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 شاخص
 درصد تغییر میزان تغییر 81/80/8930 80/80/8930 

 2 40,,40 990,422 942,902 کل

 , 2,290 00,444 09,222 هم وزن

 0 22 9,002 ,9,20 آیفکس

 

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت
 درصد تغییر میزان تغییر 81/80/8930 80/80/8930 

 93 93030 03898 83790 بورس

 99 318 03888 83883 فرابورس

 93 83089 883898 93807 جمع

 

 

 ارزش معامالت)میلیارد تومان(
 درصد تغییر میزان تغییر 81/80/8930 80/80/8930 

 91 108 03809 83833 بورس

 07 800 000 938 فرابورس

 90 780 03381 03839 جمع
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 اخبار بازار بورس اوراق بهادار:

 

 .بازار در هفته گذشته روند صعودی پرقدرتی داشت وعمده گروه ها و نمادهای رشد قابل قبولی را تجربه نمودند

لمس در گروه فراورده های نفتی در این هفته شاهد معامالتی مثبت بودیم و اکثر نمادهای گروه سقف های قبلی خود را نیز 

 .کردند. شپنا, شبندر, شتران شبریز و شاوان از نمادهای مورد توجه گروه بودند و شپاس نیز روند مناسبی را پشت سر گذاشت

 

ریالی به کار خود پایان دادند.  0244در فلزی ها نیز معامالت نمادهای کوچکتر مثبت بود و فملی و فوالد در سطح باالتر از 

 .فخاس, فاسمین, فراور, زنگان, میدکو از نمادهای مورد توجه بازار بودندفسرب, فایرا, فپنتا, فجر, 

 

 .در معدنی ها نیز وضعیت همسو با روند کلی بازار مثبت بود و کدما, کاما و کمنگنز و کروی از نمادهای مورد توجه بازار بودند

 

د و دو نماد وتجارت و وبصادر با روندی نوسانی همراه در گروه بانک نماد وبملت, وپارس, وسینا از نمادهای مورد توجه بازار بودن

 .شدند

 

 .در انبوه سازها معامالت مناسبی در جریان بود و نمادهای وساخت, کرمان از نمادهای مورد توجه بازار بودند

 

پس از رشد  در گروه سیمان نیز نمادهای سفارس, سخوز, سپاها همچنان مورد توجه بودند و این هفته روند رشد نماد ستران

 .خیره کننده با توقف همراه شد
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در گروه خودرو و قطعه ساز معامالت در ابتدای هفته با افزایش تقاضا همراه شد و در هفته نمادهای خساپا, خزامیا, خودرو و 

 .خپارس مورد توجه بودند

 

نمادهای پارسان, فارس, شاراک روند در گروه محصوالت شیمیایی معامالت در نمادهای کوچکتر بهتر بود و در ابتدای هفته 

خوبی داشتند و نمادهای اوره ساز به خصوص کرماشا نیز مورد توجه بودند. جم نماد کمتر رشد کرده گروه نیز با رشد قیمتی 

 .مواجه شد

 

 .تومان نزدیک شد 244در گروه خدمات فنی و مهندسی رمپنا با روندی پرقدرت به 

 

 .ند مثبت بوددر گروه محصوالت غذایی نیز رو

 

 .در محصوالت دارویی همچنان روند گروه مثبت است

 

در گروه محصوالت کانی غیر فلزی پایان هفته روند مثبتی را شاهد بودیم و در نمادهای کاذر و کهمدا و کسرام و کپشیر روند 

 .معامالت مثبت بود

 

 .د مثبتی را شاهد بودیمدر گروه الستیک و پالستیک, ماشین آالت برقی, کاشی و سرامیک نیز رون

 

واحدی روبرو شد. ادامه اقبال بازار به گروه ها  4,444در پایان هفته شاخص کل متاثر از رشد گروه های بزرگ با رشد حدود 

 .و نمادهای بزرگ ادامه رشد قیمت را در پی داشت
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 اخبار بورس کاال:

 محصوالت فوالدی         

 

 

معامالت ورق فوالد مبارکه در بورس کاالی ایران ابطال شد. این موضوع مهمترین خبر بازار فوالد در  برای دومین هفته متوالی

های متفاوتی را از سوی فعاالن بازار در خصوص نحوه عرضه ورق در بورس کاال در پی  هفته گذشته بود که اعتراضات و تحلیل

 .داشت

تن  0044و  2244د مبارکه برای دومین هفته کاری پی در پی با عرضه ماه فوال اردیبهشت 42در هفته معامالتی منتهی به 

ریال بود که افزایش چند  22,224رقم  C و B در معامالت تاالر صنعتی حضور یافت. قیمت پایه ورق گرم C و B ورق گرم

معامله را بعد از ثبت شدن  درصد افزایش داد و ناظر بازار 22برابری تقاضا در مقایسه با حجم عرضه, میانگین قیمت را حدود 

 .روی تابلو ابطال کرد

ماه موجب شد تا واحدهای تولیدی لوله و پروفیل از خرید مواد اولیه خود  اردیبهشت 2عدم تایید معامالت ورق در روز دوشنبه 

اما واحدهای باز بمانند. در همین حال در شرایطی که هیچگونه معامله جدیدی در بورس کاال برای ورق گرم صورت نگرفت 

کنند قیمت عرضه تولیدات خود را با قیمت پایانی معامالت  لوله و پروفیل که از موجودی قبلی خود اقدام به تولید محصول می

 .مطابقت دادند که در نوع خود یک شوک به بازار این محصول و ورق بود -شد در صورتی که تایید می-ورق 

های بعدی این محصول در بورس کاال  ر موجب شده فعاالن بازار با نگرانی به عرضهتایید نشدن معامالت ورق طی دو هفته اخی

های بعدی به مراتب افزایش خواهد یافت به هر میزان نیز که فوالد  ها ضمن آنکه عطش تقاضا برای عرضه بنگرند. به اعتقاد آن

فزایش دهد اما تکافوی تقاضاها را نخواهد کرد و های خود را تداوم بخشیده و بعضا ا مبارکه تحت فشار نهادهای نظارتی عرضه

 .بر همین اساس تا مدتی بازار ورق گرم و سرد داخلی ملتهب و پرتقاضا باقی خواهد ماند

ها حکایت از آن دارد کمیته تنظیم بازار وزارت صمت در روزهای آتی به منظور بررسی روند  در همین حال آخرین شنیده

هایی به منظور  لزوم اصالح آن تشکیل جلسه خواهد داد و فوالد مبارکه نیز در حال بررسی روش تعیین قیمت پایه و در صورت

 .های بازار است ثبات بیشتر قیمت

برابری در  0تن انواع فوالد در بورس کاالی ایران بودیم که تقاضای  294,,44در مجموع هفته گذشته شاهد روی تابلو رفتن 

های پایه نیز در محصوالتی که معامالت آنها نهایی شد  الد صف کشید. بر همین اساس قیمتهای فو برابر این حجم از عرضه

 .درصد افزایش یافت 90تا  49بین 

هزار تنی را  22هزار تن, تقاضای  24ریالی و عرضه  ,,22,4فوالد خوزستان با قیمت پایه  2SP(424*424شمش بلوم )

 .درصد رشد کرد 90ل تا شاهد بود که در نتیجه قیمت پایانی این محصو
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هزار تن عرضه شدند, افزایش  44و  ,شمش آهن و فوالد ارفع و مجتمع فوالد خراسان نیز که با همین قیمت پایه در حجم 

درصد افزایش قیمت پایانی  42درصدی را تجربه کردند و در نهایت در این گروه شمش فوالد کاوه جنوب کیش با  94قیمت 

 .وخته شدهزار تن فر 44در حجم 

آهن, فوالد آذربایجان و  هایی مانند فوالد عتیق آذر سهند, ذوب از سوی دیگر انواع مقاطع ساختمانی که از طرف کارخانه

درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. از  94تا  40تولیدی فوالد سپید فراب کویر عرضه شدند به دلیل مازاد تقاضا بین 

 90و  99و  94, سبد تیرآهن A2 – 29تا  40توان به سبد میلگرد مخلوط, سبد میلگرد  یشده در این گروه م محصوالت عرضه

 .و سبد مخلوط اشاره کرد

به هر ترتیب هفته گذشته همسو با التهاب دوباره بازار ارز و سکه و انتشار اخبار متفاوت از کاهش درآمدهای نفتی کشور برخی 

را به کاالهای بادوام مانند فوالد تبدیل کنند تا از افت ارزش ریال مصون بمانند. اما گذاران ترجیح دادند تا سرمایه خود  سرمایه

ای و روند نزولی  های اجاره ای که باید به آن توجه داشت اینکه خواه نا خواه با توجه به محدودیت صادرات توسط کارت نکته

ر, این هیجانات زودگذر با افزایش عرضه کنترل خواهد صادرات فوالد از یک سو و کاهش مصرف سرانه فوالد ایران از سوی دیگ

ها دیگر موضوعی است که خریداران باید در معامالت این روزهای خود مد نظر  شد. سیاست دولت نیز در بحث کنترل قیمت

 .قرار دهند

 آهن و فوالد در بازارهای جهانی آخرین وضعیت سنگ

آر چین رسیده  اف دالر در هر تن سی 20بیش از یک دالری به باالتر از آهن وارداتی در چین با افزایش  آخرین قیمت سنگ

دالر در هر تن ثبت شد. به گزارش پلتس, فعاالن بازار  22است. قرارداد سواپ ماه مه نیز با رشد نزدیک به دو دالری, بیش از 

آهن در بنادر  سود فروش مجدد سنگمعتقدند علت رشد قیمت, پایین آمدن موجودی بنادر و افزایش تقاضاست. بهبود حاشیه 

آهن خلوص پایین در بنادر چین  چین موجب شده تجار تمایل بیشتری به خرید نشان دهند. در حال حاضر قیمت سنگ

 .تر دارد های پایین تری نسبت به خلوص آهن خلوص متوسط رفته زیرا قیمت مناسب باالست و ظاهرا تقاضا به سمت سنگ

ها در  گذاری ای ورلد استیل داینامیک امریکا بر این باور است که با توجه به افزایش سرمایه رهدر همین حال موسسه مشاو

از  9442رود تولید فوالد این کشور سال  های محرک اقتصادی دولت چین است, انتظار می های ثابت که وابسته به بسته دارایی

 .های قبلی باالتر باشد بینی پیش

 22,درصد نسبت به برآورد قبلی که  4922ها  برآورد خود را برای تولید فوالد امسال چینی به گزارش پلتس, این موسسه

میلیون تن فوالد تولید کرده  ,29نیز حدود  ,944میلیون تن رسانده است. چین سال  222میلیون تن بود باال برده و به 

تر شدن میزان عرضه  آهن با طبیعی یمت سنگهای خود اظهار کرده شاخص ق بینی است. همچنین این موسسه در آخرین پیش

 .دالر افت قیمت داشته باشد 94آهن نیز تا  دالر در هر تن افت قیمت را تجربه کند و پرمیوم گندله سنگ 24آن, تا 

کشور عضو منتشر کرده است در سه  02همچنین بر اساس آخرین گزارشی که انجمن جهانی فوالد از روند تولید فوالد در 

میلیون تن ثبت شده است در حالی که مدت  000244درصد رشد داشته و  022تولید فوالد به میزان  9442ست سال ماهه نخ

 .میلیون تن بود 092240مشابه سال قبل این رقم 
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 محصوالت پتروشیمی

 

 

 

بازارهای کاالیی حکایت دارد ولی  نزدیکی به ماه رمضان به صورت کلی از احتمال کاهش تقاضا و افت قیمت ها در بسیاری از

های قبل از یک رونق نسبی هم برخوردار  برای سال جاری شاهد هستیم که رونق تولید ادامه داشته و حتی به نسبت سال

 .تواند به عنوان یک حامی مهم از بازار محصوالت پتروشیمی ایفای نقش کند است. این وضعیت می

گیرند. این  های موجود با رقابت و گستردگی مطلوبی مورد معامله قرار می است و عرضهوضعیت کلی در بازار پلیمرها مساعد 

ها نیز متمایل شده است یعنی به  کند که جریان غالب در بازار به سمت رشد قیمت در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می

یه در بورس هم وجود دارد و این روند عمومی های پا جذابیت خرید از بورس کاال می افزاید. البته احتمال اعالم افزایشی قیمت

را به سمت رونق معامالت هدایت خواهد کرد. البته برای ماه رمضان اغلب افراد انتظار دارند که حجم معامالت و جذابیت تولید 

به رشد این  های اصلی در بازار پلیمرها از روند رو و میل به خرید کاهش یابد ولی امسال وضعیت اندکی متفاوتی است. داده

کند و آن  بازار و صنعت حکایت دارد که به دالیل آن هم اشاره کردیم ولی یک سیگنال جانبی دیگر هم از بازار حمایت می

 .دستی و یا همان شرایط بازار در حوزه محصوالت شیمیایی است وضعیت تولید در صنایع میان
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کرده است و شاهد رونق نسبی معامالت و حتی التهاب خرید  بازار محصوالت شیمیایی در هفته گذشته به سمت بهبود حرکت

دهد که اوضاع واقعی در حوزه محصوالت پتروشیمی خوب است و تاکنون  در چند گرید خاص بودیم. این سیگنال نشان می

ه مورد بررسی قرار های آیند نزدیکی به ماه رمضان تأثیر چندانی بر کلیت بازار بر جای نگذاشته اگرچه این روند باز هم در هفته

 .توان گفت که امسال حتی ماه رمضان خوبی را هم در بازار پلیمرها شاهد خواهیم بود اکنون می گیرد. از هم می

  

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

 ای  توان در اواخر هفته ها را می قیمت افزایش شکننده بهای پلیمرها در بازار داخلی در هفته گذشته اگرچه اوج رشد

 .که گذشت مورد ارزیابی قرار داد

 نشینی محدود حجم عرضه پلیمرها در بورس کاال در هفته قبل و توجه به عرضه گریدهایی که با جذابیت  عقب

 .رو هستند که در نهایت به سرکوب تقاضا در بورس کاال منجر شد کمتری در بازار روبه

  تن که به نسبت شرایط موجود در  4هزار و  22حجم عرضه پلیمرها در بورس کاال و ثبت رقم درصدی  922کاهش

 .های بیشتری نیاز دارد بازار چندان هم متعادل نیست و بازار به عرضه

  ها  درصدی تقاضای پلیمرها در هفته گذشته اگرچه این عدم تغییر در کنار کاهش حجم عرضه 4242افزایش ناچیز

که بازار به دلیل عدم وجود عرضه بوده که رشد جدی تقاضا نداشته است و التهاب کلی هنوز در تار و دهد  نشان می

 .پود بازار نهفته است

  دهد عدم  تن که نشان می ,4229هزار و  29درصدی حجم معامله پلیمرها در بورس کاال و ثبت رقم  ,,42کاهش

 .رضه شده دلیل عدم ثبت معامالت بوده استتوجهی بازار به کاالهای ع جذابیت عرضه گریدها و کم

  درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کاال که به نسبت هفته قبل از آن اندکی رشد داشته و  22222داد و ستد

 .دهد هنوز هم خریداران به شدت به سمت خرید متمایل هستند نشان می

  دهد که  سبت هفته قبل افزایش یافته و نشان میها در بورس کاال که به ن برابری تقاضا در برابر عرضه 4200ثبت

 .رود تالش برای خرید و ثبت تقاضا در بورس کاال افزایش یافته و البته این رقم هم عدد بزرگی برای بازار به شمار می

 ها در طول هفته گذشته اگرچه این روند در اواخر هفته قبل شدت گرفت و در  های مهمی از رشد قیمت ثبت جرقه

 .ها به پایان رسید هفته گذشته با جریان افزایشی قیمتنهایت 

 های پایه جدید در هفته جاری اگرچه میل به رشد نرخ در سامانه نیما مشاهده شده و  انتظار برای اعالم قیمت

های پایه وجود دارد اگرچه جریان قیمتی در بازارهای جهانی برای برخی گریدهای خاص  احتمال رشد قیمت

 .استکاهشی هم شده 

 های کاالیی است ولی در کل  گیر مهمی برای برخی از گروه فرارسیدن ماه رمضان در هفته جاری که خود سرعت

 .تواند از جریان غالب قیمتی در بازار یا همان میل به رشد نرخ ممانعت کند نمی

  22922هزار و  02درصدی حجم عرضه محصوالت شیمیایی در بورس کاال در هفته قبل و و ثبت رقم  42200رشد 

 .تن که بیشترین رقم ثبت شده از اواخر سال گذشته تاکنون است

  ها به معنی کاهش  درصدی حجم تقاضای ترکیبات شیمیایی در بورس کاال که در کنار رشد عرضه ,4422کاهش

 .شود التهاب خرید و آرامش بیشتر در بازار است اگرچه هنوز هم التهاب در بازار این گروه کاالیی دیده می

  تن که بیشترین  ,02هزار و  24درصدی حجم معامله محصوالت شیمیایی در هفته گذشته و ثبت رقم  0242رشد

 .رقم معامالتی از اواسط اسفندماه سال گذشته تاکنون است
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  های محصوالت شیمیایی در هفته گذشته که اگرچه به نسبت هفته قبل اندکی  درصد از عرضه 02200داد و ستد

دستی  ها و تقویت حجم معامالت از روزهای خوب تولید در صنایع میان شته ولی با توجه به رشد عرضهکاهش دا

 .محصوالت پتروشیمی حکایت دارد

  دورنمای تقویت تولید در صنایع تکمیلی که از مسیر حجم معامالت محصوالت شیمیایی و یا التهاب خرید در بازار

 .پلیمرها قابل رهگیری است
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