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 شاخص
 درصد تغییر میزان تغییر 23/22/8931 22/22/8931 

 0 1,712 282,118 220,203 کل

 82 0,888 07,801 09,297 هم وزن

 0 893 2,099 2,030 آیفکس

 

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت
 درصد تغییر میزان تغییر 23/22/8931 22/22/8931 

 0- 897- 9,900 9,018 بورس

 90 018 8,770 8,929 فرابورس

 7 980 1,881 0,120 جمع

 

 

 ارزش معامالت)میلیارد تومان(
 درصد تغییر میزان تغییر 23/22/8931 22/22/8931 

 9 21 8,211 8,292 بورس

 28 829 723 110 فرابورس

 3 818 8,707 8,080 جمع
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 اخبار بازار بورس اوراق بهادار:

 

ز اپیگیری شد و با افت نسبی در روز آخر باالتر  بازار در هفته گذشته منفی آغاز کرد و در روزهای میانی هفته با رشد مطلوب

المللی  پایان داد. تشدید اخبار منفی سیاسی و البته پیچیده شدن مناقشات تجاری بین واحدی به کار خود ۰۰۲۲۲۲سطح 

 .ازار را به دنیال داشتبکاهش حجم معامالت در  ،جو احتیاط 

 

اکثر نمادهای پاالیشگاهی با رشد نهایی قیمت همراه  بودیم و ر این هفته شاهد معامالتی نوسانیدر گروه فراورده های نفتی د

نیز نکته مثبت  درصدی پس از شفاف سازی ۰۲از  ششسپا با رشد های بیشبهرن و شنفت، نماد  ند و البته بازگشایی سهشد

 .معامالت گروه بود

 

فملی باالتر از و  ۰۰۲۲فوالد باالتر از ندارد.  ذوب همچنان پر حجم است و البته تمایل قوی برای رشددر فلزی ها نیز معامالت 

 .را تجربه کردند فپنتا و دیگر نمادهای کوچکتر گروه معامالتی بهترفایرا، فلوله، نمادهای  د وستد شدند وریال دا ۰۲۲۲

 

نگنز و مکریالی داد و ستد شد و  ۰۰۲۲محدوده  تاصیکو دربازار منفی بود و نماد  کلیدر معدنی ها نیز وضعیت همسو با روند 

 .ومعادن نیز شاهد نوسانات مثبتی بودیمدر مقاطعی نماد  بازار بودند و کاما از نمادهای مورد توجه

 

وخاور وبصادر با نوسانات منفی روبرو بودند. وتجارت،  وپست هفته بهتری داشتند ووپاری و ونوین، وبملت، در گروه بانک نماد 

 .ریالی عبور کرد ۰۲۲۲سطح  پس از بازگشایی از

 

 .وآذر شاهد بودیمثاباد و توس، کرمان و وساخت، نمادهای  بود و معامالت مثبتی دردر انبوه سازها نوسانات همسو با بازار 

 

سفارس پس از فشار فروش اخیر ستران و نماد  همچنان مورد توجه بود و این هفته روند رشد سفاردر گروه سیمان نیز نماد 

 .معامالت بهتری را سپری کردند
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خودرو تا حدودی قویتر از گروه بود و قطعه ساز این هفته روند بهتری را سپری اد در گروه خودرو و قطعه ساز معامالت نم

 .کردند

 

 .شغدیر وضعیت بهتری داشتشبصیر، شتوکا، در گروه محصوالت شیمیایی وضعیت معامالت در نمادهای کوچک همچون 

 

 .حماتی به کار خود پایان دادرمپنا نیز روندی نوسانی داشت و باالتر از سطح در گروه خدمات فنی و مهندسی 

 

 .غگل مثبت بودغدام، غسالم، غشهداب، نیز روند در تک نمادهای  در گروه محصوالت غذایی

 

بترانس صف مثبت بود و در پایان هفته نماد  در گروه الستیک و پالستیک، ماشین آالت برقی، کاشی و سرامیک نیز روند بازار

 .خرید سنگینی را تجربه کرد

 

واحدی  ۰۰۲۲۲۲واحدی به باالتر ز سطح  ۰۲۲۲رشد حدود  یان هفته شاخص کل متاثر از رشد گروه های بزرگ بادر پا

 .برگشت

 

 اخبار بورس کاال:

 محصوالت فوالدی         

 

 

معامالت فوالد در ماه رمضان که به کاهش دادوستدهای  ای که گذشت و نیز تحت تاثیر گرفتن با آرام گرفتن بازار ارز در هفته

در بازار فوالد  گرد قیمتی و بعضا کاسته شدن از دامنه نوسانات قیمت هد عقبانجامیده است، شا روزانه مصنوعات فوالدی

 .بودیم

 المللی روزهای اخیر در زای سیاسی و بین پیشخور شدن تاثیر رخدادهای تنش هزار تومانی و ۰۰تثبیت قیمت دالر در کانال 

آالت در ماه رمضان،  روزهای پیک کاهش مصرف آهن موازی منجر به آن شد در گران و فعاالن بازارهای کاالیی و رفتار معامله

 .شنبه سپری کند ها در حوزه مقاطع طویل فوالدی به ویژه تا روز سه افت قیمت این بازار هفته گذشته را با

رای یافتن کف این ذوبی و تالش خریداران ب های شنبه اما شاهد توقف نسبی کاهش قیمت تیرآهن در ساعات پایانی روز سه

کننده و  عرضه سبد تیرآهن ذوبی در بورس کاال بودیم. در حوزه تیرآهن به دلیل محدودیت کاال و در مقابل افزایش زیاد قیمت

. بنابراین در صورتی که  کند تر از حوزه میلگرد عمل می سریع های کاهشی و افزایشی نوع مشتریان، این محصول در سیگنال
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بعید نیست. اما در حوزه  طوح فعلی مقاومت کند احتمال ورود تقاضا برای این محصول در روزهای آیندهس قیمت تیرآهن در

بینی آنکه تقاضا در  گذاری، رسیدن به اعداد مقاومتی کف بازار و پیش قیمت میلگرد به علت تعدد مبادی تولید و پراکندگی

 .طلبد ی میشود زمان بیشتر زیاد چه زمانی به این بازار وارد می حجم

تن  07۲هزار و  7یافت به طوری که تنها  های فوالد در بورس کاال نیز به شدت کاهش ای که گذشت حجم عرضه در هفته

 0۲ هزار و 05برابری در حجم  5فوالد کاوه اروند عرضه شد که با تقاضای نزدیک به  آهن و مقاطع طویل فوالدی از سوی ذوب

 .تن روبه رو شد

ریال  ۰85هزار و  07تن با قیمت هر کیلو  00۲و  ۰۰۲۲در دو پارت  ۰۰و  ۰۰و  ۰۲آهن سبد تیرآهن  هفته قبل از سوی ذوب

 .رو شد درصد رشد قیمت روبه ۰۰درصد و سبکتر با  ۰5تر با  عرضه شد که پارت سنگین

درصد  ۰0ریال روی تابلو آمد  ۰۰هزار و  08 فوالد کاوه اروند نیز که با قیمت هر کیلو A0 – 0۰تا  ۰۰نقدی سبد میلگرد 

 .و بدین ترتیب پرونده معامالت هفته گذشته فوالد در بورس کاال بسته شد افزایش قیمت پایانی را تجربه کرد

معتقدند، احتماال تا دو هفته آینده و عبور از تعطیالت  های پیش رو فعاالن بازار در خصوص روند بازار فوالد در روزها و هفته

روال هر ساله با نزدیک  خردادماه شاهد روال عادی و آرامش نسبی در بازار مقاطع فوالدی باشیم اما طبق های قدر و نیمه شب

ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد  وارد این بازار خواهد شد که قیمت شدن به روزهای پایانی ماه رمضان موج جدیدی از تقاضا

 .داد

های صادراتی کشور در هفته  سوی ترامپ، قیمت خیر صادرات ایران در حوزه فلزات و فوالد ازدر همین حال با وجود تحریم ا

 0۰حال حاضر  در CIS گردد. اختالف قیمت بیلت صادراتی ایران با بوده و به دنبال جهت می گذشته از ثبات نسبی برخوردار

 .دارد مالحظه دالر بود بهبود قابل 55ماه قبل که  0دالر بوده که نسبت به 

 آهن در بازارهای جهانی آخرین وضعیت فوالد و سنگ

بورس این کشور افزایش یافت. تداوم رشد تولید  شنبه در بنادر چین همراستا با معامالت آنالین آهن پنج قیمت فیزیکی سنگ

گویند  رود. تجار می می ها به شمار های بازار در این روز پایین انبارهای فوالدسازان از محرک دو رقمی فوالد چین و موجودی

دالر در هر تن هدایت خواهد کرد. در این میان شاخص تورم مسکن  ۰۲۲آهن را به سادگی به باالی  این موضوع قیمت سنگ

گذاری بیشتر و  به سرمایه ها را تحریک آوریل منتشر شده و شاهد تداوم روند صعودی است. این موضوع چینی چین نیز در ماه

درصد آن متعلق به این حوزه است را بیش از گذشته افزایش  5۲ کند و تقاضای فوالد که مسکن میسریعتر روی خرید 

 .دهد می
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 محصوالت پتروشیمی

 

 

هم حجم معامالت در هفته گذشته کاهش یابد و  ضعف تقاضای مؤثر برای مواد اولیه پلیمر در اوایل ماه رمضان موجب شد تا

 .بگیرد ها مسیر نزولی به خود هم قیمت

درصد افت کرد.  ۰۰25ولی در برابر آن تقاضا  درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کاال بودیم ۰د افت در هفته گذشته شاه

 ها در بازار داخلی هم تضعیف شد و در نهایت این جریان تأثیری رفت و که قیمت این افت تقاضا در شرایطی محقق شد

تری  گذشته به شمار آورد که نیاز به بررسی دقیق در هفتهبرگشتی بر بازار داشت. البته کاهش تقاضا را باید مهمترین رخداد 

 .دارد
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 : دالیل کاهش تقاضا در هفته گذشته

 رود یابی به شمار می های خرید بهین ماه که به معنی پایان یافتن سهمیه حضور در هفته پایانی اردیبهشت. 

 ها در بازار داخلی که جذابیت خرید را کاهش داده است کاهش قیمت. 

 رکود سنتی در بازار داخلی با آغاز ماه رمضان و کاهش تقاضا 

 رکود در بازار محصوالت نهایی تا جایی که حتی حجم خرید ظروف یکبار مصرف هم کمتر از حد انتظار بوده است. 

 های پایه باالبودن نسبی نرخ در بورس کاال در کنار تداوم افزایش قیمت 

 یشتر این نرخ که خرید در شرایط فعلی را ترسناک نشان داده و بازار از کاهش قیمت دالر آزاد و ترس از کاهش ب

 .ترسد ها می کاهش بیشتر قیمت

 تحریم صنایع پتروشیمی اگرچه این  های آینده با گسترش شایعاتی در مورد ها در هفته احتمال افزایش حجم عرضه

 .شایعه از مستندات مشخصی برخوردار نیست

  تن که یک رقم  0۲027هزار و  ۰۰محصوالت شیمیایی در بورس کاال و ثبت رقم  درصدی حجم عرضه ۰۰2۲۰رشد

 .رود متعادل برای این بازار به شمار می

  تن که بیشترین رقم از اواسط  0۰۰هزار و  ۰۰درصدی حجم تقاضای ترکیبات شیمیایی و ثبت رقم  00270افزایش

 .اسفندماه تاکنون است

  دهد افزایش تقاضا برای خرید  می ت شیمیایی در هفته گذشته که نشاندرصدی حجم معامله محصوال ۰20کاهش

 .صعودی تقاضا به افزایش حجم معامالت ختم نشده است های کاالیی محدودی بوده و این روند گروه

  کمترین رقم ثبت شده از روزهای  تن از انواع محصوالت شیمیایی در بورس کاال که ۰7۰هزار و  ۰۰داد و ستد

 .ل ابتدای سال جاری تاکنون استتعطی نیمه

  

این وضعیت بیشتر در شرایط رکودی فعلی قابل  ها چندان دور از ذهن نبوده است اگرچه با توجه به این موارد کاهش قیمت

خود  تر شده است. البته بازار رنگ و بوی ماه رمضان به ترس از افت قیمت دالر جدی بررسی است آن هم در وضعیتی که

به نسبت باال رفته یعنی در شرایطی که هنوز به  کند. این در حالی است که موجودی انبارها د را به خوبی حس میگرفته و رکو

برای محصوالت  های اخیر تداوم یافته ، شاهد افت حجم تولید و یا کاهش تقاضا کاال در هفته صورت کلی حجم خرید از بورس

ها در بازار داخلی هم مزید بر علت  شود. کاهش قیمت حس می اکنون ا از همهای رشد موجودی انباره نهایی هستیم یعنی تکانه

حوزه محصوالت  نشینی خریداران منجر شده است. البته ضعف تقاضا در تقاضا در بورس کاال و عقب شده است و به کاهش

به بازار پلیمرها وارد خواهد مرسوم آن خارج شود ضربه مهمی  نهایی را باید جدی گرفت زیرا این روند اگر از حالت عادی و

 .این ماه به روال عادی خود باز گردد احتمال وجود دارد که این بازار بعد از ماه رمضان و یا حتی از هفته پایانی شد. البته این

های  در بورس کاال بود که موجب شد قیمت های مهم این بازار در هفته گذشته کاهش رقابت برای خرید پلیمرها از ویژگی

مورد بررسی  توان از مسیر کاهش تقاضای مؤثر در بورس کاال هم البته این روند کلی را می .متری در این بازار به ثبت برسدک

 .شود می قرار داد ولی در نهایت یک سیگنال کاهشی مهم برای بازار تعبیر

دهد که  معامالت منتهی نشد. این شرایط نشان می البته در بازار محصوالت شیمیایی شاهد رشد تقاضا بودیم که به رشد حجم

بازار هم خودنمایی کرده  گردد و ضعف در این های کاالیی خاصی بوده و به کلیت بازار باز نمی گروه التهاب تقاضا برای خرید

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

 ها که به احتمال قوی در هفته جاری هم خودنمایی خواهد کرد در بازار پتروشیمی گسترش زیرپوستی رکود. 

 کاهش حجم عرضه و تقاضا و معامالت پلیمرها در هفته گذشته در بورس کاال در اولین هفته کاری در ماه رمضان 

  تن که  0۲۰2۰هزار و  7۰ درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کاال در هفته گذشته و ثبت رقم ۰2۰۰افت

 .سال جاری تاکنون است تعطیل ابتدای کمترین رقم ثبت شده از روزهای نیمه

  تن که  0۲02۰هزار و  0۰رقم  درصدی حجم تقاضای پلیمرها در بورس کاال در هفته گذشته و ثبت ۰۰2۰0کاهش

 .تعطیل ابتدای سال جاری تاکنون است نیمه باز هم کمترین رقم ثبت شده از روزهای

  0752۰هزار و  ۰۲آن و ثبت حجم  درصدی حجم معامله پلیمرها در بورس کاال به نسبت هفته قبل از ۰02۰کاهش 

 .رود تعطیل ابتدای سال جاری تاکنون به شمار می روزهای نیمه تن که این رقم هم کمترین رقم ثبت شده از

  رود د محسوس به شمار میگر های قبل یک عقب ها که به نسبت هفته برابری تقاضا در برابر عرضه ۰2۰8ثبت. 

  دهد جذابیت خرید به شدت در این بازار  درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کاال که نشان می 8525۰داد و ستد

 .کاهش یافته است

 نشینی خریداران در بورس کاال که البته از دالیل مختلفی برخوردار بوده  خودنمایی محسوس رکود تقاضا و عقب

 .است

 :بر حسب دالر -بشکه نفت آمریکا طی یک ماه گذشته روند قیمتی هر
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