشان نیز فروش  نرخ.  است ریال میلیارد 4010 تیر در شرکت فروش

 در زاگرس بوده  مواجه ریالی میلیارد .،.4 فروش  با  0، فروردین در زاگرس  است فروش

 ،.41 به فروش باردیگر و کرده جبران  خرداد در  داشته فروش  ریال میلیارد 21،0 اردیبهشت

 در متانول نرخ.  است بوده  ریال میلیارد   ،.040  ماهه 4 فروش  جمع و  رسیده ریال میلیارد

  ریال  .01،،2.،00  خرداد در  است ریال  880،،00،40 اردیبهشت در و 00،8،2،2،0 فروردین

 زاگرس  ماهه  4در 0، سال در.  است زده  4211 با  و بوده ریال  00،182.1 خرداد در و بوده

 هر.   است خوب پیشرفت میزان  این  اورهال  وجود با  که  داشته فروش ریال میلیارد   008،0

 . می گذرد  ماه

 فوالژ

  ریال میلیارد ..، تنها فروردین در است  داشته فروش  ریال میلیارد 888 رشد  با اردیبهشت در

 در و است بوده مواجه ریالی میلیارد 8،.0 خوب بسیار فروش  یک  با  هم خرداد در  داشته فروش

 عدد این که  بوده ریال میلیارد  4108  ماهه  4فروش  جمع و زده فروش ریال میلیارد 00،8 تیر

  محصوالت قیمت.   است بیشتر بسیار  بوده ریال  میلیارد 2،02  که گذشته سال  با  مقایسه در

 به  خرداد در و  ریال  میلیون 0.  به  اردیبهشت در و   ریال  میلیون ،.  به .. از شرکت آلیاژی

 بهای ولی میزند خوبی فروش فوالژ  مجموع در.   است رسیده ریال میلیون 0. تیر در میلیون 28

 دارد را باالیی شده تمام
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 ولساپا

 0.0 خرداد در سهم داشته درامد ریال میلیارد  020 و بوده  خرداد از کمتر اندکی ماه تیر  در

 ریال میلیارد  ،000 است شده ریال میلیارد  2080  ماهه 4 جمع  تا و داشته درامد ریال میلیارد

  سود  حاشیه.  است کردع اعطا تسهیالت نیز ریال میلیارد  ،،0 داشته مالی های هزینه هم

 ریال میلیارد  011 حدود 0، سال  ماهه4 در عدد این است ریال میلیارد 0100  ماهه 4 ناخالص

 بوده است.

   شیران

 عدد  این باشد  داشته فروش متوسط طور  به  ریال میلیارد .08 باید  ماه هر در بودجه  به  توجه با

 در است رسیده  ریال میلیارد ،02  به رشد  با  ماه بهمن در بود   ریال میلیارد ،40 ماه دی در

 ریال میلیارد 202 به جدی  افت با  فروردین در و که بود  ریال میلیارد 48،  دوباره  افت با  اسفند

 ریالی میلیارد .014 فروش با  کرد جبران حدودی تا را ها کاستی و کمی همه اردیبهشت در  رسید

 نرخ افزایش  رسید ریال میلیارد  001 به تیر در و بود  ریال میلیارد 040 خرداد در  بود  مواجه

 در.  رسیده  ریال  میلیون  ،4  به ،4 از که  است مشهود  شرکت گزارش در خطی بنزن الکیل

 .نیست بدی  عدد% 4، که  است  داشته فروش  ریال میلیارد    ،4.0  ماهه 0 جمع

 چکارن

 اصالح است ممکن و نیست پذیر امکان سرعت به اطالعات فراوری که کرده تاکید چیز هر از قبل

 کارتن نرخ در% 01  نرخ افزایش که داشته فروش ریال میلیارد 1، ماه تیر در حال هر به ولی شود

 در بود زده فروش  تومان میلیون  041 فقط و نداشت خوبی فروردین  سهم.  شود می دیده ها

 40 بود  همین فروش نیز خرداد در رسید ریالی میلیارد ،4  فروش  به و کرد جبران  اردیبهشت

  مشابه مدت در عدد این.  است کرده محقق  ریال میلیارد  0.0  ماهه 4و  زد فروش  ریال میلیارد

 بود ریال میلیارد ،21 قبل

 جم

 رشد و شده  مواجه ریالی میلیارد 40،، فروش با که  داشته را خوبی گزارش فروردین حالی در

  ریال میلیارد 02.، نیز اردیبهشت در  بینیم می  سنگین  اتیلن پلی و اتیلن در نیز را خوبی قیمت

 تیرماه در و بوده ریال میلیارد 8.0، عدد این خرداد در  داشت  تداوم ها قیمت رشد و فروش  بوده

 میلیارد    11،.2  ماهه 4 فروش  جمع   دارد خوبی عدد و رسیده ریال میلیارد ،8،، به عدد نیز

 نظر به  داشته فروش  ریال میلیارد   00،11 مبلغ 0، سال اول ماهه 4 در سهم.   بوده  ریال

 های پیشرفت سهم.  باشند پایین هاتازه نرخ شده باعث  4211 دالر. است خوب  هم جم گزارش

 است داشته را خوبی بسیار

 رانفور

 ریال میلیارد  0010     0، فروردین سهم.   کرده حفظ را صعودی  روند 0200 فروش  با تیرماه در

 زده فروش ریال میلیارد 0040  افت یک  با  خرداد در و 0000 عدد این اردیبهشت در داشته درامد

   ،،0.  درامد قبل  سال  مشابه  مدت در است بوده  ریال میلیارد  ،482  ماهه  4 فروش  جمع  و

 میدهد نشان را خوبی رشد  که  بوده ریال میلیارد

 فرآور

 و زده  4211  را  نرخ الحساب علی که است جالب و رسیده ریالی میلیارد ،8 فروش  به ماه تیر در

  ماه این در که داشت فروش ریال میلیارد .4 فروردین در  سهم.  دهد افزایش  است ممکن  بعد

  به  نرخ و داشتیم را فروش و تولید رشد اردیبهشت در بود ریال  014،021،.00 فروش  نرخ

 ریال میلیارد 00  به فروش  خرداد در  و داشته فروش ریال میلیارد 0،0 و رسید   11،024،،000

 در  است .20،40،،008  خرداد در شمش فروش  نرخ.  است داشته موجودی و نفروخته و رسیده

 میلیارد  12.  ماهه 4فروش  جمع  و است کرده درست و  0،0،184،810 شمش فروش  نرخ تیر

 . دارد هنوز موجودی  تن  011 از بیش.  است شده  ریال
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 آپ

 میلیارد 012. به  عدد این اردیبهشت در داشته درامد ریال میلیارد 80،. مبلغ 0، فروردین در

 و رسیده  ریال میلیارد 40،8 به تیر در و داشت درامد ریال میلیارد 20،. خرداد در و رسیده  ریال

  ماهه   4د سهم است شده  ریال میلیارد   .04،0 ماهه 4  درامد جمع و  داشته را خوبی رشد

  این در را  ها درامد خوب بسیار رشد  این و کرده ثبت  درامد  ریال میلیارد   00000 مبلغ 0، سال

 .  میدهد نشان  سهم

 خاور

 اندک و زده فروش ریال میلیارد 80. است داده را تیرماه گزارش کرده کوچ پایه بازار به تازگی به که

 خرداد در خاور.  رسیده  ماهه 4 در ریال میلیارد 811  به فروش  جمع دارد نیز را  نرخ افزایش

  ریال میلیارد 002د فروردین در سهم است زده فروش  ریال میلیارد .8 و داشته ضعیفی عملکرد

 همین در دارد هم را فروش  افت.  زد فروش  ریال میلیارد .04  هم اردیبهشت در داشت فروش

 بود زده فروش  ریال میلیارد ،021 0، سال در مقطع

 خساپا

 سهم!  بود کمتر اردیبهشت و خرداد فروش از که رسیده ریالی میلیارد 8.0، فروش  به تیرماه در

 ولی  بوده 2،،08 اسفند فروش  که حالی در بود رسیده میلیاردریال 48.0 فروش به فروردین در

 و نبود خاص خیلی  خرداد در رسیده ریال میلیارد ،02.8 به فروشش و امد رو کمی اردیبهشت در

   8248.  ماهه 4فروش  جمع و زد فروش  ریال میلیارد 000،4 کمتر کمی قبل  ماه حد در

  آن ته ولی  است خوب فروش  ندارد کنترلی  هزینه در است این خساپا مشکل.   است ریال میلیارد

 است. نبوده خوب تیر فروش  روند  البته شود نمی ختم سود  به


