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 شاخص
 درصد تغییر میزان تغییر 31/49/8931 31/49/8931 

 1 /2,31 331,322 381,882 کل

 8 /3,38 13,1/8 33/,/1 هم وزن

 8 333 1,131 1,3/3 آیفکس

 

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت
 درصد تغییر میزان تغییر 31/49/8931 31/49/8931 

 33 1/8 33/,1 3,132 بورس

 14 /83 3,111 3,341 فرابورس

 33 488 8,182 1,4/1 جمع

 

 

 ارزش معامالت)میلیارد تومان(
 درصد تغییر میزان تغییر 31/49/8931 31/49/8931 

 /3- /31- 1// 3,331 بورس

 38 3/3 //4 //1 فرابورس

 2- /33- 3,2/1 33/,3 جمع
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 اخبار بازار بورس اوراق بهادار:

 

بودیم و در بازار در هفته گذشته با روندی منفی آغاز شد و مجددا با گذشت و دو روز ابتدایی هفته شاهد بهبود نسبی روند 

 .نهایت با فضایی نوسانی به کار خود پایان داد

 

در گروه فراورده های نفتی روند معامالت کم رمق بود. شبندر، شتران، شپنا، شبریز و شراز و شاوان با روندی نوسانی و 

 .اصالحی داد و ستد شدند و شنفت، شسپا و روند بهتری داشتند

 

ذوب، فملی و فوالد و فاسمین روندی اصالحی داشت و فایرا، فپنتل، فجر، از نمادهای  در فلزی ها نیز در این هفته معامالت

 .مورد توجه بودند و البته روند کلی گروه این هفته نیز با اصالح مواجه بود

 

ه در در معدنی ها نیز وضعیت همسو با روند کلی گروه های بزرگ نوسانی بود و کچاد و کبافق و کبافق از نمادهای مورد توج

 .گروه بودند

 

در گروه بانک نماد دی و وملل روندی مثبت را پشت سر گذاشت. وبملت پس از شفاف سازی همچنان با وقفه ایی طوالنی 

 .همراه است و وتجارت، وبصادر نیز همچنان با نوسان محدود مواجهند

 

 .باغ و وآذر از نمادهای مورد توجه بودنددر انبوه سازها روند کلی نوسانی بود و تک نمادها مورد توه بودند. ثعمرا، ث

 

در گروه سیمان نیز روند معامالت اصالحی آغاز شد و در ادامه با رشد تک نمادها از جمله سنیر و سبزوا از نمادها مورد توجه 

 .بودند

 



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (33/40/6318لغایت  61/40/6318ش هفتگی بازار)گزار        

3 
 

 

 

شتند و بترانس نیز با در گروه دستگاه ها و ماشین آالت برقی، معامالت منفی بود و نمادهای بموتو، بسوییچ روندی مثبت دا

 .روندی اصالحی کم رمق روبرو بود

 

ف خرید به صدر گروه خودرو و قطعه ساز معامالت متعادل آغاز شد و خودرو خساپا این هفته را با نوسان منفی آغاز کردند و با 

 .بودندپایان رساندند. قطعه سازها نیز روند مناسبی داشند وتک نمادهایی مانند خشرق، خمهر مورد توجه 

 

در گروه محصوالت شیمیایی وضعیت معامالت در نمادهای بزرگتر مانند فارس، شاراک، شخارک، وپترو، مارون نوسانی بود و 

شپترو، ساینا، شکربن، پاکشو از نمادهای مورد توجه در این گروه بودند. شیران این هفته را کم فروغ و با رون اصالحی روبرو 

 .بود

 

وب در دومین توقف _ارتباطات نماد اپرداز روند نوسانی را ثبت کرد و اوان با فشار فروش همراه بود. هایدر گروه اطالعات و 

 .طوالنی مدت خود قرار دارد

 

 .در گروه عرضه برق دو نماد بزاگرس، وهور و ونیرو و بکهنوج روز پایانی هفته را مثبت پشت سر گذاشتند

 

هفته نیز روند وضعیت مبتی را شاهد بودیم و مجددا نمادهای این دو گروه مورد توجه در گروه محصوالت غذایی و دارویی این 

 .قرار گرفتند

 

 .گروه قند و شکر اما روندی یکپارچه مثبت را حفظ کردند

 

در گروه الستیک و پالستیک، کاشی و سرامیک وبیمه نیز روند بازار نوسانی بود و تک نمادهای پاسا و کلوند و کحافظ روند 

 .ناسبی را تجربه کردندم

 

در پایان هفته شاخص کل با روندی نه چندان قوی در سطح رکورد قبلی ایستاد و شاهد نوسان در بیشتر نمادهای بزگ بازار 

 .بودیم
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 اخبار بورس کاال:

 محصوالت فوالدی         

 

 

فوالدی آغاز کرد، روندی که دیری نپایید به علت بازار فوالد معامالت هفته گذشته را با افزایش نرخ در حوزه مقاطع طویل 

 .بازانه، ثبات قیمتی و بعضا عقبگرد آن را در این بازار موجب شد نشینی خریدهای هیجانی و سفته عقب

آهن، توقف فروش فوالد از  های جهانی فوالد و سنگ مواردی همچون افزایش نرخ دالر در اواخر هفته دوم تیرماه، رشد قیمت

ها به ویژه در حوزه مقاطع  کنندگان و مواردی از این دست از جمله عواملی بودند که منجر به رشد قیمت عرضه سوی برخی

 .طویل فوالدی در اوایل هفته گذشته شد

ها در بازار فوالد افزود که این   ها نیز بر رشد نسبی قیمت بازی و برخی بازارسازی های سمت سفته در کنار این شرایط تکانه

رنگ شدن تقاضای انباری و به حداقل رسیدن تحرکات  های هفته اما کم های هفته به طول انجامید. از میانه تا میانه وضعیت

های اوایل هفته جذابیتی برای  ها در بازار فوالد باشیم؛ چرا که قیمت سمت تقاضا موجب شد تا بار دیگر شاهد کاهش قیمت

های بازار نیز به اندازه مکفی است و در بورس  برخوردار بود. ضمن آنکه حجم عرضهتقاضا نداشت یا از حداقل جذابیت برای دپو 

رود، بنابراین موتور خریدهای احتیاطی، انباری و سفته  کاالی ایران کاالهای پرطرفدار به طور مرتب روی تابلو معامالت می

 .بازانه بازار فوالد در زمان کوتاهی از حرکت ایستاد و خاموش شد

برابری را تجربه کرد. بر همین  3تن فوالد عرضه شد که تقاضای حدود  413هزار و  56شته در بورس کاالی ایران نیز هفته گذ

 .درصد افزایش یافت 35تا حداکثر  3شده از حداقل  فوالدهای عرضه  اساس قیمت

درصد رشد قیمت به  3بود که با  ریال 473هزار و  46کمترین افزایش نرخ مربوط به سبد میلگرد مخلوط ذوبی با قیمت پایه 

ریال  46،473تن با همان قیمت  5533آهن سبد میلگرد مخلوط دیگری را نیز در حجم  ذوب .ریال فروخته شد 51,،45رقم 

 .درصد رشد قیمت روبه رو شد 7عرضه کرد که این پارت با 

کویر و مجتمع فوالد خراسان دیگر فوالدسازانی  هفته گذشته فوالد روهینا جنوب، فوالد آذربایجان، تولیدی فوالد سپید فراب

بودند که به همراه ذوب آهن، تاالر صنعتی بورس کاال را با عرضه انواع مقاطع ساختمانی مانند سبد میلگرد و تیرآهن در 

درصد  13ها در بیشترین حالت تا  محصوالت این کارخانه .و پرکار ساختند  سایزهای مختلف و معامالتی نقد و سلف؛ شلوغ

 .رشد قیمت پایانی را تجربه کردند

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (33/40/6318لغایت  61/40/6318ش هفتگی بازار)گزار        

5 
 

 

هزار تنی از سوی فوالد کاوه  13هفته گذشته شاهد به تابلو رفتن دو عرضه شمش فوالد نیز در بورس کاال بودیم. نقدی شمش 

رضه ریال بودند. ع 41،373ها دارای قیمت پایه  آهن فوالد خزر که هر دوی این عرضه هزار تنی مجتمع ذوب 6جنوب کیش و 

درصد رشد قیمت را به ثبت  13و  11هزار تن اضافه تقاضا را تجربه کردند و به ترتیب  73هزار تن و دومی  77نخست 

 .رساندند

 ,1,،47تن عرضه شد که قیمت پایه آن  1،563و  3،363ای که سپری شد ورق گرم فوالد مبارکه نیز در دو پارت  در هفته

 .درصد رشد قیمت را تجربه کردند 35و  36ریال بود. این دو عرضه به ترتیب 

 .شده در این بازار جدول زیر نگاهی دارد به معامالت فوالد در بورس کاالی ایران و روند افزایش قیمت محصوالت عرضه
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 محصوالت پتروشیمی

 

 

 

محصوالت پتروشیمی ) پلیمرها و ترکیبات هفته گذشته اوضاع بازار بهبود نسبی داشت و شاهد رشد حجم معامالت در بازار 

های پایه با  ها در بورس و بازار بودیم. البته دلیل اصلی همه این اتفاقات را باید رشد قیمت شیمیایی ( و همچنین رشد قیمت

 .اهرم رشد قیمت دالر نیمایی دانست

دهد اوضاع بازار اندکی وارد فاز مثبت  نشان میهزار تن در هفته برسد که  63حجم معامالت پلیمرها باالخره توانست به باالی 

در بازار  .ها نیز همین شرایط را داشت و شاهد رشد حجم معامالت در این حوزه کاالیی بودیم شده است. بازار شیمیایی

ار تواند یک داده مثبت تلقی شود اگرچه در این باز محصوالت شیمیایی البته شاهد تداوم رشد حجم معامالت هستیم که می

توان گفت که دلیل اصلی این رشد  ها در بازار داخلی هستیم اما می از سوی دیگر شاهد رشد قیمت .حجم تقاضا کاهش یافت

گردد اما بهتر است این احتمال را مطرح کرد که شاید با فرض پایین بودن  نرخ به همان افزایش قیمت های پایه باز می

ار داخلی تقویت شده و به کمک این سیگنال حجم معامالت در بازار افزایش یافته موجودی انبارها ، میل به خرید هم در باز

 .توان در نظر گرفت است. هنوز شواهد قطعی از بهبود بازار در دسترس نیست ولی این خوش بینی را می

ها  توان در رشد قیمت یاین شواهد به صورت کلی از احتمال بهبود در بازار پلیمرها حکایت دارد که یکی از جوانب بهبود را م

البته این دالیل به قدری قدرتمند نیستند که بتوان از بهبود واقعی در بازار سخن گفت. به صورت  .در بازار آزاد جستجو کرد

رو شده  ها در بورس کاال روبه های پایه و ثبات نسبی نرخ ، ناگهان با رشد قیمت تر بازار بعد از یک مدت عدم اعالم قیمت دقیق

بیعی است که میل به خرید تقویت شود آن هم در شرایطی که انگار قرار است روند افزایشی قیمت دالر نیمایی باز هم و ط

دالر نیمایی   ادامه یابد یعنی خرید از بورس و بازار از توجیه منطقی هم برخوردار بوده است آن هم در شرایطی که رشد قیمت

ی بوده است و احتماالً این روند باز هم ادامه خواهد یافت. این موارد یعنی پتانسیل تر از کاهش نرخ در بازارهای جهان  سریع

هزار تن در هفته  53ها وجود دارد ولی تا زمانی که حجم معامالت هفتگی پلیمرها در بورس کاال به نزدیکی  تداوم رشد قیمت

افزایشی باشد. با توجه به تجربیات پیشین هنوز زمان  ها توان از بهبود واقعی در این بازار سخن گفت حتی اگر قیمت نرسد نمی

بهبود بازار فرا نرسیده است و شاید برای هفته جاری حتی حجم معامالت اندکی کاهش یابد گویی هنوز برای خروج بازار از 

 .رکود به زمان بیشتری نیاز داریم

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

  افزایش توأمان حجم معامله پلیمرها و ترکیبات شیمیایی در بورس کاال در کنار رشد نرخ در بورس و بازار با اهرم

 رشد قیمت دالر نیمایی

  تن که  473277هزار و  3,درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کاال در هفته گذشته و ثبت عرضه  3276افزایش

 اسفندماه سال  73باالترین حجم عرضه در سال جاری و همچنین باالترین رقم عرضه ثبت شده از هفته منتهی به 
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  دهد  بوده و نشان می ارقام این از باالتر واقعی عرضه حجم ، مچینگ –گذشته است اگرچه با فرض معامالت نقدی

 .ها تعریف چندانی ندارد ها و حتی صادرات آن وضعیت فروش پتروشیمی

  تن  567263هزار و  71درصدی حجم تقاضای پلیمرها در بورس کاال به نسبت هفته گذشته و ثبت رقم  76261رشد

حتی تقاضا برای گریدهای جذاب هم کاهش یافته  دهد تیرماه کمتر است که نشان می 5که هنوز از هفته منتهی به 

 .است

  تن که باالترین رقم  574233هزار و  63درصدی حجم معامله پلیمرها در بورس کاال و ثبت رقم  76234رشد

 .هفته اخیر است 5معامالتی در 

  یافته است ولی تن عرضه پلیمرها که اگرچه به نسبت هفته گذشته بهبود  133تن تقاضا در برابر هر  3271,ثبت

هفته است که حجم تقاضا کمتر از  5همین برتری واقعی عرضه بر تقاضا به معنی رکود در بازار قلمداد می شود. 

 .هاست عرضه

  هفته اخیر است 5های ثبت شده در بورس کاال که باالترین درصد ثبت شده در  درصدی عرضه 65274داد و ستد. 

 ال گذشته در حالی که هم تقاضا و هم حجم معامالت کمتر از متوسط سال ها به نسبت متوسط س بیشتر بودن عرضه

 .دهد برتری عرضه بر تقاضا و رکود در صنایع تکمیلی هنوز وجود دارد قبل است که نشان می

  تن که  65327هزار و  36درصدی عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کاال در هفته گذشته و ثبت رقم  3235رشد

 .هفته اخیر است 4 باالترین رقم در

  تن که  4,1هزار و  43درصدی حجم تقاضای محصوالت شیمیایی در هفته گذشته و ثبت رقم  6235کاهش

دهد که باید هنوز رشد حجم معامالت محصوالت شیمیایی را به عنوان  هفته اخیر بوده و نشان می 4کمترین رقم در 

ن داده را چندان برجسته قلمداد نکرد اگرچه وضعیت این بازار یک سیگنال مثبت با تردید ارزیابی کرد و یا اهمیت ای

 .به بدی بازار پلیمرها نیست

  تن که بیشترین رقم  74,هزار و  75درصدی رشد حجم معامالت ترکیبات شیمیایی و ثبت رقم  13273افزایش

 .هفته اخیر است 7معامالتی در 

  هفته گذشته که از هفته قبل بهتر است ولی هنوز به درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در  ,6,23داد و ستد

 .نرسیده است (تیرماه  5رقم دو هفته گذشته ) هفته منتهی به 

 های  هم در شرایطی که این رشد نرخ با ابزار افزایش قیمت ها در بازار داخلی در هفته گذشته آن روند صعودی قیمت

 .نیمایی انجام شده استپایه در بورس کاال آن هم با اهرم رشد قیمت دالر 

 های  های پایه در بورس کاال برای هفته جاری و حتی هفته تواند به افزایش نرخ تداوم رشد قیمت دالر نیمایی که می

 .آینده منجر شود

 تواند به رشد  افزایش قیمت نفتا در بازارهای جهانی به عنوان مهمترین خوراک مایع در صنایع پتروشیمی که می

 .اد اولیه و همچنین محصوالت پتروشیمی منجر شودسایر مو  قیمت
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 بر حسب دالر -روند قیمتی یک ماه اخیر هر بشکه نفت خام آمریکا
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