
 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (36/30/9018لغایت  62/30/9018ش هفتگی بازار)گزار        

9 
 

 

 

 

 شاخص
 درصد تغییر میزان تغییر 36/30/8031 62/30/8031 

 3 428- 604,033 601,663 کل

 0- 8,404- 32,003 31,844 هم وزن

 6 23 0,303 6,313 آیفکس

 

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت
 درصد تغییر میزان تغییر 36/30/8031 62/30/8031 

 04- 6,063- 6,420 3,810 بورس

 82- 636- 8,386 8,130 فرابورس

 03- 6,486- 0,642 2,311 جمع

 

 

 ارزش معامالت)میلیارد تومان(
 درصد تغییر میزان تغییر 36/30/8031 62/30/8031 

 13- 162- 123 1,,38 بورس

 36 312 380,1 121 فرابورس

 21- 30,- 38116 28,06 جمع
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 اخبار بازار بورس اوراق بهادار:

 

بازار در هفته گذشته مثبت شروع کرد و با رسیدن به محدوده مقاومتی با عقب نشینی مواجه شد. افزایش تنش ها و تغییرات 

 در ساختار معامالت از مهم ترین موارد بازار در هفته گذشته بود که در نهایت به توقف روند صعودی پرشتاب اخیر منجر شد. 

 .های کوچک به نمادهای پترو پاالیشی نیز از دیگر رویدادهای بازار بود تغییر در نحوه خریدها از سهام گروه

 

در گروه فراورده های نفتی در این هفته و دراواسط هفته شاهد اقبال بازار به نمادهای گروه بودیم. شبندر8 شتران8 شپنا8 شبریز 

ونفت و شبهرن نیز روند نسبتا مناسبی  8و شراز با روندی مثبت و ستد شدند. شپاس در مسیر اصالح قرار داشت و شسپا

 .داشتند

 

در فلزی ها نیز معامالت ذوب همچنان پر حجم بود وگزارش نه چندان جذاب زمینه برای افت بیشتر را فرا هم کرد. و نوسان 

ی و فپنتا ریال داد وستد شدند و نمادهای فاسمین8 فزرین8 فوال ۰300و فملی باالتر از  ۰100اندک داشت. فوالد باالتر از 

 .زنگان و فسرب و دیگر نمادهای کوچکتر گروه معامالتی بهتر را تجربه کردند

 

در معدنی ها نیز وضعیت همسو با روند کلی گروه های بزرگ نوسانی بود و نماد تاصیکو و کمنگنز8 کدما و ومعادن از نمادهای 

 .مورد توجه بازار بودند

 

سب مورد توجه بود و وخاور نیز وضعیتی مشابه داشت. وبملت پس از شفاف سازی در گروه بانک نماد وپاسار با گزارش منا

 .وپست و وکار نیز عملکرد مناسبی داشتند و وتجارت8 وبصادر نیز نوسان محدود داشتند متوقف شد و ونوین8 وپارس و

 

 .وآذر8 شاهد بودیم در انبوه سازها نوسانات همسو با بازار بود و معامالت مثبتی در نمادهای کرمان 8 ثباغ8
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 .در گروه سیمان نیز روند معامالت مثبت آغاز شد و در ادامه با افزایش عرضه به پایان هفته رسید

 

در گروه دستگاه ها و ماشین آالت برقی8 معامالت منفی بود و نمادهای بموتو8 بالبر8 بسوییچ و بکاب اصالح نسبی داشتند و 

 .انی روبروبودبترانس نیز با روندی پرعرضه و نوس

 

در گروه خودرو و قطعه ساز معامالت مثبت آغاز شد و خودرو خساپا از نمادهای مورد توجه بودند. در ادامه افزایش عرضه ها به 

 .ای گروه نیز سرایت داشت بیشتر قطعه سازها را متاثر نمود هرچند نماد خساپا به روند مثبت خود ادامه داد

 

عیت معامالت در نمادهای بزرگتر بهبود یافت و البته در انتهای عرضه کلیت گروه با عرضه در گروه محصوالت شیمیایی وض

 .مواجه شد

 

 .در گروه اطالعات و ارتباطات دو نماد اپرداز روند نوسانی را ثبت کرد

 

 .در گروه عرضه برق امروز نیز روند معامالت منفی بود و تک نماد بمپنا با رشد قیمت همراه شد

 

 .محصوالت غذایی و دارویی نیز در پایان هفته با افزایش عرضه ها روبرو بودیمدر گروه 

 

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

 

 .در گروه الستیک و پالستیک8 کاشی و سرامیک وبیمه نیز روند بازار منفی بود

 

سیاسی8 تاکید بر ادامه سیاست چند نرخی بودن ارز و البته تغییرات در در پایان هفته شاخص کل متاثر از افزایش تنشهای 

 .رویه معامالت با نوسان روبروشد
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 اخبار بورس کاال:

 محصوالت فوالدی         

 

 

تا  ها در پی کمبود تقاضا و اضافه عرضه محصوالت فوالدی به پایان رسید آخرین هفته کاری بازار فوالد با روند کاهشی قیمت

 .این بازار سومین ماه از فصل بهار را بدون نشانه روشنی از تحریک تقاضا و رونق معامالت پشت سر بگذارد

رصد معامالت بازار مقاطع طویل فوالدی به ویژه میلگرد حکایت از کاهش معامالت و رکود  ,1خرداد  13در هفته منتهی به 

ین محصول با ثبات قیمت تقریبا رسمی و میل به کاهش و تخفیف به روزهای انتهای خردادماه داشت به طوری که بازار ا

 .صورت غیر رسمی روبه رو شد

گویند سیاست کلی فعاالن فوالدی در این روزها؛ کاهش نسبی موجودی از بیم کاهش قیمت8  اندرکاران بازار می دست

نسبی  کاهش که است … و ر8 فوالد خوزستان آهن و نیشابو های مرتب8 پرفشار و هفتگی فوالدسازان بزرگی مانند ذوب عرضه

 .دهد ها به عرضه محصوالت در داخل کشور را نشان می صادرات و میل بیشتر این شرکت

درصدی نسبت به مدت  13های بزرگ فوالدساز ایرانی با افت  بر پایه جدیدترین آمارها در ماه اردیبهشت صادرات شرکت

های  دهد. تحریم و رشد قیمت درصد افت را نشان می 31ماهه نیز  2در مجموع  هزار تن رسیده و 601مشابه سال قبل به 

رود. در این میان  ماه ناشی از رشد دالر از عوامل تمرکز فوالدسازان بر فروش داخلی به شمار می  فوالد داخلی در اردیبهشت

 .رسد رصدی مطلوب بنظر مید 1۰درصدی صادرات بلوم و فوالد کاوه با رشد  111وضعیت فوالد خراسان با جهش 

تن انواع فوالد رقم خورد.  ۰10هزار و  3,1تحوالت بازار آزاد فوالد در حالیست که در بورس کاالی ایران هفته گذشته معامله 

های مختلفی مانند شمش8 مقاطع تخت و طویل فوالدی عرضه شد که با تقاضای نزدیک  بر این اساس این میزان فوالد در گروه

 .درصد افزایش یافت 11تا  ,زار تنی روبه رو شد8 قیمت محصوالت نیز بین ه 1,1به 

ریال روی تابلو آورد که  3,,۰08را با قیمت پایه  C و B های دوشنبه هفته قبل این کارخانه ورق گرم فوالد مبارکه در عرضه

سه کارخانه فوالد کاوه جنوب  درصدی برای این محصوالت رخ داد. شمش بلوم نیز از سوی 11و  12به ترتیب رشد قیمت 

و  830 32ریال عرضه شد  128361کیش8 مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد و شرکت معدنی وصنعتی چادرملو با قیمت پایه 

هزار تن به فروش رسید. قیمت پایه  10درصدی به ترتیب برای شمش این سه فوالدساز رقم خورد و در حجم مجموع  31

 .داد درصدی را در مقایسه با هفته پیش از آن نشان می ,ریالی معادل  1,,2شمش در هفته گذشته افت 

کارخانه فوالد کاوه اروند8 فوالد آذربایجان و تولیدی فوالد سپید فراب کویر  1هفته قبل از سوی  A1 – 12تا  3۰سبد میلگرد 

ریال برای یک سبد دیگر از این  1181,۰ریال برای سه عرضه این سبد میلگرد و  ,16831پارت عرضه شد. قیمت  ۰در 

رو شدند. سبد میلگرد مخلوط و سبد میلگرد  عرضه با رشد قیمت روبه ۰درصد این  3۰تا  ,محصول بود که در نهایت بین 
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آهن8 فوالد روهینا جنوب8 پرشین فوالد آریا و مجتمع فوالد خراسان روی تابلو  های ذوب نیز از سوی کارخانه A1-3۰تا,2

درصد برای سبد میلگرد  3۰س کاال نقش بستند که بیشترین رشد قیمتی که برای این محصوالت به ثبت رسید8 معامالت بور

 118116ذوبی نیز به صورت سلف و با قیمت پایه  ,3تا  3۰ریال بود. در نهایت تیرآهن  ,16831روهینا جنوب و با قیمت پایه 

 .شددرصد رشد قیمت روبه رو  30ریال عرضه شد که با حدود 

مانده ایران به اروپا برای  رسد با توجه به فضای سیاسی کشور که متاثر از فرصت باقی به هر ترتیب در هفته پیش رو به نظر می

 فوالد  ای در اوضاع فعلی بازار های صادراتی فوالد شاهد تغییرات عمده تعیین سرنوشت برجام است و همچنین تداوم سیاست

 .ابتدایی ماه جدید محتمل است روزهای معمول و محدود ثبت8م نوسانات که هرچند نباشیم8

 آهن در بازارهای جهانی آخرین وضعیت فوالد و سنگ

دالر در هر تن سی اف آر ثبت شد  332ژوئن  ,3در چین سه شنبه  درصد 62 خلوص وارداتی آهن سنگ قیمت  در حالی که

دالر در هر  33۰.21چهارشنبه نیز مجددا قیمت آن باال رفت و دالر در هر تن نسبت به دوشنبه رشد قیمت داشت8  ,.1که 

ها حمایت کرده و البته محدودیت  های نهایی و تجار از قیمت کننده تن سی اف آر ثبت شد. به گزارش پلتس تقاضای مصرف

تر شده است؛  ین مثبتعرضه عامل اصلی رونق روزهای اخیر بازار است. از طرفی جو بازار با امیدواری به مذاکرات آمریکا و چ

در ژاپن طی هفته پیش رو ترامپ و ریاست جمهوری چین دیدار خواهند داشت.  20چرا که ظاهرا قبل از نشست گروه 

ها با  همچنین این روزها حمل سنگ آهن به چین رشد چندانی نداشته و موجودی بنادر رو به کاهش است و فروشنده

 .اند ها را باال نگه داشته قیمتبینی محدودیت عرضه جوالی و آگوست  پیش
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 محصوالت پتروشیمی

 

 

ها را شاهد هستیم ولی این  های محدودی از رشد قیمت بازار پلیمرها اگرچه از لحاظ حجم معامالت اندکی بهبود یافته و جرقه

رو شده است؛  اخیر روبهترین رکودهای خود در چند فصل  شرایط به معنی خروج از رکود نیست و این بازار با یکی از عمیق

 .فصل اخیر را شاهد هستیم اگرچه اوضاع به سمت بهبود متمایل شده است 1ترین اوضاع در  شاید بتوان گفت یکی از سخت

رو خواهد بود. نوسان قیمت دالر در کنار رشد  های واقعی احتماالً هفته جاری با اما و اگرهای سیاسی روبه بازار بیش از داده

نشده همگی شرایط را فراهم خواهد آورد که بازار  بینی امیدهای آتی از رخدادهای پیش و فت خام و همچنین بیمبهای جهانی ن

با نااطمینانی همراه خواهد شد این در حالی است که قیمت دالر نیمایی در مقایسه با هفته قبل افزایشی بوده و البته در 

رخ در برخی از بازارها شده است ولی در کل بازار جهانی محصوالت بازارهای جهانی رشد قیمت نفت خام باعث افزایش ن

های متناقض به این معنی است که بازار در هفته جاری شرایط مبهمی را تجربه  پتروشیمی میل به کاهش نرخ دارد. این داده

ان در این مورد اظهارنظر تو های پایه و با توجه به تجربیات پیشین نمی خواهد کرد که البته تا زمان اعالمی رسمی قیمت

رو خواهد بود ولی احتمال افزایش حجم معامالت و رونق نسبی بازار  ای روبه های پیچیده قاطعی داشت. در کل بازار با سیگنال

 .وجود دارد

ر درصد رشد به بیشترین حد از اواخر سال گذشته تاکنون رسید اگرچه د 1های پلیمرها در بورس کاال با بیش از  حجم عرضه

این هفته حجم معامالت مچینگ هم باال بودن یعنی رقم عرضه بیش از این ارقام است. همین داده به این معنی است که هم 

اند و همچنین به دلیل  ها در بازار داخلی شده اند و مجبور به رشد عرضه ها در بازارهای صادراتی خود چندان موفق نبوده شرکت

ها هستیم. البته افزایش هزینه حمل و نقل دریایی در کنار عدم اعتماد به  شاهد تجمیع عرضههای اخیر 8  عدم معامله در هفته

رو کرده است اگرچه این مشکل به تمامی گریدها مخصوصاً انواع جذاب آن باز  آینده این صنعت را با مشکل فروش روبه

درصد افزایش یابد. البته این  ۰۰مالت بیش از درصدی داشت تا حجم معا 11البته تقاضا هم در هفته گذشته رشد  .گردد نمی

هزار تنی در شرایط فعلی به معنای تداوم رکود است و برای  ۰1رشد اگرچه در نگاه اول جذاب است ولی حجم معامالتی 

هزار تنی حجم معامالت نیاز داریم اگرچه آینده مبهمی پیش روی بازار  30خروج از وضعیت فعلی برای هفته جاری به رشد 

 .قرار گرفته است

  

 :ای که گذشت برخی از مهمترین رخدادها در بازار پتروشیمی در هفته

 ها  های کاالیی با رشد نرخ و برخی دیگر با کاهش قیمت های پایه در هفته گذشته که برخی از گروه اعالم قیمت

 .مواجه شدند و در نهایت تأثیرگذاری چندانی را بر بازارها شاهد نبودیم
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  تن که بیشترین رقم از اواخر  1۰1.۰۰هزار و  1,درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کاال و ثبت رقم  1.2۰رشد

 .سال جاری تاکنون است

  تن که اگرچه باالترین رقم در  1.36,,هزار و  6۰درصدی میزان تقاضا در هفته گذشته و ثبت رقم  11.21افزایش

 .نداردهفته اخیر است ولی هنوز با انتظارات همخوانی  1

  1تن که باالترین رقم در  211هزار و  ۰1درصدی حجم معامالت پلیمرها در هفته گذشته و ثبت رقم  ۰۰.61رشد 

توان به بهبود بازار و خروج مستمر از رکود  هفته اخیر است و البته در صورت تداوم رشد حجم معامالت می

 .بین بود اگرچه بازار حال و روز خوبی ندارد خوش

 های ثبت شده در بورس کاال در هفته گذشته که این عدد به خوبی از رکود نسبی  درصد از عرضه 1۰.31 داد و ستد

 .دهد. این رقم درصد خوبی برای این بازار نیست در این بازار خبر می

  ن تن تقاضا در برابر هر تن عرضه پلیمرها در بورس کاال در هفته گذشته که برای سومین هفته پیاپی ای 6,,.0ثبت

تاکنون است که به معنی بدترین  11ها از اواخر سال  هفته بدترین نسبت تفاضا به عرضه 1است. این  3رقم کمتر از 

 .رود فصل اخیر به شمار می 1شرایط خرید در 

  ۰0۰هزار و  ,۰درصدی حجم عرضه محصوالت شیمیایی در بورس کاال در هفته گذشته و ثبت رقم  ۰.63رشد., 

های اخیر و یا  ها در هفته ای از تجمیع عرضه قم عرضه از اواخر سال گذشته تاکنون است که نشانهتن که باالترین ر

 .رود حتی مشکالت صادرات به شمار می

  درصدی حجم تقاضای محصوالت شیمیایی در بورس کاال در هفته گذشته که شاهد مهمی از بهبود این  ,16.1رشد

توان  تنی هفته گذشته به معنی خروج از رکود نسبی نیست ولی باز هم می ۰0,هزار و  2۰بازار است اگرچه تقاضای 

 .هفته اخیر بود 1به این داده به عنوان یک سیگنال مثبت نگریست. تقاضای هفته گذشته باالترین رقم در 

  و  هزار 23درصدی حجم معامله ترکیبات شیمیایی در هفته گذشته در بورس کاال و ثبت داد و ستد  ۰3.12افزایش

رود اگرچه هنوز به معنی خروج از رکود در این بازار مهم  هفته اخیر به شمار می 1تن که باالترین رقم در  ,,2

 .نیست

 زنی مشخصی را برای  توان گمانه های پایه جدید در هفته جاری آن هم در شرایطی که نمی انتظار برای اعالم قیمت

کننده این نرخ در نهایت آینده  های اداری محاسبه نار تمایل بخشهای متناقض در ک این هفته مطرح کرد زیرا داده

 .ها را تعیین خواهد کرد قیمت

  درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کاال در هفته گذشته که اگرچه رقم پایینی  ۰۰.10داد و ستد

 .است ولی به نسبت هفته قبل اندکی بهبود داشته است
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 بر حسب دالر-بشکه نفت خام آمریکا در یک ماه گذشتهروند قیمتی هر 
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