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 شاخص
 درصد تغییر میزان تغییر 70/5938971 70/5938931 

 4 1,473 486,6/5 484,155 کل

 6 0,556 61,814 63,686 هم وزن

 1 740 /0,13 0,456 آیفکس

 

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت
 درصد تغییر میزان تغییر 70/5938971 70/5938931 

 13 538 4,531 4,334 بورس

 63 886 7,158 /4/ فرابورس

 16 7,067 1,4/4 07/,4 جمع

 

 

 ارزش معامالت)میلیارد تومان(
 درصد تغییر میزان تغییر 70/5938971 70/5938931 

 54 333 960,1 737 بورس

 97 931 134 717 فرابورس

 39 570 36005 96435 جمع
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 اخبار بازار بورس اوراق بهادار:

 

بازار در هفته گذشته متاثر از گزارشات مناسب نمادها در گروه های بزرگ با روندی مثبت اما نه یکپارچه روبرو شد و مجددا 

در بازار ارز  در نزدیکی سقف قبلی به کار خود پایان داد. بهبود قیمت در بازارهای جهانی در هفته گذشته در کنار نوسانات آرام

مجددا برخی از گروه ها را با افزایش تقاضا روبرو کرد تا افت شدید روز سه شنبه در دو هفته گذشته تا حدود زیادی جبران 

 .شود

بهبود روند همراه بود. شبندر6 شتران6 شبریز و شراز و شاوان با روندی مثبت و داد  در گروه فراورده های نفتی روند معامالت با

 .دند. شاوان روند قویتر را نسبت به دیگر همگروهی ها داشتو ستد ش

 

در فلزی ها نیز در این هفته معامالت ذوب6 فملی و فوالد و فاسمین روندی اصالحی داشت و برخی تک نمادهای مورد 

 .همچون فراورد و وتوکا و فنوال توجه بودند

 

سانی بود و البته کمنگنز و تاصیکو و کبافق روند بهتری در معدنی ها نیز وضعیت همسو با روند کلی گروه های بزرگ نو

 .داشتند

 

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

شوند. وپاسار این هفته روندی همراه است و این روند همچنان ادامه دارد و وتجارت6 وبصادر نیز هچنان بی رمق داد و ستد می 

 .بهتر از خود به نمایش گذاشت

 

 .در انبوه سازها روند کلی مثبت بود و تک نمادها مورد توجه بودند. وآذر6 وساخت6 ثعمرا و ثشاهد مورد توجه بودند

 

افزایش قیمت همراه در گروه سیمان نیز روند معامالت اصالحی آغاز شد و در ادامه با گروه پیگیری شد و عمده نمادها با 

 .شدند
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خساپا این هفته را با نوسان اندک آغاز کردند و با روندی منفی  6در گروه خودرو و قطعه ساز معامالت متعادل آغاز شد و خودرو

 .به پایان رساندند. قطعه سازها روند بهتری داشند وتک نمادهایی مانند خمحرکه6 خپویش و خچرخش مورد توجه بودند

 

صوالت شیمیایی وضعیت معامالت در نمادهای بزرگتر مانند فارس6 شاراک 6 وپترو6 مارون نوسانی بود و شپاکسا6 در گروه مح

 .شو6 شگل6 ساینا6 شلعاب مورد توجه بودندکشوینده6 پا

 

ان بدون وب اما همچن_در گروه اطالعات و ارتباطات نماد اپرداز روند نوسانی را ثبت کرد و اوان نیز روند صعودی داشت. های

 .آگهی خاصی متوقف است

 

 .در گروه عرضه برق نمادهای بمپنا6 بزاگرس6 وهور و ونیرو و بکهنوج روندی مثبت داشتند

 

 .در گروه محصوالت غذایی و دارویی این هفته نیز روند مثبت حاکم بود و تک نمادها مورد توجه بودند

 

 .روند بازار مثبت بوددر گروه کانه های غیر فلزیو کاشی و سرامیک وبیمه نیز 

 

 .واحدی رسید 345000در پایان هفته6 شاخص کل با روندی صعودی به باالتر از سطح 

 

 اخبار بورس کاال:

 محصوالت فوالدی         

 

 

ای از رونق و  ها را تجربه کرد و دادوستدها نیز بدون بروز نشانه هفته گذشته بازار معامالت فوالد روندی با ثبات در قیمت

 .سازی نیازهای روزمره صورت گرفت افزایش حجم خریدها6 عمدتا در حد برطرف

درصد باالتر از  7از ابتدای مردادماه مصوبه کمیته تخصصی تنظیم بازار فوالد مبنی بر تعیین نرخ پایه عرضه محصول نهایی 

تومانی قیمت پایه  340ود قیمت شمش فوالدی معامله شده در بورس کاال اجرایی شده است که ماحصل آن افزایش حد

 .محصول نهایی است
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اما این افزایش قیمت پایه در شرایطی رقم خورده است که حباب نرخ ارز با کاهش متوالی در تیرماه تا حد زیادی تخلیه شده و 

در خبری از تغییرات محسوس افزایش حجم تقاضای مصرفی داخلی نیست. بنابراین بازار مصرف کشش رشد قیمت پایه را 

نشینی خریداران از معامله محصوالتی همچون انواع سبد میلگرد در بورس کاال طی  بورس کاال ندارد که نتیجه آن به عقب

 .معامالت هفته گذشته این بورس انجامیده است

ین در همین حال شاهد ابالغ مصوبه دیگری نیز در خصوص چگونگی خرید شمش از بورس کاال هستیم که بر معامله و قیمت ا

مردادماه تنها خریداران واقعی و  4محصول تاثیرگذار خواهد بود. بر این اساس در نامه وزارت صمت آمده است که از 

کنند. این تصمیم  اند حق شرکت در خرید شمش از بورس کاال را پیدا می  نام کرده یاب ثبت کنندگانی که در سامانه بهین مصرف

اندرکاران بازار فوالد ظاهرا  الدستی مواجه شده؛ چراکه با این تصمیم به گفته برخی دستالبته با مخالفت شدید فوالدسازان با

ها و طلبکاران تهاتری صورت  حساب و کتابی که در بورس کاال برای خرید شمش فوالدی از سوی واسطه های بی برخی رقابت

 .اهد ایستادها خو تر از حد انتظار آن گرفت غیرممکن شده و نرخ پایانی شمش پایین می

تصمیم اخیر وزارت صمت که با اعتراض گسترده فوالدسازان بزرگ مواجه شده منجر به آن شد طی هفته اخیر عرضه شمش 

ها رقابت حداقلی نوردکاران بزرگ برای خرید شمش و  فوالدسازان بزرگ در بورس کاال صورت نگیرد؛ چرا که با حذف واسطه 

بینی است. باید منتظر ماند و دید  خ پایانی شمش معامله شده در بورس کاال قابل پیشمتعاقب آن کاهش قابل توجه شاخص نر

 .وزارت صمت در برابر اعتراضات فوالدسازان چه واکنشی از خود بروز خواهد داد

برای تن انواع فوالد  73,هزار و  350دهد در حالی که  در این میان نگاهی به معامالت بورس کاال در هفته گذشته نشان می

 .تن فوالد معامله شده است 915هزار و  303عرضه روی تابلو رفته اما 

تن عرضه شدند در پی رقابت  346000 و 9996900 356,506 حجم در ترتیب به که هفته قبل  B و سرد C 6B ورق گرم

نرخ پایانی روبه رو  درصد افزایش ,3نیز با  B درصدی را تجربه کردند و ورق سرد 39خریداران دو ورق نخست رشد قیمت 

ریال روی تابلو عرضه رفت6 افزایش نرخ  5461,9تن و با قیمت پایه  3700در همین حال ورق قلع اندود نیز که با حجم  .شد

 .درصدی را به ثبت رساند 31

وبی اشاره های فوالدی بورس کاال که افزایش نرخ را تجربه کردند باید به شمش صنایع صدرا ذوب و تیرآهن ذ از دیگر عرضه

 .ها رقم خورد درصدی در خصوص این عرضه 3و  1کرد که رشد قیمت 

آهن اصفهان6 فوالد  های فوالدی شامل انواع سبدهای میلگردی که از سوی فوالد ظفر نوین گستر بناب6 ذوب باقی عرضه

 حجم در خریداران رقابت بدون شد عرضه …آذربایجان6 فوالد کاوه اروند6 پرشین فوالد آریا6 مجتمع فوالد خراسان و 

شده یا کمتر از آن مورد معامله قرار گرفت که عمدتا ناشی از مصوبه جدید وزارت صمت در تعیین قیمت پایه و در نتیجه  عرضه

 .رونقی تقاضا بود های جدید و بی افزایش نرخ آن و عدم کشش بازار مصرف به قیمت

 آهن در بازارهای جهانی آخرین وضعیت فوالد و سنگ

دالر در هر تن  939194به حدود   درصد در چین با بهبود بازار نقدی رشد داشته و قیمت 3,آهن وارداتی خلوص  یمت سنگق

 دالر در هر تن سی اف آر ثبت شده است. به  997130دالر باال رفته و  3104سی اف آر رسید. قرارداد سواپ ماه آگوست نیز 
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استان تانگشان نسبت به انتظارات قبلی جدیت کمتری دارد  در تولید کنترل برای اعالمی برنامه که آنجا از  گزارش پلتس

 .رود تقاضای سنگ آهن دچار افت نشود انتظار می

درصد سقوط کند  7با این حال فشار جنگ تجاری باعث شد تا شاخص قیمت سنگ آهن در بنادر چین در روز جمعه نزدیک 

 .رین سطح دو هفته اخیر استدالر برسد که کمت 90717و قیمتها به مرز 

برند؛ چرا  دهد خریداران بیلت سی آی اس در جوی منفی به سر می نشان می CIS در همین حال رصد بازار فوالد در منظقه

که هفته پایانی جوالی بازار با کمبود فعالیت در بازارهای محصوالت فوالدی به دلیل رکود تعطیالت تابستانی روبروست. به 

دالر در هر تن فوب رسیده است. در  590به کمتر از  اس آی سی بیلت برای خریداران درخواستی قیمت  بولتن گزارش متال

دالر در هر  594دهند. هفته قبل بیلت سی آی اس در  دالر در هر تن فوب پیشنهاد می 534تا  530ها بین  این بین کارخانه

 .تن فوب معامله شده بود

 

 

 

 

 

 

 محصوالت پتروشیمی

 

 

 

هم در شرایطی  دهد آن شود. افزایش حجم معامالت در بورس کاال همین نکته را نشان می بازار پلیمرها آرام آرام دارد بهتر می

ای 6 ولی شرایط کلی  های سامانه توان گفت که به رغم برخی محدودیت که تقاضا در بازار داخلی در حال افزایش است و می

ی نکرده بلکه فضا برای افزایش تقاضا هم به نسبت وجود دارد. در این شرایط شاهد هستیم خرید در بورس کاال نه تنها تغییر

پذیرد و هرچند  ها را با آغوش باز نمی ها در بازار داخلی به رغم افت نرخ در بورس کاال چندان هم کاهش قیمت که قیمت

پذیر کرده و افزایش شکننده و گام به گام  د را توجیهکند. موجودی پایین انبارها نیز خری محدود در برابر افت نرخ مقاومت می

 ها  دهد که باید از این فرصت استفاده کرد و احتمال افت قیمت رشد تقاضا برای مصنوعات پلیمری و محصوالت نهایی نشان می
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د روند خروج از رکود را توان را اندکی نادیده گرفت. تجمیع این موارد تاکنون به بهبود نسبی و شکننده بازار منتهی شده و می

توان گفت که این رکود  گیرهای خاص خود برخوردار است ولی در کل می تسریع و تسهیل کند. البته این ادعا از سرعت

های بورس کاال باشد. بازار با افزایش حجم معامالت حرکت خود را  هفته دیگر میهمان بازار پتروشیمیایی 5تواند تا  حداکثر می

 .های آینده 6 شتاب بهبود بازار تقویت خواهد شد توان گفت که در هفته چه سرعت چندانی ندارد اما میآغاز کرده اگر

های بورس کاالست ولی این بازار هم با  گیر بازار در شرایط فعلی حجم پایین معامالت در بازار شیمیایی ترین سرعت البته مهم

دهنده تغییر فاز دهد آن هم در شرایطی  گیر به یک شتاب از یک سرعت تواند ها و رشد صنایع مرتبط می افزایش جذابیت عرضه

 .که منتظر هستیم عرضه ترکیبات جذاب در این بازار افزایش یابد

های پایه در بورس کاال با کاهش نرخ اعالم شد و ممکن است این روند برای هفته جاری هم ادامه یابد اگرچه تا زمانی  قیمت

های پایه  زنی نیست. قیمت دالر نیمایی در آخرین قیمت مامی اظهارنظرها چیزی بیش از یک گمانهاعالم رسمی این نرخ 6 ت

گذاری  تومان قیمت 500هزار و  99اکنون نزدیک به  هم در شرایطی که این نرخ هم تومان بود آن 493هزار و  99رسمی 6 

های نیمایی اعالم خواهد شد. این یعنی یک  مانی قیمتتو 500هزار و  99شود و به احتمال قوی برای هفته جاری در پایه  می

ها وجود دارد و البته جریان قیمتی جاری در بازارهای جهانی هم به نسبت متعادل است ولی میل به  پتانسیل برای افت قیمت

 شود افت نرخ هم حس می

در بورس کاال یقین ندارد. این داده اگرچه  های پایه را در نظر گرفته است ولی به این افت نرخ در کل بازار احتمال افت قیمت

گرد خریداران منجر شود ولی واقعیت آن است که بازار بیش از روزهای قبل میل به خرید پیدا  تواند به عقب در نگاه اول می

فته ه 3دهد که واقعاً تقاضا به نسبت  همین سیگنال نشان می .کرده گویی از کابوس دالری خود اندکی فاصله گرفته است

ها  اخیر افزایش داشته است که در آمارهای بورس کاال نیز قابل رهگیری است اگرچه این رشد تقاضا به معنی رشد قیمت

 .تواند از افزایش حجم معامالت در بورس و بازار حمایت کند نیست ولی می

 :ها برخی از رخدادهای مهم در هفته گذشته در بازار پتروشیمی

  ها بازار پلیمرهای بورس کاال در کنار افت داد و ستد شیمیاییافزایش حجم معامالت در. 

  تن که یک رقم باال و البته  577173هزار و  13درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کاال و ثبت رقم  ,019کاهش

های سال گذشته رقمی نزدیک به  رود آن هم در شرایطی که متوسط حجم عرضه ها به شمار می مطلوب برای عرضه

 .تن بوده است 103155هزار و  79

  هفته اخیر  3تن که باالترین رقم در  05105,هزار و  5,درصدی حجم تقاضای پلیمرها و ثبت رقم  91113رشد

 .است

  3تن که باز هم باالترین رقم در  193105هزار و  57درصدی حجم معامالت پلیمرها و ثبت رقم  90199افزایش 

این بازار میل به رشد حجم معامالت را پنهان نکرده است اگرچه هنوز این بازار  دهد که هفته اخیر است و نشان می

هزار تن در هفته است آن هم در شرایطی که  40در رکود قرار دارد. رکود خشن در بازار پلیمرها معامالت کمتر از 

 .تن در هر هفته بوده است 135هزار و  3,متوسط حجم معامالت سال گذشته 

  هفته اخیر است و به وضوح از جذابیت  1پلیمرها در بورس کاال که باالترین رقم در   درصدی عرضه 4715داد و ستد

 .باالی خرید در این بازار حکایت دارد
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  تن تقاضا به ثبت  01775ها که به این معنی است که در برابر هر تن عرضه6  برابری تقاضا در برابر عرضه 01775ثبت

 .ها بر تقاضاست و از تداوم رکود در این بازار حکایت دارد ی عرضهرسیده که نشانه محسوس برتر

  هزار و  51درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کاال در هفته گذشته و ثبت عرضه  93147افزایش

اسفندماه سال  35تن که باالترین رقم عرضه در سال جاری و بیشترین رقم ثبت شده از هفته منتهی به  1913

 .رو شد توجهی تقاضا روبه شود اگرچه با بی دار محسوب می تاکنون است که خود یک رکورد معنیگذشته 

  تن که اگرچه به  41311هزار و  34درصدی حجم تقاضای ترکیبات شیمیایی در بورس کاال و ثبت رقم  ,110کاهش

معامالت حمایت نکرد یعنی رود ولی به صورت کلی از حجم  نسبت شرایط کلی در بازار عدد متعادلی به شمار می

 .برای خرید کاالهای محدودی درج شد

  تن که کمترین  ,43,1هزار و  97درصدی حجم معامله محصوالت شیمیایی در بورس کاال و ثبت رقم  311,1افت

 که برای هفته جاری رود مگر آن هفته اخیر به شمار رفته و داده منفی مهمی برای این بازارها به شمار می 7حد در 

 .شاهد یک تغییر فاز باشیم

  هفته اخیر است 7درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در هفته گذشته که کمترین رقم در  34173داد و ستد. 

 

بر حسب دالر –روند قیمتی یک ماه اخیر هر بشکه نفت خام آمریکا   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (91/70/9318لغایت  70/70/9318ش هفتگی بازار)گزار        

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحیم                                            
 (91/70/9318لغایت  70/70/9318ش هفتگی بازار)گزار        

1 
 

 

 

 


