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 شاخص
 درصد تغییر میزان تغییر 03/7917903 03/7918931 

 0- /3,33- 316,383 317,303 کل

 6 3,333 73,303 6//,70 هم وزن

 3 /8 3,773 3,716 آیفکس

  

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت
 درصد تغییر میزان تغییر 03/7917903 03/7918931 

 03- 3/0- 3,136 3,363 بورس

 31- 631- 0,160 0,6/0 فرابورس

 31- 0,160- 6,1/3 3,033 جمع

 

 

 ارزش معامالت)میلیارد تومان(
 درصد تغییر میزان تغییر 03/7917903 03/7918931 

 30- /36- 0,331 /0,33 بورس

 33- 338- 318 36/ فرابورس

 33- 383- 38/,0 3,313 جمع

 



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (90/38/9018لغایت  03/30/9018ش هفتگی بازار)گزار        

2 
 

 اخبار بازار بورس اوراق بهادار:

 

 

بازار در آبان ماه نیز همچون مهر ماه روند نزولی را در پیش گرفت اما بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که شاخص کل و 

 روند صعودی را در پیش بگیرد. ارزش بازار به سطوح حمایتی مناسبی برخورد کرده اند و باید

از سویی همچنان هیجان زدگی در معامالت به طور محسوسی مشاهده می گردد که نشان از ورود تازه واردان بورس را می 

 دهد.

 اما در گروه های بورسی :

در گروه بانکی که بسیاری امید به افزایش سرمایه بانکها بسته بودند با صدور نامه ای مبنی بر مخالفت بانک مرکزی بر افزایش 

از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها، روند معامالت بانکی ها را منفی نمود و بسیاری صف فروش را تجربه نمودند  سرمایه

دذرصدی بانک ملت روانه کدال گردیده است که باید به تماشا نشست که اقبال بازار را به  061لکن گزارش افزایش سرمایه 

 خود جلب می نماید.؟

ه این روزها مانند بانکی ها صحبت از تجدید ارزیابی آنها می باشد معامالت رو به صعود داشته لکن سر در گروه خودرویی نیز ک

 درگمی سهامداران در معامالت در این گروه نیز مشهود می باشد.

شاخص این  شیب بسیار مالیم رو به پایین معامله شده اند امابا  همچون فوالد در گروه فلزی و کانی ها نیز اکثیریت سهام ها

 گروه نیز در سطح حمایت مهمی قرار گرفته اند.

به طور کلی می توان انتظار داشت که بازار پس از اصالحی که انجام داد هفته پیش رو را با روندی مثبت آغاز نماید وپس از 

بازار در سال جاری  تعیین تکلیف نحوه افزایش سرمایه ها روند مثبت مناسبی را ببیند اما باید توجه داشت که حرکت دوم

قطعا حساب شده می باشد و تمام بازار مستعد رشد همگانی نخواهد بود لذا در چیدمان سبد می بایست با وسواس بیشتری 

 اقدام نمود.
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 اخبار بورس کاال:

 محصوالت فوالدی         

 

 

 

مقاطع ساختمانی در این بازار با لیدری   قیمت ای نیمه تعطیل را پشت سر گذاشت، اما در حالی که بازار معامالت فوالد هفته

تیرآهن ذوبی بر مدار صعود قرار داشت و در بورس کاالی ایران نیز محصول تیرآهن کماکان بیشترین رشد قیمت را از آن خود 

 .کرد

با توجه به  شنبه به طور رسمی تعطیل بود و ماه و در شرایطی که روزهای یکشنبه و سه آبان 01در هفته کاری منتهی به 

ای سرد و ساکت را تجربه کند اما برخالف  رفت بازار فوالد هفته ها در سطح کشور و کاهش دما انتظار می گستردگی بارندگی

درصد  22ها قرار داشت و سبد تیرآهن ذوبی با  انتظارات، مقاطع ساختمانی اعم از تیرآهن و میلگرد روی موج مثبت قیمت

 .د بورس کاال شدرشد قیمت صدرنشین رینگ فوال

اندرکاران بازار در خصوص علل این مساله  های زیادی از سوی دست ها در بازار تیرآهن حرف و حدیث با روند صعودی قیمت

های مونوپول توزیع خروجی بورس کاال و عرضه قطره چکانی را عامل این  کننده با کانال بیان شد. گروهی همدستی عرضه

توجهی به تامین  های صادراتی و کم کننده در حوزه ر نیز کمبود مواد اولیه و افزایش فعالیت عرضهدانند. گروهی دیگ وضعیت می

شناسند. این در حالیست که گروهی نیز تمرکز در تولید ریل ملی و به تبع آن کاهش   نیاز بازار داخلی را عامل این التهاب می

اند. گروهی هم ترکیبی از این شایعات را از جمله  ی این مشکل دانستهتوان تولیدکننده در حوزه تیرآهن را از جمله دالیل اصل

 .کنند تومانی تیرآهن در بازار داخلی عنوان می 611عوامل اصلی افزایش قیمت 

به هرترتیب چه این شایعات صحت داشته باشند و یا عوامل دیگری در رشد اخیر قیمت تیرآهن دخیل باشند واقعیت آن است 

اخیر شاهد اثرگذاری این موضوع بر بازار میلگرد نیز هستیم و حوزه میلگرد بر اثر افزایش قیمت تیرآهن  های که طی هفته

 .تحت تاثیر قرار گرفته و با رشد مواجه شده است

ید گویند با توجه به عدم تغییر در حجم مصرف داخلی فوالد و از آنجا که بازارها با یکدیگر همبستگی دارند، شا فعاالن بازار می

ای است که احتمال رخداد آن چندان دور از ذهن  در روزهای آتی باید انتظار افزایش قیمت شمش را نیز داشت و این فرضیه

 .نیست

آالت روی تابلو رفت که این میزان عرضه  انواع آهن 45,،45هفته گذشته در بورس کاالی ایران نیز در گروه محصوالت فوالدی 

 55،145درصد افزایش قیمت پایانی و فروش به قیمت هر کیلو  22رو شد. سبدتیرآهن ذوبی با  تنی روبه 001،012با تقاضای 

ریال عرضه  16،412که با قیمت پایه  00تا  05ریال صدرنشین افزایش قیمت در رینگ فوالد قرار داشت. پس از آن تیرآهن 
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و فوالد ارفع و فوالد سیرجان ایرانیان شمش را درصدی در قیمت نهایی فروش را تجربه کرد. هفته پیش آهن  21شد افزایش 

درصد افزایش قیمت را در پی اضافه  00ریال عرضه کردند که این دو محصول نیز  ,,10،1ای نقد و با قیمت  در قالب معامله

 .تقاضای شکل گرفته روی معامله این دو محصول شاهد بودند

ع فوالد صنعت بناب، صبا فوالد زاگرس و فوالد آذربایجان نیز هفته قبل آهن، فوالد کاوه اروند، مجتم فوالدسازانی همچون ذوب

درصد افزایش قیمت  5انواع سبد میلگردهای نقدی و سلف در تاالر صنعتی بورس کاالی ایران عرضه کردند که تا حداکثر 

 .ها به ثبت رسید برای این عرضه

 آهن در بازارهای جهانی آخرین وضعیت فوالد و سنگ

درصد با توجه به کمبود نقدینگی بازار کمی  62آهن خلوص  ته قبل آخرین شاخص قیمت موسسه پلتس برای سنگاواخر هف

دالر  01.04دالر افت داشته و به  0.6دالر در هر تن سی اف آر ثبت شده است. قرارداد سواپ نوامبر نیز  04.41افت داشته و

حمل نوامبر هنوز پایین و تقاضای خریداران نهایی ضعیف است. از های  در هر تن سی اف آر رسید. تمایل به خرید محموله

شود. ظاهرا کسی حاضر به خرید نیست مگر این که تخفیف زیادی دریافت  های نقدی در بازار زیاد دیده می طرفی محموله

مید به افزایش تولید و هایی از بهبود تقاضا نمایان شده از جمله ا کند. به گزارش پلتس اما برخی معتقدند در بازار نشانه

 .تر محصوالت فوالدی موجودی پایین

مدت زیادی است خریدهای تناژ باال برای تکمیل موجودی انبارها در بازار دیده نشده از این رو باید خریدها باال برود و از بازار 

 .خواهد خوردنقدی حمایت کند. به نظر فعاالن بازار برای حمل دسامبر به زودی در بازار خریدهایی رقم 

تر شده و  با کاهش خریدها ارزان CIS آی اس حاکی از آن است مفتول صادراتی در این میان آخرین خبرها از بازار مقاطع سی

دالر در هر تن فوب دریای سیاه رسیده است. این در حالیست که کاهش  512تا  511دالر به  551تا  514محصول روسیه از 

دالر هر تن فوب است. به  554تا  551یل به خرید بین مشتریان نکرده است. مفتول اوکراین نیز قیمت نیز کمکی به بهبود تما

تا  141دالر هر تن فوب است در حالی که یک هفته قبل  504تا  514گزارش متال بولتن میلگرد صادراتی سی آی اس هم 

 .دالر بود 514

 

 محصوالت پتروشیمی

 

 

 

های اخیر کاهشی بوده است تا  ترکیبات شیمیایی در بورس کاال در هفته گذشته و همچنین هفتهحجم داد و ستد پلیمرها و 

تعطیل  البته نیمه .های اخیر هشدار بازگشت رکود را مطرح کرده است توان گفت رفتار معامالتی بازار در هفته جایی که می
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اوضاع داد و ستد پلیمرها رو به وخامت بیشتری گذاشته کند ولی  گرد معامالت را توجیه می بودن هفته گذشته تا حدودی عقب

 .است

پذیر است ولی واقعیت آن است که روند نزولی حجم  تعطیل سپری شده ، کاهش حجم معامالت توجیه البته در هفته نیمه

رکود این چند گونه که در نمودارها مشخص است چند هفته پیش آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است ولی دره  معامالت همان

توان در هفته گذشته برای بازار پلیمرها جستجو کرد. این مطلب روزهای سختی را پیش روی بازار ترسیم کرده  هفته را می

ها حکایت از آن دارد  توان برای هفته پیش رو رفتار معامالتی مشخصی را ترسیم کرد. شنیده هم در شرایطی که نمی است آن

های خریدار که تاکنون اسناد مالیاتی مورد نیاز را به  از بورس کاال بیشتر شده و برخی از شرکت ها برای خرید گیری که سخت

یاب  اند با اعمال محدودیت در مسیر خرید از طریق تغییر و یا توقف در سهمیه خرید بهین صورت جامع و کامل ارائه نکرده

تغییر داده و آن را  راهای بعد  حجم تقاضای هفته جاری و یا هفته تواند اند. این نکته را باید جدی گرفت زیرا می رو شده روبه

های دیگر هم برخوردار است و  محدود کند که در نهایت به زیان بازار پلیمرها تمام خواهد شد. البته این رخداد از ویژگی

اند در نهایت مجبور  رو شده بههایی که با محدودیت رو ترین آن کاهش تزریق کاال از بورس به بازار خواهد بود. شرکت ساده

خواهند شد تا نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند آن هم در شرایطی که هم موجودی انبارها در حال کاهش است و هم کاالی 

 ها را در بر دارد ولی در ابتدا باید منتتظر شود. خروجی این موارد پتانسیل رشد قیمت پرحجمی از بورس به بازار تزریق نمی

های پایه برای هفته جاری در چه سطوحی اعالم خواهد شد تا بتوان با دانستن این فاکتور مهم نبست به  ماند و دید که قیمت

هاست که شاهد هستیم ولی در شرایطی که امکان  ها اظهارنظر کرد. البته مقاومت بازار در برابر افت نرخ را هفته دورنمای قیمت

 .های رشد قیمتی بیشتر خواهد شد ده است ، امکان جرقههای جدیدی ایجاد ش بازارسازی

رو نبوده و حجم معامالت در سطوحی نبود که بتوان از  های بورس کاال نیز در دو هفته اخیر با رونق چندانی روبه بازار شیمیایی

رود هم رکود را به خوبی  می ها که اغلب مکمل بازار پلیمرها به شمار آن به عنوان یک سیگنال حمایتی یاد کرد. بازار شیمیایی

دهد که روزهای سخت بازار تنها مختص پلیمرها نیست. اگر این بازار در یکی دو هفته آینده وارد فاز  حس کرده و نشان می

 .بهبود نشود اوضاع رو به وخامت خواهد گذاشت

  

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

  معامالت پلیمرها در بورس کاال آن هم به سطوحی که به معنی بازگشت رکود به بازار در یک هفته کاهش حجم

 .تعطیل است نیمه

 مرسوم هفته گذشته به کمترین رقم در   های اخیر که موجب شد تا حجم عرضه ها در هفته افت مستمر حجم عرضه

درصدی را به نسبت هفته قبل از آن  15.,فت تن ثبت شد که ا 6,.,01هزار و  6,هفته اخیر برسد و عرضه  01

 .دهد نشان می

  تن که  022.06هزار و  45درصدی حجم تقاضای پلیمرها در بورس کاال در هفته قبل و ثبت رقم  04.65کاهش

 .هفته اخیر بود 4کمترین رقم در 

  بیشترین افت هفتگی  تعطیل که درصدی حجم داد و ستد پلیمرها در هفته گذشته برای یک هفته نیمه 04.01افت

 .هفته اخیر بود 1در 

  هم در  هفته اخیر آن 4تنی پلیمرها در هفته قبل که کمترین حجم معامله در  6,5.06هزار و  54ثبت داد و ستد

ماهه  شرایطی که حجم معامله هفته گذشته هم از متوسط معامالت هفتگی سال قبل و هم از متوسط هفتگی شش

 .رود ه معنی ورود بازار به یک فاز رکود به شمار میاول امسال کمتر است که ب
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  کیلوگرم تقاضا برای هر  21,های کل در هفته گذشته که به معنی ثبت  برابری تقاضا در برابر عرضه 2,.1ثبت رقم

هفته  0ها در  ترین نسبت تقاضا به عرضه دهد از این مسیر خاص ، بازار پلیمرها در پایین تن عرضه است که نشان می

 .اخیر است

 

 

  های ثبت شده در هفته گذشته در بورس کاال که اگرچه در کمترین رقم ثبت شده در  درصدی عرضه 61داد و ستد

دهد این بازار از  درصد هم کمتر است و نشان می ,.,6ماه ابتدایی سال جاری یعنی  هفته بوده اما از متوسط شش ,

 .این مسیر هم در رکود قرار دارد

 ها در بازار آزاد در شرایطی که مقاومت در برابر افت نرخ افزایش یافته و البته بازار برای  اهشی قیمتتداوم جریان ک

هم در شرایطی که بعد از دو هفته ،  های پایه برای هفته جاری نیاز دارد آن ادامه مسیر خود به اعالم قیمت

 .واهد شدهای جهانی محاسبه خ های پایه با احتساب دالر نیمایی و قیمت قیمت

  هزار  54درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کاال در هفته قبل که موجب شد این رقم به  2.2کاهش

 .هفته اخیر است ,تن برسد که کمترین رقم ثبت شده در  ,.211و 

  رقم تن که کمترین  612هزار و  20درصدی حجم تقاضای محصوالت شیمیایی در بورس کاال و ثبت رقم  5.40افت

 .هفته اخیر بود 00در 

  کاهش ناچیر حجم داد و ستد ترکیبات شیمیایی در بورس کاال به نسبت هفته قبل از آن که البته موجب شد این

 .هفته اخیر برسد 0حجم به کمترین رقم در 

  رقم درصدی عرضه محصوالت شیمیایی که اگرچه به نسبت هفته قبل اندکی بهتر بود ولی باز هم  54.0داد و ستد

 .رود جذابی به شمار نمی

 

دالر برحسب –روند قمیتی یک ماه اخیر هر بشکه نفت خام آمریکا   
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