
 

 1  

 14۰۰مهر   17شنبه   – 149ه شمار 



 

 2  



 

 3  



 

 4 

بورس تهران معامالت هفته دوم از فصل پائیز را با افزایش تقاضا آغاز کرد و با وجود فشار عرضه در نیمه دوم هفته نشات گرفته 
میلیون واحدی پیشروی داشته باشد.  1.5کانال نزدیکی درصدی، تا  3.5حدود از تعطیالت پایان هفته، موفق شد با ثبت رشد 

وقفه به بی اول مهرکه تا همین روزهای میانی هفته سهام دوباره به مدار صعود بازگشته و در حالی آید بازاراینطور که به نظر می
سمت پایین تابلو در نوسان بود، حاال راهی متفاوت را پیش گرفته است. البته رشد این روزهای بازار معطوف به صنایع بزرگ و 

برند، دیده ی متوسط و کوچکتر که عموما از انتظارات تورمی سود میهادالرمحور است و هنوز تقاضای قابل توجهی برای گروه
به دلیل نبود نقدینگی کافی و تردید نسبت به روند  شود و همین مساله بیانگر ضعف بازار و ساختار شکننده موج افزایشینمی

 است. شکل گرفته
ی حکایت از آن دارد که در مقایسه با سقف ارزش معامالت جار  بررسی و مقایسه شرایط فعلی بازار با نقطه اوج آن در تابستان سال

اکنون راه بسیاری باید پیموده شود تا شاهد بازگشت رونق به هزار میلیارد تومان رسیده بود، هم 11خرد که در میانه تابستان به 
های گذشته حکایت از افزایش خالص های آماری در طول ماهبازار سرمایه باشیم. با این حال ذکر این نکته ضروری است که داده

دهد که بخشی از حضور مردم در بازار سهام به شکل غیرمستقیم و گذاری دارند. این امر نشان میهای سرمایهارزش دارایی صندوق
معامالت  حال باید صبر کرد و دید که در ادامه .شودگذاری غیرمستقیم دنبال میها یا سایر ابزارهای سرمایهاز طریق این صندوق

محرکی در اقتصاد یا سیاست ایران شکل خواهد گرفت که بتواند دوباره این رویه را برعکس کند و رونق را به معامالت  1۴۰۰پاییز 
 .خرد سهام بازگرداند یا خیر

رسد با ظر میهزار تومانی است. به ن 28عامل موثر بوده است. عامل نخست ورود دالر به کانال  3در رشد هفته گذشته بازار نیز 
 ۲۸و تغییرات آن بیشتر شده و ماندگاری صعود آن به کانال  دار مذاکرات احیای برجام ضرب و زور قیمت دالروشدن گیرطوالنی

از طرف دیگر رشد قیمت برخی محصوالت پتروشیمی نظیر  .مدت بیفزایدهزار تومان توانسته بر احتمال صعود بازار سهام در میان
ها در کننده سود اکثر شرکتتحت تاثیر جهش جدی قیمت گاز و زغالسنگ را داریم که تقویت ، پلی اتیلن و ...PVC اوره، متانول،

های مالی های ماهانه و نزدیک شدن به زمان صدور صورتگروه محصوالت شیمیایی است. این رویداد در کنار انتشار گزارش
د توجه قرار گرفته و در نتیجه حرکت رو به جلوی دماسنج اصلی بازار را داشته ای موجب شد تا صنایع کاالیی مجدد مور دورهمیان

 باشیم. 

 بینی روند معامالتنگاه به بازار و پیش
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ر نمادهای گروه شیمیایی، کثشکنی ااما پرسش مهمی که این روزها ذهن اهالی بازار را درگیر کرده این است که پس از سقف
یع هم تحرکات مثبت و جبران بخشی از سقوط یکسال های فلزی و برخی از نمادهای گروه فلزات اساسی، آیا در مابقی صناکانه

 اخیر را خواهیم داشت یا خیر ؟! 
همزمان با کاهش شدید صادرات نفت و افت  ۹۷سیکل تورمی اخیر اقتصاد ایران از سال  در پاسخ به این پرسش باید گفت که

ها ، عبارت از پیشتازی قیمت دارایی1۴۰۰ز آغاز سال ارزش لایر آغاز شد و کماکان ادامه دارد. یک ویژگی این سیکل تورمی، تا پیش ا
شامل سهام، مسکن، ارز، طال و حتی خودروهای داخلی و خارجی نسبت به میانگین رشد تورم عمومی یعنی قیمت کاالها و 

ارز های ناگزیر تعدیل تخصیص جاری متفاوت شده و با اجرای سیاست خدمات مصرفی بود. این وضعیت اما از ابتدای سال
کند. بر ها حرکت میتر از موج قیمت داراییهای دستوری از سوی دیگر، موج تورم حاال بلندگذاریترجیحی از یکسو و حذف قیمت

درصد باال رفته؛ این در حالی است که نرخ دالر  1۸ماه اول امسال حدود  ۶اساس اعالم مرکز آمار، قیمت کاال و خدمات مصرفی در 
مراتب از تورم عمومی  اند که بهدرصد افزایش یافته ۵و  ۸درصد و شاخص بورس و مسکن به ترتیب حدود  ۹آزاد در دوره مشابه 

  .کمتر است
ها نیز به افزایش تقاضا ی قیمتساز تومانی دالر و آزاد 4.200گذار به سوی حذف نرخ در این میان افزایش احتمال حرکت سیاست

که دالر روند صعودی پرقدرت خود را آغاز کرد از  97همانطور که مستحضر هستید، از سال  .ها منجر خواهد شددر برخی از گروه
برای  تومانی 4.200های پوپولیستی حفظ نرخ ارز هزار تومان رسید، اعمال سیاست 28هزار تومان به بیش از  5های کمتر از قیمت

برخی از صنایع نظیر غذا و دارو موجب شد تا عالوه بر ایجاد رانت سنگین برای دالالن، صنایع مذکور نیز با افت حاشیه سود مواجه 
تومانی باشد. رویدادی  4.200رسد رویکرد دولت جدید، تغییر سیاست و حرکت به سمت حذف ارز موسوم به شوند. حال به نظر می
 ها خواهد گذاشت. نرخ فروش برخی از محصوالت به طور حتم، تاثیر بااهمیتی بر سود برخی از شرکت که همزمان با افزایش

از یکسو و سرعت  1400دهد که کسری بودجه سال از طرف دیگر شتاب تورم در اقتصاد را داریم. بررسی برخی آمار و ارقام نشان می
باعث شده تا فعاالن کلیه  رشد نقدینگی از سوی دیگر 
سنگین دیگر در اقتصاد کشور  بازارها انتظار ثبت یک تورم 

نین طبیعی است در چ را داشته باشند. بنابراین 
بازارهای نقدشونده باقی  شرایطی التهاب در اکثر 
جهش جدی مسکن نیست  بماند. لذا انتظاری برای 
انتظاری با یک شیب مالیم  اما رشد آن به دلیل تورم 

ها در راستای برخی سیاست محتمل خواهد بود. اعمال 
ر محدوده حبابی مانعی برای جهش جدی مسکن های خالی در کنار قرار گرفتن قیمت برخی از مناطق ددریافت مالیات از خانه

تواند باری دیگر توجه جامعه را جلب کند؛ مشروط بر اینکه اما بازار سرمایه به عنوان یک بازار پویا و نقدشونده میخواهد بود. 
 را جذب کنند. های سرگردان گذاران از اتفاقات تلخ یکسال اخیر درس گرفته و با رویکردی جدید و حساب شده نقدینگیسیاست

 ها ناشی از تخفیفی بود که بنا شده در فروش خوراک از ابتدای سالاز مهمترین اتفاقات هفته گذشته خبر افزایش سود پاالیشی
 ماه ابتدایی سال 5های قطعی جاری به این صنعت ارائه شود. خبرهایی که در این باره منتشر شده، حاکی از آن است که نرخ

در حالی  .توجهی خواهد گذاشتهای فعال در این صنعت اثر قابل سال گذشته افزایش یافته، بر سود شرکت جاری که نسبت به
های جهانی با درصد تخفیف بود، حاال بنا شده تا قیمت ۵ها بر مبنای نرخ صادراتی با که در گذشته نرخ ارائه خوراک به پاالیشی

 رساند. درصد می ۷دالری به حدود  ۸۰د؛ دستورالعملی که تخفیف مزبور را برای نفت ها محاسبه شودالر تخفیف برای پاالیشی ۶تا  ۵
طور چقدر قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند، این تخفیف درصد بیشتری پیدا خواهد کرد. این بر اساس این قانون هر

کند؛ چراکه تا صنعت پاالیشی را برای مدتی دچار سردرگمی  گذارانتواند بازار سهام و سرمایهرسد، این مساله میکه به نظر می
شد با گذاران این گروه داشت و باعث میپیش از این وضع به این روال بود که افزایش قیمت نفت اثر روانی مثبتی بر سرمایه

اکنون تا زمانی که قانون جدید همها باشیم. این در حالی است که بهبود وضعیت در بازارهای جهانی شاهد افزایش قیمت پاالیشی

به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی نحوه عملکرد دولت 
 ۶ها در در پوشش کسری بودجه و ناتوانی آن در کاهش هزینه

تواند فشاری مضاعف را به قیمت ارز تحمیل ماه دوم سال می
د و به سبب آنکه بنا به آمار خود بانک مرکزی افزایش پایه کن

کند، تر میروز گذشته رقیقپولی، لایر را هر روز نسبت به 
 نوسانی یکباره را در بازارهای دارایی رقم بزند.
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های پاالیشی خواهد بود و هر نوع تغییر بااهمیتی در سود شرکت ها باشد، افت قیمت نفت در این بازارها بهمبنای عملکرد شرکت
 .ها بگذاردهای مالی شرکتتواند اثری مهم در صورتقیمت نفت می

ها )نسبت به سال گذشته( الر باشد، این مدل جدید سود بیشتری برای پاالیشید 1۰۰این به آن معناست که تا زمانی که نفت زیر 
های پیش رو اقدام توانند در هفتههای پاالیشگاهی میبه ارمغان خواهد آورد. حال با مشخص شدن قیمت تحویل خوراک، شرکت

ها ر ایجادشده بر نرخ خوراک دریافتی پاالیشگاهماهه نمایند. برای آنکه بدانیم تغیی 6ماهه و احتماال گزارش  3به انتشار گزارش 
دالر  1.۲های فعال در این صنعت شده از سوی شرکتچقدر است، باید بگوییم به طور میانگین در سال گذشته تخفیف دریافت 

ها بی را از سوی پاالیشیهای مالی جالدالر، احتماال باید صورت ۶تا  ۵بوده است. این در حالی است که حاال با رسیدن این میزان به 
 شاهد باشیم.

بینی بازار برویم. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ها و پیشو در انتها با اشاره به یک نکته مهم به سراغ بررسی شاخص
را به  تواند فشاری مضاعفماه دوم سال می ۶ها در نحوه عملکرد دولت در پوشش کسری بودجه و ناتوانی آن در کاهش هزینه

تر روز گذشته رقیققیمت ارز تحمیل کند و به سبب آنکه بنا به آمار خود بانک مرکزی افزایش پایه پولی، لایر را هر روز نسبت به 
اقتصادی کند، نوسانی یکباره را در بازارهای دارایی رقم بزند. این در حالی است که تنها تیر ترکش بدنه اقتصادی دولت عامل غیرمی

های آتی هموار کند؛ عاملی که تاکنون توجه چندانی به تواند در صورت حصول، راه را برای ثبات نرخ ارز در ماهست که میبرجام ا
با این شرایط بهترین استراتژی برای مقابله با تورم، تخصیص  .ای از ابهام استتر گفته شد، در هالهطور که پیشآن نشده و همان

 بازار سهام خواهد بود.  بخش خوبی از دارایی به 

 آنچه در بازار گذشت ...
 ۵1.3۰۹ رشدهفته گذشته با ثبت « شاخص بورس اوراق بهادار»رویم که فصل پائیز می سومدر شرایطی به مصاف معامالت هفته 

. پیشروی کردهزار واحدی  ۴۸۸هزار واحدی تا سطوح یک میلیون و  ۴3۷درصد( از ارتفاع یک میلیون و  3.۵۷واحدی )معادل 
 گران در این مقطع دو سناریو را برای ادامه راه شاخص مدنظر دارند. تحلیل

هزار واحد، یک اصالح موقت در راستای تکمیل آخرین شاخه اصالح و سپس  ۵۴۰سناریوی یک: پیشروی تا مقاومت یک میلیون و 
 هزار واحد. ۵۸۰شکست سقف یک میلیون و 

هزار واحد، جذب انرژی و سپس خیز برای برگشت به سقف یک میلیون  ۴۴۰گرد به سمت محدوده یک میلیون و سناریوی دو: عقب
 هزار واحد.  ۵۸۰و 

رسد در هر ها، به نظر میبینی به گزارش مثبت پاالیشیبا توجه به رشد اخیر دالر و رشد نرخ محصوالت پتروشیمی در کنار خوش
 مال گذر بازار از سقف یاد بیش از نزول مجدد باشد. دو سناریو، احت

کنند. بر اساس این گزارش، شاخص ای بازار به آن توجه میمتغیر مهم دیگری است که بسیاری از فعالین حرفه« وزنهم»شاخص 
 ۴۲۷.۲۸3در سطوح درصد(  1.۵۴واحدی )معادل  ۶.۴۸۸رشد واحدی آغاز نمود و با ثبت  ۴۲۰.۷۹۹وزن کار خود را در ارتفاع هم

واحدی آغاز به کار کرد که در  ۲۰.۹۶۰داشته باشیم؛ فرابورس ایران در حالی با رقم  Ifexای به واحدی قرار گرفت. و در انتها اشاره
واحدی  ۴۲۶ رشد، دوم مهرواحدی ایستاد. بنابراین باید اذعان داشت که شاخص فرابورس در هفته  ۲1.331پایان هفته در ارتفاع 

 درصد( را ثبت کرده است.  ۲.۰۴دل )معا

 بینی بازارپیش
بورس تهران هفته دوم مهر را با تردید آغاز کرد و موفق شد تا پایان هفته حرکت رو به جلوی نرمی را به کمک اخبار مثبت منتشر 

ها گزارش عملکرد تولید و فروش شده از صنعت پاالیشی به نمایش بگذارد. نکته مهم اینکه طی روزهای اخیر تقریبا کلیه شرکت
ها عملکرد بهتری نسبت به مرداد ماه داشتند. این موضوع ناشی از رشد ها اکثر شرکت. در این گزارششهریور ماه را منتشر نمودند

ها توان امیدوار بود که در اکثر شرکتهای مکرر برق است. لذا با این شرایط مینرخ ارز و بهبود تولید و فروش پس از توقف قطعی
بازار باشد. از  P/E-ttmکننده تواند تعدیلهای بورسی نیز میقویت سود بنگاهماهه نسبتا خوبی را داشته باشیم. ت ۶های گزارش
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رود به مرور با نزدیک شدن به دومین ماه از فصل پائیز شاهد انتشار امروز تا پایان ماه تنها دو هفته باقی مانده و انتظار می
ی نسبت به آخرین ماه از فصل تابستان داشته باشد؛ هر چند ماهه باشیم. لذا احتماال بازار در این روزها شرایط بهتر  ۶های گزارش

 که حجم و ارزش معامالت هنوز سیگنال قدرتمندی را صادر نکرده است. 

 هابررسی آخرین وضعیت شاخص
 درصد بازدهی میزان بازدهی 1400/07/14تا تاریخ  1400/07/10از تاریخ  شاخص ها

 %3.57 51,308 1,488,292 1,436,984 شاخص کل بورس
 %1.54 6,487 427,282 420,795 وزن(شاخص کل )هم

 %2.04 426 21,331 20,905 شاخص فرابورس

 بررسی ارزش معامالت هفته

 تاریخ
ارزش کل معامالت 

 )م.ت(
معامالت خرد بورس 

 )م.ت(
معامالت خرد 
 فرابورس )م.ت(

معامالت خرد کل 
 )م.ت(

بلوک و اوراق 
 )م.ت(

1400/07/10 21950 6239 2027 8266 13684 
1400/07/11 15631 5923 2107 8030 7601 
1400/07/12 42932 4594 1774 6368 36564 

 0 0 0 0 0 تعطیل رسمی
1400/07/14 24004 4729 1783 6512 17492 
 75341 29176 7691 21485 104517 جمع کل

 81632 25535 7034 18501 107167 جمع کل هفته گذشته
 18835 7294 1923 5371 26129 معامالت روزانهمیانگین ارزش 

میانگین ارزش معامالت روزانه هفته 
 گذشته

26792 4625 1759 6384 20408 

 %8- %14 %9 %16 %2- اختالف )درصد(
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 میلیارد تومان - گراف ارزش معامالت

 
 

تابلوی بورس و فرابورس )شامل بازار پایه(  ۲کنید، ارزش معامالت خرد هفته گذشته در مطابق با جداولی که در باال مشاهده می
میلیارد تومانی  ۷.۲۹۴میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را بر تعداد روزهای هفته تقسیم کنیم، به رقم  ۲۹.1۷۶رقمی بالغ بر 

 نخستمیلیارد تومانی هفته  ۶.3۸۴رسیم. این رقم در قیاس با متوسط ارزش معامالت روزانه ت روزانه( می)میانگین ارزش معامال
ای است که باالخره ارزش حجم معامالت با وجود تعطیلی این نخستین هفتهدهد. درصدی را نشان می 1۴رشد حدود ماه،  مهر

توانست در ایستگاه باالتری قرار شنبه و چهارشنبه نبود، ارزش معامالت میرمقی بازار دومیان هفته رشد کرده است. در واقع اگر بی
شکنی در شاخص کل مقدور نیست؛ مگر اینکه برای هفته پیش رو بگیرد اما نکته مهم اینجاست که با اعداد و ارقام فعلی، سقف

ها و توقف خروج پول ز نقدینگی حقیقیهم یک رشد دیگر در ارزش معامالت داشته باشیم و البته در این مسیر مثبت شدن ترا
، «خودروسازی»، «فلزات اساسی»، «پاالیشی»صنعت  ۴الزم به ذکر است، طی هفته گذشته، نیز نقش بااهمیتی خواهد داشت. 

بیشترین حجم و ارزش معامالت را به خود « برکت»و « دارا یکم» ،«فسبزوا»، «یکمپاالیش »هایی مانند و تک سهم« بانکداری»
 اختصاص دادند. 
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  سیاسی
 

 تیمشاور امن وان،یسال آقایاظهار داشت:  یاهیانیدر ب کایآمر یمل تیامن یشورا یسخنگو
 جمهورسیرئ یادیبر تعهد بن لیاسرائ یتیاز مقامات امن یبا گروه داریدر د کایآمر یمل
 آقایکرد.  دیتأک افتیدست نخواهد  یاهرگز به سالح هسته رانیا نکهیا نیبه تضم دنیبا

به  یابیدست یراه برا نیبهتر یپلماسیدولت معتقد است که د نیا: داد حیتوض وانیسال
صراحتًا گفته که  دنیبا جمهورسیحال خاطرنشان کرد که رئ نیهدف است، اما در ع نیا

 .هاستنهیگز ریآوردن به سا یمتحده آماده رو االتیشکست بخورد، ا یپلماسیاگر د
 

خود در مورد برجام در  یر یگموضع نیدتریاروپا، در جد هیاتحاد یخارج استیمسئول س
 رانیا یادر مورد پرونده هسته نیمذاکرات و کنمیگمان نم: گفت ،«هیالعرب»مصاحبه با 

به  رانیا لیاز تبد یر جلوگی راه تنها» داشت اظهار ادامه در «بورل جوزپ» شکست بخورد.
در نشست  شتریاروپا پ هیاتحاد یخارج استسی مسئول «مذاکره است. ،یاقدرت هسته

 یایاح رامونیپ نیکرده بود که مذاکرات و یدوار یخارجه قطر ابراز ام ریمشترک با وز
 از سر گرفته شود. یبرجام به زود

 
 

در مذاکرات  دیبا رانیا یموشک یهاتیفعالامور خارجه فرانسه گفت:  ریوز انیلودر ویژان ا
تا ابد باز نخواهد  ،ایهسته توافق درباره تهران با وگوهاگفت . بابگنجانده شود یاهسته

 شود. دهیچیپ نیمذاکره در و زیباعث شده که بازگشت به م رانای اقدامات بود.
 
 

 مجله خبری
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 یر یکردند ماه گذشته در مورد از سرگ یسع ییکایمقامات آمر: گفت رانیامور خارجه ا ریوز
دالر  اردیلیم 10 دیاصرار داشت که واشنگتن ابتدا با یاما و گفتگو کنند یامذاکرات هسته

 گریبار د انیرعبداللهامی آزاد کند. تینمسدود شده تهران را به نشانه حسن یهاییاز دارا
باز خواهد گشت  نیدر و یا" به مذاکرات متوقف شده هستهی"به زود رانیکرد که ا دیتاک

 کرد. یخوددار  خیو از اعالم تار
 

 
سازمان ملل متحد، با  یسوم مجمع عموم تهیدر کم یاهیانیدر ب رانیا یاسالم یجمهور 

 یاقدامات، جمهور  نیاعالم کرد که ا کجانبهی یرقانونیو غ یرانسانیغ یهامیانتقاد از تحر
 به واکسن کرونا در زمان مناسب محروم کرد. یرا از دسترس رانیا یاسالم

 
 

عربستان و اتحاديه اروپا توافق  همكارى امضا كردند. بر اساس اين توافق 
همكارى كه به امضاى وزير خارجه عربستان و هماهنگ كننده سياست خارجى 
اتحاديه اروپا رسيد، دو طرف در زمينه سياسى، اقتصادى و امنيتى رايزنى خواهند 

  كرد.
 

 
 ندهیدر آ نیمذاکرات و دیمجلس از آغاز دور جد یمل تیامن ونیسیکم یسخنگو

انعطاف نشان  رانیدر مقابل درخواست ا یبرجام یهافخبر داد و گفت: اگر طر  کینزد
  رسد.یها به سرانجام میزنیدهند، را

 
 

 اقتصادی
برگزار  یسیرئ میابراه دیدکتر س اهللتیآ استیبه ر رانیوز اتیچهارشنبه هروز  جلسه

 ییو دارا یامور اقتصاد ریوز یکه از سو یآبادصالح یعل یجلسه آقا نیشد و در ا
 اعتماد گرفت. یشده بود، از دولت را یمعرف یبانک مرکز  دیجد سیبه عنوان رئ

بر عملکرد  یمرکز  بانک :ی گفتبانک مرکز  دیجد سیجمهور پس از انتخاب رئسیرئ
در پرونده هر فساد  نکهیا .نظارت کند یاهیو نه توص ق،یو دق یها به صورت جدبانک

در نظام  دهدینشان م د،یآیم انیبه م یها و شبکه بانکاز بانک یاسم یاقتصاد
. دیاینظام و کشور کوتاه ن ،از منفعت مردم یمنفعت چیدر تعارض منافع، به خاطر ه یبانک مرکز  .وجود دارد یاشکاالت یبانک

هر دو  طیداده و شرا شیرا  افزا هیو سرما یدو بازار بانک نیتعامل ب تواندیم یکل بانک مرکز  سئیبه سمت ر یآبادانتخاب صالح
 بازار را بهبود بخشد.
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 یر یجلوگ ،ی: کنترل تورم، ثبات در بازار ارز، نظارت بر شبکه بانکی گفتمرکز  بانک دیجد سرئی
توسعه  یها برامولد، ارائه مشوق یهابه بخش یمنابع بانک تیهدا ،یپول هیپا شیاز افزا

 بانک یهابرنامه نیمهمتر یهمکار در حوزه مبادالت ارز  یتعامل با کشورها ،یرنفتیصادرات غ
 است. ندهیآ رد یمرکز 

 
 

 
 یرؤسا یشیمجلس در نشست هم اند یاقتصاد ونیسیکم سیرئ ،یمیمحمدرضا پورابراه

 هانامهنییثبات در آ جادیبر لزوم ا دیضمن تاک از صادرکنندگان، یو جمع یبازرگان یهااتاق
اقدام  نیحذف شود که ا رانیهر چه زودتر از اقتصاد ا یحیارز ترج میدواریاظهار داشت: ام

 خواهد شد. زین یاتیعمل
 
 

درصد در حال نوسان  1۸.۷تا  1۸از  شیتا دو هفته پ 1۴۰۰ ریاز اواسط ت یبانک نبی سود نرخ
 .افتی شیدرصد افزا 1۹.3۵بازه خارج شده و به  نیاست. در دو هفته گذشته از ا بوده

 
 

 
 و آزاد ارز نرخ اختالفگفت:  رانیصادرات ا ونیکنفدراس سیرئ ،یمحمد الهوت

معضل مهم صادرکنندگان کوچک و متوسط است که موجب شده نتوانند  مانی
 وی .دیرا حل کن ماینرخ ارز آزاد و ن لیارز خود را به سامانه عرضه کنند. تعد

 دیاست که با یموضوع مهم گریساله گذشته د 3 نیدر قوان یادامه داد: بازنگر 
 زیارز حاصل از صادرات ن یبرا یمشخص ستی. اعالم لردیدر دستور کار قرار گ

 است. یالزام
 

از صادرات  تیحما یدر راستا یاهیجمهور ابالغسیرئ یمعاون اقتصاد ،رضایی محسن
بر ارزش افزوده صادرکنندگان رفع  اتیابالغ کرد که براساس آن مشکل استرداد مال

به  یبر ارزش افزوده صادرکنندگان ربط اتیاسترداد مال گریاساس د نیو بر ا شودیم
 نخواهد داشت. یتعهدات ارز  یفایا
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 جهانی بازارهای
 تغییر هفتگی 1400/07/16 1400/07/10 نام مواد

 %4.3 82.5 79.1 نفت
 %0.2- 1757 1761 طال
 %0.0 600 600 بیلت
 %2.1 9348 9154 مس
 %5.3 3165 3005 روی

 %3.2 2961 2870 آلومینیوم
 %6.0 123 116 سنگ آهن

 %3.2 2223 2155 سرب
 %1.4 426 420 متانول
 %2.2 511 500 اوره

صعود نفت  یدر پهفته نسبتا خوبی را پشت سر گذاشتند و البته بهبود شرایط تحت تاثیر رشد قیمت نفت است. بازارهای جهانی 
 یانرژ  یکاالها یباال یهامتیشده است. ق دیدر سراسر جهان تشد دارینسبت به تورم پا هایدالر در هر بشکه، نگران ۸۰ کانال به

 حال درفراتر رفته است، باالتر خواهد برد.  کایآمر یشده توسط بانک مرکز  یگذار شامل نفت، تورم را که در حال حاضر از نرخ هدف
وارد خواهد کرد. به  هامتیق یرو یشتر ینفت فشار ب داریپا یباال یهامتیشوند اما قیم دهید یموقت یتورم فشارهای حاضر

 .میفاصله داشته باش یطوفان از تندباد کالن بعد کیممکن است تنها  گریعبارت د

 نفت
پس از یک هفته استراحت مجددا رشد دیگر را به ثبت رساندند. های نفتی شاخص

ها یاما نگران افتی شیافزا یارمنتظرهیهفته گذشته به طور غ کاینفت خام آمر ریذخا
 تیبا بهبود اقتصادها همچنان تقو زیدرباره کمبود عرضه همچنان وجود دارد و تقاضا ن

 شیبشکه افزا ۹۵1.۰۰۰اکتبر  یکبه  یدر هفته منته کاینفت خام آمر رذخای شود.یم
در هفته گذشته گزارش کرده  APIکه  یابشکه ونیلیم ۴.1 دیبا تول سهیکه در مقا افتی

 نیهمچن API هایداده هزار بشکه باشد. 3۰۰بود. اقتصاددانان انتظار داشتند که حدود 
بشکه  ونیلیم 3۴۵.۰۰۰حدود  ریتقط ریو ذخا افتی شیافزا ونیلیم 3.۷در هفته گذشته حدود  نیبنز ینشان داد که موجود

، دیتول شتریب شیافزا یبرا دیکاخ سف یهانفت از هفته گذشته پس از آنکه اوپک پالس با درخواست متیق شیافزا .افتی شیافزا
 مخالفت کرد، آغاز شد.

 نیرنگفلزات 
در فلزات رنگین اوضاع مس چندان رو به راه نیست؛ هر چند که در هفته گذشته 

دالری را داشتیم. این فلز چنانچه به هر دلیلی  ۹.۰۰۰های برگشت از مرز قیمت
هزار دالری تثبیت شود، ممکن  ۸دالری از دست بدهد و در کانال  ۸.۸۰۰حمایت 

یر سایر فلزات را با خود به پائین است تا ابتدای این کانال افت کرده و در این مس
بکشد. در فلز روی اوضاع و احوال هنوز بغرنج نشده است اما در نمودار این فلز 
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شود. مسیر این فلز کامال به سطح حمایتی و ، واگرایی منفی خفیفی دیده می Ending Diagonalعالوه بر تشکیل الگوی برگشتی 
رفتن این سطح به منزله ورود به روند اصالحی است. در مقطع فعلی تنها آلومینیوم دالری بستگی دارد. از دست  3.۰۰۰روانی 

ای ندارد و البته اگر قرار به افت مس و روی باشد، شک نکنید سایر فلزات هم روند صعودی خود را از دست رفته کنندهشرایط نگران
 خواهند دید. 

 آهنسنگ -فوالد 
به نظر بحران مسکن ها را داشتیم. آهن رشد محدود قیمتدر حوزه فوالد و سنگ

شدن باشد.  ترقیدر حال عم Evergrande یبعد از تحوالت غول ساختمان نیچ
 ونیلیم ۲۰۵نتوانست اوراق قرضه  شنبهسهروز  ایفانتاز ینیوساز چشرکت ساخت

ساخت و ساز  یسهام شرکتها افتموضوع باعث  نیخود را پرداخت کند که ا یدالر 
فروش مسکن دست دوم در  دیگویم نیچ. است دهدر بورس هنگ کنگ ش نیچ

ساالنه داشته و به تنها درصد  ۸۰در ماه گذشته )سپتامبر( افت  Shenzhen هیناح
ت و تداوم مرتبط با حوزه مسکن اس نیچ یرشد اقتصاددرصد  ۵۰حدود  .ساله است 1۲سطح  نیکه کمتر دهیمعامله رس 1.۷۶۵
و این رویداد تهدید بزرگی برای بازارهای جهانی به خصوص فوالد،  شود نیاقتصاد کالن چ یهاشاخص تعامل اف تواندیرکود م
 آهن و البته زغالسنگ خواهد بود. سنگ

 اوره -متانول 
یک جهش جدی دیگر به با  انهیاوره خاورم متیدر هفته گذشته متوسط قاوره: 

بطور کامل  طیشرا .باشدیم ۲۰۰۸از سال  متیق نیکه باالتر دیدالر رس ۵۷۰بیش از 
 ازدارد.  زیبا آن دوره ن ییهاوجود شباهت نیاما با ا ستین ۲۰۰۸به سال  هیشب

اند، فعاالن شده کیماه قبل نزد ۲ متیبه ق یمحصوالت کشاورز  متیکه ق آنجایی
 توانیحال نم نیاوره را به همراه داشته باشد. اما با ا یبازار نگرانند که کاهش تقاضا

در جمعه هفته قبل  انهیاوره خاورم آتی معامالت موجود در بازار شد. یمنکر تقاضا
 یدالر  ۲۵۴ متیدالر در هر تن گزارش شده که نسبت به متوسط ق ۶۷۰در محدوده 

 معامله دالر ۷۴۰ محدوده درهفته گذشته  انیدر پا زین لیه برزاور  یدرصد رشد داشته است. معامالت آت 1۵۰از  شیسال گذشته، ب
معامالت انجام شده محدود بوده است  کهیدر حال اندافتهی شیو فروش به سرعت افزا دیخر یهامتیق ن،یدر چ نیهمچن .شدند

 ها، تا بعد از انجام مناقصه هند دارند.محموله یبه نگهدار  لیو فروشندگان تما
دالر در  ۴۲1در محدوده  ۹3خود از سال  متیق نیبه باالتر یک رشد دیگر( با نیچ CFRمتانول ) متیهفته گذشته ق یطمتانول: 

 نیسنگ و همچنزغال ،یعیگاز طب متیرفتن ق باال درصد باالتر است. 33 یدر سال جار  متی. که از متوسط قدیهر تن رس
 یشدن معامالت آت یشده است که صعود نیمتانول در چ متیق شیزابر کاهش انتشار کربن سبب اف یمبن یدولت یهاتیمحدود

تر نسبت به کشور همچنان پر رونق نیبازار متانول ا ن،یدر چ یروز مل التیتعط دنیبا وجود فرا رس یحت است. را به همراه داشته
متانول هند در ماه  یواردات یهامحموله متی. قباشدیم صعودی و پرتقاضا متانول بازار همچنان هند، در هفته گذشته بوده است.

ها در کارخانه یلیتعط لیبر کمبود عرضه در هند به دل یمبن ییها. نگرانیاست افتهی شیتن افزا دالر در هر ۵۲۰ – ۵1۵ اکتبر به
 گاز وجود دارد. متیق شیافزا یپ
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 هاشرکت عملکردبررسی گزارش 

 خودرو

ریالی رسید که در مقایسبه با بهار سال قبل اوضاع اندکی بهبود یافته اما به هر جهت  91ماه نخست سال به زیان  3خودرو در 
لایر زیان شناسایی کرده بود. حاشیه سود ناخالص شرکت کماکان  511شرکت در زیان قرار دارد. الزم به ذکر است شرکت سال گذشته 

 منفی است.
درصد و نسبت به میانگین  4د برجای گذاشت. این رقم نسبت به مرداد میلیارد ریالی را از خو 43.338خودرو در شهریور فروش 

 درصد کاهش داشته است. 2های گذشته درآمد ماه
میلیارد لایر گزارش شده است که نسبت به عملکرد نیمه نخست  263.333ماهه  6گفتی است کل فروش شرکت تا پایان دوره 

 درصد افزایش داشته است. 100سال گذشته در حدود 
در سبد محصوالت شرکت گروه پژو و دنا بیشترین وزن فروش را دارند. نرخ هر دستگاه پژو و دنا در حالی در شهریور ماه به ترتیب 

 درصدی داشته است. 23و کاهش  8( رشد 201و  125میلیون تومان بوده که نسبت میانگین ماه های گذشته ) 158و  135
ر تابستان نسبت به بهار منطقا باید شرکت از زیان خارج شود اما بررسی گزارشات سنوات درصدی درآمد شرکت د 31با توجه به رشد 

 دهد که رشد فروش الزاما به معنای بهبود عملکرد شرکت نیست.گذشته نشان می
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 کاوه

داشته است. سود  یدرصد 179رشد  )لایر 172(با مدت مشابه سال قبل  سهیکه در مقا دیرس لایر 481به سود  بهارماهه  3در  کاوه
 درصد است. 19 سال گذشته به 12افت نسبت به  33با بهار در  سود ناخالص هیبوده است. حاش لایر 2.296ماهه سال گذشته  12

قبل  یهاماه نیانگیدوره نسبت به ماه قبل، م نیشرکت در ا فروشدرآمد داشته است.  لایر اردیلیم 14.004 ورشهریدوره  در کاوه
 داشته است. شیدرصد افزا 16و  12، 74 بیماهه مشابه سال قبل به ترت 1و نسبت به دوره 

که درآمد در دوره مشابه سال قبل  ستیدر حال نیو ا دهیرس لایر اردیلیم 76.820 ماهه به 6تا پایان دوره  کاوه درآمدهای جمع
 است. افتهیدرصد رشد  77بوده که  اردیلیم 43.287

و   142.766.296به  وریدر شهر تمحصوال نی. نرخ ادندهیم لیوزن سبد شرکت را تشک نیشتربی ادراتی و داخلیشمش بیلت ص
 دارد. یدرصد 13و  7ماه قبل نشان از رشد  6میانگین  درصد و نسبت 3ماه قبل  که نسبت به دهیرس تنهر  یبه ازا 139.141.478

از سود نسبتا  شودیم ینیبشیاساس پ نیماهه نخست سال عملکرده است. بر هم 3از  بهتردرصد  17در فروش تابستان  کاوه
 دوره برخوردار شود. نیدر ا یباثبات
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 کچاد

 
 داشته است. یدرصد 185 شیمشابه سال قبل افزای الیر 287با سود  سهیکه در مقا دیرس یالیر 1.083به سود  بهارفصل  در کچاد
 63نسبت به که  دهیدرصد رس 67در بهار به شرکت ناخالص  سودلایر بوده است. حاشیه  3.080ماهه سال گذشته نیز  12سود 
 داشته است. یدرصد 6ماهه سال گذشته رشد  12 درصد
کاهش و نسبت  درصد 1 میلیارد لایر درآمد داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 40.329 ماه در شهریور کچاد

 .درصد افزایش داشته است 179و  25ماهه مشابه سال قبل به ترتیب  1های قبل و نسبت به دوره میانگین ماه به
میلیارد لایر رسیده و این در حالیست که درآمد در دوره مشابه سال قبل  236.017 ماهه به 6تا پایان دوره  شرکتجمع درآمدهای 

 .درصد رشد یافته است 170 میلیارد لایر بوده که 87.468
 132.658و  31.072محصول در شهریور به دو دهد. نرخ این را تشکیل می فروش کچادسبد  کنستانتره آهن و فوالد بیشترین وزن

 .درصدی دارد 2و  1رسیده که نسبت به ماه قبل نشان از رشد  کیلو  ازای هر لایر به
 ماهه به سود خوبی خواهد رسید. 6تواند در دوره زده است. لذا میدرصد بهتر از بهار فروش  28کچاد در تابستان 
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 تحلیل بنیادی
 یسبحان انکولوژ یشرکت داروساز تیوضعبررسی 

 
 

 معرفی
های شیمی درمانی سبحان به ثبت رسیده است و در سال به نام شرکت فرآورده 13۸1داروسازی سبحان انکولوژی در سال  شرکت
در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. در حال حاضر  13۹۴داروسازی سبحان انکولوژی تغییر یافت. شرکت در سال به شرکت  13۸۸

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی جز واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه دارویی سبجان و واحد تجاری نهایی شرکت گروه دارویی 
 باشد.برکت می

دارای تمامی خطوط تولید داروهای ضد سرطان در ایران است که قادر به تولید طیف سبحان انکولوژی تنها شرکت داروسازی 
وسیعی از اشکال داروهای ضد سرطان از جمله: ویال تزریقی، ویال لیوفیلیزه، قرص و کپسول است. همچنین این شرکت با داشتن 

المللی های بزرگ بیناست الزامات مد نظر شرکتملی وزارت بهداشت ایران و با دارا بودن سطح کیفی باال توانسته  GMPگواهی 
های استراژن سوییس، بایوسین از جمله شرکت سوییس و سانوفی فرانسه را کسب نماید و همچنین همکاری بسیار خوبی با شرکت

ها را در آلمان، ابوه اتریش، آکویدا آلمان، سیپال هند و گدون ریختر مجارستان برای تولید تحت لیسانس محصوالت آن شرکت
 تاریخچه خود به ثبت رساند.

 سرمایه و ترکیب سهامداران
 میلیون لایر بوده که طی چند مرحله افزایش مطابق جدول زیر افزایش یافته است: ۲۰،۰۰۰سرمایه شرکت در زمان تأسیس مبلغ 

 محل افزایش درصد افزایش سرمایه جدید مبلغ افزایش سرمایه فعلی تاریخ ثبت 
1381 20,000         
 آورده نقدی 255 71,000 51,000 20,000 1378
 آورده نقدی 70 121,000 50,000 71,000 1389
 آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 25 151,000 30,000 121,000 1391
 آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 53 231,000 80,000 151,000 1392
 آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 22 281,000 50,000 231,000 1393
 آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 36 381,000 100,000 281,000 1394
 آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 18 451,000 70,000 381,000 1395
 سهامدارانآورده نقدی و مطالبات حال شده  22 551,000 100,000 451,000 1396
 آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 56 861,000 310,000 551,000 1397
 آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 12 961,000 100,000 861,000 1398
 آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 36 1,311,000 350,000 961,000 1399
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 باشدشرکت به شرح زیر میآخرین ترکیب سهامداران 

 درصد میلیون - سهم سهامداران
 59.7 574 سهامی عام - شركت گروه داروئی سبحان
 12.8 123 سهامی عام - شركت سرمایه گذاری البرز

 1.4 14 سهامی عام - شركت سرمایه گذاری اعتالءالبرز
 1.4 13 شخص حقیقی

 24.7 587 سایر
 100 1,311 مجموع

 

 (99شرکت به تفکیک نوع محصوالت )بر اساس فروش سال ترکیب فروش 

 
 مقدار و نرخ فروش فروش ماهانه 

 

%۹
%۵

%۸1

%۵

قرص داخلی

کپسول داخلی

ويال داخلی

قرص صادراتی

۰
۲۰۰
۴۰۰
۶۰۰
۸۰۰
1۰۰۰
1۲۰۰
1۴۰۰

زار
ه

عدد-مقدار فروش

قرص کپسول ویال
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 روند مبلغ فروش شرکت )میلیون ریال(

 

 ترکیب بهای تمام شده

 

۰
1۰۰۰
۲۰۰۰
3۰۰۰
۴۰۰۰
۵۰۰۰
۶۰۰۰
۷۰۰۰
۸۰۰۰

لایر
زار 

ه

لایر-نرخ فروش

قرص کپسول ویال

۰
۵۰۰
1۰۰۰
1۵۰۰
۲۰۰۰
۲۵۰۰
3۰۰۰
3۵۰۰
۴۰۰۰
۴۵۰۰

1395 1396 1397 1398 1399

لایر
زار 

ه

%۸۴

%1
%1۵

مواد مستقيم مصرفي

دستمزدمستقيم توليد

سربارتوليد
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 ای شرکتبررسی عملکرد ترازنامه

داشته که نهایتا حقوق  درصد افزایش 1۷۷درصدی داشته است. همچنین سود انباشته  ۶۵رشد  ۹۹دارایی های شرکت طی سال 
 درصد افزایش داشته است. ۷۷های شرکت نیز درصد رشد داشته است. بدهی 3۸صاحبان سهام 

 روند حاشیه سود شرکت

 1399 1398 1397 1396 سودآوری 
 %32 %44 %39 %37 حاشیه سود ناخالص
 %23 %31 %27 %27 حاشیه سود عملیاتی
 %10 %7 %7 %2 حاشیه سود خالص

 بینی کارشناسی سودپیش

بینی کارشناسی سود مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت، با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است. )میلیون برای پیش
 لایر(

 1399 1398 دوره مالی
ماهه اول  3

1400 
 1401 1400تحلیلی  1400ماهه  9

 9,396,360 7,227,969 6,076,265 1,151,704 4,153,584 1,861,532 فروش
 6,629,275- 5,099,443- 4,253,386- 846,057- 2,807,058- 1,045,103- بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 2,767,084 2,128,527 1,822,880 305,647 1,346,526 816,429 سود )زیان( ناخالص

 332,906- 256,081- 215,277- 40,804- 192,511- 122,434- هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی
 17,222- 13,248- 9,936- 3,312- 178,660- 114,859- خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

 2,416,956 1,859,197 1,597,666 261,531 975,355 579,136 سود )زیان( عملیاتی

 142,366- 463,154- 294,852- 168,302- 477,723- 416,051- هزینه های مالی
خالص سایر درامدها و هزینه های 

 غیرعملیاتی
23,015 1,073 -226 0 -226 0 

سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم 
 قبل از مالیات

186,100 498,705 93,003 1,302,814 1,395,817 2,274,591 

 568,654- 348,958- 325,707- 23,251- 71,108- 53,443- مالیات

 1,705,937 1,046,859 977,107 69,752 427,597 132,657 خالصسود )زیان( 

 1,775 1,089 1,017 73 445 154 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 961,000 961,000 961,000 961,000 961,000 861,000 سرمایه
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 های مالی شرکتنسبت

 1399 1398 1397 1396 کارایی 
 0.92 0.57 0.54 0.51 هاگردش دارایی

 8.69 3.96 4.15 3.40 های ثابتگردش دارایی
 4.97 3.26 3.63 4.78 گردش موجودی کاال

 1.53 0.97 1.02 0.86 های دریافتنیگردش حساب

 

 1399 1398 1397 1396 اهرم/ریسک
 %75 %70 %67 %76 هاها به جمع داراییجمع بدهی

 %294 %230 %203 %319 جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
 %48 %51 %55 %68 نسبت بدهی

 %190 %169 %167 %286 نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
 %14 %6 %3 %4 مدتنسبت بدهی های بلند

 %8 %5 %5 %2 هانسبت سود انباشته به دارایی
 %204 %139 %107 %89 نسبت پوشش هزینه بهره

 

 1399 1398 1397 1396 نقدینگی  
 %147 %129 %117 %105 نسبت جاری
 %115 %114 %104 %92 نسبت آنی
 %7 %8 %9 %3 نسبت نقد
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 :روزانهتایم فریم  –داروسازی سبحان آنکولوژی )دسانکو( تکنیکی نمای 

 
درصد از افت یکسال اخیر، همزمان با قرار گرفتن سهم  ۵۰درصدی و جبران  1۲۰پس از رشد  در شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی

مدت نیمی از کل مسیر خود را اصالح نمود. به نظر فشار عرضه باال گرفت و دسانکو در کوتاه ANDREWبه روی باند میانی چنگال 
ر باشد اما شتاب باالی ریزش بیانگر این موضوع است که تومانی مانعی برای افت بیشت 1.3۵۰ – 1.۲۸۰رسد محدوده حمایتی می

توان باری مدت میموج رابط باشد و در میان Xمدت روند نوسانی سهم را داشته باشیم. این ریزش احتماال یک احتماال در کوتاه
 شت.تومانی را انتظار دا ۲.۲۰۰تومانی و حتی  ۲.۰۰۰دیگر برگشت سهم به مدار رشد و پیشروی تا کانال 
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 ینگ صنعتیر 
 تن 3۸1,۲۹3که بورس کاال رقم خورد  یصنعت ینگتن از انواع فلزات در ر 1,۸۹1,۵3۷ از یشعرضه بمهر  1۴ به یمنته هفتهدر 

 از هفته قبل بود. کمتردرصد  ۴۹یبا مقدار تقر ینتن روبرو گشت که ا ۲,۰۴۲,۴۰۷با  دلمعا ییاز هفته قبل بود و با تقاضاکمتر 

 افزایشتن  259,977 که نسبت به قبل حدود تن بود 523,313هفته گدشته در  یصنعت ینگدر ر یحجم عرضه محصوالت فوالد
 داشته است.

 تن آن مورد معامله قرار گرفت. 93،8860تن عرضه و حدود  1,265,944حدود  یمانبخش س در

 یرو یعصنایناد، س یشمش رویران، ا یمواد معدن یفرآور ، ملی سرب و روی ایران یتن شمش رو 1,030هفته  ینا یرو بخش در
 مورد معامله قرار گرفت. از آن تن 310فقط که  یدعرضه گرد زنجان یکاوشگران روو خمسه زنجان

نسبت تقاضا را  یشتریننسبت به عرضه، ببرابری  8.06یبا تقاضا و صنعت آهن و فوالد بافق یمجتمع معدن مخلوط یلگردسبد م
 5SP(125*125مربوط به عرضه شمش بلوم ) یزنسبت تقاضا به عرضه ن یداشت. رده بعد چهار روز ینمحصوالت عرضه شده ا یندر ب
 بوده است.  یبرابر  8.00با نسبت  فوالد اسپادان یناناطم

 یمانس یدسف یمانس. داشت ینگر یندرصد رقابت را در ا یشترینب یهپا یمتدرصد رقابت نسبت به ق 93 باارومیه  یدسف یمانس
 رقابت شدند. یهپا یمتدرصد نسبت به ق 74 با حدود نیز اکباتان

 

 

 

 کاالبورس 1400 مهر 17منتهی به  هفتهگزارش معامالت 
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 نام کاال
ارزش معامله 

 )هزارلایر(
حجم 
 عرضه

حجم  
 تقاضا

حجم 
معامله 

 شده
 قیمت پایه تولیدکننده محصول

قیمت 
میانگین 
 معامله

درصد 
 رقابت

درصد 
تغییر 
قیمت 

میانگین 
 قبلی

درصد 
تغییر 
قیمت 

 پایه

 39,150 53,250 52,700 10,111,567,100 ورق

HR 1.00-     ** فوالد مبارکه اصفهان   

CB 0.11 235,651 211,411 فوالد مبارکه اصفهان     
G فوالد مبارکه اصفهان **         
T 0.14 308,778 270,961 فوالد مبارکه اصفهان     

 مقاطع مختلف 87,760 219,700 203,710 11,292,635,600 شمش 

 0.04 0.04 0.00 129,066 129,066 مجتمع فوالد خراسان
 0.05-   0.05 128,902 122,975 جهان فوالد سیرجان

 0.03     * 130,581 شرکت معدنی وصنعتی چادرملو
 0.06-     * 124,164 خوزستانفوالد 

         ** ذوب آهن اصفهان
مجتمع صنعتی ذوب آهن 

 پاسارگاد
130,581 *     0.05 

 0.03- 0.02 0.05 129,404 122,975 آهن و فوالد ارفع

 میلگرد/
 تیرآهن

11,481,880,823 135,903 189,182 81,867 

 0.14- 0.12- 0.02 142,738 139,500 ذوب آهن اصفهان تیرآهن

 سبد میلگرد

 0.01 0.00 0.00 138,316 138,316 ذوب آهن اصفهان
 0.05 0.01 0.00 139,822 139,822 مجتمع فوالد ظفر بناب

 0.05 0.02 0.01 140,853 139,822 فوالد آذربایجان
 0.07-   0.07 140,712 131,677 صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه

 0.00 0.04 0.07 142,209 132,988 فوالد روهینا جنوب
 0.04 0.02 0.00 138,438 138,438 جهان فوالد سیرجان
 0.04 0.02 0.01 140,909 139,822 مجتمع فوالد خراسان

 0.01 0.02- 0.00 134,492 134,492 تولیدی فوالد سپید فراب کویر

 2,190 2,490 7,765 1,431,199,840 مینیومآلو
 شمش 

 0.00 0.00 0.00 699,761 699,761 آلومینیوم ایران
 0.00     * 671,000 آلومینیوم المهدی

 5.30 5.30 0.00 699,461 699,461 آلومینای ایران
       * ** آلومینیوم ایران بیلت

 1,220 4,900 18,185 1,538,482,140 مس

 کاتد
 0.00 0.00 0.00 2,134,187 2,134,187 ملی مس

     1.00-   2,134,187 فرآوری مس درخشان تخت گنبد

 مفتول
 0.00     * 2,180,597 گیل راد شمال

 0.00     * 2,180,597 دنیای مس کاشان
 0.00     * 2,180,597 گروه صنایع کابلسازی افق البرز

کل  
معامالت 

رینگ 
 صنعتی 

50,693,085,383 1,891,537 1,842,857 1,222,857             

ارزش 
معامالت 
تقریبا 

درصد 49
 کاهش
یافته 
 است.

 ** : محصول عرضه نشده است. * : محصول معامله نشده است.

 

 



 

 25 

 پلیمریرینگ 

با  یمایینرخ دالر ن 11/۰۷/1۴۰۰مورخ  یکشنبهدر روز  یمیپتروش یدست یینپا یعتوسط دفتر توسعه صنا یاعالم هاییمتدر ق
و دالر  یجهان یها یمتق یشافزا یلبه دل یدهاغالب گراعالم شد. در  ۲3۲،13۰ نسبت به هفته گذشته معادل لایر، 1،۷1۷افزایش 

پلی  (  و۵۲۵1۸پلی اتیلن سنگین تزریقی ) مربوط به یمتق یشافزا ینو کمتر یشترین. بودیمها ب یمتق یششاهد افزا یمایین
 1۵۰۲و بیشترین کاهش قیمت مربوط به استایرن بوتادین رابر  بوده است افزایش ۵۴/۰و  ۸۲/۶ با یببه ترت  1۰۰استایرن انبساطی 

 درصد بوده است. ۲۹/۵با 

 در نمودار زیر ارزش معامالت در رینگ پلیمری در چهارهفته گذشته نشان داده است.

 

 در نمودار زیر میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت در رینگ پلیمری نشان داده شده است.
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 میان محصوالت پلیمری عرضه شده در هفته گذشته در جدول زیر ارائه شده است.درصد رقابت در 

 درصد رقابت قیمت پایه پتروشیمی محصول
 ۰.3۰ ۲3۶,۵۹۹ پتروشیمی تندگویان TG641پلی اتیلن ترفتاالت نساجی 

 0.08 329,462 پتروشیمی بندرامام 0075پلی اتیلن سبک فیلم 
 0.07 262,146 پتروشیمی تندگویان BG781پلی اتیلن ترفتاالت بطری 
 0.25 231,894 پتروشیمی تندگویان TG645 پلی اتیلن ترفتاالت نساجی
 0.08 256,806 پتروشیمی تندگویان BG785پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 0.27 352,524 پتروشیمی الله 2100TNپلی اتیلن سبک فیلم 
 0.04 275,113 تندگویانپتروشیمی  BG821پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

 .مابقی محصوالت رقابتی جزیی و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند

 رینگ شیمیایی

 در نمودار زیر حجم معامالت، عرضه و تقاضا در رینگ شیمیایی در مقایسه با هفته گذشته نشان داده شده است.

 

درصد افزایش  ۵حدود  بوده که نسبت به هفته گذشته میلیون لایر ۵,۲۴1,۴33در هفته گذشته  یمیاییش ینگارزش معامالت در ر
، منو اتیلن گالیکول پتروشیمی پارس یمیپتروش منومر یرناستا، یرازش یمیپتروش یتریکن یداس یمیاییش ینگداشته است. در ر

 یمتق یبر رو جزئی یا یرز یرقابت یو مابقدارای بیشترین رقابت بودند  ۲3،  ۲۸، 48،   59یب با به ترت مارون،سود کاستیک اروند 
 معامله شدند. یهپا

  های نفتیرینگ فرآورده
 بوده که نسبت به هفته گذشته لایر یلیونم ۷,1۴۵,۸۵۶ل باتوم معاد یوممحصول وک یبرا ینفت یهاارزش معامالت در بازار فرآورده
 و ۷۵,۲۴۴با قیمت پایه های  یش شازندپاال باتوم یوموکپاالیش نفت بندرعباس،   باتوم یوم. وکتغییر محسوسی نداشته است

  درصد رقابت شدند. 1۰،  1۰، به ترتیب ۷1,۶۶1
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 تیارینگ صادر 

 میلیون لایر بوده است. ۷۸۵,۰۰۰با ارزش معادل ۶۰۷۰بیشترین حجم معامالت در رینگ صادراتی مربوط به قیر 
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 انرژی

 :شودیارائه م یلشرح ذ به 1400سال  ماه مهر  17 به یمنته یهفتهی معامالت بازار انرژ  یاجمال بررسی

 نام کاال
ارزش معامله 

 )هزارلایر(
حجم عرضه 

 )تن(
حجم  
 تقاضا)تن(

حجم معامله 
 شده)تن(

 قیمت پایه تولیدکننده محصول
قیمت 

میانگین 
 معامله

 درصد رقابت

 9,263 10,638 85,150 1200457600 نفتا
 سبک

   100402 100402 پاالیش نفت تهران
   129649 129544 پاالیش نفت آبادان

 سنگین
   * 143431 پاالیش نفت شیراز
   * 126219 پاالیش نفت تهران

 متانول 6,827 8,817 47,252 479,719,234 متانول
 2.03 71557 70131 پتروشیمی شیراز
 1.20 70970 70131 پتروشیمی زاگرس

 0.47 70460 70131 متانول کاوه

 آیزوریسایکل 10,977 15,267 51,952 1,118,543,959 آیزوریسایکل

   153681 153667 پاالیش اصفهان
   * ** پاالیش بندرعباس 

   * ** تبریز پاالیش
   153667 153667 پاالیش شیراز
   154732 153667 پاالیش تهران

 6,433.7882 8,864.256 33,606 869,581,435,955 حالل

 0.00 120623 120623 پاالیش اصفهان 400

402 

   * 604.99 ستاره خلیج فارس   
   * 110195 پاالیش اصفهان
 0.00 110195 110195 پاالیش تبریز

   110195 110195 پاالیش نفت تهران
   * ** بندرعباسپاالیش نفت 

404 
   * 117303 پاالیش تبریز

   * 604.99 ستاره خلیج فارس   
   117303 117303 پاالیش شیراز

   * ** پاالیش اصفهان 410
   119743 119516 پاالیش اصفهان 406

502 
 0.00 115442 115442 پاالیش اصفهان

   * ** پتروشیمی بیستون  
 0.00 112072 112072 پاالیش اصفهان 503

کل  
معامالت 

 انرژی 
2374763812268.00 567924.72 315294.42 177481.78         

ارزش 
معامالت 

 15حدود 
درصد 
 کاهش

 * : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است. 

رينگ مورد معامله  یندر اتن  199843کل محصول بود که تن  196059عرضه  شاهد یبورس انرژ  یصادرات ینگدر هفته گذشته ر
 .قرار گرفت
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 نیاز به حمایت از کاالهای کشاورزی در بورس کاال
ها و همچنین ب نظم بخشیدن به صادرات این کاالدر چند سال گذشته ورود کاالهای کشاورزی متنوع به بازار مشتقه کاالیی سب

توانند بدون واسطه و دالل بار خود به قیمت چرا که کشاورزان می .قیمتی توسط بورس کاال گردیده استبه وجود آمدن مرجع 
های مختلف، وجود دو صندوق در کنار انبار  توانند بهترین جنس را از انبار بورسی بخرند.منطقی به فروش برسانند. تجار نیز می

هزار تومانی شده  ۲۰سید دی ماه وارد کانال اند. آتی زعفران در سرر آتی کاال بسیار نقش بسزایی داشتهکاالیی در رونق بخشیدن به 
افزایش صادرات دار بوده و در صورت تشدید خشکسالی و ر سال جاری ادامهاست. به عقیده فعاالن بازار زعفران رشد قیمت زعفران د

کاهش نرخ دالر و طال به علت  میلیون تومان نیز صعود کند. در این میان اما آتی نقره و 3۰ها به باالی حتی ممکن است قیمت
گذاران بزرگ به بازار مشتقه رد، لزوم ورود سرمایهاند. نکته مهمی که باید به آن توجه کهانی در سراشیبی نزول قرار گرفتهنرخ انس ج

الساعه و همچنین ایجاد ثبات رویه باشد که بسیار حائز اهمیت است. نیاز است بورس کاال با عدم تصمیمات خلقثبات قوانین می
توان شاهد د طال به بورس میر قوانین بازار مشتقه بتواند امنیت ورود نقدینگی به این بازار را فراهم کند. در حال حاضر با ورود

 جذب نقدینگی سرگردان به این بازار باشیم. 

های اعالمی دولت در خصوص قیمت رای ملی زعفران مدعی شد : برنامهایب رییس شو ن
 نشده استزعفران تاکنون عملیاتی 

هرآنچه تاکنون درباره قیمت زعفران و نحوه خرید زعفران و اختصاص تسهیالت بانکی به  نایب رییس شورای ملی زعفران گفت:
بر توانند محصوالت آبنشده است./ استانهای پرآب که می کشاورزان از سوی دولت اعالم شده فقط روی کاغذ بوده و عملیاتی

برنامگی در تولید این محصول، دغدغه و نگرانی کشاورزان خراسان رضوی به د به کشت زعفران و بیکنند با وروکاشته و برداشت 
شود و از در مناطق خشک و کم آب کاشته می آبر است که بیشتراند.زعفران محصولی کممهد تولید زعفران را بیشتر کرده عنوان

 .این محصول دارد این لحاظ منطقه خراسان در کشور بهترین شرایط را برای کشت
غالمرضا میری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برداشت محصول زعفران از چهارم مهرماه آغاز شده است و تا پایان 

 به یک باره سر از خاک در و کرده زیرزمین در را خود رشد بیشتر که است محصولی زعفران که آذرماه ادامه دارد و با توجه به این
وی اضافه کرد: با این حال با توجه به  .توان برآورد کرد میزان برداشت زعفران در پایان فصل چه قدر خواهد بودآورد لذا نمیمی

 های کاالییهای سپردهکاال و گواهی گزارش هفتگی بازار آتی
    (زعفران، زیره سبز و پستهطال، نقره، )

http://www.imereport.ir/news/18497/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
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خشکسالی و کاهش بارندگی و افت انگیزه کشاورزان برای تولید محصول بیشتر، به احتمال زیاد امسال تولید زعفران نسبت به سال 
ل نایب رییس شورای ملی زعفران گفت: پایین بودن قیمت زعفران طی یکی دو سال گذشته در مقاب .گذشته کاهش خواهد داشت

، انگیزه کشاورزان برای کشت بیشتر زعفران یا پیاز آن را کاهش ستمزد کارگر، نرخ آب، کود و زمینهای تولید مانند دافزایش هزینه
 .داده است

برای کشت و برداشت زعفران ندارند و ما از سال گذشته تاکنون بارها به دولت  میری افزود: کشاورزان برنامه منسجم و مشخصی
ای در مورد گیری کنند که کشاورز دغدغهفرانکاران باشند و به نحوی تصمیمایم که قبل از شروع فصل برداشت به فکر زعاعالم کرده

 .قیمت و نحوه فروش زعفران نداشته باشد
درباره قیمت و نحوه خرید زعفران و اختصاص تسهیالت بانکی به کشاورزان از سوی دولت اعالم وی ادامه داد: هرآنچه تاکنون 

 روی گل زعفران، برداشت اوج زمان در زیرا شود عمل وارد اکنون هم باید و دولت است نشده عملیاتی و بوده کاغذ روی فقط شده
نایب رییس شورای ملی زعفران  .ماندنمی باقی نرخی هر به گرانواسطهای جز فروش آن به چاره او برای و ماندمی کشاورز دست

تر در خصوص زعفران پیدا کنند ی کشت بهتر و عرضه محصول باکیفیتگفت: از هم اکنون باید به کشاورزان کمک کرد تا انگیزه برا
 .کرد ایجاد کشاورز در و فقط روی کاغذ نماند شتوانه داشته باشدپ که زعفران خرید برای قیمتی تعیین با توانمی را انگیزه این و

 .درصد کاهش یابد ۴۵تا  3۵شود میزان تولید آن ران است که برآورد میهزار هکتار در خراسان رضوی زیر کشت زعف ۹1امسال 
 

 صندوق طال آتیمشخصات قرارداد 
 لوتوس ی: صندوق طالهیپا یدارای

 واحد 1000: قرارداد اندازه
 لوتوس یپشتوانه طال یگذار  هیصندوق سرما یگذار  هیسرما یواحدها :لتحوی استاندارد

 %5( -روزانه: حداکثر تا )+/ متقی نوسان حد
  ETCMMYY: معامالتی نماد

 تومان 10سفارش:  متیق رتغیی حداقل
 هر واحد یبه ازا : لایرمتقی واحد

  15:00 یال 10:00روزها  تمامی در: معامله ساعت
 (یو حقوق یقی)حق یدر هر نماد معامالت تیموقع 200باز و معامالت:  یتعهد یهاتموقعی مجاز سقف
 تومان ونیلیم 2هر قرارداد:  یبرا ازیمورد ن نیتضم وجه

 
 زعفران آتیمشخصات قرارداد 

 زعفران رشته ای درجه یک )پوشال معمولی(،  : زعفران رشته ای بریده ممتاز )نگین(هیپا یدارای
 گرم 100: قرارداد اندازه
 با توجه به قیمت تسویه روز قبل (± %۵: حداکثر تا )نوسان دامنه

 تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کاالی ایرانماه قرارداد : 
 تومان برای هر قرارداد 1000سفارش:  متیق رتغیی حداقل

 برای هر قرارداد هزار تومان 400: نتضمی وجه
 موقعیت خرید و موقعیت فروش 1۰۰۰در هر نماد : اشخاص حقیقی:  یقیحق یتعهد تموقعی مجاز سقف

 رموقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازا %1۰ تا افزایش قابل و  موقعیت در هر نماد معامالتی 1۰۰۰ اشخاص حقوقی:
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 نقره آتی قرارداد مشخصات

 اینقره ساچمه: هیپا یدارای
 گرم 100: قرارداد اندازه
 با توجه به قیمت تسویه روز قبل (± %۵حداکثر تا ): نوسان دامنه

 تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کاالی ایرانماه قرارداد : 
 هزار تومان 450: نتضمی وجه

  15 الی 10پنجشنبه  تا شنبه: معامله ساعت
 در هر نماد معامالتی تیموقع 500در هر نماد :  یقیحق یتعهد تموقعی مجاز سقف

 
 پسته آتیمشخصات قرارداد 

 30-32پسته فندقی : هیپا یدارای
 گرم لوکی 100: قرارداد اندازه
 با توجه به قیمت تسویه روز قبل (± %۵: حداکثر تا )نوسان دامنه

 تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کاالی ایرانماه قرارداد : 
 تومان 100سفارش:  متیق رتغیی حداقل

 2،200،000: نتضمی وجه
  15 الی 10پنجشنبه  تا شنبه: معامله ساعت
 در هر نماد معامالتی تیموقع 250در هر نماد :  یقیحق یتعهد تموقعی مجاز سقف
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 یهادر سال گذشته بنا بر درخواست شرکت نکهیا انینفت با ب ریوز یز یرمعاون برنامه

خوراک در دستورالعمل  متیکرد؛ گفت: ق رییمحاسبه نرخ خوراک تغ یمبنا ،یشگاهیپاال
ادامه داد: با  یو و ابالغ شد. نیتدو عاناتینفت خام و م یاساس نرخ صادرات ، بر۹۹سال 

در  یصادرات یهامتیق نییو مشکالت موجود در تع یجهان یهامیتحر طیتوجه به شرا
موقع  در زمان مناسب و به عاناتیم و منفت خا یصادرات یهامتیق قیدق نییتع ،یمقاطع

 یمبنا 1۴۰۰در سال  ن،ی. بنابراشدمواجه  یشگاهیپاال یهاموضوع با اعتراض سازمان بورس و شرکت نیا جه،ینبود. در نت ریپذامکان
 نیا قرار گرفت و بر فارسجیپلتس و فوب خل یالمللنیب هینفت خام منتشر شده در نشر متیخوراک، همان ق متیق نییتع

و انتشار  هیدستورالعمل، ته نیخاطرنشان کرد: با ابالغ ا انیفالحت هوشنگ ابالغ شد. یتازگ و به میتنظ دیاساس، مصوبه جد
زمان ممکن،  نیتردر کوتاه شودیو پس از آن، تالش م ردیپذیبه موقع صورت م یشگاهیپاال یهاشرکت یادوره یمال یهاصورت

در  نکهیبا اشاره به ا یو .دیاین شیپ یشگاهیپاال یهاشرکت یمال یهادر انتشار صورت یاعالم شود تا مشکل نرخ خوراک
 یسع هیابالغ نیکرد: در ا حیشده است، تصر یشگاهیپاال یهاشرکت یسود منطق هیبه حاش یاژهیشده، توجه و ادیدستورالعمل 

که  ییهاآن دسته از شرکت ژهیبه و یشگاهیپاال یهاشرکت یرا برا یسود مناسب هیشود تا حاش میتنظ یابه گونه هامتیشده ق
 تر است به همراه داشته باشد.آنها مطلوب صوالتمح تیفیک

 یهانرخ ها خبر داد و گفت:شگاهیخوراک پاال یقطع یهاشپنا از اعالم نرخ یمال ریصاحب ارجمند مد
بر سود  فات،یتخف نیا یآن محاسبه شود به طور کل راتیتاث دیسال اعالم شده و با ییماهه ابتدا ۵ یقطع

 یصادرات ینرخ ها یکه در گذشته مبنا نجاستیگفت: نکته ا وی خواهد داشت. یخوب یشرکت اثرگذار 
 نیدالر کمتر است. با توجه به ا ۵با  یجهان یهامتیبوده که در حال حاضر مبنا، ق فیتخفدرصد  ۵با 

حدود  یفیدالر نسبت به نرخ نفت خام، تخف ۵ نیدالر در نظر گرفته شده ا ۸۰نرخ نفت خام  نیانگیکه م

 نگاهی به اخبار و شایعات بورسی



 

 33 

 هینفت خام کمتر باشد حاش متینفت خام دارد، هرچه ق متیبه ق یبستگ فیدرصد تخف ،وی گفته به .دخواهد بو یدرصد ۷۰
 :گفت ارجمند .میادالر در نظر گرفته ۸۰ماهه نرخ نفت خام را متوسط  ۵ یخواهد شد. ما برا شتریب فیو نرخ تخف هاشگاهیسود پاال

عمان به  نیانگینسبت به م یدالر  ۵ فیبود(، تخف یصادرات ی)که بر اساس نرخ ها ۹۸با سال  سهیدر مقا دیجد گذارینرخ طبق
 یمال رمدی ها است.شگاهیموضوع به نفع پاال نیدالر بود و ا 1.۲،معادل  فیعدد تخف ۹۸که در سال  یداده شده است. در حال یدب

که  میکنیتالش م ندهیاز هفته آ ی، ولمیسه ماه را منتشر نکرد یمال یهاصورت زیها اعالم نشده بود ما نشپنا افزود: چون نرخ
خود  EPSها، نرخ شیاافز  یامسال و از طرف یهابا توجه به اورهال میدواریو ام میماهه را منتشر کن ۶ماهه و  3 یمال یهاصورت
 .میکن ققرا مح

 
در چند ماه گذشته به  رانیاز مبدا ا یصادرات هیروغن پا متیق س،یسیآ یهامطابق با داده

 یمحصول اصالح نیسابقه بوده و پس از آن روند ایکه در دو سال گذشته ب دیدالر  رس 1.11۰
 است. دهیدالر به ثبات رس ۹۵۰ یبوده و در حال حاضر در حوال

 
 

 یارسال یهاماهه سوم سال در دعوتنامه سه یخودرو برا یشرکت متیق شیافزا
 دیکل ،یقبل شده فروششیپ یخودروها لیو تحو وجه لیتکم یخودروسازان برا

از وارد آمدن شوک  زیبا هدف پره یخودروسازان داخل بار،نیا رسدمی نظر به خورد.
ها از آن یافشا ایماهه سوم سال  سه یهامتیق ستیبه بازار، از اعالم ل یمتیق

دارند  میاند و تصمکرده یخوددار  ها،یکشدر قرعه راژیپرت یعرضه خودروها قیطر
 لیکه موعد تحو یاشده فروششیپ یمربوط به خودروها یهارا صرفا در دعوتنامه خود یهامتیق شیافزا یشده برا اخذ یمجوزها

 است، اعمال کنند. دهیها فرارسآن
 

گفت: تا  یتیگنیو د یتیدلیف یخودروها دیتول شیشرکت بهمن موتور با اشاره به افزا رعاملمدی
شود که  یشرکت اضافه م نیا یدیبه سبد محصوالت تول دیسه محصول جد ،یسال جار  انیپا

در سه ماهه  SUV کیو  (Cargo Van) یون بار  یو خودرو یسوار  کی، SUVخودرو  کیشامل 
 .ستا 1۴۰1اول سال 

 
 

 زانیم نیشتریتوانست ب ،یهزار دستگاه انواع محصوالت تجار  17 دیبا تول 1400ماهه نخست سال  6در  ادیزام
  نام خود ثبت کند.سال گذشته به 10 یماه را در بازه زمان 6خودرو در  دیتول
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حاکم  لیرا بر کشور برز یخاص قطب یمیاقل طیشرا لیدما، بارش برف در برز دیکاهش شد

شده است و با کاهش  شکریاز جمله ن یمحصوالت کشاورز  داتیبر تول ریکرده که سبب تاث
 کرده است. یشیافزا یالمللنیب یشکر را در بازارها متیق د،یتول
 

 
 شیو افزا یمقام معظم رهبر  اتیبه منو کیلب یشرکت فوالد مبارکه اصفهان در راستا

 6 یروزانه ذوب ط هیدر تخل یاپیپ یرکوردشکن ، با1400محصول، توانست در سال  دیتول
بوده  رینظیشرکت ب نیا تیفعال خیکه در تار ابدیذوب دست  147ماه، به رکورد روزانه 

 است.
 
 

نورد  یمهندس ریزاده مدوسف. یاصفهان، شکسته شد آهنساله کالف در ذوب ۲۵ دیرکورد تول
که دارند،  ییمونوبلوک و ارزش افزوده باالآهن گفت: با توجه به توسعه بازار محصوالت ذوب

گام  یصنعت یهاکالف دیجهت تول دیآهن اصفهان با تدارک مقدمات تولنورد ذوب یمهندس
 ذکر به الزم برداشت. متریلیم 1۲ یال ۵.۵از  ولمحص نیانواع ا دیتول شیافزا یرا برا یبزرگ

نسبت به  یارزش افزوده باالتر  یباشد که دارایم یفیک فوالدهای جز کالف محصول که است
 .شرکت دارد یبرا یمناسب یبوده و ارزآور  یمحصوالت ساختمان ریسا
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