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 شاخص
 درصد تغییر میزان تغییر 9014938991 9014938931 

 1- 2,058- 234,332 235,842 کل

 4 1,348 40,088 85,880 هم وزن

 0 2 4,201 4,183 آیفکس

 

 

 )میلیون سهم(حجم معامالت
 درصد تغییر میزان تغییر 9014938991 9014938931 

 15- 884- 2,412 4,210 بورس

 15- 284- 1,154 1,332 فرابورس

 15- 538- 4,504 3,482 جمع

 

 

 ارزش معامالت)میلیارد تومان(
 درصد تغییر میزان تغییر 9014938991 9014938931 

 4 42 1,224 1,158 بورس

 2- 82- 488 281 فرابورس

 1- 18- 1,828 1,830 جمع
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 اخبار بازار بورس اوراق بهادار:

 

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

 .فضایی ضعیف تر از هفته های قبل به پایان رسید

 

در گروه فراورده های نفتی روند معامالت نوسانی بود و تک نمادها بیشتر مورد توجه بودند. شبندر, شتران, شپنا, شبریز و شراز 

 .شتندبا روندی نوسانی و اصالحی داد و ستد شدند و شپاس و شنفت, شسپا و شاوان روند بهتری دا

 

در فلزی ها نیز معامالت ذوب, فملی و فوالد و فاسمین روندی اصالحی داشتند و فلوله, فباهنر از نمادهای مورد توجه بودند و 

 .البته روند کلی گروه با اصالح مواجه بود

 

د توجه در گروه در معدنی ها نیز وضعیت همسو با روند کلی گروه های بزرگ نوسانی بود و کبافق و کنور از نمادهای مور

 .بودند

 

در گروه بانک نماد وپاسار روندی نوسانی با گرایش اصالحی را پشت سر گذاشت و وبملت پس از شفاف سازی همچنان متوقف 

است و ونوین, وپارس نیز مثبت داد ستد شدند و نمادهای وپست و دی و وملل عملکرد درخشانی داشتند و وتجارت, وبصادر 

 .تندنیز نوسان محدود داش

 

کلی بهتر از بازار بود و معامالت مثبتی در اثر نمادها به خصوص نمادهای ثامان, کرمان , ثباغ, وآذر, ثغرب,  ددر انبوه سازها رون

 .ثتران شاهد بودیم

 

 .در گروه سیمان نیز روند معامالت اصالحی آغاز شد و در ادامه با رشد مناسب نمادهای به پایان رسید
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ها و ماشین آالت برقی, معامالت نوسانی بود و نمادهای بموتو, بالبر, بسوییچ و بکاب روندی نوسانی و مثبت در گروه دستگاه 

 .داشتند و بترانس نیز با روندی اصالحی روبرو بود

 

دامه خساپا این هفته را با نوسان منفی پشت سر گذاشتند. در او خودرو , قطعه ساز معامالت متعادل آغاز شددر گروه خودرو و 

عرضه ها در این گروه بیشتر مشهود بود و بیشتر قطعه سازها را متاثر نمود هرچند در خودروسازها خپارس روند مناسبی از 

 .خود به نمایش گذاشت

 

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

 .شکربن, پاکشو از دیگر نمادهای مورد توجه در این گروه بودشکلر, ساینا, 

 

 .در گروه اطالعات و ارتباطات نماد اپرداز روند نوسانی ومثبت را ثبت کرد

 

 .در گروه عرضه برق دو نماد بمپنا, وهور و ونیرو نیز روند معامالت مثبت بود

 

اهد بودیم و مجددا نمادهای این دو گروه مورد توجه قرار در گروه محصوالت غذایی و دارویی این فهته وضعیت بهتری را ش

 .گرفتند

 

 .گروه قند و شکر اما روندی یکپارچه مثبت را در پیش گرفتند

 

در گروه الستیک و پالستیک, کاشی و سرامیک وبیمه نیز روند بازار نوسانی بود و تک نمادهای پاسا و کسعدی روند مناسبی را 

 .تجربه کردند

 

فته شاخص کل با روندی نه چندان قوی در سطح رکورد قبلی ایستاد و شاهد نوسان در بیشتر نمادهای بزرگ بازار در پایان ه

 .بودیم
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 اخبار بورس کاال:

 محصوالت فوالدی         

 

 

اگرچه در اواخر بهای مصنوعات فوالدی در بورس کاال و بازار آزاد در هفته گذشته از یک روند کاهشی نسبی برخوردار شد 

های گذشته  طلبد که بیش از هفته ها در بازار فوالد به ثبت رسید. این وضعیت می های مهمی از رشد قیمت هفته گذشته جرقه

 .به رخدادهای معامالتی در بورس کاال و بازار داخلی بپردازیم زیرا احتمال تغییر در بازار فوالد بسیار است

که بازار فوالد با یک روند ضعیف آغاز به کار کرد و البته این شرایط تا اواسط هفته گذشته اوایل هفته گذشته شاهد بودیم 

تیرماه شاهد بودیم. بهای متوسط  12های اخیر را در روز  های ثبت شده در ماه ادامه یافت تا جایی که یکی از کمترین قیمت

تومان در هر کیلوگرم کاهش یافت آن هم در شرایطی که  140هزار و  3در بازار تهران به  ( میلگرد نیشابور ) فوالد خراسان

ماه پیاپی  2دهد که بازار نزدیک به  ها نشان می تومان بود. این اختالف قیمت 440هزار و  8ماه  اردیبهشت 14اوج این نرخ در 

توان گفت بازار  ی که میاز سوی دیگر بهای شمش در بورس و بازار هم وارد یک روند نزولی شده بود تا جای .افت نرخ داشت

دهد که برخی گمان کرده بودند   نشان می  اهالی بازار بررسی اظهارنظرهای .ها را از دست داده بود توان کاهش بیشتر قیمت

ها نزدیک شده است. همین داده در نهایت در روز  تر به کف قیمت که بازار به کف قیمتی خود رسیده است و یا به عبارت دقیق

بازارسازی و تغییر فاز معامالت  برای ها های رشد قیمتی در بازار آزاد ارز و همچنین برخی تالش همراه با جرقهچهارشنبه 

ها بودیم  ای متفاوت از بازار فوالد به ثبت برسد. روز چهارشنبه شاهد توقف فروش در برخی از کارخانه موجب شد تا چهره

با  اگرچه این روند کلی به معنی تغییر فاز بازار و ورود به یک روند افزایشی نبود. در هر حال اواخر روز چهارشنبه بازاری مردد

ها به ثبت رسید که در نهایت روز پنجشنبه شاهد رشد نرخ در بازار داخلی بودیم. بهای هر  رنگ و بوی امید به افزایش قیمت

ها  تومان افزایش یافت که این رشد نرخ در کنار افزایش قیمت 48کیلو شمش فوالد در دو روز پایانی هفته گذشته نزدیک به 

اکنون و در آغاز هفته جاری شاهد انتظار  امیدواری بسیاری از اهالی بازار را موجب شد . همدر بازار سایر مصنوعات فوالدی 

های اواخر فعالیت امروز است که دورنمای بازار را تعیین خواهد کرد. البته در شرایط فعلی  برای رشد نرخ هستیم ولی قیمت

برد و همین داده اجازه رشد  فوالدهای ساختمانی رنج میبازار از ضعف جدی تقاضای مؤثر یعنی مصرف واقعی فوالد مخصوصاً 

ها را به بازار نداده است. از سوی دیگر اغلب معامالت دو روز پایانی هفته گذشته بین اهالی بازار صورت گرفت  جدی قیمت

دهند تا از  ظر انتقال میکنند و مصنوعات فوالدی را به انبارهای مورد ن بازی اقدام به خرید می ها با رویکرد سفته یعنی واسطه

بازی آماده  ها کسب سود کنند. این در حالی است که بیم و امید از رشد قیمت دالر آزاد هم به کمک روحیه سفته نوسان قیمت

  .و خریدهای هیجانی را رونق داده است

ین بازار , شاهد بودیم که موتور اصلی این رشد نرخ معامالت سفته بازی بوده که تقریباً در تمامی روندهای صعودی در ا

استارت رشد نرخ از همین جا خورده است یعنی بازار اول با سفته بازی آغاز به کار کرده و سپس تقاضای مؤثر و یا تقاضای 

کننده نهایی نیست بنابراین استارت  اکنون خبر چندانی از تقاضای واقعی از سمت مصرف صادراتی از آن حمایت کرده است. هم

ها منجر نشود. از سوی دیگر همین خریدهای هیجانی هم اغلب با  شدن موتور رشد قیمت ممکن است به روشن سفته بازی
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توان به صراحت از چنین رخدادی سخن گفت. از سوی دیگر نوسان قیمت دالر  رشد قیمت دالر همراه بوده که این بار نمی

ح در مورد دورنمای قیمت دالر اظهارنظر قاطع کرد اما شواهد توان به وضو آزاد هم بعضاً خارج از فاز تحلیل است یعنی نمی

تواند نوسان داشته باشد ولی از دست بانک مرکزی خارج نخواهد  های اخیر نشان داده است که اوضاع در بازار ارز اگرچه می ماه

های اخیر در بورس کاال باال  این داده هم در نهایت کمکی به بازار فوالد نخواهد کرد. از سوی دیگر حجم معامالت هفته .شد

رو نبود و اغلب  بوده و موجودی انبارها نیز به همین دلیل باالست. همچنین بازار فوالد در روز پنجشنبه با توقف فروش روبه

ها رنگ و بوی هیجان به خود  گران از این فرصت برای فروش استفاده کردند و همین داده موجب شد تا افزایش قیمت معامله

ها همراه شد ولی نه تنها انفجار قیمتی را شاهد نبودیم بلکه ترس از عدم رشد بیشتر  . در نهایت بازار اگرچه با رشد قیمتنگیرد

ها موجب شد تا خریداران هم احتیاط را چاشنی فعالیت خود کنند. با توجه به این موارد و تداوم عرضه از سوی  قیمت

رسد که این روند افزایشی در کوتاه مدت ادامه داشته و بتواند چهره بازار  ه نظر میواحدهای فوالدی و عدم تغییر جدی بازار ب

ها همین فاصله گرفتن بازار فوالد از روند  ترین نکته مثبت این رشد قیمت را تغییر دهد اما به التهاب منجر نخواهد شد. ساده

 .رسیم کندتواند روزهای بهتری را از لحاظ حجم معامالت ت نزولی آن است که می

در بازارهای جهانی هم شاهد دو روند متفاوت قیمتی هستیم. در بازارهای غربی با محوریت کشورهای مشترک المنافع موسوم 

ها به تبع ضعف تقاضا کاهشی بود ولی باز هم روندی افزایشی به خود گرفته است تا جایی که بهای شمش  , قیمت CIS به

های این بازار پتانسیل افت نرخ دارد. در بازار چین هم  دالر رسیده است اما هنوز قیمت 328این کشورها در دریای سیاه به 

ها در مسیر افزایشی بود ولی افت جدی بهای سنگ آهن موجب شده تا یک جو بدبینی گسترده ایجاد شود و  اگرچه قیمت

به سایر بازارها نیز سرایت خواهد کرد یعنی در کل این وضعیت احتماالً  .ها در بازار فوالد رواج پیدا کند نگرانی از افت قیمت

بازارهای جهانی وارد یک فاز ابهام شده است و حداقل تا اواخر هفته جاری زمان نیاز داریم که این بازارها به آرامش برسند. 

 .کرد ها در بازار فوالد را تقویت خواهد نگرانی از تداوم افت بهای سنگ آهن در بازار چین احتمال کاهش نرخ

توان رشد بهای فوالد را به صورت مقطعی تخمین زد ولی به احتمال قوی این  با توجه به این موارد اگرچه در بازار داخلی می

توان با دقت بیشتری مورد بررسی قرار داد  ها تداوم چندانی نخواهد یافت اما رخدادهای بازار را در هفته آینده می رشد قیمت

 .تعادل شده و هم اطالعات بیشتری از بازارهای جهانی در اختیار خواهد بودزیرا هم ابهامات ارزی م
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 محصوالت پتروشیمی

 

 

 

ها  توان به وضوح رکود را در این صنایع مشاهده کرد. عدم رشد قیمت کند و می ها روزهای سختی را سپری می بازار پتروشیمی

در بورس کاال که در نمودارها مشخص است از مواردی است که روزهای در بازار داخلی در کنار ضعف محسوس حجم معامالت 

توان برای خروج از رکود زمان مشخص کرد ولی از  ای سخت برای این بازارها بدل کرده است. هنوز نمی جاری را به دوره

 .توان گفت که به زمان بیشتری نیاز داریم شواهد امر می

کیبات شیمیایی بورس کاال نه تنها پایین است بلکه نگرانی از کاهش بیشتر حجم حجم معامالت در دو بازار پلیمرها و تر

گذاری بر پایه دالر نیمایی هم به مشکالت در این بازار دامن زده آن هم در شرایطی که این نرخ  معامالت هم وجود دارد. قیمت

های جهانی ,  ین با فرض عدم تغییر در قیمتدرصد افزایش می یابد. بنابرا 1برای متوسط هفتگی خود , هر هفته نزدیک به 

های پایه در یک مسیر صعودی قرار دارند و همین سیگنال در کنار کشش پایین بازار برای پذیرفتن  توان گفت که قیمت می

ها  ها , در نهایت به کاهش حجم معامالت منجر شده است آن هم در شرایطی که قیمت دالر آزاد هم از رشد قیمت رشد قیمت

های جهانی محصوالت پتروشیمی کاهشی بوده است ولی به نظر  های اخیر قیمت کند. البته در هفته در بازار داخلی حمایت نمی

 .های کاالیی در جهان رشد نرخ داشته است رسد این روند نزولی شتاب پیشین خود را از دست داده و حتی برخی از گروه می

هزار تن بود.  82هزار تن بوده ولی در هفته گذشته این عدد  200بیش از متوسط حجم تقاضای هفتگی در سال گذشته 

تن  825هزار و  30تن بود که این رقم برای هفته قبل به  523هزار و  42همچنین متوسط حجم معامالت سال گذشته 

ضای سال قبل را به دلیل دهد. حتی اگر باالبودن تقا این دو سیگنال به خوبی روزهای سخت بازار پلیمرها را نشان می .رسید

توان کتمان کرد. این در حالی بود که متوسط حجم  های دستوری بدانیم باز هم ضعف حجم معامالت را نمی گذاری نرخ

دهد  تن بود که نشان می 458هزار و  58تن بوده ولی این رقم در هفته قبل  502هزار و  21های سال گذشته  عرضه

فروش داخلی و هم فروش صادراتی شرایط مطلوبی نداشته و موجودی انبارها در واحدهای های بزرگ پتروشیمی هم در  شرکت

توان مستنداتی رسمی از رکود در صنایع پلیمری  بزرگ باالدستی تولیدکننده پلیمرها به شدت باالست. موارد فوق را می

 .ایت داردکننده پلیمرها حک دانست که دقیقاً از ضعف تولید در صنایع پایین دستی و مصرف

گذاری بر همین منوال فعلی باشد احتماالً رکود  در شرایطی که وضعیت معامالتی در بورس کاال تغییر نکرده و یا شیوه قیمت

 .باز هم تداوم یافته و شاید برای شهریورماه بتوان انتظار خروج از رکود را مطرح کرد مگر آن که اتفاق جدیدی رخ دهد
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 :ادها در بازار محصوالت پتروشیمی در هفته گذشتهبرخی از مهمترین رخد

 ها در  ای که گذشت در کنار کاهش قیمت کاهش حجم معامالت در دو بازار پلیمرها و ترکیبات شیمیایی در هفته

 بازار آزاد

  تن که خود یک عدد بزرگ  458522هزار و  58درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کاال و ثبت رقم  2583کاهش

دهد که حجم وضعیت صادرات چندان جذاب نیست و هم با مازاد نسبی  رود و نشان می ها به شمار می رضهبرای ع

 .رو هستیم تولید به نسبت تقاضای واقعی روبه

  تن که باز هم یک رقم  52518هزار و  82درصدی حجم تقاضای پلیمرها در بورس کاال و ثبت رقم  21588کاهش

 .شود میپایین برای تقاضا محسوب 

  تن که باز هم یک  822585هزار و  30درصدی حجم معامله پلیمرها در هفته گذشته و ثبت رقم  18531کاهش

 .دهد اوضاع معامالت دقیقاً در رکود قرار دارد داده بد برای این بازار است که نشان می

  ها  ت که کمتر از نیمی از عرضهها در بورس کاال در هفته گذشته که به این معنی اس درصدی عرضه 3254داد و ستد

تن تقاضا  05444در بازار پلیمرها مورد معامله قرار گرفته است آن هم در شرایطی که در برابر هر تن عرضه , تنها 

 .ثبت شده است

 های پایه ثابت بود که باز هم به معنی برتری  ای که قیمت ها در بازار آزاد آن هم در هفته تداوم روند کاهشی قیمت

 .ه بر تقاضا در بازار داخلی استعرض

 نظارتی شدن مجدد بازار آزاد پلیمرها در هفته قبل اگرچه این داده اهمیت چندانی برای بازار نداشته است. 

  22352هزار و  31درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کاال در هفته گذشته و ثبت رقم  0551افزایش 

 .رود ها به شمار می میاییتن که رقم متعادلی برای بازار شی

  تن که باالترین  888هزار و  41درصدی حجم تقاضای محصوالت شیمیایی در بورس کاال و ثبت رقم  2518افزایش

ها در هفته گذشته افزایش یافته ولی به معنی بهبود  دهد که جذابیت عرضه هفته اخیر است و نشان می 4رقم در 

 .تر بازار باشد ود سریعبازار نیست اما شاید محرکی برای بهب

  تن که یک  244هزار و  23درصدی حجم معامله محصوالت شیمیایی در بورس کاال و ثبت رقم  854کاهش

 .گرد دیگر در این بازار است عقب

 های پایه جدید در هفته جاری مخصوصاً در شرایطی که هفته گذشته به دلیل تعطیلی  انتظار برای اعالم قیمت

 .ها وجود دارد م نشد و امکان تغییر بیشتری در این نرخهای پایه اعال قیمت

  42درصدی حجم عرضه محصوالت شیمیایی در بورس کاال که به نسبت هفته گذشته و معامله  85508داد و ستد 

 .دهد ها , یک داده منفی دیگر را نشان می درصدی عرضه
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