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سرمقاله

مقام معظم رهبری با درایت و دقت نظر در انتخاب عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" به عنوان شعار سال 
جدید، از میان سایر اولویت های موجود كشور در سال 1400 كه در واقع آن را باید ادامه شعار "جهش تولید" و " رونق 
تولید" در دو سال گذشته دانست، هم اذهان را متوجه اصلی ترین مشــکل و نیاز كشور نمودند و هم در عین حال، 
مهم ترین راه حل برای رفع آن را مورد تأكید قرار دادند. در واقع انتخاب هوشمندانه این شعار، نشان دهنده آن است 
كه كماكان مشکل اصلی كشور ما مشکل اقتصادی است و این مشکل، ریشه در درون دارد و برای حل آن نیز طبعاً 

باید یک عزم جدی در سطح ملی و به خصوص در میان مسئوالن شکل گیرد. 
نشانگرهای مختلف اقتصادی مثل اشتغال و دستمزد، به طور مستقیم با تولید مرتبط هستند و با بهبود وضعیت تولید 
وضعیت آن ها نیز ارتقا پیدا می كند. با افزایش تولید، گردش سرمایه از ركود خارج شده و رونق در بازارهای مختلف 
ایجاد می شود. اما موانعی برای رشد تولید در كشور وجود دارد كه امیدواریم در سال جاری و با روی كارآمدن دولت 
انقالبی، شاهد تحولی در این عرصه باشیم و زمینه مناسب برای رونق تولید و انجام حمایت ها و پشتیبانی های الزم 

از آن و نیز زدوده شدن موانع در مسیر رونق و جهش تولید، فراهم شود. 
 از مجموعه همکارانمان در شركت شاهد كه مالک اصلی آن خانواده های محترم شهدا و ایثارگران هستند نیز انتظار 
می رود با اهتمام و جدیت بیشتر نسبت به تحقق شعار راهبردی سال با كمک به تولید از طریق تأمین مالی و مشاركت 
در طرح ها و پروژه های تولیدی و دانش بنیان و همچنین صادرات تولیدات داخلی اهتمام ورزند. تا ضمن حركت در 
مسیر تحقق فرمایشــات مقام معظم رهبری و كمک به شکوفایی اقتصادی كشور، منافع بیشتر و اصیل تری را عاید 

سهامداران خود نماید.
خدا را شاكریم كه بعد از سال ها در مجموعه شاهد امکان انتشار نشریه ای داخلی برای پرداختن به موضوعاتی 
در زمینه فعالیت كلیه شركت های مجموعه شاهد تحت عنوان شاهد اقتصادی بوجود آمد. در این نشریه سعی 
خواهد شــد به موضوعات و تحوالتی كه در شركت های زیرمجموعه بنیاد شــهید و امور ایثارگران و تحوالت 
اقتصادی و سیاسی كه در سطح داخل و خارج كشور در جریان اســت و می تواند پایه و اساس تصمیم گیری و 
رشد مجموعه قرار گیرد؛ توجه شود. این امکان رسانه اي و ارتباطي مي تواند منجر كاهش فاصله بین شركت ها 
و نزدیک شدن دیدگاه ها شــود تا بتوانیم در كنار یکدیگر بهره وری را باال برد و در نتیجه سود بیشتری را عاید 

سهامدارن وخانواده محترم شهدا و ایثارگران نمود.

روشن افق های 
شاهد

| سردبیر/فرشید گوهري| 
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معرفی

شرکت سرمایه گذاری سعدی؛
از دیروز تا  امروز

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت ســرمایه گذاری سعدی برای ســال مالی منتهی به 30  
اسفند 1399، روز یکشــنبه 10 مرداد ماه 1400 در محل شركت شاهد با حضور دكتر فتحی 
پور مدیرعامل شــركت شاهد و دیگر مدیران شركت شــاهد و با ریاست آقای نیکنام هوشیار و 
نظارت آقای سید رامتین حسنی به نمایندگی از شركت شاهد و آقای میالد سلگی به نمایندگی 
از شركت بازرگانی شاهد و خانم باقریه نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، برگزار شد.در ابتدا، 
نماینده موسســه حسابرسی مفیدراهبر به عنوان حسابرس مســتقل و بازرس قانونی شركت، 
گزارش خود در خصوص عملکرد سال مالی گذشته شركت سرمایه گذاری سعدی را به صورت 
مقبول اعالم و ارائه نمود كه پس از بحث و بررسی، مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.در ادامه 
جلسه مجمع، حسین عامریان، مدیرعامل شركت سرمایه گذاری سعدی، گزارش هیئت مدیره 
به مجمع شامل بررسی اقتصاد جهان و ایران در سال 1399، مروری بر بازار سرمایه ایران و فراز و 

فرودهای آن، عملکرد مالی شركت و اقدامات و 
فعالیت های انجام شده طی سال مورد گزارش 
و برنامه های آتی شــركت را تشــریح نمود.  
براساس صورت های مالی، سود شركت در سال 
مالی 1399، با سرمایه 650 میلیارد ریالی، مبلغ 
1885 میلیاردریال بود كه مجمع با تقسیم 80 
درصد آن موافقت نمود. همچنین روزنامه دنیای 
اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی درج آگهی های 
شركت و سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس 

مستقل و بازرس قانونی تعیین شد.

فعالیت های فرعی
سرمایه گذاری در مســکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های 

سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز
سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار 
دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری، با هدف کسب انتفاع به 
طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق 

سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه بیابد.
سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با 

هدف کسب انتفاع

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سعدی برای سال 
مالی منتهی به 30  اسفند13۹۹برگزار شد

نماینده موسسه 
حسابرسی 

مفیدراهبر به عنوان 
حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی 

شرکت، گزارش 
خود در خصوص 
عملکرد سال مالی 

گذشته شرکت 
سرمایه گذاری 

سعدی را به صورت 
مقبول اعالم و ارائه 

نمود
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شرکت سرمایه گذاری سعدی به عنوان یک هلدینگ معتبر سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کسب و کار، فعالیت خود را از دهه 
70 آغاز کرد.

هدف اصلی از تأسیس هلدینگ، مشارکت در شرکت ها، طرح ها، واحدهاي تولیدي، صنعتي، بازرگاني، خدماتي و نیز مبادرت به هرگونه 
عملیات مالي، پولي، بازرگاني و نیز خرید و فروش کاال و سهام در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایه گذاري در امالك و ساختمان است.
شرکت سرمایه گذاری سعدی، هلدینگ مالی و سرمایه گذاری مجموعه شاهد است که در بازار سرمایه، صنعت کارگزاری، بازرگانی و 
بیمه فعال است. همچنین شرکت در راستای اهداف بلندمدت تعیین شده، برنامه گسترش حضور در حوزه  های تخصصی دیگر همچون 

مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی، لیزینگ، تامین سرمایه و سایر فعالیت های مرتبط را دارد.
۹۹ درصد مالکیت شرکت متعلق به شرکت شاهد به عنوان سهامدار عمده است و به عنوان یکی از پنج هلدینگ اصلی شرکت شاهد 

شناخته می شود.

فعالیت های اصلی

مدیرعامل شرکت شاهد:
 شرکت سرمایه گذاری سعدی، موفق ترین  شرکت مجموعه 

شاهد است
دكتر فتحی پور مدیرعامل شــركت شــاهد 
همزمان بــا برگزاری جلســه مجمع عمومی 
سالیانه شركت سرمایه گذاری سعدی، ضمن 
تقدیر از زحمات مدیرعامــل، هیئت مدیره و 
كاركنان این شركت تصریح نمودند: شركت 
سرمایه گذاری ســعدی در سال مالی گذشته  
كه بازار سرمایه رونق قابل توجه به همراه فراز 
و فرودهای بســیار را تجربه كرد، توانست از 
فرصت ها به نحو احسن استفاده نماید و سود 

قابل توجه و مناسبی را عاید مجموعه نماید.
وی همچنین اظهار داشت: شركت سرمایه گذاری 
سعدی موفق ترین  شركت زیر مجموعه شركت شاهد است كه با توجه به روند سال های گذشته و 

برنامه های ارائه شده، به سرعت درحال توسعه و پیشرفت است.
در پایان نیز دكتر فتحی پور، استمرار ســودآوری پایدار و با كیفیت ، انجام مقدمات پذیرش 

شركت سعدی در بورس و توسعه فعالیت های آن شركت تاكید نمودند.  

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سعدی، 
گزارش فعالیت های شرکت در سال ۹۹ و 

برنامه های آتی را تشریح نمود
همزمــان بــا برگــزاری مجمع عمومــی عادی 
سالیانه شركت ســرمایه گذاری سعدی منتهی به 
1399/12/30، حسین عامریان مدیرعامل شركت 
سرمایه گذاری سعدی، گزارشی از اقدامات صورت 
گرفته در سال 1399 و برنامه های آتی این شركت 
را تشــریح نمود. در این جلسه مدیرعامل شركت 
سرمایه گذاری سعدی بازدهی قابل توجه شركت در 
دو سال اخیر را ماحصل تدبیر و ریسک پذیری هیئت مدیره و تالش و اهتمام 
كاركنان شركت با شناسایی و استفاده دقیق و مناسب از فرصت های بازار 
سرمایه دانست و از حمایت های شركت شاهد از برنامه های این شركت تشکر 
نمود. عامریان انتقال بخشی از پرتفوی بورسی شركت شاهد به سرمایه گذاری 
سعدی را از تدابیر بلند مدیریت شركت شاهد دانست كه با توجه به برنامه 
افزایش سرمایه و ورود شركت به بورس، ضمن تمركز تخصصی فعالیت ها، 

سبب افزایش بازدهی مجموعه شاهد در آینده نزدیک خواهد شد. 
در ادامه مدیرعامل شركت سرمایه گذاری سعدی، اهم اقدامات صورت 

گرفته در سال گذشته از جمله
تهیه برنامه راهبردی پنج ساله شركت

افزایش سرمایه از مبلغ 650 میلیارد ریال به 2000 میلیارد ریال
اصالح و تصویب ساختار سازمانی و شرح وظایف مدیران 

تشکیل كمیته سرمایه گذاری نوآورانه و بررسی طرح ها به منظور شناسایی 
فرصت های مناسب سرمایه گذاری

خرید ساختمان و تجهیز دفتر جدید شركت در خیابان وزرا را تشریح نمود. 
وی در ادامه به برنامه های آتی شركت اشاره نمود و اظهار داشت: مهمترین 
برنامه های شركت برای سال 1400 و سال های آینده اخذ پذیرش و عرضه 
عمومي سـهام شركت در بورس اوراق بهادار تهران، اخذ مجوز تبدیل به گروه 
مالی از نهادهای ذیصالح و اخذ مجوز و تاسیس شركت تامین سرمایه می باشد. 
وی در پایان اظهار داشت: در تالش هستیم با توجه به شرایط بازار سرمایه و 
شرایط اقتصادی كشور، روند رشد بازدهی شركت را ادامه دهیم،بازدهی باالتر از 
شاخص بورس داشته باشیم و در زمره ده شركت برتر سرمایه گذاری قرار گیریم.

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر 
اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری، با 
هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل 
شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن 
نفوذ قابل مالحظه نیابد. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای 
حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
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خبر

تاکیدها و 
برنامه های 
رئیسی برای 
اقتصاد و بازار 
سرمایه
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پس از انتخابـات ریاسـت جمهوری و 
مشخص شـدن انتخاب سـید ابراهیم 
رئیسـی به عنـوان هشـتمین رئیس 
یـران، گمانه زنی هـا در  جمهـور ا
خصوص کابینـه و برنامه های اقتصادی 
دولـت سـیزدهم آغـاز شـد. نام های 
زیـادی بـرای تیـم اقتصـادی حجت 
االسـالم رئیسـی مطرح تـا در نهایت 
بـا نامه رسـمی رئیس جمهـور و اعالم 
کابینه پیشـنهادی به مجلس شـورای 

اسـالمی همه چیز مشـخص شـد.

آخریـن گام اسـتقرار دولـت جدیـد در حـال 
طی شـدن اسـت. ابراهیـم رئیسـی بـرای دفاع 
از وزرای انتخابـی خـود بـه مجلـس رفـت. امـا 
آنچـه او در مجلـس بـر آن تاكیـد داشـت دفاع 
از كابینه ای بـود كـه مهم تریـن ویژگی های آن 
مبارزه با فسـاد، جوان و انقالبی بودن اسـت. جز 
این او حداقـل در معرفـی وزرای اقتصادی مهم 
كابینه بـر ایجـاد عدالت بـه خصـوص در حوزه 

توزیـع منابـع تاكیـد كرد.
از مجمـوع سـخنان رئیس جمهـور در دفـاع از 
اعضـای كابینـه می تـوان 6 سـیگنال دریافـت 

كرد كـه عبارتنـد از:
     طرفدار »اقتصاد مقاومتی« و »مردمی سـازی 

اقتصاد« اسـت.
   مهم تریـن برنامـه اش »تامیـن و بهبـود 
معیشـت جامعه بـه ویژه اقشـار كـم درآمد 

اسـت«.
  بـر تولیـد داخل بـرای حـل مشـکالت تکیه 

دارد.
   در خصـوص برجـام »معتقد اسـت وضعیت 
فعلی نتیجـه گـره زدن اقتصاد به خواسـت 

دیگران اسـت.«
  نگاهـش بـه بـازار سـرمایه حمایتی اسـت و 

خواسـتار»تغییر رویکـرد مداخلـه ای بـه 
رویکـرد حمایتـی، هدایتـی، نظارتـی در 

بازارهـای سـرمایه« اسـت.
  طرفـدار توسـعه روابـط بین الملـل اسـت اما 
براسـاس منافـع ملـی و الهام بخشـی در 

جهـان اسـالم.

نگاه دولت سیزدهم به بازار سرمایه

یکـی از مهم تریـن سـیگنال های ابراهیـم 
رئیسـی، حمایـت تمـام قـد از وزیـر اقتصـاد 

پیشـنهادی اش از بـورس اسـت.
رئیسـی چه قبل از ریاسـت جمهوری بـا بازدید 
از سـازمان بورس و چـه اكنون بارها نشـان داده 
كه تمـام تالشـش این اسـت كـه سـرمایه های 
مردم را به سـمت بـورس ببـرد. احتماال بـا این 
راهـکار هـم می توانـد بـازار ارز را كنتـرل كند. 

هـم نقدینگـی بخش تولیـد را تامیـن كند.
ایـن مسـاله در برنامه احسـان خانـدوزی، وزیر 
پیشـنهادی اقتصادی او هم آمده بود. خاندوزی 
اعالم كرده بـود یکـی از راهکارها این اسـت كه 

منابع بـه بورس بـرود و جـذب تولید شـود.

آینده بازار ارز

امـا سـیگنال دیگـر سـخنان گفتـه و ناگفتـه 
ابراهیم رئیسـی به بازار ارز اسـت. رئیسـی هنوز 
موضع مشـخصی در مورد برجام نگرفته و حتی 
در معرفـی وزیـر خارجـه هـم هیـچ اشـاره ای 
بـه مذاكـرات برجـام نکـرد. در حالـی كـه امیر 
عبدالهـی موظـف بـه پیـش بـردن یـا تعییـن 
تکلیـف هفـت دور مذاكـرات پیشـین برجـام 

اسـت. 
رئیس دولت سـیزدهم حتی در جایـی صراحتا 
گفت » وضعیت فعلـی نتیجه گـره زدن اقتصاد 
به خواسـت دیگران اسـت.« همچنین در بخش 

دیگری از سـخنانش بر توسـعه روابط اقتصادی 
بـا كشـورهای دیگر تاكیـد كـرد اما »براسـاس 

منافع ملـی و الهام بخشـی در جهان اسـالم.«
این سـخنان را می توان سـیگنال منفی ابراهیم 
رئیسـی به بازار ارز دانسـت. آن هم در روزی كه 
دالر دوباره سـقف مقاومتـی خود را شکسـته و 

وارد كانـال 27 هزار تومان شـد.

درآمدهای نفتی یا مالیاتی؟

نکتـه دیگـری كـه در سـخنان ابراهیم رئیسـی 
وجـود دارد این اسـت كـه به نظـر می رسـد این 
دولـت حداقل اكنـون امید چندانی بـه مذاكرات 
برجـام نـدارد. او در معرفـی وزیـر نفـت تنهـا به 
سـوابق او اشـاره كرد و نهایتا در یک جمله گفت 
»دوسـتان نگران نباشـند نسـبت به فروش نفت 
هم اقدامات خوبـی در ایـن زمینه وجـود دارد.«

و نـه مسـاله ای دربـاره میـزان صـادرات  ا
ن كـرد و نـه  ز دولـت عنـوا ندا و چشـم ا
راهـکاری بـرای كسـب سـهم ایـران از بازار 

نفـت جهـان.
امـا در مقابـل در معرفـی وزیـر اقتصـاد بـر 
مالیات سـتانی تاكیـد كـرد و گفت: »مـا به یک 
چهره جـوان و مطلـع اقتصـادی نیـاز داریم كه 
نظـام مالیاتـی را عادالنـه كنـد و نظـام تامیـن 

مالـی دولـت را فعـال و اصـالح كنـد.«
مهمتریـن برنامـه خانـدوزی هـم اصـالح نظام 
مالیاتـی و وضـع مالیات هـای جدید اسـت. این 
هم از كارنامه او در مجلس مشـخص است و هم 

برنامـه ای كه ارائـه داده.
بـه عبارتـی بـه نظـر می رسـد دولـت رئیسـی 
پذیرفته كه احتمـاال برجام به نتیجه نمی رسـد 
و تامیـن مالـی دولـت بایـد از طریـق بـورس و 
مالیـات باشـد. و البتـه رئیسـی روی كنتـرل 
قیمـت ارز با كمـک بازار سـرمایه حسـاب ویژه 

باز كـرده اسـت.

رئیسی چه قبل از ریاست جمهوری با بازدید از سازمان بورس و چه اکنون بارها 
نشان داده که تمام تالشش این است که سرمایه های مردم را به سمت بورس 
ببرد. احتماال با این راهکار هم می تواند بازار ارز را کنترل کند. هم نقدینگی 
بخش تولید را تامین کند.
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چشم انداز

افزایش 
 رشد 
 اقتصاد

 و کسری 
بودجه

 چشم انداز اقتصاد ایران 
در  قرن جدید

از جملــه پیــش  بینی  هــای صنــدوق بین  المللــی 
پــول از چشــم  انــداز اقتصــاد ایــران می  تــوان بــه 

مــوارد ذیــل اشــاره كــرد:
   انتظــار رشــد 2 درصــدی ســرانه تولیــد 
ــه  ــال 1400 )ب ــی س ــی ط ــص داخل ناخال
ــدرت  ــری ق ــر حســب براب ــت و ب قیمــت ثاب
ــل  ــه قاب ــال 2017( – فاصل ــد، دالر س خری
ــال  ــابه در س ــم مش ــن رق ــا باالتری ــه ب توج

1396
   اســتمرار رونــد كاهشــی نســبت كل ســرمایه 
گــذاری بــه تولیــد ناخالــص داخلی ایــران در 

ســال های 1400 و 1401
   بــرآورد رشــد مثبــت حجــم واردات و صادرات 
ــس از دو ســال متوالی  كاال در ســال 1399 پ
تجربــه رشــد منفــی و اســتمرار آن در ســال 

1400
ــاری 4.5  ــاب ج ــراز حس ــری ت ــرآورد كس    ب
ــران در ســال 1399  ــرای ای میلیــارددالری ب
ــال  ــور در س ــراز مزب ــدن ت ــار مازادش و انتظ

1400
ــص بدهــی هــای عمومــی     كاهــش نســبت خال
ــی در ســال 1400 ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــت ب دول

صندوق بین المللی پول در ماه آوریل 
گزارشی منتشر کرده که پیش بینی و 
چشم انداز اقتصاد ایران در سال جاری و 
سال آینده را مشخص می کند گزارشی که 
اعداد و ارقام آن می تواند برای فعاالن این 
بازار به عنوان راهنمای عملکرد شناخته 
شود. هر چند ممکن است در ادامه راه 
برخی از آنها در مسیر متفاوتی رخ بدهند.
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 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
 های اقتصادیبررسیمعاونت 

بعد از تجربه دو سال  ، اقتصادی ایران2021در آوریل  بینی صندوق بین المللی پول، بر اساس آخرین پیش1مطابق نمودار 
طی  1405باتی را تا سال ثشود روند نسبتاً با بینی میپیشدرصدی از رکود خارج شده و  1.5با نرخ رشد  1399رکود، در سال 

  درصد خواهد رسید. 2.5، به 1400، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال اساساین بر نماید. 

 
 

صندوق  2021آوریل بر اساس گزارش   1401الی  1394 هایهای اقتصادی ایران در سالای از وضعیت شاخصخالصه
توان انداز اقتصاد ایران میپول از چشم یالمللهای صندوق بینبینیاز جمله پیشارائه شده است.  1المللی پول در جدول بین

 به موارد ذیل اشاره کرد:
  قدرت خرید،  )به قیمت ثابت و بر حسب برابری 1400 درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی طی سال 2رشد انتظار

  1396مشابه در سال فاصله قابل توجه با باالترین رقم  – (2017دالر سال 
  1401و  1400 هایتولید ناخالص داخلی ایران در سال بهکل سرمایه گذاری  نسبتاستمرار روند کاهشی  
  (1396-1399 یهامتوسط نرخ تورم سالباالتر از ) 1400 درصدی در سال 39نرخ تورم انتظار  
 و استمرار پس از دو سال متوالی تجربه رشد منفی   1399 کاال در سال و صادرات برآورد رشد مثبت حجم واردات

  1400 آن در سال
 1399 واحد درصدی این نرخ نسبت به سال 0.3و افزایش  1400 درصدی در سال 11.2نرخ بیکاری بینی پیش  
 در سال مازادشدن تراز مزبور انتظار و  1399 در سالایران  برایمیلیارددالری  4.5 تراز حساب جاریکسری  برآورد

1400 
  1400 تولید ناخالص داخلی در سال بهخالص بدهی های عمومی دولت  نسبتکاهش 
  1399 نسبت به سال  1400 درصدی کسری بودجه عمومی دولت در سال 17افزایش 
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 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
 های اقتصادیبررسیمعاونت 

 (المللی پولصندوق بین 2021وریل آورد آبر اساس بر) 1394-1401های های اقتصادی منتخب ایران طی سالشاخص -1جدول 
1395139613971398139914001401 1394 واحد سنجش متغیر

60. 6.677.6674.368.6638.654.3668.0 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی )به قیمت ثابت(
.3 3.403.76-6.03-6.78.5.54.0- تغییردرصد  تولید ناخالص داخلی )به قیمت ثابت(

4 3553344335477364 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی )به قیمت جاری(
484464575863668375 385 میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی )به قیمت جاری(

-ریالی به دالری داخلینسبت تولیدناخالص
 جاری

65 34634384040055608604 ومان به ازای یک دالرت

 برابری قدرت -میلیارددالر تولید ناخالص داخلی )به قیمت جاری(
067 573807004 المللیالر بیند -خرید

87 0384388507 شاخص ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی
8.608.88.7.557.587.707.7 7.67 میلیون تومان سرانه تولید ناخالص داخلی )به قیمت ثابت(
دالر  -برابری قدرت خرید سرانه تولید ناخالص داخلی )به قیمت ثابت(

54 40474403380336335873 2017بین المللی 

4.4 6.38.83..33.456.7.7 میلیون تومان سرانه تولید ناخالص داخلی )به قیمت جاری(
4844 5654755446807555803483 دالر امریکا سرانه تولید ناخالص داخلی )به قیمت جاری(
دالر  -قدرت خریدبرابری  سرانه تولید ناخالص داخلی )به قیمت جاری(

340 38554403708583073353375 بین المللی
تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت 

6 0.70.60.880.70.840.80.7.0 درصد ز جهانسهم ا -خرید
070 80306658030445658 المللیتومان به دالر بین نرخ تبدیل ضمنی برابری قدرت خرید

GDP 36.5 35.737.837.844.44.74.34.6درصد از  کل سرمایه گذاری
GDP 36. 38.4.43.745.04.043.44.8درصد از  ناخالص پس انداز 

 000436365465 شاخص یانگین قیمت مصرف کنندهم -تورم
. ..630.34.636.53.07.5 درصد تغییر یمت مصرف کنندهق میانگین -تورم

.30.7-7.-.67.53.3-3. 8.0- درصد تغییر حجم واردات کاالها و خدمات
0.4 3..7-0.-.87.53.3-3.- درصد تغییر حجم واردات کاالها

4. 3.70.-5.8-.3.05.64.6 درصد تغییر حجم صادرات کاالها و خدمات
 6.3.-6.4-6.54.4.5.3.47 درصد تغییر حجم صادرات کاالها

.0 .4..00.70.8..7 سهم از کل نیروی کار نرخ بیکاری
7.5 80.58.48.483.384.85.085.8 میلیون نفر جمعیت

7 054553848463 هزار میلیارد تومان درامد عمومی دولت
GDP 5.7 6.76.5.40.4.60.0.3درصد از  درامد عمومی دولت

8 458633037558006 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت
GDP 7.3 8.78.77.5.58.07.08.0درصد از  مصارف عمومی دولت
8 -6-7-35-4-78-36-474- هزار میلیارد تومان های عمومی دولتخالص مطالبات/بدهی

   افزایــش 17 درصــدی كســری بودجــه 
ــه  ــت در ســال 1400 نســبت ب عمومــی دول

ســال 1399
ــای  ــر اســاس پیــش  بینی  ه ــق نمــودار، و ب مطاب
صنــدوق بین  المللــی پــول اقتصــاد ایران پــس از 
دو ســال ركــود در ســال 1399 از ركــود درآمده و 
نــرخ رشــد 1/5 درصــدی در ایــن ســال را تجربــه 
ــاله  ــج س ــک دوره پن ــس از آن ی ــت. پ ــرده اس ك
ــال 1405  ــا س ــران ت ــاد ای ــرای اقتص ــات ب باثب
ــد آن  ــرخ رش ــط ن ــه متوس ــده ك ــی ش پیش بین

2/5 درصــد اعــالم شــده اســت.

بر اساس پیش  بینی  های صندوق بین  المللی پول اقتصاد ایران پس از دو سال رکود در 
سال 1399 از رکود درآمده و نرخ رشد 1/5 درصدی در این سال را تجربه کرده است. 
پس از آن یک دوره پنج ساله باثبات برای اقتصاد ایران تا سال 1405 پیش بینی شده که 
متوسط نرخ رشد آن 2/5 درصد اعالم شده است.

 

4
 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
 های اقتصادیبررسیمعاونت 

 (المللی پولصندوق بین 2021وریل آورد آبر اساس بر) 1394-1401های های اقتصادی منتخب ایران طی سالشاخص -1جدول 
1395139613971398139914001401 1394 واحد سنجش متغیر

GDP -.6 -.-.8-.-5.-8.4-6.8-7.7درصد از  های عمومی دولتخالص مطالبات/بدهی
7 4363483835- هزار میلیارد تومان خالص بدهی عمومی دولت
GDP -.4 3.03.75.638.35.73.73.4درصد از  خالص بدهی عمومی دولت

.4 3.4.6.73.8-4.57.8.5 میلیارد دالر امریکا تراز حساب جاری
GDP 0.4 3.3.35.0.6-0.7..درصد از  تراز حساب جاری
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مقاله

 کاهش 
تسلط دولت
 ترجمه: یوسف موسوي
اتاق فکر امور بین المللی چتم هاوس )Chtham House( با بررسی اقتصادهای 
منطقه خلیج فارس، توصیه هایی را بر اساس شاخص سختگیری آکسفورد به 
کشورهای منطقه خلیج فارس اعالم کرده است.

برنامه هایی برای دوران پسا کرونا

     شــوک همه گیری جهانی كوویــد 19 نه فقط 
برای منطقــه خلیج فارس كه در تمــام دنیا آثار 
زیان بار اقتصادی برجا گذاشت. در منطقه خلیج 
فارس عالوه بر شوک قرنطینه ای با از دست دادن 
درآمدهای نفتی و تحت فشار قرار گرفتن تامین 
مالی بخش عمومی و بسیاری از افراد شاغل در این 
بخش، در مقایسه با سایر اقتصادها، نیاز كمتری 
به اعمال سیاســت های مالی ضدچرخه ای بود. 
با این وجــود، پرداخت مالیات بــه تعویق افتاد، 
بودجه هایی برای هزینه های ســالمت تخصیص 
یافت و پشتیبانی هدفمندی از طریق برنامه های 
حمایت از درآمد و اشتغال برای خانوارها در برخی 

كشورها ارائه شد.
چتم هاوس در همان ابتدای امر مشخص می كند 
كه اقتصادهای كشورهای حوزه خلیج فارس به 
تغییر نقش دولت نیاز دارنــد. تغییر روابط بین 
دولت و بخش خصوصی در كشــورهای حاشیه 
خلیج فارس به آنها كمک میکند تا در مواجهه با 

بحران ها، قویتر ظاهر شوند.
دولت هــای خلیج فارس بر اســاس شــاخص 
سختگیری آكســفورد به همه گیری كووید-19 
واكنش نشــان دادند و با كاهش موارد ابتال، تنها 
امارات متحده عربی مجــددا فعالیت های خود را 

به سرعت احیا كرد.
اگرچه سیاست های اقتصادی به منظور حمایت 
از كســب و كارها و خانوارهــا، از طریق كاهش 
نرخ های بهره بانک های مركزی، تامین نقدینگی 
بانک ها و به تعویق انداختــن پرداخت وام برای 
وام گیرندگان، تسهیل شــده، اما سیاست مالی 

نیز نقش مهمی، هر چند كمتر، ایفا كرده است.
تعطیلی های ناشی از كووید-19، تاثیر شدیدی بر 

اقتصاد غیرنفتی منطقه داشت. اگرچه اطالعات 
گزارش چشــم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه 
صندوق بین المللی پول در اكتبر 2020 ، انقباض 
تقریباً كمتر از 5/7 درصدی را در ســال 2020 
پیشــبینی كرد، اما این مقدار نیز همچنان قابل 

توجه بود.
با توجه به كاهش ســطح ابتال بــه كووید-19، 
آغاز واكسیناسیون، بازگشایی سفر و پشتیبانی 
اقتصادی قابل توجه، برای سال 2021 پیش بینی 
بهتری صورت گرفته به گونه ای كه پیشــبینی 
می شود بخش غیرنفتی منطقه خلیج فارس، رشد 
2/9 درصدی را در ســال 2021 به دست بیاورد. 
این رقم كمی بیشــتر از رشد كلی تولید ناخالص 
داخلی 2/3 درصدی پیش بینی شده زیرا احتماال 
تولید نفت طبق توافقنامه اوپک پالس همچنان 

انقباضی خواهد بود.

اقدامات  کلیدی در بحران های دوقلو 

بحران دوقلــو، در واقع همزمانی بــروز دو اتفاق 
همه گیری كووید-19 و كاهش شدید درآمدهای 
نفتی در اقتصادهای منطقه خلیج فارس اســت. 
اتفاقی كــه چالش های اقتصــادی خلیج فارس 
را عیان كرده، اما آنها را تغییر نداده اســت. این 
موضوع مجدداً اهمیت داشتن ضربه گیرهای قوی 
پولی و مالی برای كنترل تأثیر نوســانات قیمت 
نفت و پیشبرد تالش های متنوع سازی در اقتصاد 

را تأیید و یادآوری می كند. 
اگرچه گام های مهمی برای ایجاد تعدیل مورد نیاز 
در اقتصادهای بحرین و عمان در حال انجام است، 
ولی پویایی مالی كوتاه مــدت در این اقتصادها 

قبل از بحران كووید-19 دشوار بوده و از آن زمان 
بیشتر هم شده اســت. با وجود اینکه پیشبینی 
می شود اوج درآمدهای نفتی برای همه كشورهای 
حاشیه خلیج فارس، فقط برای دو دهه آینده ادامه 
خواهد داشت ولی در صورت ظهور بهبود جهانی 
»سبز«، ممکن است اقتصادهای مزبور زودتر از 
موعد پیشبینی شده با افت درامدهای نفتی مواجه 
شوند.  چنانچه جذب ســرمایه خارجی و نیروی 
متخصص ماهر خارجی دشــوارتر شــود، تالش 
برای تغییر اقتصاد خلیج فارس چالش برانگیزتر 
خواهد بود و بخش های گردشــگری و هتلداری 
كاربر)مبتنی بر نیروی كار( كه در اكثر برنامه های 
متنوع ســازی نقش اساســی دارند، تا زمانی كه 
اطمینان نسبت به سفرها به طور كامل بازگردد، 

با مشکالت اساسی روبرو خواهد شد. 
اما اهمیت ایجاد اقتصــادی متنوع تر، همچنان 
كمرنگ اســت، بنابراین الزم اســت اصالحاتی 
كه از زمان ســقوط قیمت نفت در ســال 2014 
در حال انجام اســت - تحت عنــوان برنامه های 
گوناگون »چشــم انداز« - با كاهش همه گیری 
كوویــد-19، همچنــان ادامه یابند. ســرعت، 
ترتیب اهمیت و زمانبندی نیز در موفقیت انجام 
اصالحات اقتصادی موردنیاز نقــش مهمی ایفا 
می كنــد.  ترازنامه های قوی بخــش عمومی به 
اكثر كشــورهای حاشــیه خلیج فارس، امکان 
انعطاف پذیری برای مدیریت كســری های مالی 
زیاد را در زمان بحران داده اســت. كسری مالی 
كل منطقه در سال 2020 ، حدود 2.9 درصد از 
تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده، در حالی 
كه این رقم در سال 2019 حدود 2 درصد از تولید 

ناخالص داخلی بوده است.
ضربه گیرهــای مالی كــه از محــل كاهش توام 
دارایی هــا و اختصــاص وام های جدیــد تأمین 
می شــوند، تضمین الزم را در مقابل لزوم اعمال 
سیاســت انقباضی مالی در روش ضدچرخه ای 
فراهــم می كنند. دولت هــای خلیــج فارس و 
نهادهای شبه دولتی از بزرگترین وام گیرندگان 
در بازارهــای بین المللی در ســال 2020 بودند 
)بدهی دولت ها، به تنهایی بیــش از 50 میلیارد 
دالر بوده و كل بدهی نیز بیش از ســه برابر این 

مقدار است(.

اولویت های اصالح ساختار

با كمرنگ شدن تأثیرات كووید-19، كسری های 
مالی باید كاهش یابد و ساختار درآمد و هزینه ها 
دوباره تنظیم شــود كه این اقــدام روابط دولت 
و شــهروندان را نیز تغییر خواهــد داد.  معرفی 
مالیات های جدید ماننــد مالیات فروش، مالیات 

بحران دوقلو، در 
واقع همزمانی بروز 
دو اتفاق همه گیری 

کووید-1۹ و کاهش 
شدید درآمدهای 

نفتی در اقتصادهای 
منطقه خلیج فارس 

است. اتفاقی که 
چالش های اقتصادی 
خلیج فارس را عیان 

کرده، اما آنها را 
تغییر نداده است. 

این موضوع مجدداً 
اهمیت داشتن 

ضربه گیرهای 
قوی پولی و مالی 
برای کنترل تأثیر 

نوسانات قیمت نفت 
و پیشبرد تالش های 

متنوع سازی در 
اقتصاد را تأیید و 
یادآوری می کند. 
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افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به انتقال فناوری که می تواند به همراه 
داشته باشد، یک هدف اصلی است، اما ساکنان منطقه خلیج فارس دارایی های قابل 
توجهی را در خارج از کشور دارند که تحت شرایط مناسب، حداقل تا حدی می تواند 
برای تامین سرمایه های مالی و فیزیکی جذب شود. 

بر ارزش افزوده و احتماال مالیات بر درآمد، حذف 
تدریجی یارانه هــای قیمت انــرژی و در نهایت 
مقیاس بندی مجدد دســتمزدهای باالی بخش 
عمومی، همگی برای اصــالح بود جه دولت الزم 
است. كویت، قطر و امارات متحده عربی با توجه 
به درآمد ســرانه باالتر، فضای مالی بیشــتری 
برای انجام این كار دارنــد.  كوچک كردن حجم 
پروژه های عمرانی بزرگ كه به زیرســاخت های 
اساســی كمک نمیکنند، معقول خواهد بود. در 
نهایت، اگر متنوع ســازی انجام شود، روابط بین 
دولت و بنگاههای خصوصی هم تغییر خواهد كرد. 
بدون ایجاد بخش خصوصــی پویاتری كه برای 
نیروی كار شغل ایجاد می كند، اصالحات اشتغال 
عمومی از نظر اجتماعی یا سیاسی كارآمد نخواهد 
بود. الزم اســت سیاســت های بازار كار موجب 
شوند تا شــهروندان را به كار در بخش خصوصی 
و استخدام آنها توســط بنگاه ها تشویق كند، در 
حالی كه همچنان به نیــروی خارجی با مهارت 
باال برای حمایت از برنامه های متنوع ســازی هم 

مورد نیاز است.
دولت ها می توانند تغییرات رفتاری ایجاد كنند. 
آنها باید بــه وضوح اعالم كننــد كه فرصت های 
شــغلی بخش عمومــی در آینــده بــا توجه به 
محدودیت هــای مالی محدود خواهد شــد. این 
امر به كاهش سطح دســتمزد مورد انتظار برای 
اشــتغال در بخش خصوصی كمک می كند و به 
نوبه خود، از سیاست های ملی اشتغال پشتیبانی 

می كند.
افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه 
به انتقــال فناوری كه می تواند به همراه داشــته 
باشد، یک هدف اصلی است، اما ساكنان منطقه 
خلیج فارس دارایی های قابل توجهی را در خارج 
از كشور دارند كه تحت شرایط مناسب، حداقل تا 
حدی می تواند برای تامین ســرمایه های مالی و 
فیزیکی جذب شود. این سرمایه گذاری ها می تواند 
باعث ایجاد مشــاغل پردرآمد شود كه در صورت 
توسعه همزمان مهارت ها و سرمایه انسانی، برای 

شهروندان جذاب است.

نقش دولت ها 

محیط های پایدار و قابل پیشــبینی و همچنین 
خطرات ژئوپلیتیکی كاهش یافتــه - توافقنامه 
اخیر صلح شــورای همکاری خلیج فارس از این 
نظر مهم اســت- كه این امر بــه حداقل كردن 
هزینه های معامله و فراهم آوردن محیط جذابی 
برای ســرمایه گذاران خارجــی و داخلی كمک 
می كند. امکان ســرمایه گذاری خصوصی برای 
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خبر
بازیابی سبزتر و پایدارتر كه توسط دیجیتال سازی 
و فن آوری های جدید پیش می رود، چشــم انداز 
توسعه بخش خصوصی- كه كمتر وابسته به دولت 
است- را در سراسر كشورهای حاشیه خلیج فارس 

بیشتر بهبود می بخشد. 
این امــر دولت ها را قادر می ســازد تــا از ایفای 
نقش های مالک، تولیدكننــده و توزیع كننده، به 
نقش های جدید داور، تنظیم كننده و تسهیل گر 
تبدیل شوند. نقش دولت در توسعه و متنوع سازی 
اقتصادی بسیار حیاتی اســت. نهادهای دولتی 
برای انجام سرمایه گذاری های كالن و پذیرفتن 
ریســک ها، از قدرت مالی و پشــتیبانی سیاسی 
برخوردار هســتند كه بخش خصوصــی قادر به 
انجام آنها نیســت و یا تمایلی به انجام آنها ندارد، 
اما همچنین آنها ممکن است پروژه هایی را انجام 
دهند كه قبــل از تعهد مبالغ هنگفــت، ارزیابی 
بخش بازار برای آنها وجود نداشته باشد. همچنین 
مداخله دولــت ریســک برون رانــی و كاهش 
سرمایه گذاری خصوصی را بدنبال دارد. برقراری 
تعادل مناســب ضروری اســت. دولت در درجه 
اول باید تالش خود را بر تامین زیرســاخت های 
با كیفیــت، چارچوب قانونی و نظارتی مناســب 
و در صورت لــزوم ایجــاد انگیزه هــای مالی با 
محدودیت زمانی مشــخص برای سرمایه گذاران 
بخش خصوصی متمركــز كند. اگر قرار باشــد 
سرمایه گذاری مستقیم توسط دولت انجام شود، 
باید در مناطقی باشــد كه بخــش خصوصی در 
مراحل اولیه توسعه قدم نمی گذارد، ضمن اینکه 
باید تجزیه و تحلیل دقیــق هزینه - فایده انجام 
شود تا اطمینان حاصل شود كه آنها در مقایسه با 
منابع بخش عمومی استفاده شده، ارزش افزوده 
بیشتری ایجاد می كنند و در نهایت باید برنامه ای 
برای چگونگــی خروج دولت و اجازه مشــاركت 
بیشــتر برای فعالیت بخــش خصوصی تنظیم و 

عملیاتی شود.

 برقراری تعادل مناسب 
ضروری است. دولت در 
درجه اول باید تالش خود 
را بر تامین زیرساخت های 
با کیفیت، چارچوب 
قانونی و نظارتی مناسب 
و در صورت لزوم ایجاد 
انگیزه های مالی با 
محدودیت زمانی مشخص 
برای سرمایه گذاران بخش 
خصوصی متمرکز کند.
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محیط های پایدار و قابل پیشبینی و همچنین خطرات ژئوپلیتیکی کاهش یافته - توافقنامه 
اخیر صلح شورای همکاری خلیج فارس از این نظر مهم است- که این امر به حداقل 
کردن هزینه های معامله و فراهم آوردن محیط جذابی برای سرمایه گذاران خارجی و 
داخلی کمک می کند.

قیمت طال، مذاکرات برجام و شوک طالبان
از نیمه مرداد تا پایان این ماه پنج اتفاق مهم برای بازار طال رخ داده است. دعوت 
از ایران برای بازگشت به مذاكرات برجام، احتمال برداشته شدن تحریم، 
كاهش سرعت صعود طال، شوک طالبان به بازارهای جهانی و مذاكرات جدید 

ابراهیم رئیسی اتفاقات مهم برای بازارها هستند.
هنگامی كه خبر درخواست سخنگوی وزارت خارجه آلمان از ایران برای 
بازگشت به مذاكرات درباره توافق هسته ای منتشر شد، »سعید خطیب زاده« 
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران موضع تهران در 
خصوص لزوم پایبندی آمریکا و سه كشور اروپایی برجام را بیان كرد، همتای 
آلمانی او بار دیگر بدون توجه به نقض عهدهای مکرر طرف های غربی، از ایران 
خواسته به میز مذاكرات برگردد. از سوی دیگر ایلنا نیز گزارش داده كه آمریکا 

تحریم ها علیه كاشی ایرانی اهدایی به مسجدی در آمریکا را بر می دارد.
طبق نوشته ان.بی.سی، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم ها علیه كاشی های 
ایرانی را لغو و این محموله را كه در فرودگاه بین المللی داالس توقیف شده 
بود، آزاد می كند. این كاشی ها قرار است برای ساختن مسجدی در ایالت 

ویرجینیای شمالی استفاده شود.
سومین اتفاق مهم كاهش سرعت صعود طالست كه در این مورد اقتصادآنالین 
نوشته است: گزارش ها حاكی از آن است كه شیوع كرونای دلتا در حال تحت 
تاثیر قرار دادن اقتصادهای بزرگ به ویژه چین است. همچنین گزارش ها 
حاكی از افزایش موارد ابتال در ایاالت متحده آمریکاست؛ مساله ای كه شرایط 
سخت قرنطینه و محدودیت های اقتصادی سال گذشته را برای معامله گران و 
سرمایه گذاران یادآوری می كند. تمركز بازار همچنین بر فدرال رزرو معطوف 

است كه بر اساس برخی گمانه زنی ها مبتنی بر سخنان اعضای فدرال رزرو، 
سیاست های پولی خود را در اوایل پاییز تشدید می كند.

شوک طالبان به بازار طال نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
اقتصادنیوز نوشته است: شاید طالبان بازار طال را صعودی نکند اما می تواند 
قیمت طال را كاهشی كند چگونه؟ كیتکو به نقل از شیلز می نویسد: فعاالن 
بازار طال نمی توانند فراموش كنند كه افغانستان بیش از 700 هزار اونس طال 
دارد و هرگونه فروش قابل توجه فلز زرد برای جمع آوری پول نقد می تواند بر 
بازار طال تأثیر منفی بگذارد.قیمت طال در سطح 1786 دالر قرار دارد كه در 

مقایسه با روز قبل تغییری نداشته است.
اما مهمتر از همه این اخبار، مذاكرات ابراهیم رئیسی است.

سید ابراهیم رئیسی در گفتگوهایی تلفنی با روسای جمهور روسیه و چین 
درباره تامین واكسن كرونا، بحران افغانستان و برجام مذاكره كرد. روسای 
جمهور ایران و روسیه ابراز امیدواری كردند تا در حاشیه اجالس شانگهای در 
شهر دوشنبه تاجیکستان مالقات و گفتگوهای مفصل تری درباره موضوعات 

مورد عالقه داشته باشند.
با این اظهارات به نظر می رسد كمی از نااطمینانی های بازارهای طال و دالر 
كاسته شود. احتماال با جدی تر شدن روند مذاكرات قیمت دالر تاثیر بیشتری 

بگیرد و ارزان شود.
بدین ترتیب می توان انتظار یک رفتار متفاوت از هفته گذشته برای طال در 
آینده كوتاه مدت را داشت. آیا ممکن است قیمت طال طبق انتظار عمل كند 

و از سرعت صعودی بودن آن كاسته یا اصال این روند صعودی متوقف شود؟

%
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تورم ساالنه در مردادماه به 45.۲ درصد رسیده است.

با لحاظ کردن آخرین محموله چیین، مجموع واکسن های واردایت کشور از 
۲5.5میلیون دوز عبور کرد.
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30
میلیون تومان

امکان سرمایه گذاری 
خصوصی برای 

بازیابی سبزتر و 
پایدارتر که توسط 

دیجیتال سازی 
و فن آوری های 

جدید پیش می رود، 
چشم انداز توسعه 

بخش خصوصی- که 
کمتر وابسته به 

دولت است- را در 
سراسر کشورهای 

حاشیه خلیج 
فارس بیشتر بهبود 

می بخشد. 
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سرمایه گذاری
 باید با شناخت و

 پذیرش ریسک 
باشد
اشاره: پیش از اینکه حتی ساعت کاری آغاز شد و در صبحی زود مهمان حجت االسالم 
شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران بودیم تا با هم گفتگویی در 
زمینه عملکرد مجموعه های اقتصادی بنیاد به خصوص شرکت شاهد داشته باشیم.

گفتگویی که عالوه بر این موضوع همراه با توصیه هایی از سوی ایشان بود که خواندنش 
خالی از لطف نیست. 

حجت االسالم شکری:

     مجموعه شــاهد بخش اعظم آن متعلق 
به سرمایه خانواده های شاهد و ایثارگر است 
راهبرد شما برای اســتفاده حداکثری از این 
ســرمایه ها و در عین حال پیشبرد منویات 

رهبری در این زمینه چیست؟
هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری شاهد آن 
گونه كه حضرت امام )ره( پیش بینی كرده بودند و 
بعد امر به تاسیس آن فرمودند و هدایایی هم در این 
صندوق قرار داد این بود كه در آتیه فرزندان شاهد 
برای تسهیل در معیشت و زندگی شان نقش آفرینی 
كند. این تبدیل به امانت فرزندان شهدا در دست 
صندوق شد كه با این امانت كار و تالش انجام شود 

تا سودآوری آن تبدیل به اندوخته ای برای آینده 
فرزندان شهدا باشــد. اگر به این سرمایه گذاری به 
چشم امانت نگاه كنیم، باید انسان های امین برای 

این كار برگزیده شوند.
در عین حال باید به ســودآوری این مســئله هم 
دقت كنیم و نباید اینگونه باشد كه آن هدیه اولیه 
نگهداری و حفظ شود و به چشم صندوق امانات به 

آن نگاه نشود.

     به نوعی سرمایه گذاری ای که بتواند باعث 
رشد و تکثیر آن سرمایه اولیه شود؟

بله، این برای این بود كه با این سرمایه كار و تالش 

شکل بگیرد و الزم بود نه تنها افراد امین كه كاردان، 
حافظ منافع فرزندان شهدا و كسانی كه بتوانند از 
این سرمایه سودهایی را از راه درست محقق كنند تا 
فرزندان شاهد در آینده بتوانند از آن استفاده كنند. 
پس عالوه بر امین بودن افرادی كه برای این كار الزم 
بود بحث به كار گرفتن سرمایه در راه كارهای مفید، 
سازنده و حالل را هم مدنظر قرار می دادند. كارهایی 
كه به حال جامعه باید مفید می بود كه اگر سودی هم 
برای فرزندان شــاهد محقق می شد از مسیر حالل 
می بود. این سرمایه می توانســت از طریق راه های 
نادرست رشد خوبی داشته باشد اما یقینا حضرت 
امام )ره( با این امر مخالف بود و حتما باید این سرمایه 
در زمینه های مولد، سالم و سازنده سرمایه گذاری 
می شد كه عالوه بر تامین منافع جامعه، بتواند برای 
فرزندان شهدا به عنوان صاحبان اصلی این سرمایه به 
سود مناسبی هم برسند. این سود باید از یک تجارت 
صحیح از یک بنگاه داری و معامالت صحیح نصیب 

فرزندان و خانواده های شهدا بشود.

     با این توصیف و بعد از گذشت این همه سال، 
صندوق شاهد و مجموعه هایی که در این زمینه 
کار می کنند از نظر شــما چقدر به اهدافشان 

رسیده اند؟
كامال مشخص است. هر كجا كه افراد امین و كاردان 
در راس كار بودند، آنجا موفقیت به دست آمده و هر 
كجا كه انسان های ناشــی و غیر امین آمدند، آنجا 

فرزندان شاهد متضرر شده اند.

    یعنی از نظر شما دوران پر افت و خیزی را 
در زمینه موفقیت و سودآوری شاهد بوده ایم؟

بله، قطعا همینطور بوده.

    و چکار کنیم که بــه هدف غائی خودمان 
برسیم؟

این دو اصل را مدنظر داشته باشیم، كاربلدهایی كه 
امین هستند را با حفظ امانت و صداقت تالش كنند 
تا به اهدافی كه امــام )ره( تبیین كرده و مقام معظم 
رهبری تایید و حمایت می كنند دست پیدا كنیم. 
دو اصل كاربلدی و امانــت داری می تواند ما را به این 

اهداف برساند.

     بسیاری از همسران و فرزندان شاهد برای 
تامین معاش یا آتیه قصد ســرمایه گذاری در 
جای مطمئن دارند، شــما چه توصیه ای برای 

آنها دارید؟
هر كاری كه انجام می دهیم باید با شناخت مسیر 
باشد. یعنی راهی كه بلد نیستیم را نرویم. اول نیاز 
به شناخت مسیر اســت و پس از كسب شناخت 
و اعتماد الزم آن وقت تصمیم بگیرد كه ســرمایه 
خودش را در چه راهی و چه حوزه ای سرمایه گذاری 
كند. مهم این است كه وقتی جایی سرمایه گذاری 
كنیم ، مسئولیت پذیری هم داشــته باشیم. اول 
شناخت راه و مســیر و پس از آن پذیرش ریسک 
سرمایه گذاری است. بازار سرمایه مساوی است با 

هر کاری که انجام 
می دهیم باید با 
شناخت مسیر 

باشد. یعنی راهی 
که بلد نیستیم را 
نرویم. اول نیاز 

به شناخت مسیر 
است و پس از کسب 

شناخت و اعتماد 
الزم آن وقت تصمیم 

بگیرد که سرمایه 
خودش را در چه 

راهی و چه حوزه ای 
سرمایه گذاری 

کند. مهم این است 
که وقتی جایی 

سرمایه گذاری کنیم ، 
مسئولیت پذیری هم 

داشته باشیم. 
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ریسک، ما هر كجا كه فراوانی عرضه را شاهدیم؛ با 
ارزانی هم مواجهیم. نظام عرضه و تقاضا در تجارت 

و تولید خیلی مهم است.
سرمایه گذاری در بازار ســرمایه، تولید و تجارت 
همراه با ریسک است. ما باید این ریسک را بپذیریم، 
هر چیزی كه پذیرش ریسک در آن را نداشته باشیم 
تبدیل به ربا می شــود. یکی از مواردی كه علمای 
اعالم در زمینــه بانکداری به آن ایــراد می گیرند 
این است كه سرمایه گذاری در بانک چون ریسک 
ندارد و عدد مشخصی است تبدیل به ربا می شود 
یا شبهه ربا بر آن وارد می شــود. بنابر این ورود به 
حوزه ســرمایه گذاری نیاز به شناخت دارد و پس 

از شناسایی مسیر آن وقت نیاز به پذیرش ریسک 
وجود دارد. این موضوع در زمینه بازار بورس بیشتر 
است. بورس نه تنها در ایران كه همه دنیا این گونه 
نیست كه همواره رو به باال حركت كند. بازار بورس 
در تمام دنیا گاهی تحت تاثیر نوساناتی می شود كه 
صرفا اقتصادی نیست و مسائل سیاسی و اجتماعی 

هم بر آن تاثیر می گذارند.
تاكید من بر شناخت به خاطر این است كه در همین 
بازار راكد برخی از سهم ها و شركت ها همچنان در 
حال سوددهی مناسب هستند و شناسایی آنها نیاز 
به مطالعه و شناخت دارد. یک سفارش دیگر من هم 
این است كه همه سرمایه در یک سبد قرار نگیرد و 

در حوزه های مختلف سرمایه گذاری شود.

     با توجه به شــناخت شما از مجموعه های 
اقتصادی بنیاد شــهید و امور ایثارگران، این 
مجموعه ها را برای ســرمایه گذاری توصیه 

می کنید؟
من عزیزان را نه فقط در مورد این مجموعه ها كه 
در همه زمینه ها توصیه كــردم كه هر اقدامی كه 
قصد انجام آن را دارند با مطالعه و شناخت باشد تا 
مسئولیت بعدی آن بر عهده خودشان باشد كه اگر 
سابقه سودآوری آن مشــخص باشد در آن زمینه 

ورود كنند.

سرمایه گذاری در بازار سرمایه، تولید و تجارت همراه با ریسک است. ما باید 
این ریسک را بپذیریم، هر چیزی که پذیرش ریسک در آن را نداشته باشیم 
تبدیل به ربا می شود. یکی از مواردی که علمای اعالم در زمینه بانکداری به آن 
ایراد می گیرند این است که سرمایه گذاری در بانک چون ریسک ندارد و عدد 
مشخصی است تبدیل به ربا می شود یا شبهه ربا بر آن وارد می شود
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شرکت 
شاهـد 
دارایی های 
ارزشمندی 

در اختیار دارد
حدود چهار دهه پیش شرکت شاهد با 
سرمایه مشخص و حوزه فعالیت عمدتا 
در حوزه امالك و مســتغالت وارد بازار 
سرمایه و فعالیت اقتصادی شد. از میانه 
دهه هشتاد این شرکت وارد بازار بورس 
شده و عالوه بر ســرمایه داران شاهد و 
ایثارگر در دو دهه گذشته سرمایه گذارانی 
از سراسر کشور با توجه به مزیت های آن به 
عنوان سهامدار در آن مشارکت کرده اند.

شرکت عالوه بر هدف اولیه تاسیس در 
چند سال گذشته در حوزه های مختلفی 
مبادرت به مطالعه و آغــاز به کار کرده 
که با هدف بررســی اهداف شرکت در 
آینده و چشم انداز رشد و پیشرفت آن 
با مدیرعامل این شــرکت یعنی دکتر 
فتحی پور گفتگویی داشتیم که در ادامه 

خواهید خواند.

 وضعیت فعلی
 و آینده شرکت شاهد 

 در گفتگو با 
دکتر فتحی پور:

 عمده ترین برنامه 
مدیریت برای 

شرکت های گروه 
ورود به حوزه 

بانکرینگ در گروه 
انرژی شرکت 

شاهد و صنعت 
توریسم، گردشگری 

و کشاورزی در 
گروه عمران و 

توسعه شاهد و 
ورود به حوزه انبوه 

سازی مسکن جهت 
شرکت فرآوری و 

توسعه ابنیه شاهد 
و همچنین تاسیس 

نیروگاه حرارتی 
و خورشیدی برای 

شرکت مولد نیروی 
شاهد و در گروه 

بازرگانی فعالیت 
واردات دارو، 

تجهیزات پزشکی و با 
عنایت به رفع توقیف 

فروشگاه های آزاد 
شاهد ورود به فری 

شاپ های ورودی در 
قالب راه اندازی مجدد 
فروشگاه های آزاد و 
به سرانجام رساندن 

عملیات سرمایه 
گذاری در منطقه 

ویژه اقتصادی نمین 
از اهم موارد در دست 

اقدام خواهد بود .

   یکی از درخواســت هایی کــه همواره 
سهامداران شرکت شــاهد مطرح می کنند 
بحث تجدید ارزیابی دارایی هاست. برنامه ای 
برای انجام افزایش ســرمایه از محل تجدید 

ارزیابی دارایی ها دارید؟
  بحــث تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا موضــوع 
فنــی و پیچیــده ای اســت كــه حتمــا بایــد 
توســط گــروه كارشناســی بررســی و بــا اشــراف 
ــركت  ــرد ش ــر عملک ــب ب ــار مترت ــر آث ــل ب كام
ــورد  ــی م ــد ارزیاب ــد از تجدی طــی ســال های بع
ــتا  ــن راس ــرد. در همی ــرار گی ــری ق تصمیم گی
شــركت در حــال انتخــاب شــركت تامیــن 
ــتفاده از  ــرد امکان ســنجی اس ــا رویک ــرمایه ب س
ــه منظــور  فرصــت تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا ب
افزایــش ســرمایه اســت كه بــا توجــه بــه مصوبه 

ــره شــركت در صــورت اعــالم نظــر  هیئــت مدی
ــن فرآیند  ــکان اجرا ای كارشــناس در خصوص ام

ــد. ــد ش ــی خواه ــرعت عملیات ــه س ب

    شرکت دارایی های زیاد و ارزشمندی دارد.
برای سهامدار این سوال پیش می آید که پس 
چرا شــرکت های زیر مجموعه شرکت شاهد 

مولد نیستند و بازده مورد انتظار را ندارند؟
ــد  ــاره فرمودی ــتی اش ــه درس ــه ب ــه ك  همانگون
ــه و وابســته  شــركت شــاهد و شــركت های تابع
ــا  ــد ب ــمندی برخوردارن ــای ارزش آن از دارایی ه
ــدم  ــت ع ــه جه ــا ب ــفانه بعض ــود متاس ــن وج ای
ــب  ــکالت مترت ــی مش ــی در بررس ــام كاف اهتم
ــا  ــل و ی ــان تحصی ــور در زم ــر دارایی هــای مزب ب
ــا  ــن دارایی ه ــد، ای ــای جدی ــا دارایی ه ــر ب تهات
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عمومــا دارای موانــع حقوقــی و معارضیــن 
ــا  ــودن دارایی ه ــد نم ــکان مول ــه ام ــتند ك هس
ــاه مدت ســلب نموده  ــرای دوره كوت را حداقــل ب
اســت، ولــی مدیریــت فعلی شــركت شــاهد علی 
ــن  ــت ضم ــم اس ــکالت مصم ــام مش ــم تم رغ
ــن  ــع عنــوان شــده در كوتاه تری ــع تمــام موان رف
زمــان ممکــن امــکان بهــره بــرداری موثــر 
از دارایی هــای موجــود را فراهــم نمــوده بــه 
نحــوی كــه شــركت و بتبــع آن ســهامداران 
عزیــز بتواننــد از منافــع حاصــل حداكثــر بهــره 
ــن خصــوص  ــدی را داشــته باشــند . در همی من
تیــم حقوقــی شــركت بــه صــورت كامــال فعــال 
ــه  ــاز و مختوم ــای ب ــی پرونده ه ــال بررس در ح

ــت. ــا اس ــودن آنه نم

    بیشتر سرمایه گذاری های شرکت شاهد 
در حوزه امالك و مستغالت است . آیا برنامه ای 
برای ورود به ســرمایه گذاری در حوزه های 

دیگر هم دارید ؟
ــد از  ــای جدی ــوص برنامه ه ــن خص ــه .در ای  بل
ــدام  ــرژی در دســت اق ــه حــوزه ان ــه ورود ب جمل
ــه  ــوان ب ــی ت ــه م ــوان نمون ــه عن ــه ب ــت ك اس
بحــث مجــوز بانکرینــگ شــركت هرمــز انــرژی 
اشــاره نمــود. همچنیــن ورود بــه تاســیس 
فروشــگاه های زنجیــره ای شــاهد از جملــه 
اقداماتــی اســت كــه شــركت شــاهد بــه منظــور 
ــرا  ــا اج ــبد فعالیت ه ــه س ــیدن ب ــوع بخش تن
نمــوده اســت . در همیــن راســتا برنامــه ورود به 
حــوزه معــدن، كشــاورزی، گردشــگری وصنعت 
توریســم بعــالوه صنعــت حمــل و نقــل هوایــی 
از مصادیــق مهمــی هســتند كــه در حــال طــی 
ــرای ورود  ــات ب ــی مطالع ــل پایان ــودن مراح نم
ــند. ــی باش ــركت م ــی ش ــای اجرای ــه برنامه ه ب

    برنامــه شــما بــرای تحــول و تحــرك در 
شــرکت های زیــر مجموعــه و بــه خصــوص 
ــرك  ــور مح ــه موت ــانی ک ــروی انس در نی
یــک مجموعــه اقتصادی اســت، چیســت ؟

 : شــركت شــاهد بــا توجــه بــه اصــول حاكمیــت 
ــته  ــنوات گذش ــفانه در س ــه متاس ــركتی ك ش
ــه  ــدام ب ــه اق ــرار گرفت ــت ق ــورد عنای ــر م كمت
ــر  ــا تدبی ــا ب ــوده ت ــات نم ــه انتصاب ایجــاد كمیت
ــه  ــد از جمل ــران ارش ــاب مدی ــت در انتخ و درای
اعضــاء هیئــت مدیــره و مدیــران عامل بــه نوعی 
ســاختار شــركت های خــود را بهبــود بخشــیده 
ــا بهینــه نمــودن  و موجــب افزایــش كارایــی و ب

ــانی  ــع انس ــه مناب ــوط در زمین ــای مرب فرآینده
ــی و كارشناســی  ــی الخصــوص ســطوح میان عل
ــی  ــر بخش ــش اث ــب افزای ــروه موج ــه گ در بدن
ــود.  در  ــانی ش ــع انس ــوزه مناب ــا در ح فعالیت ه
نهایــت همانگونــه كــه متصــور اســت بــا ایجــاد 
ــری  ــه كارگی ــث ب ــی بح ــای تخصص كمیته ه
نیروهــای مــورد نیــاز از اعمال ســالیق شــخصی 
بــه ســمت انتخــاب همــکاران ارزش آفریــن میل 

ــود. ــد نم خواه

    با توجه به اتمام سال مالی شرکت شاهد 
سود سال مالی گذشته شرکت به چه میزان 
و عمدتا از محل چه پروژه ها و شــرکت هایی 

بوده است ؟
  با توجــه به نــگاه اصالحــی در ســاختار ســرمایه 
ــی  ــال مال ــه در س ــركت های تابع ــذاری در ش گ
گذشــته از محــل ســرمایه گــذاری در بــازار 
ــروه  ــرژی و كشــاورزی گ ــالک و ان ســرمایه و ام
ــود  ــال س ــارد ری ــه 4000 میلی ــب ب ــاهد قری ش
ــه  ــه در مقایس ــوده ك ــایی نم ــر شناس در دفات
ــدی  ــد 400 درص ــته رش ــی گذش ــال مال ــا س ب
ــر  ــا تدابی ــم ب ــه امیدواری ــد ك ــان می ده را نش
ــود  ــی س ــنوات آت ــرای س ــده ب ــیده ش اندیش
حاصــل بــا رشــد كمــی و كیفــی و پایــدار همراه 

ــود. ش

    پیش بینی شما برای بودجه سال آینده 
شرکت شاهد چه مبلغی و از چه محلی خواهد 

بود ؟
ــی  ــش بین ــای پی ــق درآمده ــا تحق ــار م  انتظ
ــال  ــرای س ــی ب ــود عملیات ــاس س ــر اس ــده ب ش
آتــی اســت كــه امیدواریــم بــا تــالش همــکاران 
بــا رشــد كمــی و كیفــی نســبت بــه ســال 

ــد. ــراه باش ــته هم گذش

    مهم ترین موانع و مشــکالت پیش روی 
مجموعه شاهد که شــما باید آنها را مرتفع 

نمایید چیست ؟
ــی  ــای حقوق ــود پرونده ه ــکالت موج ــم مش  اه
بــاز و متاســفانه كالن شــركت شــاهد اســت كــه 
ــه پیچیدگی هــای خــاص آن  ــا توجــه ب ــا ب لزوم
درایــت و صــرف زمــان نســبتا طوالنــی را بــرای 

ــد ــوع می طلب ــل موض ــل و فص ح
.

    می خواهیم برنامه ای که بــرای هر کدام از 
هلدینگ ها مد نظر دارید را در چند جمله بفرمایید ؟

 عمــده تریــن برنامــه مدیریــت بــرای 
حــوزه  بــه  ورود  گــروه  شــركت های 
ــاهد  ــركت ش ــرژی ش ــروه ان ــگ در گ بانکرین
ــاورزی  ــگری و كش ــم، گردش ــت توریس و صنع
در گــروه عمــران و توســعه شــاهد و ورود 
بــه حــوزه انبــوه ســازی مســکن جهــت 
شــركت فــرآوری و توســعه ابنیــه شــاهد 
و همچنیــن تاســیس نیــروگاه حرارتــی و 
خورشــیدی بــرای شــركت مولــد نیــروی 
ــت واردات  ــی فعالی ــروه بازرگان ــاهد و در گ ش
دارو، تجهیــزات پزشــکی و بــا عنایــت بــه 
رفــع توقیــف فروشــگاه های آزاد شــاهد 
ورود بــه فــری شــاپ های ورودی در قالــب 
راه انــدازی مجــدد فروشــگاه های آزاد و بــه 
ســرانجام رســاندن عملیــات ســرمایه گــذاری 
در منطقــه ویــژه اقتصــادی نمیــن از اهــم 

مــوارد در دســت اقــدام خواهــد بــود .

   آیا تصمیم برای ورود شــرکت های زیر 
مجموعه به بورس را دارید ؟

 بلــه . در ایــن خصــوص مطالعــات متعــدد و 
ــنجی ورود  ــت س ــا قابلی ــه ب ــجمی در رابط منس
برخــی از شــركت های تابعــه در هلدینــگ مالــی 
و ســاختمانی شــاهد انجــام شــده كــه ان شــااهلل 
در صــورت مثبــت بــودن نتایــج بررســی حتمــا 
در ایــن خصــوص اقدامــات موثــری صــورت 

ــت . ــد پذیرف خواه

   برنامه هایتان برای بهبود وضعیت ســود 
شرکت شاهد و ایجاد سود پایدار را بفرمایید ؟

  پاســخ ایــن ســوال بــه صــورت مفصــل در 
پاســخ ســواالت قبــل بــا توجــه بــه برنامــه هــای 

ــت. ــده اس ــان ش ــركت بی ش

  با توجه به نگاه 
اصالحی در ساختار 

سرمایه گذاری در 
شرکت های تابعه در 
سال مالی گذشته از 
محل سرمایه گذاری 

در بازار سرمایه 
و امالک و انرژی و 

کشاورزی گروه 
شاهد قریب به 4000 

میلیارد ریال سود 
در دفاتر شناسایی 

نموده که در مقایسه 
با سال مالی گذشته 
رشد 400 درصدی 
را نشان می دهد که 
امیدواریم با تدابیر 

اندیشیده شده برای 
سنوات آتی سود 

حاصل با رشد کمی و 
کیفی و پایدار همراه 

شود.

ورود به تاسیس فروشگاه های زنجیره ای شاهد از جمله اقداماتی است که شرکت شاهد 
به منظور تنوع بخشیدن به سبد فعالیت ها اجرا نموده است . در همین راستا برنامه ورود 
به حوزه معدن، کشاورزی، گردشگری وصنعت توریسم بعالوه صنعت حمل و نقل هوایی 
از مصادیق مهمی هستند که در حال طی نمودن مراحل پایانی مطالعات برای ورود به 
برنامه های اجرایی شرکت می باشند
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معرفی شرکت

شاهد؛
نماد اعتماد 
و پشتکار
سال 1363 به منظور فعالیت در حوزه اقتصادی شرکتی با 
نام شاهد و در قالب سهامی عام پس از موافقت حضرت امام 
)ره( تاسیس شد. رهبر انقالب هدیه ای برای تاسیس شرکت 
در نظر گرفت و این شرکت با سرمایه اولیه 100.000.000 ریال 
و با انجام برنامه ریزی جامع متکی به همکاری و همفکری 
معنوی تمام ارگانها و نهادهای مسئول در سال 1363از سوی 
مسئولین محترم بنیاد شهید با شماره 53558 در اداره 
ثبت شرکتها به ثبت رسید.

هــدف شــركت در ابتــدا جمــع آوری بخشــی از پس اندازهــا و دارائی هــای 
ــی و  ــل دارائ ــظ اص ــرمایه گذاری و حف ــت س ــهدا جه ــزز ش ــدان مع فرزن
ایجــاد ارزش افــزوده بــرای آنهــا بــود و بــه هریــک از فرزنــدان معزز شــاهد 
ــر از 20  ــدر كمت ــارت پ ــا اس ــهادت ی ــان ش ــه در زم ــدان آزاده ای ك و فرزن

ســال ســن داشــتند حــدود مبلــغ 215000 ریــال ســهام اهــدا شــد.
ســال 1383 و پــس از دو دهــه از فعالیــت شــركت، ایــن نــام و عنــوان بــه 
شــركتی معتبــر تبدیــل شــد كــه بــا چندیــن برابــر ســرمایه اولیــه خــود 
ــدود 150  ــال و ح ــارد ری ــش از 173 میلی ــری بی ــرمایه دفت ــا س ــی ب یعن
هــزار نفــر عضــو و ســهامدار گام هــای ابتدایــی بــرای ورود بــه تــاالر بورس 
ــران  ــادار ته ــورس اوراق به ــال 84 در ب كشــور را برداشــت. شــركت در س
ــا نمــاد ثشــاهد در گــروه امــالک و مســتغالت طبقــه بنــدی  پذیرفتــه و ب
شــد. ســرمایه شــركت در مقطــع پذیــرش در بــورس 410.000 میلیــون 
ریــال بــوده كــه در حــال حاضــر بــه 4.006.632 میلیــون ریــال افزایــش 
یافتــه اســت. شــایان ذكــر اســت كــه شناســایی شــركت هــای ممتــاز یــا 
دارای موقعیــت برتــر در بــورس اوراق بهــادار كشــورهای مختلــف بــر پایه 
معیارهــای نقــد شــوندگی ســهام؛ میــزان تاثیر پذیــری شــركت بر بــازار و 
برتــری نســبت های مالــی انجــام می شــود كــه ایــن خــود نشــانی دیگــر از 
عملکــرد مناســب مدیــران مجموعــه شــاهد دارد زیــرا بــورس اوراق بهادار 
تهران نیــز بــر اســاس معیار هــای ســه گانــه؛ تعــداد ســهام و ارزش ســهام 
ــری  ــار تاثیرپذی ــن معی ــتد و همچنی ــاوب داد و س ــده و تن ــتد ش داده و س
ــف بورســی  ــه بنــدی شــركت های مختل ــه رتب ــدام ب ــازار اق ــر ب شــركت ب
نمــوده اســت. شــركت شــاهد در زمینه هــای امــالک و مســتغالت؛ 
ــازار ســرمایه فعالیــت گســترده دارد  ــرژی و نیــز ب ــی؛ ســوخت و ان بازرگان
ــركت  ــک ش ــط ی ــور توس ــای مذك ــه ه ــن زمین ــک از ای ــر ی ــه اداره ه ك

ــود.  ــام می ش ــی انج تخصص

ماموریت های شرکت شاهد :

1- تأســیس و ایجــاد كارخانجــات و واحدهــای تولیــدی، صنعتــی، 
ــایر  ــاركت در س ــان و مش ــركت ها و اداره آن ــاختمانی و ش ــاورزی، س كش
ــا نمایندگــی در داخــل و خــارج از كشــور . شــركت ها و تأســیس شــعبه ی

2- مبــادرت بــه كلیــه عملیــات بازرگانــی اعــم از خرید یــا فــروش، واردات 
و صــادرات و انجــام هرگونــه معامــالت مجــاز داخلــی و خارجی .

3- اســتفاده از تســهیالت مالــی و اعتبــاری بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری 

این هلدینگ در 
زمینه فعالیت های 
بازرگانی و تجاری 

فعالیت می کند و 
شامل شرکت های 
فروشگاه های آزاد 

شاهد، خدمات 
فرودگاهی شاهد، 

بازرگانی فلزات 
شاهد و بازرگانی 
اسپید شاهد است.
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ــه و  ــی تابع ــخاص حقوق ــا اش ــود ی ــع خ ــه نف ب
ــث . ثال

ــهام  ــروش س ــد و ف ــداری و خری 4- اداره و نگه
شــركت های تولیــدی و خدماتــی و اوراق 
ــررات كشــور  ــن و مق ــق قوانی ــاداری كــه طب به

ــد . ــروش باش ــد و ف ــل خری قاب
5- اخــذ نمایندگــی، ایجــاد شــعبه و اعطــاء 

نمایندگــی در داخــل و خــارج از كشــور .
ــرای  ــور اج ــه منظ ــای الزم ب ــذ مجوزه 6- اخ
طرح هــای تولیــدی جدیــد و یــا توســعه و 

تکمیــل كارخانجــات تولیــدی.
ــادی،  ــی های اقتص ــات و بررس ــام مطالع 7- انج
ــرای  ــری اج ــارت و پیگی ــی، نظ ــی، مدیریت مال
طرح هــای ســرمایه گذاری صنعتــی و ایجــاد 
ــی در  ــی و اجرائ شــركت ها و مؤسســات مطالعات

ــركت . ــای ش ــق هدف ه ــت تحق جه
8- تهیــه خــط مشــی و روش هــای الزم بــه 
منظــور اداره، اصــالح، ادغــام، توســعه، انحــالل 
و یــا فــروش ســهام یــا امــوال مؤسســات و 

شــركت های متعلــق بــه شــركت .
ــه  ــتغالت ب ــالک و مس ــروش ام ــد و ف 9- خری
ــا ایجــاد مجتمع هــای  قصــد ســرمایه گذاری و ی

ــاری . ــکونی، اداری و تج مس

سازمان اجرایی

  هلدینگ بازرگانی )شــرکت بازرگانی 
شاهد( :

فعالیت هــای  زمینــه  در  هلدینــگ  ایــن 
ــد و شــامل  ــت می كن ــی و تجــاری فعالی بازرگان
شــركت های فروشــگاه های آزاد شــاهد، 
ــزات  ــی فل ــات فرودگاهــی شــاهد، بازرگان خدم

شــاهد و بازرگانــی اســپید شــاهد اســت.

 هلدینگ ســاختمان و امالك ) شرکت 
عمران و توسعه شاهد( : 

ایــن هلدینــگ در ســه بخــش امــالک و 
صنعــت ســاختمان، بخــش صنعــت كشــاورزی 
وبخــش صنعــت گردشــگری فعالیــت دارد. 
ــت  ــه فعالی ــه آن ب ــه 7 شــركت در زیرمجموع ك

زد: می پــردا
1- شــركت ســاختمانی آســمان آفریــن2- 
ــبز3-  ــاهدان س ــت ش ــت و صنع ــركت كش ش
شــركت عمــران وتوســعه آب و خــاک كوثــر4-
شــركت عمــران و توســعه آتیــه شــاهدان 
ــذاری توســعه  خراســان5- شــركت ســرمایه گ
گردشــگری خراســان6- شــركت عمــران 

بهدشــت چمســتان 7- شــركت پــاداد

 شرکت سرمایه گذاری سعدی: 
ایــن هلدینــگ در زمینــه ســرمایه گذاری 
در بــورس فعالیــت می كنــد و شــركت زیــر 
ــی  ــركت بین الملل ــگ  ش ــن هلدین ــه ای مجموع

ــت. ــش اس ــعدی كی س

هلدینگ فرآوری و توسعه ابنیه )شرکت 
فرآوری و توسعه ابنیه شاهد( : 

بــه طــور كلــی ایــن هلدینــگ مدیریــت 
ــتغالت  ــه و مس ــور ابنی ــر ام ــی ب ــارت فن و نظ
شــركت شــاهد واجــرای كلیــه پرو ژه هــای 
ســاختمانی عمرانــی تاسیســاتی و هرگونــه 
فعالیــت فنــی و مهندســی در زمینــــه های 
صنعتــــی خدماتی و تولیــدی و بازرگانــی، ارائه 
كلـیه خدمـات مالـــی – مدیریت و مشـاوره را 
ــارس  ــاهد ف ــركت های ش ــد و ش ــام می ده انج
ــتند. ــه آن هس ــر مجموع ــان زی ــاهد خراس و ش

 هلدینگ سوخت و انرژی)شرکت هرمز 
انرژی( : 

ایــن هلدینــگ در زمینــه ســوخت و انــرژی 
ــركت  ــر ش ــال حاض ــد و در ح ــت می كن فعالی
مخــازن ســاحل و شــركت جهــان انرژی ســاحل 

ــد. ــرار دارن ــه آن ق ــر مجموع زی

ــازوی  عــالوه بــر شــركت هایی كــه بــه عنــوان ب
اجرایی شــركت شــاهد معرفی شــدند، شــركتی 
بــا عنــوان خدمــات مالــی و مدیریــت شــاهد نیز 
ــه شــركت های  ــوط ب ــور مرب ــه ام وجــود دارد ك

ــه را انجــام می دهــد. در حــال تصفی

سهامداران اصلی

ســهامداران اصلــی شــركت عبارتند از مؤسســه 
اندوختــه شــاهد، بانــک دی و ســایر ســهامداران 
حقوقــی عمــده، شــركت ســرمایه گذاری 
صنــدوق  نفــت،  بازنشســتگی  صنــدوق 
بازنشســتگی وظیفــه ازكارافتادگــی و پــس 
ــركت  ــپه، ش ــرمایه گذاری س ــركت س ــداز، ش ان
ــران، شــركت ســرمایه گذاری  ســهامی بیمــه ای
ســبحان و صندوق هــای بازنشســتگی كاركنــان 

شــركت ملــی نفــت می باشــند.

مؤسسه اندوخته شاهد

ــورس اوراق  ــه ب ــد ورود شــركت شــاهد ب ــر چن ه
بهــادار مزایــای بســیاری را بــرای ســهام داران 
ــز  ــکالت نی ــری مش ــی یکس ــت ول ــال داش بدنب
پیــش بینــی می شــد كــه بایــد حتمــاً در جهــت 
ــه در آن  ــه اینک ــدام می شــد. از جمل ــا اق ــع آنه رف
زمــان تــاالر بــورس صرفــاً در تهــران قــرار داشــت 
ــادی از ســهامداران شــركت كــه در دور  و تعداد زی
افتاده تریــن شــهرها و روســتاهای كشــور زندگــی 
می كردنــد می بایســت بــا صــرف هزینــه ای گزاف 
و بعضــاً بیــش از موجودی ســهام خــود، بــه تهران 
مراجعــه و ســهام خــود را می فروختنــد. از طرفــی 
ادبیــات حاكــم بــر بــورس ادبیــات خاصــی اســت 
ــد.  ــنائی ندارن ــا آن آش ــهامداران ب ــر س ــه اكث ك
همچنیــن ممکــن بود یــک نفــر بـــا خریــد تعداد 
ــهامدار  ــه س ــاهد ب ــام شـ ــی از سهـ ــل توجه قاب

ــرایط  ــن ش ــه ای ــود ك ــدل ش ــركت ب ــده ش عم
ــد شــهید  ــافع 150 هــزار فرزن مــي توانســت منـ
ــد و  ــرار ده ــخصی  ق ــع ش ــعاع مناف ــت الش را تح
ــذا در ســال  ــان شــود. ل ــه آن موجــب زیان هایــي ب
ــش   ــت بی ــا وكال ــاهد ب ــه ش 83 مؤسســه اندوخت
از 79% ســهامداران شــركت شــاهد تأســیس 
ــا فــروش ســهام توســط ســهامداران  شــد )كــه ب
ــه  ــال حاضــر اعضــای موسســه اندوخت آزاد در ح
شــاهد قریب به 75% ســهامداران شــركت شــاهد 
را تشــکیل می دهنــد.(  و بــه  عبارتــی اجــازه 
ــوان ســهامدار عمــده شــركت شــاهد  ــت بعن یاف
ــران مــورد نظــر  در مجامــع شــركت كــرده و مدی
خــود را منصــوب نمایــد تــا بتوانــد سیاســت های 
مــد نظــر خــود را كــه در راســتای تامیــن منافــع 
فرزنــدان معظــم شــهدا می باشــد در شــركت 
ــروش  ــت های ف ــد، درخواس ــال نمای ــاهد اعم ش
ــول  ــود اعضــا را قب ــهام و برداشــت س ــد س و خری
ــور  ــهید و ام ــاد ش ــک ادارات بنی ــا كم ــد و ب كن
ــوی  ــزار ثان ــتانها،به عنوان كارگ ــران شهرس ایثارگ
، نســبت بــه خریــد و فــروش ســهام اعضــا اقــدام 
و بــه ایــن ترتیــب كلیــه امــور مربــوط بــه ســهام 

ــد . ــده دارش ــا راعه آنه

برخی پروژه های در دست اجرا و اجرا شده

  مجتمــع تجــاری – اداری بــرج البــرز 
میردامــاد تهــران

  مجتمــع اقامتــی و گردشــگری چمســتان 
– بهدشــت

  توســعه پاركینــگ طبقاتــی و مجتمــع 
تجــاری اندیشــه

  مجموعــه تجــاری، اداری و برجهــای 
وردآورد مســکونی 

 مركــز شــهری )City Center( در اراضــی 
ــالرد م

  باغشهر در اراضی مالرد
  ترمینال ضبط و فرآوری پسته

  ساختمان اداری – مسکونی ایرانشهر
  برج 12 طبقه واقع در شهر اهواز

  پــروژه 73 هکتــاری اقامتــی گردشــگری 
منطقــه آزاد ارس جلفــا

  دروازه جدید وكیل آباد مشهد
  گســترش فروشــگاههای آزاد در مبــادی 

ورودی و خروجــی
 توسعه واردات كاالهای اساسی

  ایجاد مخازن بزرگ ذخیره مواد نفتی
  گســترش امکانــات حمــل و نقــل ریلــی، 

جــاده ای و دریایــی
   بســط و توســعه عملیــات ســوآپ فــرآورده هــای 

نفتــی
   مشــاركت در ایجــاد و راه انــدازی پاالیشــگاه 

میعانــات گازی در منطقــه پــارس جنوبــی  
   انجــام عملیــات فراســاحلی و ارائــه خدمــات 

ــی دریای

در سال 83 مؤسسه 
اندوخته شاهد با 

وکالت بیش  از %7۹ 
سهامداران شرکت 
شاهد تأسیس شد 
و به  عبارتی اجازه 

یافت بعنوان سهامدار 
عمده شرکت شاهد 

در مجامع شرکت 
کرده و مدیران مورد 
نظر خود را منصوب 

نماید تا بتواند 
سیاست های مد نظر 
خود را که در راستای 
تامین منافع فرزندان 
معظم شهدا می باشد 

در شرکت شاهد 
اعمال نماید

به طور کلی هلدینگ  فرآوری و توسعه ابنیه مدیریت و نظارت فنی بر امور ابنیه 
و مستغالت شرکت شاهد واجرای کلیه پرو ژه های ساختمانی عمرانی تاسیساتی 
و هرگونه فعالیت فنی و مهندسی در زمینــه های صنعتــی خدماتی و تولیدی و 
بازرگانی، ارائه کلـیه خدمـات مالـــی -  مدیریت و مشـاوره را انجام می دهد و 
شرکت های شاهد فارس و شاهد خراسان زیر مجموعه آن هستند.
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تحلیل صنعت

محصول نهاییتــــــــــــــا از نفـت

بررسی صنعت پاالیش
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پاالیشگاه 

پاالیشگاه نفت یک واحد صنعتی است كه در آن نفت 
خام به مواد مفیدتری مانند گاز مایع، نفت ســفید، 
بنزین، گازوئیــل، نفت كوره، آســفالت، قیر و دیگر 
فرآورده های نفتی تبدیل می گردد. پاالیشگاه های نفت 
به طور معمول واحدهای صنعتی بزرگ و پیچیده ای 
می باشــند كه در آن ها واحدهای مختلف توســط 
مســیرهای لوله كشــی متعددی به هم پیوند داده 

شده اند.

  علي ابهري/ كارشناس شركت سرمايه گذاري سعدي |
یکی از بزرگ ترین و سرمایه بر ترین صنایع دنیا صنعت 
پاالیش نفت خام اســت. به نقل از بلومبرگ، نفت خام 
با اهمیت ترین کاالی جهان اســت ولی بدون صنعت 
پاالیشگاهی که آن را تبدیل به محصوالتی قابل مصرف 
برای مردم کند هیچ ارزشی ندارد. این صنعت جزو صنایع 
بلوغ یافته در دنیا به شمار می رود و فناوری باال همچنان 
در آن بســیار با اهمیت و پرکاربرد اســت. مهم ترین 
وظیفه پاالیشگاه ها تبدیل نفت خام به موادی با ارزش 
بیشتر است؛ در نتیجه اگر اختالف ارزش محصوالت و 
خوراك دریافتی پاالیشگاه نتواند هزینه های عملیاتی 
آن را پوشش دهد ادامه فعالیت آن ها توجیه اقتصادی 
نخواهد داشت. به طور کلی صنایع وابسته به نفت مثل 
صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمی را می توان به دو بخش 
باالدستی و پایین دستی تقسیم کرد. هرگونه عملیات 
مربوط به اکتشاف، مخازن، حفاری، تولید، بهره برداری 
و حمل و نقل نفت خام یا گاز جزء بخش باالدستی تلقی 
می شــوند و فعالیت های پایین دستی شامل عملیات 
مختلف در پاالیش نفت خام و همچنین تبدیل مشتقات 

مختلف آن در پتروشیمی ها است.

نفت خام در برج تقطیر گرما داده می شود و با تقطیر 
جزء به جزء فرآورده های آن بر اساس نقطه جوش از 

هم جدا می شوند.
تولیدات پاالیشگاه به ترتیب سبک به سنگین عبارتند 

از:

  گاز مایع
 بنزین

 نفتا
 نفت سفید 

 سوخت جت
 گازوئیل )نفت گاز(

 نفت گوره
 روغن های نفتی
 واكس پارافین
 آسفالت و قیر

 كک نفتی
 گوگرد

 

 ایران فعالیت پاالیش نفت خام را در ســال 1291 با 
تأسیس پاالیشــگاه آبادان آغاز نمود و به مرور این 
صنعت در كشورگســترش یافت، تــا جایی كه در 

جریان نفت خام و تبدیل آن به فرآورده های نفتی

سال 2019 ظرفیت پاالیش نفت خام در سطح كشور 2/4 میلیون بشکه در روز برآورد شده است كه حدود 2 
درصد نفت پاالیش شده در جهان به شمار می رود.  با وجود گسترش صنعت پاالیشگاهی در ایران، این صنعت 
با چالش های قابل توجهی روبه رو بوده و هست. عدم وجود تکنولوژی به روز، مالکیت و حکمرانی غیرصحیح 
شركت ها و مجتمع ها، نحوه نامناســب واگذاری آن ها به بخش به اصطالح خصوصی و مسئله قیمت گذاری 
محصوالت و نهاده ها از جمله مهم ترین چالش های این صنعت در ایران به شمار می روند. عوامل مختلفی از درون 
و بیرون این صنعت باعث شده كه مسیر كارا و مؤثری برای رشد و ایجاد ارزش افزوده در این صنعت طی نشود كه 

این امر كاهش انگیزه سرمایه گذاران را به همراه داشته است. 
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بدون شک بررســی توجیه اقتصادی هر طرح پیش 
از شروع آن با توجه به شــرایط هر كشور و منطقه 
ســنجیده می شــود. پروژه های پاالیشــی جدید 
سرمایه گذاری شده در دنیا نشان می دهد این صنعت 
نه تنها رو به افول نبوده، بلکه بســیاری از كشورها 
نگاهی استراتژیک به آن دارند. بسیاری از این كشورها 
با رویکرد ادغام پاالیشــگاه ها و پتروشیمی به دنبال 
افزایش سوددهی واحدها و همچنین در دست گرفتن 

بازار رو به رشد مواد پتروشیمیایی هستند.
میزان سوددهی یک پاالیشگاه تحت تاثیر عواملی 
از جمله قیمت نفت خام و در دســترس بودن آن، 
خصوصیات بازار منطقه ای، ظرفیــت فرآیندهای 
پاالیشگاه، درجه پیچیدگی و كارآیی پاالیشگاه است. 
عموما پاالیشگاه ها از یک بشکه نفت خام دریافتی 50 
درصد آن را به بنزین ، 30 درصد را به گازوئیل و 20 

درصد را به نفت سنگین یا مازوت تبدیل می كنند.
اما در ایران بیشترین فرآورده پاالیشگاهی نفت كوره 
است كه دارای حاشیه ســود پایینی بوده و می توان 
یکی از دالیل كاهش حاشیه سود پاالیشی ها را این 

مورد در نظر گرفت.

انواع پاالیشگاه از لحاظ محصول

 پاالیشگاه های سوخت
 متداول ترین نوع پاالیشگاه هستند و هدف آنها تولید 
سوخت های رایج مانند بنزین، گازوییل، گاز مایع، نفت 
سفید و.... است. پاالیشگاه تهران، پاالیشگاه آبادان، 

پاالیشگاه اراک و.... در این دسته قرار می گیرند.

 پاالیشگاه های روغن ساز
  محصــوالت تولیدی آنهــا انواع روغن هــا و روان 
كننده های ســبک و ســنگین، قیرها و.... هستند. 
این پاالیشــگاه ها می توانند هم به صورت مجزا به 
تولید روغــن بپردازند و یا اینکــه در ادامه عملیات 
یک پاالیشــگاه ســوخت این كار را انجام دهند. از 
پاالیشــگاه های معروف در این حــوزه می توان به 
پاالیشگاه نفت پارس و پاالیشگاه نفت بهران اشاره 

كرد.

 پترو پاالیشگاه ها
عبارت پتروپاالیشگاه به مفهوم ایجاد یکپارچگی و 
نزدیکی بین مجتمع های پاالیشگاهی و پتروشیمی 
اســت. در بســیاری از كشــورها ســعی می شود 
مجتمع های پتروشیمی در كنار پاالیشگاه ها احداث 
شــوند تا انتقال محصوالت پاالیشــگاه ها به عنوان 
خوراک ورودی به مجتمع های پتروشیمی با سهولت 
بیشــتری انجام شود. شــاخص های بسیاری نظیر 
سهولت دسترسی به منابع فســیلی، دسترسی به 
فنــاوری روز، موقعیــت جغرافیایی، نیاز بــازار و 
زیرساخت های مورد نظر بر نحوه شکل گیری و درجه 
یکپارچگی مجتمع های پاالیشگاهی و پتروشیمی 
نقش دارند. پتروپاالیشگاه ها عالوه بر محصوالت رایج 
تولید شده در مجتمع های پتروشیمی شامل الفین ها 
و آروماتیک ها، محصوالت پاالیشگاهی نظیر گاز مایع، 

بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت كوره را نیز تولید 
می كنند. در واقع اهمیت اصلی پتروپاالیشگاه ها در 
توسعه صنعت پتروشیمی از طریق دسترسی راحت 
به مواد پایه و میانی، بهینه سازی مصرف انرژی و بازده، 

و پیشروی در تکامل زنجیره ارزش بیشتر است.

صنعت نفت خام

دریک تقسیم بندی هر چه نفت خام درصد گوگرد 
بیشتری داشته باشد به لحاظ قیمتی ارزش كمتری 
دارد و اصطالحاً به آن نفت خام ترش گفته می شود و 
اگر درصد گوگرد نفت خام كم باشد، به عنوان نفت 

شیرین شناخته می شــود و از لحاظ قیمتی ارزش 
باالتری خواهد داشت.

نمودار 1 سهم مناطق مختلف جهان از ذخایر نفت 
خام را در سال 2019 نشــان می دهد. همانطور كه 
مشخص است تقریبا 48 درصد از كل ذخایر اثبات 
شــده نفت خام دنیا در خاورمیانه، حدود 19 درصد 
در امریکای مركزی و جنوبی و 14 درصد در امریکای 
شمالی قرار دارد. كل ذخایر نفت دنیا در سال 1399 
حدود 1،700 میلیارد بشکه تخمین زده شده است 
كه در این میان ایران با حدود 155 میلیارد بشــکه، 

مالک 9 درصد از نفت جهان می باشد.

نمودار1-تقسیم بندی جهان از ذخایر اثبات شده نفت در انتهای 2019 
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نمودار2- روند تولید نفت خام جهان و سهم ایران از تولید جهانی 
 

 

االيشگاهي

 

 2019سال  
يش الرا در پا

 قبل تفاوت 

  

82
84
86
88
90
92
94
96

وز
 ر
در

ه  
شک
ر ب
زا
ھ

صنعت پا           

B  

خام در جهان در
كمترين سهم ر 

ه نسبت به سال

86,8

,000 
4,000 
6,000 
8,000 
,000 
,000 

4,000 
6,000 

201

                      

  جهاني 

British Petroleu

يش نفت خالل پا
بيشترين ورصد 

درصد بوده كه 1

  )درصد

 British Petro  

800 

89,00

13 2014

23%

4%

15%

                     

سهم ايران از توليد ج

um Statistical R

كل. ه شده است
د 2 با د و آفريقا

0ز در اين سال 

د( پااليش نفت خام 

oleum Statistic

0 

91,900 

4 2015

 جھان

 جھان

10%8%

٧ 

                     

 نفت خام جهان و س

Review of Wor

نشان داده 3ودار
درصد 38سيه با

اي خاورميانه نيز

ق مختلف جهان در

cal Review of W

92,000 

2016

وليد نفت خام

توليد نفت خام

2%

38%

                    

روند توليد - 2مودار

rld Energy, Jun

نفت خام در نمو
آسيا و اقيانوس. ت
سهم كشورها. ند

سهم مناطق- 3مودار

World Energy, 2

92,700 

2017

ليد جھانی نفت خام

تو

 سعدي            

نم

e 2020:منبع
  در جهان

يش نالهان در پا
ه در روز بوده است

ان د اختصاص داده

نم

2020:منبع

95,300 

2018

سھم ايران از تول

ور ميانه

افريقا

قيانوسيه

ی شمالی

و جنوبی

اروپا

کشور ھا

گذاري كت سرمايه

يشگاهي دال پا

ناطق مختلف جه
ميليون بشكه 83

ام جهان به خود
  .ي نداشته است

95,300 

2019

خاو

آسيا و اق

امريکای

امريکای مرکزی و

ساير ک

 شرك

نعتص

سهم من
3حدود 
نفت خا
چنداني

0
1
2
3
4
5
6

British Petroleum Statistical Review of World Energy, June 2020  : منبع 

روند تولید نفت خام در جهان و ایران طی سال های 2013 تا 2019 در نمودار 2 آمده است. سال 2019  نفت خام تولید شده در جهان بیش از 
95 میلیون بشکه در روز بوده كه 3/7 درصد از تولید نفت جهان و همچنین 12 درصد از تولید نفت خاورمیانه متعلق به ایران است. ایران پس 
از ایاالت متحده آمریکا، عربستان سعودی، روسیه، كانادا و عراق در جایگاه ششم تولید نفت خام جهان قرار می گیرد. در سال 2015 با  رفع 
تحریم ها و اجرای برجام، تولید نفت ایران به سرعت رشد كرد و سهم تولید ایران در سال 2017 به 5/4 درصد رسید، با این حال در سال 2018 

با اعمال مجدد و تشدید تحریم های آمریکا، تولید نفت ایران دوباره كاهش یافت.

تحلیل صنعت
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صنعت پاالیشگاهی در جهان

سهم مناطق مختلف جهان در پاالیش نفت خام در 
نمودار 3 نشان داده شده است. كل پاالیش نفت خام 
در جهان در سال 2019 حدود 83 میلیون بشکه در 
روز بوده است. آسیا و اقیانوسیه با 38 درصد و آفریقا با 
2 درصد بیشترین و كمترین سهم را در پاالیش نفت 
خام جهان به خود اختصاص داده اند. سهم كشورهای 
خاورمیانه نیز در این سال 10 درصد بوده كه نسبت به 

سال قبل تفاوت چندانی نداشته است.

جدول 1 توان عملیاتی و ظرفیت پاالیش نفت خام 
در جهان را نشان می دهد. همانطور كه مالحظه می 
شود، از سال 2010 تا سال 2019 ظرفیت پاالیش 
نفت خام در جهان حدود 9 درصد رشد داشته است. 

نمودار 3حجم تولید كشورها را در سال 2019 نشان 
می دهد. آمریکا با تولید بیش از 20 میلیون بشــکه 
در روز رتبه نخســت را به خود اختصاص داده است. 

همچنین چین و روســیه به ترتیب با تولید بیش از 
12 و 6 میلیون بشــکه در روز در جایگاه دوم و سوم 

قرار دارند. 

صنعت پاالیشگاهی در ایران

ایران با توان عملیاتی پاالیش 2/2 میلیون بشکه در 
روز در رده هشتم دنیا و دوم منطقه جای گرفته است. 
همانطور كه مالحظه می شود، از سال 2010 تا سال 
2019 ظرفیت پاالیش نفت خام در ایران در مجموع 

حدود 29 درصد رشد داشته است.
در جدول 3 روند تولید پاالیشی ایران نشان داده شده 
است. بر اساس گزارش اوپک، مجموع فرآورده های 
تولیدی پاالیشگاه های كشور در سال 2019 حدود 
1/7 میلیون بشکه در روز بوده كه نسبت به سال قبل 

از آن تقریباً یک درصد افزایش داشته است.
 نمودار 4 نام و ظرفیت فعلی مهمترین پاالیشگاه های 
سوختی ایران را نشان می دهد. همانطور كه مشاهده 
می شود، پاالیشگاه آبادان به عنوان اولین پاالیشگاه 

نمودار3-سهم مناطق مختلف جهان در پاالیش نفت خام )درصد(
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نمودار4- حجم تولید کشورها)هزار بشکه در روز(
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صنعت پااليشگاهي                                                                                    گذاري سعدي                         شركت سرمايه  

تا سال  2010حظه ميشود، از سال الهمانطور كه م. يش نفت خام در جهان را نشان ميدهدالتوان عملياتي و ظرفيت پا 1دول ج
 . درصد رشد داشته است 9يش نفت خام در جهان حدود الظرفيت پا 2019

  )هزار بشكه در روز(ظرفيت پااليش نفت جهان- 1جدول

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

82,989 82,961 82,040 80,419 79,969 77,910 77,021 76,612 75,557 جهان 75,222  توان عملياتي
101,340 99,814 98,416 97,937 97,416 96,980 95,831 94,882 94,462 جهان 93,225  ظرفيت

  British Petroleum Statistical Review of World Energy, 2020:منبع

رتبه نخست را به خود ميليون بشكه در روز  20آمريكا با توليد بيش از .دهد نشان مي 2019ا در سال كشورها رتوليد  حجم5نمودار 
قرار ميليون بشكه در روز در جايگاه دوم و سوم  6و  12چين و روسيه به ترتيب با توليد بيش از  همچنين. استاختصاص داده 

  . دارند
  

  )هزار بشكه در روز(حجم توليد كشورها - 5نمودار

  
  OPEC Annual Statistical Bulletin, 2020 :منبع

  ايرانيشگاهي در النعت پاص

حظه الهمانطور كه م. جاي گرفته استهشتم دنيا و دوم منطقه در رده ميليون بشكه در روز  2/2 پااليش توان عملياتي ايران با
  .درصد رشد داشته است 29يش نفت خام در ايران در مجموع حدود الظرفيت پا 2019تا سال  2010ميشود، از سال 
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2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

82,989 82,961 82,040 80,419 79,969 77,910 77,021 76,612 75,557 75,222 جهان توان عملیاتی

101,340 99,814 98,416 97,937 97,416 96,980 95,831 94,882 94,462 93,225 جهان ظرفیت
 British Petroleum Statistical Review of World Energy, 2020 : منبع 

جدول 1-ظرفیت پاالیش نفت جهان)هزار بشکه در روز(

 British Petroleum Statistical Review of World Energy, 2020 : منبع 

جدول2-ظرفیت پاالیش نفت ایران )هزار بشکه در روز(

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

2.208 2.022 1.959 1.875 1.868 1.941 2.000 1.933 1.874 1.830 ايران توان عملیاتی

2.405 2.240 2.130 1.985 1.985 1.985 1.985 1.952 1.860 1.860 ايران ظرفیت
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ایران با نزدیک به 400 هزار بشــکه در روز، باالترین 
ظرفیت را در بین پاالیشگاه های كشور دارد.

ضریب پیچیدگی معیاری است كه هر اندازه بزرگتر 
باشد به معنای، توان تبدیل خوراک سنگین نفتی به 
محصوالت سبک تر، باكیفیت تر و با ارزش تر می باشد 
و باعث رشــد ارزش افزوده پاالیشگاه می شود. یکی 
از مهمترین و معمول ترین شــاخص های محاسبه 
ضریب پیچیدگی شاخص  نلسون است. در جدول 
4ضریب پیچیدگی پاالیشگاه های ایران بر اساس این 
شاخص ارائه شده است. پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
از میعانات گازی به جای نفت خام به عنوان خوراک 
ورودی استفاده می كند و بنابراین ضریب نلسون برای 

آن كاربردی ندارد.  

چالش های صنعت پاالیشی در ایران

  مالکیت
براساس این قانون خصوصی ســازی، فعالیت های 

اقتصادی در سه گروه اصلی طبقه بندی می شوند:
  گروه اول: شامل فعالیت ها و شركت هایی كه به 

طور كامل قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند
 گروه دوم: شــامل فعالیت ها و شركت هایی 80 
درصد مالکیت قابل واگذاری بوده و 20 درصد سهم 

دولت در آن ها باید حفظ شود.
  گروه سوم: شامل فعالیت ها و شركت هایی كه 

قابلیت واگذاری ندارند.
بر همین اساس بخش پاالیش و پخش در گروه دوم 
دسته بندی شــده و واگذاری شركت های پاالیشی 
وابسته به شركت ملی پاالیش و پخش در سال 1387 
با واگذاری 5/9 درصد از سهام پاالیشگاه نفت اصفهان 

آغاز شد.
اما فرآیند خصوصی ســازی در صنایع پاالیشی به 
سمت درستی حركت نکرد و محلی برای توزیع رانت 
و ناكارآمدی شد. ارزشگذاری پاالیشگاه ها در هنگام 
واگذاری با چالش روبه رو بود و اغلب پایین تر از ارزش 

واقعی قیمت گذاری شدند. 
یکی دیگر از شــیوه ها، واگذاری 50 درصدی سهام 
پاالیشگاه ها، در قالب ســهام عدالت و اخیرا در قابل 
صندوق های قابل معامله در بورس بود. این روش به 
معنای واگذاری مالکیت و عدم واگذاری مدیریت است 

و باعث ایجاد عدم كارآمدی می شود.
در نهایت بخش عمده ای از مالکیت شركت ها به عنوان 
رد دیون به بنگاه های شبه دولتی و نهادهای عمومی 
واگذار شد و در عمل خصوصی سازی واقعی صورت 
نگرفت و صرفاً فروش اموال به نهادهایی كه دولت و 
سازمان های وابســته به دولت سهامداران اصلی آن 

بوده اند انجام شد.

OPEC Annual Statistical Bulletin 2015 and 2020 : منبع 

جدول3- تولید کل پاالیشی در ایران )هزار بشکه در روز(

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

1.705 1.691 1.680 1.618 1.664 1.658 1.918 1.812 1.749 1.734 تولید كل

نمودار5-  ظرفیت)هزار بشکه در روز(
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2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
  توان عملياتي ايران 1,830 1,874 1,933 2,000 1,941 1,868 1,875 1,959 2,022 2,208
  ظرفيت ايران 1,860 1,860 1,952 1,985 1,985 1,985 1,985 2,130 2,240 2,405

  British Petroleum Statistical Review of World Energy, 2020:منبع

هاي  شگاهاليگزارش اوپك، مجموع فرآوردههاي توليدي پا اساسبر . يشي ايران نشان داده شده استاالروند توليد پ 3در جدول 
  .ميليون بشكه در روز بوده كه نسبت به سال قبل از آن تقريباً يك درصد افزايش داشته است 7/1حدود  2019كشور در سال 

  )ر روزهزار بشكه د(توليد كل پااليشي در ايران  - 3جدول

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
 توليد كل 1,734 1,749 1,812 1,918 1,658 1,664 1,618 1,680 1,691 1,705

  
  OPEC Annual Statistical Bulletin 2015 and 2020:منبع

 يشگاه آبادانالشود، پا همانطور كه مشاهده مي .دهد ايران را نشان مي سوختي هاي يشگاهالنام و ظرفيت فعلي مهمترين پا7نمودار 
  .هاي كشور دارد يشگاهالترين ظرفيت را در بين پاالهزار بشكه در روز، با 400با نزديك به  به عنوان اولين پااليشگاه ايران

  
 )هزار بشكه در روز(ظرفيت - 7نمودار

 
 گزارش فعاليت شركت پااليش نفت تهران: عمنب
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ضريب پیچیدگی پااليشگاه
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4.8 تبريز

4.1 اصفهان
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جدول 4- ضریب پیچیدگی پاالیشگاه های ایران

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5032

 قیمت گذاری
پاالیشـگاه ها نفت خام را بـه عنوان خـوراک ورودی 
از شـركت ملـی نفت ایـران دریافـت می كننـد و در 
مقابل حدود 90 درصـد از تولیدات بنزین، گازوئیل، 
نفـت كـوره و نفت سـفید آن هـا، جهـت توزیـع به 
سـایر صنایع و جایگاه های پمپ بنزین، به شـركت 
ملـی پاالیـش و پخـش فرآورده هـای نفتـی ایـران 
فروختـه می شـود. مابـه التفـاوت ارزش خـوراک 
ورودی و فرآورده هـای خروجی به عنوان حق العمل 
پاالیشـگاه ها تلقـی می شـود كـه اصطالحـا بـه آن 

كرک اسـپرد می گوینـد. یکـی از تحلیل های مـورد اسـتفاده و مهـم در صنعت 
پاالیـش نفـت كـه در تعییـن سـودآوری شـركت های پاالیشـی در گذشـته و 
هم چنین پیش بینی آتی سـودآوری شـركت موثر است، كرک اسـپرد می باشد. 
كرک اسـپرد تحلیل روند تفـاوت قیمـت فرآورده های تولیدی نسـبت به قیمت 
نفت خـام اسـت. شـركت های پاالیشـی بـا این نـوع تحلیـل می توانند ریسـک 

نوسـانات قیمـت را در صنعت كنتـرل كنند.
از مباحـث مهـم صنعـت پاالیـش، حساسـیت سـود ایـن صنعـت به نوسـانات 
كاهشـی یا افزایشـی قیمت نفت خام و تغییر كرک اسـپرد محصـوالت مختلف 
اسـت كه برخالف باور عمـوم، لزوما تغییـر قیمت نفت به سـرعت تاثیـر خود را 
بر كرک اسـپردها نمی گـذارد و پـس از برقـراری آرامـش و ثبات نسـبی در بازار 

تحلیل صنعت
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نمودار6- سهم پاالیشگاه ها از سرمایه بازار
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نمودار7- سهم پاالیشگاه ها از ارزش بازار
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نفت، كرک اسـپردها هم به تبعیـت از روند تاریخی 
فاصله شـان را با قیمت نفت خام تطبیـق می دهند.

بـر مبنـای ابالغیـه ای از سـوی وزیـر نفت در سـال 
1395 كـه تـا بـه امـروز نیـز اجـرای آن بـه همین 
شـکل ادامه یافته اسـت، قیمـت فرآورده های نفتی 
بـر اسـاس میانگیـن وزنـی قیمت هـای وارداتـی و 
صادراتی تعییـن می شـود و در صورت نبـود قیمت 
وارداتـی یـا صادراتـی از میانگیـن ماهانـه قیمـت 
صادراتی خلیـج فـارس در آن ماه كه توسـط وزارت 

نفـت اعـالم می شـود، اسـتفاده می كننـد. 
در واقـع مجموعـه عوامـل مؤثـر در فرمـول قیمت 
گذاری نیـز توسـط وزارت نفـت تعیین شـده كه به 
نوعی دسـتوری اسـت. قیمت نفت خـام تحویلی به 
پاالیشـگاه ها نیز بر اسـاس كیفیت آن و بـا توجه به 
اختالف قیمـت فـوب محموله هـای صادراتی نفت 
خـام سـبک و نفـت خـام سـنگین ایـران و چگالی 
واقعـی محموله هـای صادراتی محاسـبه می شـود. 
همچنین قیمت میعانات گازی بر اسـاس متوسـط 
قیمـت فـوب محموله هـای صادراتی شـركت ملی 
نفـت ایـران بـه تمـام مقاصـد و بـا توجـه بـه انـواع 

مختلـف میعانـات گازی تعیین می شـود.
در ایـن روش قیمـت گـذاری، احتمـال بـه تعویـق 
افتـادن ابـالغ قیمت هـا از سـوی وزارت نفـت 
محتمـل اسـت و پاالیشـگاه ها در شـفاف سـازی و 
افشـای اطالعـات خـود در بـازار بـورس بـا تأخیـر 
اقـدام می كننـد و بـا توجـه بـه اینکـه سـرمایه 
گـذاران بایـد در جریـان صورت هـای مالـی و موارد 
پرداختی و دریافتی قـرار بگیرند انگیـزه آن ها برای 
سـرمایه گذاری كاهـش مـی یابـد و پاالیشـگاه ها 

فرصـت جـذب سـرمایه را از دسـت می دهنـد.
به طور كلی در حالـت قیمت گذاری بر مبنـای بازار 
آزاد رقابتی، موقعیـت مکانی پاالیشـگاه ها در ایجاد 
مزیت و در نتیجه سودآوری بیشتر آن ها مؤثر است. 
لـذا، در ایـن حالت پاالیشـگاه ها برای كسـب سـود 

بیشـتر باید با یکدیگر رقابـت كنند.
در اوایـل سـال 1397، نـرخ تسـعیر ارز رسـمی بـه 
صورت ثابـت و بـا مقـدار 4،200 تومان بـه ازای هر 
دالر آمریکا تعیین شـد در حالی كه نـرخ ارز در بازار 
آزاد بسـیار فراتـر از ایـن مقـدار ثابـت تعیین شـده 
بـود و همچنیـن بـا نـرخ فزاینـده ای در حال رشـد 
بـود. قیمت گـذاری فرآورده هـای نفتـی كـه عمدتاً 
در بـازار بـورس كاال بـه فروش می رسـد، بـر مبنای 
بهای ارز در سـامانه نیما تعیین می شـود، در نتیجه 
اختالف نرخ تسـعیر ارز نیما و بازار آزاد سـبب ایجاد 
رانت هـای بزرگـی شـد. بـه نحوی كـه تقاضـا برای 
محصوالت عرضه شـده در بورس كاال بسـیار بیشتر 
شـد و صـادرات و فـروش غیرقانونـی خـارج از بازار 
بورس كاال رواج یافـت. البته این موضـوع تنها برای 
محصوالت پاالیشـگاهی و پتروشیمی نبود، بلکه در 
مورد سـایر محصوالت صنعتی عرضه شـده در بازار 
بورس كاال نیز صادق بود. نهایتاً با رشـد نرخ تسـعیر 
ارز در سـامانه نیما میزان شـکاف قیمتی آن در بازار 
آزاد كاهـش یافت و زمینـه بهـره گیـری از این نوع 

رانت هـا محدودتر شـد.

شرکت های پاالیشگاهی در بازار سرمایه

 نمودار8- سهم پاالیشگاه ها از منظر تولید محصوالت اصلی در سال 1399 
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مجموعه عوامل مؤثر در فرمول قیمت گذاری توسط وزارت نفت تعیین شده که به 
نوعی دستوری است. قیمت نفت خام تحویلی به پاالیشگاه ها بر اساس کیفیت آن 
و با توجه به اختالف قیمت فوب محموله های صادراتی نفت خام سبک و نفت خام 
سنگین ایران و چگالی واقعی محموله های صادراتی محاسبه می شود
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پاالیش نفت اصفهان

شـركت در سـال مالی 1399 معادل 1953 ریال به 
ازای هر سـهم سـودآوری داشـته اسـت كـه معادل 
509 ریـال آن از محـل بازگشـت ذخیـره كاهـش 
موجودی شـركت بـوده و تکرار شـونده نمی باشـد. 
لذا بـا توجه بـه نـرخ دالر و كـرک اسـپرد 4.9 پیش 
بینی شـده برای شـركت، سـود سـال مالـی 1400 

معـادل 1632 برآورد شـده اسـت.

نمودار9 - حاشیه سود خالص شرکت های صنعت پاالیشی در سال های 1398 و 1399
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حاشيه

پيش بي

مفروض

پیش بین سود آوری شرکت های پاالیشی بورس تهران

14001401مفروضات

299.000 230.000 نرخ ارز )ريال(

%30%30نرخ تورم

6060نرخ نفت

4.90 4.90 كرک اسپرد شپنا )دالر/بشکه(

5.50 5.50 كرک اسپرد شبندر )دالر/ بشکه(

5.40 5.40 كرک اسپرد شتران )دالر/ بشکه(

4.70 4.70 كرک اسپرد شراز )دالر/ بشکه(

5.50 5.50 كرک اسپرد شبريز )دالر/ بشکه(

4.80 4.80 كرک اسپرد شاوان )دالر/ بشکه(

جدول 5- مفروضات

جدول 6- مقدار فروش محصوالت شپنا )بشکه(
1398139914001401مقدار فروش محصوالت )بشکه(

5.297.250 5.045.000 4.968.277 4.893.327 گاز مايع/ پروپان
132.993 126.660 106.409 57.868 سوخت سبک جت

431.167 410.635 406.686 1.459.465 سوخت سنگین جت
28.501.292 27.144.088 29.112.786 24.397.698 بنزين

1.144.982 1.090.459 1.084.208 898.226 نفتا
1.306.728 1.244.503 1.225.585 1.858.799 نفت سفید

1.397.623 1.331.069 1.350.635 1.316.182 هیدرو كربور بدون شاخه
55.815.392 53.157.516 53.070.352 53.156.019 نفت گاز

17.942.281 17.087.887 19.451.786 23.947.686 نفت كوره
1.296.070 1.234.352 1.238.862 1.091.352 مخلوط آروماتیک

11.277.905 10.740.862 10.740.862 9.690.616 وكیوم باتوم
5.660.464 5.390.918 5.416.686 5.827.560 محصوالت ويژه

130.204.147 124.003.950 128.173.132 128.594.799 جمع مقدار فروش )بشکه(

تحلیل صنعت

شپنا
پاالیش نفت اصفهان
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جدول 7- صورت سود و زیان شپنا )میلیون ریال(

1398139914001401دوره مالی

190.762.096 139.752.451 128.239.710 54.732.388 سود ناخالص

)14.046.683()10.805.141()8.311.647()7.262.785(هزينه های عمومی، اداری و تشکیالتی

0 0 38.672.654 )19.881.449(خالص ساير درآمد )هزينه( های عملیاتی

176.715.413 128.947.310 158.600.717 27.588.154 سود عملیاتی

0 )88.767()88.767(0 هزينه های مالی

12.668.653 9.247.156 7.280.247 4.136.439 خالص ساير درآمد )هزينه( های غیر عملیاتی

189.384.066 138.105.699 165.792.197 31.724.593 سود قبل از كسر مالیات

)19.334.504()14.098.465()17.342.856()3.199.962(مالیات

170.049.562 124.007.234 148.449.341 28.524.631 سود خالص 

76.000.000 76.000.000 76.000.000 76.000.000 سرمايه )میلیون ريال(

2.237 1.632 1.953 375 سود هر سهم )ريال(
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 بــا توجــه بــه جــدول فــوق و همچنیــن افــق پیــش روی بــازار ارز و درنظــر گرفتــن میانگیــن قیمــت دالر در ســال جــاری معــادل 
ــود. ــرای ســهم متصــور ب ــال را ب ــا 1821 ری ــال ت ــوان محــدوده ســودآوری 1632 ری ــال می ت 250.000 ری

   باالترین ارزش بازار سهام شركت در تاریخ 1399/05/12 به میزان 2.584.680 میلیارد ریال بوده است. 

جدول9- مقدار فروش محصوالت شبندر )بشکه(

1632230000240000250000260000270000280000290000300000

3.5011361190124412981352140514591513

4.0013131375143614981559162116821744

4.5014901559162916981767183619061975

5.0016671744182118981975205221292206

5.5018441929201320982183226723522437

6.0020212113220622982391248325752668

6.5021982298239824982598269827992899

1398139914001401مقدار فروش محصوالت )بشکه(

1.950.372 1.857.497 1.833.698 2.021.509 گاز مايع

27.186.970 25.892.352 27.880.553 23.246.836 بنزين

5.244.836 4.995.082 4.899.830 5.174.780 نفت سفید

36.095.923 34.377.069 34.670.553 37.417.440 نفت گاز

18.918.854 18.017.956 18.753.107 26.898.673 نفت كوره 

17.727.361 16.883.201 16.877.503 14.696.484 محصوالت ويژه

109.455.723104.915.245102.023.157107.124.315جمع

 

۱٦ 
 

صنعت پاالیشگاهی                گذاري سعدي                                                                                            شرکت سرمایه  

ریال آن از محل بازگشت ذخیره کاهش موجودي شرکت  509ریال به ازاي هر سهم سودآوري داشته است که معادل  1953معادل  1399شرکت در سال مالی 
 برآورد شده است. 1632معادل  1400سود سال مالی  ،پیش بینی شده براي شرکت 4,9باشد. لذا با توجه به نرخ دالر و کرك اسپرد بوده و تکرار شونده نمی 

 تحلیل حساسیت شپنا -8جدول 














 متصور بود.ریال را براي سهم  1821ریال تا  1632توان محدوده سودآوري با توجه به جدول فوق و همچنین افق پیش روي بازار ارز می

 حجم و ارزش بازار شپنا -10نمودار

 

 میلیارد ریال بوده است.  2,584,680به میزان  12/05/1399باالترین ارزش بازار سهام شرکت در تاریخ 

 

 































































































































































































































































حجم  ارزش بازار 

تحلیل صنعت

جدول 8- تحلیل حساسیت شپنا

نمودار10- حجم و ارزش بازار شپنا

پاالیش نفت بندرعباس س
ش نفت بندرعبا

شبندر پاالی
 



31 گاهنامه    |  شماره  اول|   مردادماه 1400

ECONOMIC  MAGAZINE    

   بــا توجــه بــه جــدول فــوق و همچنیــن افــق پیــش روی بــازار ارز و درنظــر گرفتــن میانگیــن قیمــت دالر در ســال جــاری معــادل 250.000 ریــال می توان 
محــدوده ســودآوری 3840 ریــال تــا 4193 ریــال را بــرای ســهم متصــور بود.

   باالترین ارزش بازار سهام شركت در تاریخ 1399/05/05 به میزان 1.703.207 میلیارد ریال بوده است. 

   شركت در سال مالی 1399 معادل 4673 ریال به ازای هر سهم سودآوری داشته است كه معادل 1711 ریال آن از محل بازگشت ذخیره كاهش موجودی شركت 
بوده و تکرار شونده نمی باشد. همچنین با توجه به تسهیالت ارزی دریافتی، شركت هزینه باالیی به عنوان هزینه مالی پرداخت می كند. لذا با توجه به نرخ دالر و كرک 

اسپرد 5.5 پیش بینی شده برای شركت سود سال مالی 1400 معادل 3840 ریال برآورد شده است.  

1398139914001401دوره مالی
69418581..4.96سود ناخالص

634)1).11).62هزينه های عمومی، اداری و تشکیالتی
.1.32..18817(خالص ساير درآمد )هزينه( های عملیاتی

515.8817.320970سود عملیاتی
).0(570(570(570(هزينه های مالی

.4.5067.9خالص ساير درآمد )هزينه( های غیر عملیاتی
35.223182.81.21.61سود قبل از كسر مالیات

).6()27().3().8.مالیات
.8.61.75111.7.75.13.62سود خالص 

.00 .00 .00 .00 سرمايه
92 7 4 .30 سود هر سهم )ريال(

3840230000240000250000260000270000280000290000300000

3.5023982511262527382852296630793193

4.0027582888301731463275340535343663

4.5031193264340935543699384439894134

5.0034803640380139624122428344434604

5.5038404017419343694546472248985075

6.0042014393458547774969516153535545

6.5045624769497751855392560058086016

 

۱۸ 
 

صنعت پاالیشگاهی                گذاري سعدي                                                                                            شرکت سرمایه  

 

 تحلیل حساسیت شبندر  -11جدول
 










 متصور بود.ریال را براي سهم  4193ریال تا  3840توان محدوده سودآوري با توجه به جدول فوق و همچنین افق پیش روي بازار ارز می

 شبندر حجم و ارزش بازار -11نمودار

 
 میلیارد ریال بوده است.  1,703,207به میزان  05/05/1399باالترین ارزش بازار سهام شرکت در تاریخ 

 

 

 





























































































































































































































































حجم ارزش بازار 

جدول 10- صورت سود و زیان شبندر )میلیون ریال(

جدول 11 - تحلیل حساسیت شبندر 

نمودار11- حجم و ارزش بازار شبندر



گاهنامه    |  شماره  اول|   مردادماه 321400

ECONOMY   MAGAZINE

جدول 12- مقدار فروش محصوالت شتران )بشکه(

جدول 13- صورت سود و زیان شتران )میلیون ریال(

جدول  14- تحلیل حساسیت شتران

   با توجه به جدول فوق و همچنین افق پیش روی بازار ارز و درنظر گرفتن میانگین قیمت دالر در سال جاری معادل 250.000 ریال 
می توان محدوده سودآوری 1405 ریال تا 1729 ریال را برای سهم متصور بود.

1398139914001401مقدار فروش محصوالت )بشکه(

3.882.378 3.697.503 3.627.654 3.292.459 گاز مايع/ پروپان

15.842.175 15.087.786 16.298.503 14.578.384 بنزين

869.294 827.899 824.239 1.570.478 نفت سفید

33.433.875 31.841.786 32.079.371 33.054.686 نفت گاز

14.347.081 13.663.887 14.546.440 14.183.698 نفت كوره

16.549.836 15.761.748 16.030.994 17.239.157 محصوالت ويژه

83.918.86283.407.20180.880.61084.924.641جمع

1398139914001401دوره مالی

429.610571.1.3سود ناخالص
)715(90.3()174()73(هزينه های عمومی، اداری و تشکیالتی

.6..0خالص ساير درآمد )هزينه( های عملیاتی

..9168.812.6سود عملیاتی
9.1هزينه های مالی

151993.0070993خالص ساير درآمد )هزينه( های غیر عملیاتی
.1261...69سود قبل از كسر مالیات

).018()197(4.20()1مالیات
3.6119791.45.6سود خالص 

.00.00 .00.00 .00.00 .00.00 سرمايه

4  4 9 سود هر سهم )ريال(

1405230000240000250000260000270000280000290000300000

3.508579029469901035107911241168
4.0010011052110311531204125513051356
4.5011451202125913161373143014871544
5.0012891353141614791542160516681732

5.5014331503157216421711178118501919

6.0015771653172918041880195620322107

تحلیل صنعت

پاالیش نفت تهران

   شركت در سال مالی 1399 معادل 1477 ریال به ازای هر سهم سودآوری داشته است كه معادل 378 ریال آن از محل بازگشت ذخیره 
كاهش موجودی شركت بوده و تکرار شونده نمی باشد. از مزایای این شركت عدم وجود هزینه های مالی است لذا با توجه به نرخ دالر و كرک 

اسپرد 5.4 پیش بینی شده برای شركت، سود سال مالی 1400 معادل  1405 ریال برآورد شده است. 

ش نفت تهران
شتران پاالی



33 گاهنامه    |  شماره  اول|   مردادماه 1400

ECONOMIC  MAGAZINE    

جدول  15- مقدار فروش محصوالت شراز )بشکه(

جدول 16 - صورت سود و زیان شراز )میلیون ریال(

1398139914001401مقدار فروش )بشکه(

379.400 361.333 358.553 454.270 گاز مايع/ پروپان

2.881.431 2.744.220 3.123.182 3.387.371 بنزين

376.025 358.119 234.830 341.057 نفت سفید

7.559.577 7.199.597 7.293.088 7.855.906 نفت گاز

2.190.009 2.085.723 1.397.767 919.755 نفت كوره

5.052.085 4.811.509 5.432.025 6.919.975 ساير

18.438.528 17.560.503 17.839.447 19.878.333 جمع

1398139914001401دوره مالی

43 . 89 91 سود ناخالص
)7.().(.1(.4.0(هزينه های عمومی، اداری و تشکیالتی

4.خالص ساير درآمد )هزينه( های عملیاتی

4( 2.92 .2 27سود عملیاتی
).()7()7()7(هزينه های مالی

. . 7.9 . خالص ساير درآمد )هزينه( های غیر عملیاتی
.0.31 54 61.1 44 سود قبل از كسر مالیات

))942().(.7. مالیات
.0.31 27.0 524 2.5 سود خالص 

.0 .0 .0 .0 سرمايه
8 2. .13 61 سود هر سهم)ريال(

 

۲۰ 
 

صنعت پاالیشگاهی                گذاري سعدي                                                                                            شرکت سرمایه  

 تحلیل حساسیت شتران -14جدول









 متصور بود.را براي سهم  ریال 1729ریال تا  1405توان محدوده سودآوري با توجه به جدول فوق و همچنین افق پیش روي بازار ارز می

 

 حجم و ارزش بازار شتران -12نمودار

 
 میلیارد ریال بوده است.  2,257,640به میزان  07/05/1399باالترین ارزش بازار سهام شرکت در تاریخ 

 

 

 

 

 

 




































































































































































































































































حجم  ارزش بازار 

پاالیش نفت شیراز

   باالترین ارزش بازار سهام شركت در تاریخ 1399/05/07 به میزان 2.257.640 میلیارد ریال بوده است. 

   شركت در سال مالی 1399 معادل 20178 ریال به ازای هر سهم سودآوری داشته است كه معادل 8900 ریال آن از محل بازگشت ذخیره كاهش موجودی شركت بوده 
و تکرار شونده نمی باشد. لذا با توجه به نرخ دالر و كرک اسپرد 4.7 پیش بینی شده برای شركت، سود سال مالی 1400 معادل  14133 ریال برآورد شده است. 

نمودار12- حجم و ارزش بازار شتران

یراز
 ش

فت
ش ن

الیــ
از پا

 شر



گاهنامه    |  شماره  اول|   مردادماه 341400

ECONOMY   MAGAZINE

   با توجه به جـدول فوق و همچنیـن افق پیش 
روی بـازار ارز و درنظر گرفتـن میانگین قیمت دالر 
در سـال جـاری معـادل 250.000 ریـال می توان 
محدوده سـودآوری 13317 ریال تا 17131 ریال 

را برای سـهم متصـور بود.

   باالتریـن ارزش بازار سـهام شـركت در تاریخ 
1399/04/22 بـه میـزان 179.194 میلیارد ریال 

بوده اسـت. 

   شركت در سال مالی 1399 معادل 5568 ریال به ازای هر سهم سودآوری داشته است كه معادل 1201 ریال آن از محل بازگشت ذخیره كاهش موجودی شركت بوده و تکرار شونده نمی 
باشد. لذا با توجه به نرخ دالر و كرک اسپرد 5.5 پیش بینی شده برای شركت سود سال مالی 1400 معادل  5448 ریال برآورد شده است. 

جدول  18- مقدار فروش محصوالت شبریز )بشکه(

جدول 19- صورت سود و زیان شبریز )میلیون ریال(

1398139914001401مقدار فروش )بشکه(
1.529.104 1.456.289 1.445.365 1.267.780 گاز مايع

9.097.537 8.664.321 9.299.308 7.188.579 بنزين
0 0 5.899 70.264 نفت سفید

17.497.695 16.664.472 16.781.704 16.336.509 نفت گاز
9.902.893 9.431.327 9.809.333 8.151.252 نفت كوره

4.464.692 4.252.088 4.229.390 5.352.855 ساير
42.491.922 40.468.497 41.571.000 38.367.239 جمع

1398139914001401دوره مالی
2.47 960 5.9  سود ناخالص

7))93).31.3(هزينه های عمومی، اداری و تشکیالتی
.5( 1.081 .5 9خالص ساير درآمد )هزينه( های عملیاتی

18.7 4 56 7.4 سود عملیاتی
2.20)43)43)43(هزينه های مالی

21.02( .5 8. 1..1(خالص ساير درآمد )هزينه( های غیر عملیاتی
1 699 672. 8..8 سود قبل از كسر مالیات

50599.2.3049(مالیات
1. 80 8 77.9 سود خالص 

1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 سرمايه
.0.سود هر سهم)ريال(

 

۲۲ 
 

صنعت پاالیشگاهی                گذاري سعدي                                                                                            شرکت سرمایه  

 

 تحلیل حساسیت شراز  -17جدول









 ریال را براي سهم متصور بود. 17131تا  ریال 13317سودآوري توان محدوده با توجه به جدول فوق و همچنین افق پیش روي بازار ارز می

 شرازحجم و ارزش بازار  -13نمودار

 

 میلیارد ریال بوده است.  179,194به میزان  22/04/1399باالترین ارزش بازار سهام شرکت در تاریخ 

 

 

 

 

 

























































































































































































































































حجم  ارزش بازار 

تحلیل صنعت
جدول 17 - تحلیل حساسیت شراز

نمودار13- حجم و ارزش بازار شراز

14133230000240000250000260000270000280000290000300000

3.5092389858104791110011721123421296213583

4.001127711987126961340614115148251553416244

4.501331714115149141571216510173081810618905

5.001535716244171311801818905197912067821565

5.501739718372193482032421299222752325024226

6.001943720501215652262923694247582582226886

پاالیش نفت تبریز ش نفت تبریز
شبریز پاالی



35 گاهنامه    |  شماره  اول|   مردادماه 1400

ECONOMIC  MAGAZINE    

   با توجـه به جدول فـوق و همچنیـن افق پیش 
روی بـازار ارز و درنظـر گرفتن میانگیـن قیمت دالر 
در سـال جـاری معـادل 250.000 ریـال مـی توان 
محـدوده سـودآوری 5448 ریـال تـا 6292 ریال را 

برای سـهم متصـور بود.

   باالتریـن ارزش بـازار سـهام شـركت در تاریخ 
1399/05/07 بـه میـزان 655.200  میلیـارد ریال 

بوده اسـت. 

جدول 21- مقدار فروش محصوالت شاوان )بشکه(

جدول22- صورت سود و زیان شاوان )میلیون ریال(

5448230000240000250000260000270000280000290000300000

3.5037973923404941744300442645514677

4.0042104354449746414784492850725215

4.5046234784494651085269543155925754

5.0050365215539555745754593361136292

5.5054485646584360416238643666336830

6.0058616077629265076723693871537369

1398139914001401مقدار فروش )بشکه(

4.360.643 4.152.994 4.377.484 4.326.591 بنزين معمولي
260.677 248.264 243.629 270.579 گاز مايع

3.639.808 3.466.484 3.474.075 3.401.358 نفت كوره
2.057.947 1.959.950 1.934.314 2.795.409 نفتاي شیرين

11.761 11.201 12.094 23.836 گوگرد
5.278.350 5.027.000 4.787.717 6.182.516 نفت گاز معمولي

15.609.188 14.865.893 14.829.314 17.000.289 جمع

1398139914001401دوره مالی

80 2.1 41 240.3 سود ناخالص
.8).0).31.)7.5هزينه های عمومی، اداری و تشکیالتی

6.5.5خالص ساير درآمد )هزينه( های عملیاتی

.3 .39 . 2. سود عملیاتی
)6(.12(6.2(6.2هزينه های مالی

60.8 7 60.8 82.1 خالص ساير درآمد )هزينه( های غیر عملیاتی
41 29.3 .1 2. سود قبل از كسر مالیات

).2().6().04(.مالیات
9. 2 1.18  سود خالص 

.442 .442 .442 .442 سرمايه
47168سود هر سهم)ريال(

 

۲٤ 
 

صنعت پاالیشگاهی                گذاري سعدي                                                                                            شرکت سرمایه  

 

 تحلیل حساسیت شبریز  -20جدول

 









 ریال را براي سهم متصور بود. 6292ریال تا  5448با توجه به جدول فوق و همچنین افق پیش روي بازار ارز می توان محدوده سودآوري 

 شبریزحجم و ارزش بازار  -14نمودار

 
 میلیارد ریال بوده است.   655,200به میزان  07/05/1399باالترین ارزش بازار سهام شرکت در تاریخ 

 

 

 

 


































































































































































































































































حجم  ارزش بازار 

جدول20- تحلیل حساسیت شبریز

نمودار14- حجم و ارزش بازار شبریز

پاالیش نفت الوان

ان
الو

ت 
نف

ش 
الی

ن پا
اوا

ش



گاهنامه    |  شماره  اول|   مردادماه 361400

ECONOMY   MAGAZINE

   با توجه به جـدول فوق و همچنین افـق پیش روی بـازار ارز و درنظـر گرفتن میانگین قیمت دالر در سـال جـاری معـادل 250.000 ریال می تـوان محدوده 
سـودآوری 11083 ریال تا 13402 ریـال را برای سـهم متصور بود.

   شـركت در سـال مالی 1399 معـادل 17970 ریال به ازای هر سـهم سـودآوری داشـته اسـت كه معـادل 1328 ریـال آن از محل بازگشـت ذخیـره كاهش 
موجودی شـركت بوده و تکـرار شـونده نمی باشـد. لذا بـا توجه بـه نـرخ دالر و كرک اسـپرد 4.8 پیش بینی شـده برای شـركت سـود سـال مالـی 1400 معادل  

10608 ریـال برآورد شـده اسـت. 

p/e تحلیلیp/e ttmسود 1400سود خالص1399سرمايهنماد

6.56 1.6326.08 76.0001.953شپنا

4.83 3.8404.57 28.6884.673شبندر

5.97 1.4055.66 75.0001.477شتران

8.07 14.1336.25 1.02820.178شراز

5.69 5.4485.62 10.0005.568شبريز

7.81 10.6085.21 1.14317.970شاوان

10608230000240000250000260000270000280000290000300000

3,50752678878247860889699330969110052

4,00871191249536994910361107731118611598

4,50989710361108251128911753122171268113144

5,001108311598121141262913144136601417514691

5,501226812835134021396914536151031567016237

6,001345414072146911530915928165471716517784

 

۲٦ 
 

صنعت پاالیشگاهی                گذاري سعدي                                                                                            شرکت سرمایه  

 

 

 تحلیل حساسیت شاوان  -23جدول

 









 ریال را براي سهم متصور بود. 13402تا ریال  11083با توجه به جدول فوق و همچنین افق پیش روي بازار ارز می توان محدوده سودآوري 

 

 شاوانحجم و ارزش بازار  -15نمودار

 

 

 




























































































































































































































































حجم  ارزش بازار 

تحلیل صنعت

جدول23- تحلیل حساسیت شاوان

نمودار15- حجم و ارزش بازار شاوان

جدول24- مقایسه شرکت های پاالیشی
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تحلیل

ــا وال اســتریت  شــاید یــک دهــه طــول كشــید ت
آمــازون را پذیرفــت تــا امــروز آمــازون یکــی 
از غول هــای بــازار ســهام و جــف بــزوس 
ــرش  ــا پذی ــد، ام ــا باش ــرد دنی ــن م ثروتمندتری
ــوان  ــه عن ــن ب ــت كویی ــو و در راس آن بی كریپت
ــری  ــان كمت ــه زم ــا ب ــز ارز دنی ــن رم پردامنه تری
بــرای پذیرش از ســوی بــازار ســرمایه نیاز داشــت. 
ــرمایه  ــذاران س ــی از بنیانگ ــد، یک ــن دیوی ــی ب ام
صنــدوق ســرمایه گــذاری Spice در مصاحبــه بــا 
فاینشــنال تایمــز  در ســال 2017 در مــورد نحــوه 
ــز  ــه رم ــنتی ب ــای س ــش بازاره ــه و واكن مواجه

ــود: ــه ب ــا گفت ارزه
“تــا پارســال آن هــا چیــزی دربــاره ی بیــت 
كویــن نمی دانســتند، تــا شــش مــاه پیــش فکــر 
ــاال  ــت و ح ــرداری اس ــی كالهب ــد نوع می كردن
ــتند آن  ــط نمی توانس ــه فق ــده اند ك ــه ش متوج
را درک كننــد و اكنــون ســردرگم شــده اند و 
ــِل  ــاً، اص ــد. قطع ــاره ی آن بدانن ــد درب می خواهن
ــزوا )FOMO( در  ــان و ان ــت دادن زم ــرس از دس ت

اینجــا نیــز وجــود دارد. افــرادی كــه مشاورانشــان 
بــه آن هــا گفتــه بودنــد: مراقــب باشــید! ایــن یک 
حبــاب اســت! اكنــون دســتپاچه شــده انــد چون 
ممکن اســت آن هــا خطــا كــرده باشــند و فرصت 

را از دســت داده باشــند.”

پذیرش با اکراه

اما موسســات مالــی، شــركت های ســرمایه گذاری 
و بانکهــا با تاخیــر به بــازار رمــز ارزهــا وارد شــدند، 
آنهــا بــا ایــن سیاســت بــه ایــن بــازار جدیــد ورود 
كردنــد كه اگــر بــه ایــن حــوزه ورود نکننــد منجر 
ــات  ــا و مؤسس ــری بانک ه ــاره گی ــزوا و كن ــه ان ب
ــازار پررونــق پول هــای رمزنگاری شــود. مالــی از ب

در گام اول ســرمایه داران میلیــاردری ماننــد ایالن 
ماســک و موسســات مالی پیشــرو مانند نووگراتز، 
كایل بیــس و گلدمن ســاكس بــا پذیــرش كریپتو 
ــد. ورود  ــازار ســرمایه گذاری و ورود كردن ــن ب در ای
ــاد  ــاق افت ــی اتف ــاكس زمان ــن س ــه گلدم موسس
كــه در ســال 2017 مجمــوع ارزش بیــت كوییــن 

از 100 میلیــارد دالر عبــور كــرده و از مجمــوع 
دارایی هــای ایــن غــول ســرمایه گذاری عبــور 

ــرد. ك
گلدمن ســاكس اقــدام بــه راه انــدازی یــک پلتفرم 
ــوزه  ــناس ح ــک كارش ــل ی ــه تحلی ــا ب ــرد و بن ك
ســرمایه بــه نــام ویگنــا: ایــن تــالش ُگلدمــن هــم 
ــم  ــود و ه ــی ش ــالت ارزی م ــامل بخــش معام ش
شــامل بخش ســرمایه گــذاری اســتراتژیک بانک. 
آنهــا اظهــار مــی كننــد كــه ایــن شــركت معتقــد 
اســت بیــت كویــن در آینــده به جــای یــک روش 
پرداخت، بیشــتر یــک منبــع ذخیــره ی چیزهای 

گــران بهــا نظیــر طــال خواهــد بــود.

سرمایه گذاران نهادی

صندوق هــای  پیــش  ســال  چهــار  از 
ســرمایه گذاری حــول محــور كریپتوكارنســی 
مانــور خــود را شــروع كرده انــد. مایــک 
ــدوق  ــه صن ــود ك ــرادی ب ــن اف ــز از اولی نووگرات
تأمیــن ســرمایه گذاری )صنــدوق پوششــی( 

ترس یا پذیرش 
ارزهای دیجیتال
 تهیه و تنظیم:محمدمهدي قاسمي
  عبور بازار کریپتو از رقم 2 تریلیون دالر در نیمه دوم سال 2021 باعث شد تا عالوه بر 
افراد؛ بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری هم به این بازار عالقه مند و متمایل شوند.
سه سال پیش در حالی که حجم بازار بیت کویین ۹5 میلیارد دالر بود و بازار در حال 
رشد و گسترش به نظر می رسید، تحلیلگران وال استریت، بانکداران و سرمایه گذاران، 
بیت کوین را نادیده می گرفتند و آن را یک حباب مطرح می کردند. همان نگاهی که 
وال استریت در سال 1۹۹7 به شرکت آمازون در زمان تاسیسش داشت. 

گلدمن ساکس اقدام به 
راه اندازی یک پلتفرم 

کرد و بنا به تحلیل 
یک کارشناس حوزه 
سرمایه به نام ویگنا: 
این تالش ُگلدمن هم 

شامل بخش معامالت 
ارزی می شود و هم 

شامل بخش سرمایه 
گذاری استراتژیک 

بانک
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نووگراتز و بسیاری از سرمایه گذاران همیشه نوید بیت کوین 
100 یا دویست هزار دالری را در آینده نزدیک داده اند و بر 
همین اساس معتقدند که در آینده نزدیک ارز دیجیتال باعث 
کنار رفتن ارز فیات خواهد شد

در ایــن حــوزه را تاســیس كــرد. او همچنیــن 
ــا  ــه ب ــرد ك ــد ك ــا  CNBC تأكی ــه ای ب در مصاحب
همــکاری چنــد شــركت ســرمایه گــذاری بــزرگ 
ــرمایه  ــدادی از س ــی)Fidelity(، تع ــر فیدلیت نظی
گــذاران ســازمانی )نهــادی( بــزرگ در حــال آماده 
ــول  ــن و پ ــت كوی ــازار بی ــه ب ــرای ورود ب شــدن ب

هــای رمزنــگاری شــده هســتند.
ــه  ــرمایه گذاران همیش ــیاری از س ــز و بس نووگرات
نویــد بیــت كویــن 100 یــا دویســت هــزار دالری 
را در آینــده نزدیــک داده انــد و بــر همیــن اســاس 
ــال  ــک ارز دیجیت ــده نزدی ــه در آین ــد ك معتقدن

ــار رفتــن ارز فیــات خواهــد شــد.  باعــث كن

بانک ها و ارز دیجیتال

همیــن اقبــال عمومــی باعــث شــد تــا در آخریــن 
ــال  ــرداد امس ــه در م ــوب ك ــو گل ــزارش كریپت گ
منتشــر شــد اعــالم شــود كــه نیمــی از بانک هایی 
ــد در  ــرار دارن ــا ق ــر دنی ــک برت كــه در رده 100 بان
زمینــه رمــز ارزهــا ســرمایه گذاری كرده انــد و 

حجــم زیــادی از دارایــی تحــت مدیریــت خــود را 
ــد. ــرمایه گذاری كرده ان ــوزه س ــن ح در ای

ــه  ــه ورود ب ــا در زمین ــداری دنی ــای بانک غول ه
مراحــل ابتدایــی یــا نهایــی پروژه هــای ارز 
دیجیتــال مشــاركت خــود را افزایــش داده و 
دقیقــا 55 بانــک از 100 بانــک برتــر دنیــا در این 

زمینــه فعــال شــده و بــه اعتقــاد كارشناســان تــا 
ســال 2025 هیــچ بانــک برتــری از ایــن فهرســت 

یافــت نمی شــود كــه در ارز دیجیتــال ورود 
ــد. ــرده باش نک

ــی  ــن موسســات مال مشــاركت ای
ــامل  ــال ش ــوزه ارز دیجیت در ح
مســتقیم  ســرمایه گذاری 
ــق  ــر مســتقیم و از طری ــا غی ی

موسســات وابســته بــه 
آنهــا انجــام می شــود. 
مهمتریــن بانک هایــی 
كــه در ایــن فهرســت 
وجــود دارنــد بــر اســاس 

میــزان ورود عبارتنــد از بانک هــای باركلیــز 
barclays، ســیتی گــروپ citygroup، و گلدمــن 
ســاكس. پــس از این ســه بانــک هــم نــام بانکهای 
مطرحــی چــون جــی پــی مــورگان و بــی ان پــی 

پاریبــاس بــه چشــم می خــورد.
گــزارش بــالک دیتــا از ســه عامــل بــرای گرایــش 
ــوزه  ــن ح ــه ورود در ای ــش ب ــرای گرای ــا ب بانک ه

ــد از: ــه عبارتن ــرد ك ــام می ب ــرمایه گذاری ن س
  افزایــش درآمــد اســتارتاپ های فعــال در حوزه 

ارز دیجیتال
  پیشرفت در زمینه قانونگذاری این حوزه

  افزایش تقاضای مشتریان

در كنــار صرافی هــای مســتقیمی ماننــد بایننس، 
كوینکــس و ... كــه مســتقیم امــر خریــد و فــروش 
ارزهــای دیجیتــال را بــرای مشــتریان بین المللــی 
خــود تســهیل و فراهــم می كننــد و بــا پورســانت 
ایــن خریــد و فروش هــا بــه غولهــای مالــی تبدیل 
ــا  ــم ب ــی ه ــات مال ــا و موسس ــده اند، بانک ه ش
ــکل از  ــرمایه ای متش ــای س ــکیل صندوق ه تش
ارزهــای دیجیتــال تصمیــم گرفته انــد مشــتریان 
ــد  ــه دارن ــم راضــی نگ ــه ه ــن زمین ــود را در ای خ
ــع  ــازار منتف ــن ب ــودهای كالن ای ــم از س و ه

ــد. كنن
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شاخص بورس

بازار سرمایه صعودی یا نزولی

  سید محمدجواد 
كشفي/ كارشناس سرمايه 

گذاري شركت سعدي |  
پس از رشد شدید شاخص 
بورس از ابتدا تا میانه ســال 
13۹۹ از تابســتان این سال 
شاهد سقوط شاخص از باالی 
دو میلیون واحد تا نزدیک یک 
میلیون واحد بودیم. موضوعی 
که باعث زیان بســیاری از 
تازه واردان به بازار سرمایه شد. 
کسانی که در اوج قیمتی و نقطه 
اوج شاخص به این بازار ورود 
کردند و حاال نزدیک به یکسال 
است که چشم انتظار روزهای 
رونق تازه بورس هستند. این 
تحلیل نگاهی تکنیکالی به 
سناریوهای احتمالی شاخص 
کل و شــاخص هم وزن بازار 

بورس ایران است.

تحلیل شاخص بورس

در خصـوص وضعیت تکنیکالی شـاخص كل بورس اگـر بخواهیم بحث 
 Triple كنیم، دو تـا از الگو های محتمل پیـش روی نمودار شـاخص كل
Zigzag یا Double Zigzag اسـت كه در زیر به صورت شـماتیک رسم 

شده اسـت. )نمودار شماره 1(
این الگوها زمـان هایی رخ مـی دهند كه یـک روند صعـودی بلند مدت 
داشـته باشـیم كه به دنبال آن یک اصالح اولیه پرشـتاب بـا افت قیمتی 
زیـاد رخ دهد كه ایـن اتفاق باعث شـود كـه آن دارایی یا شـاخص از نظر 
قیمتی اصـالح قابـل توجهی انجـام دهد امـا از نظـر زمانی ظـرف زمان 

اصـالح خـود را نتوانـد پركند و بـا تشـکیل اصالح هـای پیچیـده تری 
همچـون زیگـزاگ دوگانـه و یا زیگـزاگ سـه گانه ظـرف زمـان اصالح 

خـود را پـر كند.
همانطـور كه در نمودار شـماره2 مشـاهده می كنیـد تا پایان مـرداد ماه 
1400 دو حركـت اصالحی )كـه در دو محـدوده زمانی متفاوت هاشـور 
خورده قـرار گرفتـه اند( بـه طور كامل تشـکیل شـده اند و ایـن موضوع 
كه آیا حركت اصالحی سـوم وجـود خواهد داشـت یا خیر هنوز شـفاف 
نیسـت اما می توان با ابزار هایی احتمـال رخداد آینـده را تخمین زد كه  محتمل پيش روي  الگو هاي از دو تااگر بخواهيم بحث كنيم،  شاخص كل بورس يتكنيكال وضعيت در خصوص

  .است كه در زير به صورت شماتيك رسم شده استDouble Zigzagيا Triple Zigzagنمودار شاخص كل 

داشته باشيم كه به دنبال آن يك اصالح  روند صعودي بلند مدتيك د كه نزمان هايي رخ مي دهها اين الگو
اوليه پرشتاب با افت قيمتي زياد رخ دهد كه اين اتفاق باعث شود كه آن دارايي يا شاخص از نظر قيمتي اصالح 
قابل توجهي انجام دهد اما از نظر زماني ظرف زمان اصالح خود را نتواند پركند و با تشكيل اصالح هاي پيچيده 

  .را پر كنداصالح خود ظرف زمان وگانه و يا زيگزاگ سه گانه همچون زيگزاگ دتري 
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پیش رو اصـالح دوگانـه خواهـد بود.

شاخص کل هم وزن

در خصـوص وضعیت تکنیکالی شـاخص كل هم 
وزن اگـر بخواهیـم بحـث كنیـم، بایـد گفت كه 
با توجه بـه نمـودار  شـماه 3، بـا در نظـر گرفتن 
چنـگال انـدروز رسـم شـده و همچنیـن یکی از 
قوانیـن چنـگال انـدروز كـه مـی گویـد : "اگـر 
قیمـت نتوانـد خط میانـی را لمـس كنـد؛ تغییر 
جهـت و نوسـانی بزرگتـر رخ خواهـد داد."مـی 
تـوان یـک هـدف حداقلـی بـرای ایـن رشـد 
تخمیـن زد. می دانیـم كـه بـر اسـاس تئـوری 
چنـگال انـدروز، در بیشـتر مواقـع قیمـت بـه 
خـط میانـه می رسـد. امـا گاهـی پیـش می آیـد 
كـه قیمـت پیـش از رسـیدن بـه خـط میانـه 
برمی گـردد. دقیقـا ماننـد حالت فعلی شـاخص 
 )GAP( كل هـم وزن كـه در اینجـا یـک فاصلـه
میـان پیـوت تشـکیل شـده -جهـت برگشـت 
رونـد- و خـط میانـه رخ می دهـد. در چنیـن 
مواقعـی سـهم حركـت بزرگـی در قیمـت خـود 
بـه همـراه دارد و معمـوال حداقـل برگشـتی كه 
انجام مـی دهد بـه انـدازه نصـف عـرض چنگال 
مـی باشـد كـه بـا محـدوده قرمـز رنگـی نشـان 

داده شـده اسـت.
از طـرف دیگـر دو محـدوده مسـتطیلی شـکل 
مشـخص شـده اسـت كه محـدوده های كالسـتر 
فیبوناچـی در تئوری امـواج الیوت به سـبک ماینر 
می باشـند و یک محدوده مقاومتی به حسـاب می 
آیند. موقعیت كالستر اول بین شـاخص 440هزار 
واحد تـا 450 هزار واحد اسـت و موقعیت كالسـتر 
دوم كـه از اعتبـار بیشـتری هـم برخـوردار اسـت 
بین شـاخص 460 هـزار واحد تـا 474هـزار واحد 

می باشـد.
بر اسـاس این تئوری دو سـناریو پیش رو داریم كه 
مبنا بـر این اسـت كـه سـناریوی اول رخ دهد مگر 
اینکه یک اتفاق در نمودار رخ دهـد كه به دنبال آن 
حدضرر سـناریوی اول فعـال می شـود و بالفاصله 

سـناریوی دوم فعال می شـود.
   سـناریو اول: ریـزش شـاخص كل هـم وزن 
از یکـی از دو محدوده كالسـتر فیبوناچـی مذكور

   سـناریو دوم: اتمـام اصـالح و فتـح قلـه های 
قبـل

اتفاقـی كـه اگـر رخ دهـد سـناریوی اول لغـو می 
شـود و سـناریو دوم كلیـد مـی خـورد، این اسـت 
كه شـاخص كل هم وزن بـا قدرت مطلوبـی باالی 
سـطح 475هـزار واحـد حداقـل 2 یـا 3 كنـدل 
هفتگی ببندد و به اصطـالح تثبیت كندل هفتگی 

بـاالی محـدوده مذكور داشـته باشـد.

در ادامه شـرح خواهیم داد.
نکته: الزم بـه ذكـر اسـت »الگوی زیگـزاگ سـه گانـه« صرفا 
مصداق از یک اصالح پیچیده سـه تایی abcde ماینری اسـت و 
نه بـه این معنی كـه حتما اصالح سـوم هـم باید از نـوع زیگزاگ 
باشـد. چه بسـا در مـواردی اصالح سـوم از نـوع مثلـث و یا فلت 

شـده است.
همانطـور كـه در نکتـه بـاال گفته شـد اصـالح فرضـی در این 
تحلیل یکی از انـواع اصالح های پیچیـده تئوری امـواج الیوت 
به سـبک آقـای ماینر اسـت و طبـق تئـوری ایشـان در اصالح 
های پیچیـده كـه دو )یا سـه( حركت اصالحـی با یـک )یا دو( 
بازو بـه نـام هـای )X( و )XX( بـه هم وصـل می شـوند، هر چه 
بازو های )X( و )XX( همپوشـانی بیشـتری با هم داشته باشند 
قدرت روند جنبشـی بعد )كه در اینجا صعودی اسـت( بیشـتر 
خواهد بـود، و همچنین احتمـال اینکه موج اصالحی سـوم در 
فتح كـف قبل )كـه انتهـای مـوج اصالحـی دوم اسـت( ناتوان 
شـود نیز باال مـی رود. طبق ایـن تئـوری دو محدوده كالسـتر 
فیبوناچـی در نمـودار شـاخص كل وجـود دارد كـه موقعیـت 
كالسـتر اول بیـن شـاخص 1508هـزار واحـد تـا 1578هزار 

واحد اسـت و موقعیـت كالسـتر دوم بین شـاخص 1609هزار 
واحـد تـا 1639هـزار واحد می باشـد.

لذا با توضیحاتی كه ارائه شـد دو سـناریو پیش رو داریم كه مبنا 
بر این اسـت كه سـناریوی اول رخ دهد مگر اینکه یـک اتفاق در 
نمودار رخ دهد كـه به دنبال آن حدضرر سـناریوی اول فعال می 

شـود و بال فاصله سـناریوی دوم فعال می گردد.
   سـناریو اول: ریـزش شـاخص كل از محـدوده كـف 
كالسـتر اول تا سـقف حداكثـر 1535هـزار واحد و تشـکیل 

مـوج اصالحـی سـوم
   سـناریو دوم: اتمام اصالح و فتح قله قبل یعنی 1536هزار 
واحد و تشـکیل یک اصـالح كوتاه مـدت و یا كم عمـق از یکی از 
دو محدوده كالسـتر فیبوناچی اول یـا دوم و ادامه صعـود و فتح 

قله هـای باالتر.
اتفاقـی كه اگـر رخ دهـد سـناریوی اول لغو می شـود و سـناریو 
دوم كلیـد مـی خـورد، این اسـت كـه شـاخص كل حتـی یک 
واحـد باالتـر از شـاخص  1.535.256واحـد قـرار بگیـرد كه در 
این صـورت سـقف بـازوی )XX( باالتر از سـقف بـازوی )X( قرار 
میگیـرد و اصالح سـه گانه ماینـری را نقـض می كند و سـناریو 

محتمل پيش روي  الگو هاي از دو تااگر بخواهيم بحث كنيم،  شاخص كل بورس يتكنيكال وضعيت در خصوص

  .است كه در زير به صورت شماتيك رسم شده استDouble Zigzagيا Triple Zigzagنمودار شاخص كل 

داشته باشيم كه به دنبال آن يك اصالح  روند صعودي بلند مدتيك د كه نزمان هايي رخ مي دهها اين الگو
اوليه پرشتاب با افت قيمتي زياد رخ دهد كه اين اتفاق باعث شود كه آن دارايي يا شاخص از نظر قيمتي اصالح 
قابل توجهي انجام دهد اما از نظر زماني ظرف زمان اصالح خود را نتواند پركند و با تشكيل اصالح هاي پيچيده 

  .را پر كنداصالح خود ظرف زمان وگانه و يا زيگزاگ سه گانه همچون زيگزاگ دتري 

 

  شاخص كل هم وزن

هم وزن اگر بخواهيم بحث كنيم، بايد گفت كه با توجه به نمودار زير، شاخص كل  يتكنيكال وضعيت در خصوص
اگر قيمت ": قوانين چنگال اندروز كه مي گويد يكي از و همچنين رسم شده چنگال اندروز با در نظر گرفتن 
مي توان يك هدف حداقلي براي ".لمس كند؛ تغيير جهت و نوساني بزرگتر رخ خواهد داد انتواند خط مياني ر
اما . رسد در بيشتر مواقع قيمت به خط ميانه مي بر اساس تئوري چنگال اندروز، كه دانيم مي. اين رشد تخمين زد

فعلي شاخص كل هم دقيقا مانند حالت  .گردد آيد كه قيمت پيش از رسيدن به خط ميانه برمي گاهي پيش مي
در . دهد و خط ميانه رخ مي -جهت برگشت روند-ميان پيوت تشكيل شده ) GAP(در اينجا يك فاصله  وزن كه

و معموال حداقل برگشتي كه انجام مي دهد به  چنين مواقعي سهم حركت بزرگي در قيمت خود به همراه دارد
  .شان داده شده استن رنگي رمزمحدوده قاندازه نصف عرض چنگال مي باشد كه با 

  
از طرف ديگر دو محدوده مستطيلي شكل مشخص شده است كه محدوده هاي كالستر فيبوناچي در تئوري 

موقعيت كالستر اول بين . مي باشند و يك محدوده مقاومتي به حساب مي آينداليوت به سبك ماينر  امواج
دوم كه از اعتبار بيشتري هم برخوردار است هزار واحد است و موقعيت كالستر  450هزار واحد تا 440شاخص 

  .هزار واحد مي باشد474هزار واحد تا  460بين شاخص 
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نمایه بازار

کامودیتی ها در دوران پســـــــــــــــــــا کرونا
98/09/10واحدعنوان

 شروع كرونا
98/10/11

99/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/25/241400/05/31ابتدای سال 2021
درصد تغییر نسبت به 

نمودار
هفته گذشتهابتدای سال 1400ابتدای پايیز 99ابتدای سال 98/09/1099

-5%-1%31%84%52%5853,561654854681090369190,59429,58922دالر/ تنمس 

  
بحران ايجاد شده طي مدت كوتاهي بعد از شيوع  و ها با كاهش مواجه شد شود با شيوع ويروس كرونا، قيمت كاموديتي همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي

تر از بحران اقتصادي  اي به اقتصاد جهان وارد كرد كه حتي برخي تحليلگران مطرح جهان، عواقب و پيامدهاي ناشي از آن را وخيم ويروس كرونا چنان ضربه
  .ها شد موجب رشد قيمت ه افزايش تقاضاها به سطوح قبلي بازگشت بلك قيمتاما پس از چند ماه نه تنها  .دانستند 2008سال 

 مس

  و  مس دو برابر خواهد شد يتقاضا برا ها، رساختيز تيو تقو ريدپذيتجد يها يبا ادامه توسعه فناور  ،ندهيسه دهه آ يطبيني كرد  پيشBHP Billitonشركت 

، نشده است دايپ ايدر دن يبزرگ رهيتا به امروز، عمال ذخ 2017مس كه برغم انتظار رشد تقاضا، از سال  ديآمار اكتشافات معادن جدبا توجه به  گلدمنساكس
  .داده است شيدالر افزا 15000را به مرز  يسال آت 4 يمس ط متيخود از ق ينيب شيپ

سازمان  . كاالها را تحت فشار قرار دهد متيتواند ق يم متهايدر جهت نظارت بر ق نيبرنامه چ. كند دايادامه پ زين 2022 سال تابازار مس يكسر رود يانتظار م
مس، آلومينيوم و روي را از طريق مزايده عمومي به شركت هاي توليدي  تا كنون طي دو مرحله) تير 14(جوالي  5از ملي ذخاير غذايي و استراتژيك چين 

بهبود اقتصادي پس از همه گيري كرونا، نقدينگي گسترده بدليل در سال جاري ميالدي كه لزات را قيمت فافزايش پكن در تالش است تا .است كردهعرضه 
ها با مديريت انتظارات  يش قيمت كاموديتيهايچينبرايسركوبافزا بخشيازتالش		تواند به نظر تحليلگران اين مي. دهدكاهش ،دادهرخ بازارهاي جهاني و سفته بازي 

 .سوداگران باشد تا اين كه در واقعيت تاثيري بر كمبود عرضه در بازارهاي فيزيكي بگذاردبازار و بازدارندگي 

  آلومينيوم

  از كرونا،  يناش يروان طيبهبود شرا وانتشار كربن كاهشليبه دل نيعرضه چ تيمحدود ،يساز ليباال بخصوص در بخش ساخت و ساز و اتومب يتقاضا
 نيتقاضا و كاهش عرضه از ا شيرقم خورد كه برآورد افزا يهر تن در حال يازا به يدالر2500كانال به  ومينيآلومبازگشت . استومينيآلوم قيمت رشد ليدال

  .كند يم تيرشد نرخ حما

  فوالد

و  يصادرات متيرشد ق ،مرتبط با فوالد يقلم تعرفه گمرك 60 ياتيحذف مشوق مال يبرا يزير داخل و برنامه ديمحدود كردن تول براينيدولت چاقدامات 
  .داشت يآن را در پ يجهان

 %)4به % 13از  زهيسرد و گالوان ورق، 0%به % 13از لگرديورق گرم و م(بر ارزش افزوده به صادركنندگان فوالد را حذف كرد اتيقانون بازپرداخت مال نيدولت چ
حذف  يقلم از محصوالت فوالد 146صادرات  ي بر ارزش افزوده اتياخت مالاساس بازپرد نيبرا.فوالد را به صفر كاهش داد ديتول هيبر واردات مواد اول اتيو مال
ورق سرد و  تصفحا ،يفوالد لگرديورق گرم، مفتول و مشامل يمحصوالت فوالد اين. ديكش يانتظار آن را م 2021كه بازار از اواسط زمستان  ياقدام. شد

 ماتيتصم نيا. يافتبه صفر كاهش  يافتيفوالد خام و فوالد باز ،يجداگانه اعالم شده كه تعرفه واردات آهن اسفنج يا هيدر اعالم نيهمچن هستندزهيگالوان
كه  يفوالد صورت گرفته است آن هم در زمان ديتول هيواردات مواد اول قيو تشو يبه طور واضح با هدف كاهش صادرات محصوالت فوالد ينيچ گذاران استيس
توسط دولت  يديتول يها تياعمال محدود رغم يفوالد خام عل داتيرشد تول نيا. خود رشد كرد يخيسطح تار نيبه دوم ليدر آور نيچ فوالد خام داتيتول
  .خود صورت گرفته است خيتار متيق نيآهن به باالتر سنگ متيرشد ق نيو همچن نيچ يتانگشان بعنوان قطب فوالد يمحل

ابتداي پاييز   ابتداي سـال  98/09/1099
99

ابتداي سـال  
هفته گذشته 1400

%5-%1-%31%84%5853/561654854681090369190/59429/5892252دالر/ تنمس 
%1-%17%47%63%17851799/51580174421882375/52602/5256944دالر/ تنآلومينيوم    

%2-%6%19%57%23122292187924722787284130072948/528دالر/ تنروي
%1%29%32%48%1946/51922/51672/5187319172165/52448/52467/527دالر/ تنسرب  
%0%28%82%104%461491455510/5727880930929/5102دالر/ تنفوالد
%0/6-%11%52%63%417/43441/93424454/5624725696/5692/566دالر/ تنميلگرد

%14/8%43%200%555%156897662513642869311935664092161واحد شاخص بالتيك 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

17%47%63%44%17851799,51580174421882375,52602,52569دالر/ تنآلومینیوم
%1-

  
بحران ايجاد شده طي مدت كوتاهي بعد از شيوع  و ها با كاهش مواجه شد شود با شيوع ويروس كرونا، قيمت كاموديتي همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي

تر از بحران اقتصادي  اي به اقتصاد جهان وارد كرد كه حتي برخي تحليلگران مطرح جهان، عواقب و پيامدهاي ناشي از آن را وخيم ويروس كرونا چنان ضربه
  .ها شد موجب رشد قيمت ه افزايش تقاضاها به سطوح قبلي بازگشت بلك قيمتاما پس از چند ماه نه تنها  .دانستند 2008سال 

 مس

  و  مس دو برابر خواهد شد يتقاضا برا ها، رساختيز تيو تقو ريدپذيتجد يها يبا ادامه توسعه فناور  ،ندهيسه دهه آ يطبيني كرد  پيشBHP Billitonشركت 

، نشده است دايپ ايدر دن يبزرگ رهيتا به امروز، عمال ذخ 2017مس كه برغم انتظار رشد تقاضا، از سال  ديآمار اكتشافات معادن جدبا توجه به  گلدمنساكس
  .داده است شيدالر افزا 15000را به مرز  يسال آت 4 يمس ط متيخود از ق ينيب شيپ

سازمان  . كاالها را تحت فشار قرار دهد متيتواند ق يم متهايدر جهت نظارت بر ق نيبرنامه چ. كند دايادامه پ زين 2022 سال تابازار مس يكسر رود يانتظار م
مس، آلومينيوم و روي را از طريق مزايده عمومي به شركت هاي توليدي  تا كنون طي دو مرحله) تير 14(جوالي  5از ملي ذخاير غذايي و استراتژيك چين 

بهبود اقتصادي پس از همه گيري كرونا، نقدينگي گسترده بدليل در سال جاري ميالدي كه لزات را قيمت فافزايش پكن در تالش است تا .است كردهعرضه 
ها با مديريت انتظارات  يش قيمت كاموديتيهايچينبرايسركوبافزا بخشيازتالش		تواند به نظر تحليلگران اين مي. دهدكاهش ،دادهرخ بازارهاي جهاني و سفته بازي 

 .سوداگران باشد تا اين كه در واقعيت تاثيري بر كمبود عرضه در بازارهاي فيزيكي بگذاردبازار و بازدارندگي 

  آلومينيوم

  از كرونا،  يناش يروان طيبهبود شرا وانتشار كربن كاهشليبه دل نيعرضه چ تيمحدود ،يساز ليباال بخصوص در بخش ساخت و ساز و اتومب يتقاضا
 نيتقاضا و كاهش عرضه از ا شيرقم خورد كه برآورد افزا يهر تن در حال يازا به يدالر2500كانال به  ومينيآلومبازگشت . استومينيآلوم قيمت رشد ليدال

  .كند يم تيرشد نرخ حما

  فوالد

و  يصادرات متيرشد ق ،مرتبط با فوالد يقلم تعرفه گمرك 60 ياتيحذف مشوق مال يبرا يزير داخل و برنامه ديمحدود كردن تول براينيدولت چاقدامات 
  .داشت يآن را در پ يجهان

 %)4به % 13از  زهيسرد و گالوان ورق، 0%به % 13از لگرديورق گرم و م(بر ارزش افزوده به صادركنندگان فوالد را حذف كرد اتيقانون بازپرداخت مال نيدولت چ
حذف  يقلم از محصوالت فوالد 146صادرات  ي بر ارزش افزوده اتياخت مالاساس بازپرد نيبرا.فوالد را به صفر كاهش داد ديتول هيبر واردات مواد اول اتيو مال
ورق سرد و  تصفحا ،يفوالد لگرديورق گرم، مفتول و مشامل يمحصوالت فوالد اين. ديكش يانتظار آن را م 2021كه بازار از اواسط زمستان  ياقدام. شد

 ماتيتصم نيا. يافتبه صفر كاهش  يافتيفوالد خام و فوالد باز ،يجداگانه اعالم شده كه تعرفه واردات آهن اسفنج يا هيدر اعالم نيهمچن هستندزهيگالوان
كه  يفوالد صورت گرفته است آن هم در زمان ديتول هيواردات مواد اول قيو تشو يبه طور واضح با هدف كاهش صادرات محصوالت فوالد ينيچ گذاران استيس
توسط دولت  يديتول يها تياعمال محدود رغم يفوالد خام عل داتيرشد تول نيا. خود رشد كرد يخيسطح تار نيبه دوم ليدر آور نيچ فوالد خام داتيتول
  .خود صورت گرفته است خيتار متيق نيآهن به باالتر سنگ متيرشد ق نيو همچن نيچ يتانگشان بعنوان قطب فوالد يمحل

ابتداي پاييز   ابتداي سـال  98/09/1099
99

ابتداي سـال  
هفته گذشته 1400

%5-%1-%31%84%5853/561654854681090369190/59429/5892252دالر/ تنمس 
%1-%17%47%63%17851799/51580174421882375/52602/5256944دالر/ تنآلومينيوم    

%2-%6%19%57%23122292187924722787284130072948/528دالر/ تنروي
%1%29%32%48%1946/51922/51672/5187319172165/52448/52467/527دالر/ تنسرب  
%0%28%82%104%461491455510/5727880930929/5102دالر/ تنفوالد
%0/6-%11%52%63%417/43441/93424454/5624725696/5692/566دالر/ تنميلگرد

%14/8%43%200%555%156897662513642869311935664092161واحد شاخص بالتيك 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

-2%6%19%57%28%23122292187924722787284130072948,5دالر/ تنروی

  
بحران ايجاد شده طي مدت كوتاهي بعد از شيوع  و ها با كاهش مواجه شد شود با شيوع ويروس كرونا، قيمت كاموديتي همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي

تر از بحران اقتصادي  اي به اقتصاد جهان وارد كرد كه حتي برخي تحليلگران مطرح جهان، عواقب و پيامدهاي ناشي از آن را وخيم ويروس كرونا چنان ضربه
  .ها شد موجب رشد قيمت ه افزايش تقاضاها به سطوح قبلي بازگشت بلك قيمتاما پس از چند ماه نه تنها  .دانستند 2008سال 

 مس

  و  مس دو برابر خواهد شد يتقاضا برا ها، رساختيز تيو تقو ريدپذيتجد يها يبا ادامه توسعه فناور  ،ندهيسه دهه آ يطبيني كرد  پيشBHP Billitonشركت 

، نشده است دايپ ايدر دن يبزرگ رهيتا به امروز، عمال ذخ 2017مس كه برغم انتظار رشد تقاضا، از سال  ديآمار اكتشافات معادن جدبا توجه به  گلدمنساكس
  .داده است شيدالر افزا 15000را به مرز  يسال آت 4 يمس ط متيخود از ق ينيب شيپ

سازمان  . كاالها را تحت فشار قرار دهد متيتواند ق يم متهايدر جهت نظارت بر ق نيبرنامه چ. كند دايادامه پ زين 2022 سال تابازار مس يكسر رود يانتظار م
مس، آلومينيوم و روي را از طريق مزايده عمومي به شركت هاي توليدي  تا كنون طي دو مرحله) تير 14(جوالي  5از ملي ذخاير غذايي و استراتژيك چين 

بهبود اقتصادي پس از همه گيري كرونا، نقدينگي گسترده بدليل در سال جاري ميالدي كه لزات را قيمت فافزايش پكن در تالش است تا .است كردهعرضه 
ها با مديريت انتظارات  يش قيمت كاموديتيهايچينبرايسركوبافزا بخشيازتالش		تواند به نظر تحليلگران اين مي. دهدكاهش ،دادهرخ بازارهاي جهاني و سفته بازي 

 .سوداگران باشد تا اين كه در واقعيت تاثيري بر كمبود عرضه در بازارهاي فيزيكي بگذاردبازار و بازدارندگي 

  آلومينيوم

  از كرونا،  يناش يروان طيبهبود شرا وانتشار كربن كاهشليبه دل نيعرضه چ تيمحدود ،يساز ليباال بخصوص در بخش ساخت و ساز و اتومب يتقاضا
 نيتقاضا و كاهش عرضه از ا شيرقم خورد كه برآورد افزا يهر تن در حال يازا به يدالر2500كانال به  ومينيآلومبازگشت . استومينيآلوم قيمت رشد ليدال

  .كند يم تيرشد نرخ حما

  فوالد

و  يصادرات متيرشد ق ،مرتبط با فوالد يقلم تعرفه گمرك 60 ياتيحذف مشوق مال يبرا يزير داخل و برنامه ديمحدود كردن تول براينيدولت چاقدامات 
  .داشت يآن را در پ يجهان

 %)4به % 13از  زهيسرد و گالوان ورق، 0%به % 13از لگرديورق گرم و م(بر ارزش افزوده به صادركنندگان فوالد را حذف كرد اتيقانون بازپرداخت مال نيدولت چ
حذف  يقلم از محصوالت فوالد 146صادرات  ي بر ارزش افزوده اتياخت مالاساس بازپرد نيبرا.فوالد را به صفر كاهش داد ديتول هيبر واردات مواد اول اتيو مال
ورق سرد و  تصفحا ،يفوالد لگرديورق گرم، مفتول و مشامل يمحصوالت فوالد اين. ديكش يانتظار آن را م 2021كه بازار از اواسط زمستان  ياقدام. شد

 ماتيتصم نيا. يافتبه صفر كاهش  يافتيفوالد خام و فوالد باز ،يجداگانه اعالم شده كه تعرفه واردات آهن اسفنج يا هيدر اعالم نيهمچن هستندزهيگالوان
كه  يفوالد صورت گرفته است آن هم در زمان ديتول هيواردات مواد اول قيو تشو يبه طور واضح با هدف كاهش صادرات محصوالت فوالد ينيچ گذاران استيس
توسط دولت  يديتول يها تياعمال محدود رغم يفوالد خام عل داتيرشد تول نيا. خود رشد كرد يخيسطح تار نيبه دوم ليدر آور نيچ فوالد خام داتيتول
  .خود صورت گرفته است خيتار متيق نيآهن به باالتر سنگ متيرشد ق نيو همچن نيچ يتانگشان بعنوان قطب فوالد يمحل

ابتداي پاييز   ابتداي سـال  98/09/1099
99

ابتداي سـال  
هفته گذشته 1400

%5-%1-%31%84%5853/561654854681090369190/59429/5892252دالر/ تنمس 
%1-%17%47%63%17851799/51580174421882375/52602/5256944دالر/ تنآلومينيوم    

%2-%6%19%57%23122292187924722787284130072948/528دالر/ تنروي
%1%29%32%48%1946/51922/51672/5187319172165/52448/52467/527دالر/ تنسرب  
%0%28%82%104%461491455510/5727880930929/5102دالر/ تنفوالد
%0/6-%11%52%63%417/43441/93424454/5624725696/5692/566دالر/ تنميلگرد

%14/8%43%200%555%156897662513642869311935664092161واحد شاخص بالتيك 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

1%29%32%48%27%1946,51922,51672,5187319172165,52448,52467,5دالر/ تنسرب

  
بحران ايجاد شده طي مدت كوتاهي بعد از شيوع  و ها با كاهش مواجه شد شود با شيوع ويروس كرونا، قيمت كاموديتي همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي

تر از بحران اقتصادي  اي به اقتصاد جهان وارد كرد كه حتي برخي تحليلگران مطرح جهان، عواقب و پيامدهاي ناشي از آن را وخيم ويروس كرونا چنان ضربه
  .ها شد موجب رشد قيمت ه افزايش تقاضاها به سطوح قبلي بازگشت بلك قيمتاما پس از چند ماه نه تنها  .دانستند 2008سال 

 مس

  و  مس دو برابر خواهد شد يتقاضا برا ها، رساختيز تيو تقو ريدپذيتجد يها يبا ادامه توسعه فناور  ،ندهيسه دهه آ يطبيني كرد  پيشBHP Billitonشركت 

، نشده است دايپ ايدر دن يبزرگ رهيتا به امروز، عمال ذخ 2017مس كه برغم انتظار رشد تقاضا، از سال  ديآمار اكتشافات معادن جدبا توجه به  گلدمنساكس
  .داده است شيدالر افزا 15000را به مرز  يسال آت 4 يمس ط متيخود از ق ينيب شيپ

سازمان  . كاالها را تحت فشار قرار دهد متيتواند ق يم متهايدر جهت نظارت بر ق نيبرنامه چ. كند دايادامه پ زين 2022 سال تابازار مس يكسر رود يانتظار م
مس، آلومينيوم و روي را از طريق مزايده عمومي به شركت هاي توليدي  تا كنون طي دو مرحله) تير 14(جوالي  5از ملي ذخاير غذايي و استراتژيك چين 

بهبود اقتصادي پس از همه گيري كرونا، نقدينگي گسترده بدليل در سال جاري ميالدي كه لزات را قيمت فافزايش پكن در تالش است تا .است كردهعرضه 
ها با مديريت انتظارات  يش قيمت كاموديتيهايچينبرايسركوبافزا بخشيازتالش		تواند به نظر تحليلگران اين مي. دهدكاهش ،دادهرخ بازارهاي جهاني و سفته بازي 

 .سوداگران باشد تا اين كه در واقعيت تاثيري بر كمبود عرضه در بازارهاي فيزيكي بگذاردبازار و بازدارندگي 

  آلومينيوم

  از كرونا،  يناش يروان طيبهبود شرا وانتشار كربن كاهشليبه دل نيعرضه چ تيمحدود ،يساز ليباال بخصوص در بخش ساخت و ساز و اتومب يتقاضا
 نيتقاضا و كاهش عرضه از ا شيرقم خورد كه برآورد افزا يهر تن در حال يازا به يدالر2500كانال به  ومينيآلومبازگشت . استومينيآلوم قيمت رشد ليدال

  .كند يم تيرشد نرخ حما

  فوالد

و  يصادرات متيرشد ق ،مرتبط با فوالد يقلم تعرفه گمرك 60 ياتيحذف مشوق مال يبرا يزير داخل و برنامه ديمحدود كردن تول براينيدولت چاقدامات 
  .داشت يآن را در پ يجهان

 %)4به % 13از  زهيسرد و گالوان ورق، 0%به % 13از لگرديورق گرم و م(بر ارزش افزوده به صادركنندگان فوالد را حذف كرد اتيقانون بازپرداخت مال نيدولت چ
حذف  يقلم از محصوالت فوالد 146صادرات  ي بر ارزش افزوده اتياخت مالاساس بازپرد نيبرا.فوالد را به صفر كاهش داد ديتول هيبر واردات مواد اول اتيو مال
ورق سرد و  تصفحا ،يفوالد لگرديورق گرم، مفتول و مشامل يمحصوالت فوالد اين. ديكش يانتظار آن را م 2021كه بازار از اواسط زمستان  ياقدام. شد

 ماتيتصم نيا. يافتبه صفر كاهش  يافتيفوالد خام و فوالد باز ،يجداگانه اعالم شده كه تعرفه واردات آهن اسفنج يا هيدر اعالم نيهمچن هستندزهيگالوان
كه  يفوالد صورت گرفته است آن هم در زمان ديتول هيواردات مواد اول قيو تشو يبه طور واضح با هدف كاهش صادرات محصوالت فوالد ينيچ گذاران استيس
توسط دولت  يديتول يها تياعمال محدود رغم يفوالد خام عل داتيرشد تول نيا. خود رشد كرد يخيسطح تار نيبه دوم ليدر آور نيچ فوالد خام داتيتول
  .خود صورت گرفته است خيتار متيق نيآهن به باالتر سنگ متيرشد ق نيو همچن نيچ يتانگشان بعنوان قطب فوالد يمحل

ابتداي پاييز   ابتداي سـال  98/09/1099
99

ابتداي سـال  
هفته گذشته 1400

%5-%1-%31%84%5853/561654854681090369190/59429/5892252دالر/ تنمس 
%1-%17%47%63%17851799/51580174421882375/52602/5256944دالر/ تنآلومينيوم    

%2-%6%19%57%23122292187924722787284130072948/528دالر/ تنروي
%1%29%32%48%1946/51922/51672/5187319172165/52448/52467/527دالر/ تنسرب  
%0%28%82%104%461491455510/5727880930929/5102دالر/ تنفوالد
%0/6-%11%52%63%417/43441/93424454/5624725696/5692/566دالر/ تنميلگرد

%14/8%43%200%555%156897662513642869311935664092161واحد شاخص بالتيك 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

0%28%82%104%102%461491455510,5727880930929,5دالر/ تنفوالد

  
بحران ايجاد شده طي مدت كوتاهي بعد از شيوع  و ها با كاهش مواجه شد شود با شيوع ويروس كرونا، قيمت كاموديتي همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي

تر از بحران اقتصادي  اي به اقتصاد جهان وارد كرد كه حتي برخي تحليلگران مطرح جهان، عواقب و پيامدهاي ناشي از آن را وخيم ويروس كرونا چنان ضربه
  .ها شد موجب رشد قيمت ه افزايش تقاضاها به سطوح قبلي بازگشت بلك قيمتاما پس از چند ماه نه تنها  .دانستند 2008سال 

 مس

  و  مس دو برابر خواهد شد يتقاضا برا ها، رساختيز تيو تقو ريدپذيتجد يها يبا ادامه توسعه فناور  ،ندهيسه دهه آ يطبيني كرد  پيشBHP Billitonشركت 

، نشده است دايپ ايدر دن يبزرگ رهيتا به امروز، عمال ذخ 2017مس كه برغم انتظار رشد تقاضا، از سال  ديآمار اكتشافات معادن جدبا توجه به  گلدمنساكس
  .داده است شيدالر افزا 15000را به مرز  يسال آت 4 يمس ط متيخود از ق ينيب شيپ

سازمان  . كاالها را تحت فشار قرار دهد متيتواند ق يم متهايدر جهت نظارت بر ق نيبرنامه چ. كند دايادامه پ زين 2022 سال تابازار مس يكسر رود يانتظار م
مس، آلومينيوم و روي را از طريق مزايده عمومي به شركت هاي توليدي  تا كنون طي دو مرحله) تير 14(جوالي  5از ملي ذخاير غذايي و استراتژيك چين 

بهبود اقتصادي پس از همه گيري كرونا، نقدينگي گسترده بدليل در سال جاري ميالدي كه لزات را قيمت فافزايش پكن در تالش است تا .است كردهعرضه 
ها با مديريت انتظارات  يش قيمت كاموديتيهايچينبرايسركوبافزا بخشيازتالش		تواند به نظر تحليلگران اين مي. دهدكاهش ،دادهرخ بازارهاي جهاني و سفته بازي 

 .سوداگران باشد تا اين كه در واقعيت تاثيري بر كمبود عرضه در بازارهاي فيزيكي بگذاردبازار و بازدارندگي 

  آلومينيوم

  از كرونا،  يناش يروان طيبهبود شرا وانتشار كربن كاهشليبه دل نيعرضه چ تيمحدود ،يساز ليباال بخصوص در بخش ساخت و ساز و اتومب يتقاضا
 نيتقاضا و كاهش عرضه از ا شيرقم خورد كه برآورد افزا يهر تن در حال يازا به يدالر2500كانال به  ومينيآلومبازگشت . استومينيآلوم قيمت رشد ليدال

  .كند يم تيرشد نرخ حما

  فوالد

و  يصادرات متيرشد ق ،مرتبط با فوالد يقلم تعرفه گمرك 60 ياتيحذف مشوق مال يبرا يزير داخل و برنامه ديمحدود كردن تول براينيدولت چاقدامات 
  .داشت يآن را در پ يجهان

 %)4به % 13از  زهيسرد و گالوان ورق، 0%به % 13از لگرديورق گرم و م(بر ارزش افزوده به صادركنندگان فوالد را حذف كرد اتيقانون بازپرداخت مال نيدولت چ
حذف  يقلم از محصوالت فوالد 146صادرات  ي بر ارزش افزوده اتياخت مالاساس بازپرد نيبرا.فوالد را به صفر كاهش داد ديتول هيبر واردات مواد اول اتيو مال
ورق سرد و  تصفحا ،يفوالد لگرديورق گرم، مفتول و مشامل يمحصوالت فوالد اين. ديكش يانتظار آن را م 2021كه بازار از اواسط زمستان  ياقدام. شد

 ماتيتصم نيا. يافتبه صفر كاهش  يافتيفوالد خام و فوالد باز ،يجداگانه اعالم شده كه تعرفه واردات آهن اسفنج يا هيدر اعالم نيهمچن هستندزهيگالوان
كه  يفوالد صورت گرفته است آن هم در زمان ديتول هيواردات مواد اول قيو تشو يبه طور واضح با هدف كاهش صادرات محصوالت فوالد ينيچ گذاران استيس
توسط دولت  يديتول يها تياعمال محدود رغم يفوالد خام عل داتيرشد تول نيا. خود رشد كرد يخيسطح تار نيبه دوم ليدر آور نيچ فوالد خام داتيتول
  .خود صورت گرفته است خيتار متيق نيآهن به باالتر سنگ متيرشد ق نيو همچن نيچ يتانگشان بعنوان قطب فوالد يمحل

ابتداي پاييز   ابتداي سـال  98/09/1099
99

ابتداي سـال  
هفته گذشته 1400

%5-%1-%31%84%5853/561654854681090369190/59429/5892252دالر/ تنمس 
%1-%17%47%63%17851799/51580174421882375/52602/5256944دالر/ تنآلومينيوم    

%2-%6%19%57%23122292187924722787284130072948/528دالر/ تنروي
%1%29%32%48%1946/51922/51672/5187319172165/52448/52467/527دالر/ تنسرب  
%0%28%82%104%461491455510/5727880930929/5102دالر/ تنفوالد
%0/6-%11%52%63%417/43441/93424454/5624725696/5692/566دالر/ تنميلگرد

%14/8%43%200%555%156897662513642869311935664092161واحد شاخص بالتيك 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

-0,6%11%52%63%66%417,43441,93424454,5624725696,5692,5دالر/ تنمیلگرد

  
بحران ايجاد شده طي مدت كوتاهي بعد از شيوع  و ها با كاهش مواجه شد شود با شيوع ويروس كرونا، قيمت كاموديتي همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي

تر از بحران اقتصادي  اي به اقتصاد جهان وارد كرد كه حتي برخي تحليلگران مطرح جهان، عواقب و پيامدهاي ناشي از آن را وخيم ويروس كرونا چنان ضربه
  .ها شد موجب رشد قيمت ه افزايش تقاضاها به سطوح قبلي بازگشت بلك قيمتاما پس از چند ماه نه تنها  .دانستند 2008سال 

 مس

  و  مس دو برابر خواهد شد يتقاضا برا ها، رساختيز تيو تقو ريدپذيتجد يها يبا ادامه توسعه فناور  ،ندهيسه دهه آ يطبيني كرد  پيشBHP Billitonشركت 

، نشده است دايپ ايدر دن يبزرگ رهيتا به امروز، عمال ذخ 2017مس كه برغم انتظار رشد تقاضا، از سال  ديآمار اكتشافات معادن جدبا توجه به  گلدمنساكس
  .داده است شيدالر افزا 15000را به مرز  يسال آت 4 يمس ط متيخود از ق ينيب شيپ

سازمان  . كاالها را تحت فشار قرار دهد متيتواند ق يم متهايدر جهت نظارت بر ق نيبرنامه چ. كند دايادامه پ زين 2022 سال تابازار مس يكسر رود يانتظار م
مس، آلومينيوم و روي را از طريق مزايده عمومي به شركت هاي توليدي  تا كنون طي دو مرحله) تير 14(جوالي  5از ملي ذخاير غذايي و استراتژيك چين 

بهبود اقتصادي پس از همه گيري كرونا، نقدينگي گسترده بدليل در سال جاري ميالدي كه لزات را قيمت فافزايش پكن در تالش است تا .است كردهعرضه 
ها با مديريت انتظارات  يش قيمت كاموديتيهايچينبرايسركوبافزا بخشيازتالش		تواند به نظر تحليلگران اين مي. دهدكاهش ،دادهرخ بازارهاي جهاني و سفته بازي 

 .سوداگران باشد تا اين كه در واقعيت تاثيري بر كمبود عرضه در بازارهاي فيزيكي بگذاردبازار و بازدارندگي 

  آلومينيوم

  از كرونا،  يناش يروان طيبهبود شرا وانتشار كربن كاهشليبه دل نيعرضه چ تيمحدود ،يساز ليباال بخصوص در بخش ساخت و ساز و اتومب يتقاضا
 نيتقاضا و كاهش عرضه از ا شيرقم خورد كه برآورد افزا يهر تن در حال يازا به يدالر2500كانال به  ومينيآلومبازگشت . استومينيآلوم قيمت رشد ليدال

  .كند يم تيرشد نرخ حما

  فوالد

و  يصادرات متيرشد ق ،مرتبط با فوالد يقلم تعرفه گمرك 60 ياتيحذف مشوق مال يبرا يزير داخل و برنامه ديمحدود كردن تول براينيدولت چاقدامات 
  .داشت يآن را در پ يجهان

 %)4به % 13از  زهيسرد و گالوان ورق، 0%به % 13از لگرديورق گرم و م(بر ارزش افزوده به صادركنندگان فوالد را حذف كرد اتيقانون بازپرداخت مال نيدولت چ
حذف  يقلم از محصوالت فوالد 146صادرات  ي بر ارزش افزوده اتياخت مالاساس بازپرد نيبرا.فوالد را به صفر كاهش داد ديتول هيبر واردات مواد اول اتيو مال
ورق سرد و  تصفحا ،يفوالد لگرديورق گرم، مفتول و مشامل يمحصوالت فوالد اين. ديكش يانتظار آن را م 2021كه بازار از اواسط زمستان  ياقدام. شد

 ماتيتصم نيا. يافتبه صفر كاهش  يافتيفوالد خام و فوالد باز ،يجداگانه اعالم شده كه تعرفه واردات آهن اسفنج يا هيدر اعالم نيهمچن هستندزهيگالوان
كه  يفوالد صورت گرفته است آن هم در زمان ديتول هيواردات مواد اول قيو تشو يبه طور واضح با هدف كاهش صادرات محصوالت فوالد ينيچ گذاران استيس
توسط دولت  يديتول يها تياعمال محدود رغم يفوالد خام عل داتيرشد تول نيا. خود رشد كرد يخيسطح تار نيبه دوم ليدر آور نيچ فوالد خام داتيتول
  .خود صورت گرفته است خيتار متيق نيآهن به باالتر سنگ متيرشد ق نيو همچن نيچ يتانگشان بعنوان قطب فوالد يمحل

ابتداي پاييز   ابتداي سـال  98/09/1099
99

ابتداي سـال  
هفته گذشته 1400

%5-%1-%31%84%5853/561654854681090369190/59429/5892252دالر/ تنمس 
%1-%17%47%63%17851799/51580174421882375/52602/5256944دالر/ تنآلومينيوم    

%2-%6%19%57%23122292187924722787284130072948/528دالر/ تنروي
%1%29%32%48%1946/51922/51672/5187319172165/52448/52467/527دالر/ تنسرب  
%0%28%82%104%461491455510/5727880930929/5102دالر/ تنفوالد
%0/6-%11%52%63%417/43441/93424454/5624725696/5692/566دالر/ تنميلگرد

%14/8%43%200%555%156897662513642869311935664092161واحد شاخص بالتيك 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

  14,8%43%200%555%161%156897662513642869311935664092شاخص بالتیک
بحران ايجاد شده طي مدت كوتاهي بعد از شيوع  و ها با كاهش مواجه شد شود با شيوع ويروس كرونا، قيمت كاموديتي همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي

تر از بحران اقتصادي  اي به اقتصاد جهان وارد كرد كه حتي برخي تحليلگران مطرح جهان، عواقب و پيامدهاي ناشي از آن را وخيم ويروس كرونا چنان ضربه
  .ها شد موجب رشد قيمت ه افزايش تقاضاها به سطوح قبلي بازگشت بلك قيمتاما پس از چند ماه نه تنها  .دانستند 2008سال 

 مس

  و  مس دو برابر خواهد شد يتقاضا برا ها، رساختيز تيو تقو ريدپذيتجد يها يبا ادامه توسعه فناور  ،ندهيسه دهه آ يطبيني كرد  پيشBHP Billitonشركت 

، نشده است دايپ ايدر دن يبزرگ رهيتا به امروز، عمال ذخ 2017مس كه برغم انتظار رشد تقاضا، از سال  ديآمار اكتشافات معادن جدبا توجه به  گلدمنساكس
  .داده است شيدالر افزا 15000را به مرز  يسال آت 4 يمس ط متيخود از ق ينيب شيپ

سازمان  . كاالها را تحت فشار قرار دهد متيتواند ق يم متهايدر جهت نظارت بر ق نيبرنامه چ. كند دايادامه پ زين 2022 سال تابازار مس يكسر رود يانتظار م
مس، آلومينيوم و روي را از طريق مزايده عمومي به شركت هاي توليدي  تا كنون طي دو مرحله) تير 14(جوالي  5از ملي ذخاير غذايي و استراتژيك چين 

بهبود اقتصادي پس از همه گيري كرونا، نقدينگي گسترده بدليل در سال جاري ميالدي كه لزات را قيمت فافزايش پكن در تالش است تا .است كردهعرضه 
ها با مديريت انتظارات  يش قيمت كاموديتيهايچينبرايسركوبافزا بخشيازتالش		تواند به نظر تحليلگران اين مي. دهدكاهش ،دادهرخ بازارهاي جهاني و سفته بازي 

 .سوداگران باشد تا اين كه در واقعيت تاثيري بر كمبود عرضه در بازارهاي فيزيكي بگذاردبازار و بازدارندگي 

  آلومينيوم

  از كرونا،  يناش يروان طيبهبود شرا وانتشار كربن كاهشليبه دل نيعرضه چ تيمحدود ،يساز ليباال بخصوص در بخش ساخت و ساز و اتومب يتقاضا
 نيتقاضا و كاهش عرضه از ا شيرقم خورد كه برآورد افزا يهر تن در حال يازا به يدالر2500كانال به  ومينيآلومبازگشت . استومينيآلوم قيمت رشد ليدال

  .كند يم تيرشد نرخ حما

  فوالد

و  يصادرات متيرشد ق ،مرتبط با فوالد يقلم تعرفه گمرك 60 ياتيحذف مشوق مال يبرا يزير داخل و برنامه ديمحدود كردن تول براينيدولت چاقدامات 
  .داشت يآن را در پ يجهان

 %)4به % 13از  زهيسرد و گالوان ورق، 0%به % 13از لگرديورق گرم و م(بر ارزش افزوده به صادركنندگان فوالد را حذف كرد اتيقانون بازپرداخت مال نيدولت چ
حذف  يقلم از محصوالت فوالد 146صادرات  ي بر ارزش افزوده اتياخت مالاساس بازپرد نيبرا.فوالد را به صفر كاهش داد ديتول هيبر واردات مواد اول اتيو مال
ورق سرد و  تصفحا ،يفوالد لگرديورق گرم، مفتول و مشامل يمحصوالت فوالد اين. ديكش يانتظار آن را م 2021كه بازار از اواسط زمستان  ياقدام. شد

 ماتيتصم نيا. يافتبه صفر كاهش  يافتيفوالد خام و فوالد باز ،يجداگانه اعالم شده كه تعرفه واردات آهن اسفنج يا هيدر اعالم نيهمچن هستندزهيگالوان
كه  يفوالد صورت گرفته است آن هم در زمان ديتول هيواردات مواد اول قيو تشو يبه طور واضح با هدف كاهش صادرات محصوالت فوالد ينيچ گذاران استيس
توسط دولت  يديتول يها تياعمال محدود رغم يفوالد خام عل داتيرشد تول نيا. خود رشد كرد يخيسطح تار نيبه دوم ليدر آور نيچ فوالد خام داتيتول
  .خود صورت گرفته است خيتار متيق نيآهن به باالتر سنگ متيرشد ق نيو همچن نيچ يتانگشان بعنوان قطب فوالد يمحل

ابتداي پاييز   ابتداي سـال  98/09/1099
99

ابتداي سـال  
هفته گذشته 1400

%5-%1-%31%84%5853/561654854681090369190/59429/5892252دالر/ تنمس 
%1-%17%47%63%17851799/51580174421882375/52602/5256944دالر/ تنآلومينيوم    

%2-%6%19%57%23122292187924722787284130072948/528دالر/ تنروي
%1%29%32%48%1946/51922/51672/5187319172165/52448/52467/527دالر/ تنسرب  
%0%28%82%104%461491455510/5727880930929/5102دالر/ تنفوالد
%0/6-%11%52%63%417/43441/93424454/5624725696/5692/566دالر/ تنميلگرد

%14/8%43%200%555%156897662513642869311935664092161واحد شاخص بالتيك 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

-7,7%1%56%125%4%62,43662941,764,5374,0570,5965,18دالر/ بشکهنفت خام برنت

 كيمتر 13.97ديتول تيكاهش ظرف. وضع كرد يديجد رانهيسختگ يها ، برنامه2025تا  2021يسالها يها ط ندهيبه هدف كاهش آال دنيرس يبرا نيدولت چ
در  گذغال سن يكاهش تقاضاو تن درسال كيمتر 2.95كك تا  تيكاهش ظرف،مذكور يسالها يتن در سال فوالد ط كيمتر 18.76تن در سال سنگ آهن و 

  .ها است از جمله اين برنامه تن درسال كيمتر 12.0زانيكشور به م

. فوالدبودند رهيبر محصوالت چرخه زنج هيروس يفعاالن بازار نگران اعالم عوارض صادرات رايز شدروبرو  متيق شيسنگ آهن با افزا يمعامالت آتاز طرف ديگر 
كه نهاد  نيچ تتوسعه و اصالحا يمل ونيسيكم. سنگ آهن آغاز كرده است متيق ديدرباره رشد شد قيتحق يبرا يا ها برنامه متيپكن با هدف كاستن از ق

 نهيزم نيكه در ا يكند و كسان يرا آغاز م يقاتيدر بازار سنگ آهن تحق ياعالم كرد درباره سفته باز هيانيب كيكشور است در  نيا ياقتصاد يزير برنامه يعال
 نيا يجهان ديدرصد كل تول 70مصرف كننده سنگ آهن جهان است و  نيتر بزرگ نيچ.مجازات خواهند شد يانجام داده باشند به سخت يرقانونياقدامات غ

  .كند يماده خام را مصرف م

و  ابديشيكاال به شدت افزا ديتول نهيمواد سبب شده هز نيا متيرشد ق. مواد خام برداشته است متيكاستن از ق يبرا نياست كه دولت چ يقدم نيتازه تر نيا
 . برسد 2008سال  ياز بحران مال زانيم نيبه باالتر

  شاخص بالتيك

اي خشك از مواد خام  هاي فله معياري براي ارزيابي قيمت حمل و نقل دريايي محموله (Baltic Dry Index or BDI) شاخص حمل و نقل دريايي بالتيك
  .توسط بورس بالتيك مستقر در لندن ايجاد شد 1985اين شاخص در سال . سنگ، سيمان و غالت است مانند سنگ آهن، زغال

بدين صورت كه حمل و . شود گران حمل و نقل دريايي بورس بالتيك ارزيابي مي شاخص حمل و نقل دريايي بالتيك به صورت روزانه توسط گروهي از معامله
هاي زير  شاخص يك شاخص تركيبي است كه شامل زيرشاخصن اي. شود ها محاسبه مي گيرد سپس ميانگين قيمت مسير دريايي مد نظر قرار مي 23نقل در 

  :شود مي
   (BCI)هاي كيپ سايز شاخص كشتي(1)

  (BPI)هاي پاناماكس شاخص كشتي(2)

  (BSI)هاي سوپرا ماكس شاخص كشتي(3)

  (BHI)هاي هندي سايز شاخص كشتي(4)

هاي فله،  ها و محموله به دليل افزايش تقاضاي كاموديتي. كنند بيان مي هاي گفته شده قيمت حمل و نقل كشتي هاي باربري با ظرفيت هاي مختلف را شاخص
همچنان  كيبالت ييايشاخص حمل درو  است ينريحمل و نقل كانت متيبوده و عامل تداوم رشد ق يهمچنان صعود ييايحمل و نقل در يتقاضا برا
  . گذارد يبر جا م يديجد يركوردها

  
  

  نفت خام برنت

ابتداي سـال  98/09/1099
ابتداي پاييز   

99
ابتداي سـال  

هفته گذشته 1400

شكه  نفت خام برنت   %7/7-%1%56%125%62/43662941/764/5374/0570/5965/184دالر/ ب
%0%50%109%130%2/492/031/6751/842/563/283/8613/8555دالر/ MMBTUگاز طبيعي

%1/2-%18%69%80%220235/4246/5262376452448443101دالر/ تناوره
%0%5%56%64%212153/3191/6200/9298300313/5313/948دالر/ تنمتانول 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

0%50%109%130%55%2,492,031,6751,842,563,283,8613,85دالر/ MMBTUگاز طبیعی

 كيمتر 13.97ديتول تيكاهش ظرف. وضع كرد يديجد رانهيسختگ يها ، برنامه2025تا  2021يسالها يها ط ندهيبه هدف كاهش آال دنيرس يبرا نيدولت چ
در  گذغال سن يكاهش تقاضاو تن درسال كيمتر 2.95كك تا  تيكاهش ظرف،مذكور يسالها يتن در سال فوالد ط كيمتر 18.76تن در سال سنگ آهن و 

  .ها است از جمله اين برنامه تن درسال كيمتر 12.0زانيكشور به م

. فوالدبودند رهيبر محصوالت چرخه زنج هيروس يفعاالن بازار نگران اعالم عوارض صادرات رايز شدروبرو  متيق شيسنگ آهن با افزا يمعامالت آتاز طرف ديگر 
كه نهاد  نيچ تتوسعه و اصالحا يمل ونيسيكم. سنگ آهن آغاز كرده است متيق ديدرباره رشد شد قيتحق يبرا يا ها برنامه متيپكن با هدف كاستن از ق

 نهيزم نيكه در ا يكند و كسان يرا آغاز م يقاتيدر بازار سنگ آهن تحق ياعالم كرد درباره سفته باز هيانيب كيكشور است در  نيا ياقتصاد يزير برنامه يعال
 نيا يجهان ديدرصد كل تول 70مصرف كننده سنگ آهن جهان است و  نيتر بزرگ نيچ.مجازات خواهند شد يانجام داده باشند به سخت يرقانونياقدامات غ

  .كند يماده خام را مصرف م

و  ابديشيكاال به شدت افزا ديتول نهيمواد سبب شده هز نيا متيرشد ق. مواد خام برداشته است متيكاستن از ق يبرا نياست كه دولت چ يقدم نيتازه تر نيا
 . برسد 2008سال  ياز بحران مال زانيم نيبه باالتر

  شاخص بالتيك

اي خشك از مواد خام  هاي فله معياري براي ارزيابي قيمت حمل و نقل دريايي محموله (Baltic Dry Index or BDI) شاخص حمل و نقل دريايي بالتيك
  .توسط بورس بالتيك مستقر در لندن ايجاد شد 1985اين شاخص در سال . سنگ، سيمان و غالت است مانند سنگ آهن، زغال

بدين صورت كه حمل و . شود گران حمل و نقل دريايي بورس بالتيك ارزيابي مي شاخص حمل و نقل دريايي بالتيك به صورت روزانه توسط گروهي از معامله
هاي زير  شاخص يك شاخص تركيبي است كه شامل زيرشاخصن اي. شود ها محاسبه مي گيرد سپس ميانگين قيمت مسير دريايي مد نظر قرار مي 23نقل در 

  :شود مي
   (BCI)هاي كيپ سايز شاخص كشتي(1)

  (BPI)هاي پاناماكس شاخص كشتي(2)

  (BSI)هاي سوپرا ماكس شاخص كشتي(3)

  (BHI)هاي هندي سايز شاخص كشتي(4)

هاي فله،  ها و محموله به دليل افزايش تقاضاي كاموديتي. كنند بيان مي هاي گفته شده قيمت حمل و نقل كشتي هاي باربري با ظرفيت هاي مختلف را شاخص
همچنان  كيبالت ييايشاخص حمل درو  است ينريحمل و نقل كانت متيبوده و عامل تداوم رشد ق يهمچنان صعود ييايحمل و نقل در يتقاضا برا
  . گذارد يبر جا م يديجد يركوردها

  
  

  نفت خام برنت

ابتداي سـال  98/09/1099
ابتداي پاييز   

99
ابتداي سـال  

هفته گذشته 1400

شكه  نفت خام برنت   %7/7-%1%56%125%62/43662941/764/5374/0570/5965/184دالر/ ب
%0%50%109%130%2/492/031/6751/842/563/283/8613/8555دالر/ MMBTUگاز طبيعي

%1/2-%18%69%80%220235/4246/5262376452448443101دالر/ تناوره
%0%5%56%64%212153/3191/6200/9298300313/5313/948دالر/ تنمتانول 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

-1,2%18%69%80%101%220235,4246,5262376452448443دالر/ تناوره

 كيمتر 13.97ديتول تيكاهش ظرف. وضع كرد يديجد رانهيسختگ يها ، برنامه2025تا  2021يسالها يها ط ندهيبه هدف كاهش آال دنيرس يبرا نيدولت چ
در  گذغال سن يكاهش تقاضاو تن درسال كيمتر 2.95كك تا  تيكاهش ظرف،مذكور يسالها يتن در سال فوالد ط كيمتر 18.76تن در سال سنگ آهن و 

  .ها است از جمله اين برنامه تن درسال كيمتر 12.0زانيكشور به م

. فوالدبودند رهيبر محصوالت چرخه زنج هيروس يفعاالن بازار نگران اعالم عوارض صادرات رايز شدروبرو  متيق شيسنگ آهن با افزا يمعامالت آتاز طرف ديگر 
كه نهاد  نيچ تتوسعه و اصالحا يمل ونيسيكم. سنگ آهن آغاز كرده است متيق ديدرباره رشد شد قيتحق يبرا يا ها برنامه متيپكن با هدف كاستن از ق

 نهيزم نيكه در ا يكند و كسان يرا آغاز م يقاتيدر بازار سنگ آهن تحق ياعالم كرد درباره سفته باز هيانيب كيكشور است در  نيا ياقتصاد يزير برنامه يعال
 نيا يجهان ديدرصد كل تول 70مصرف كننده سنگ آهن جهان است و  نيتر بزرگ نيچ.مجازات خواهند شد يانجام داده باشند به سخت يرقانونياقدامات غ

  .كند يماده خام را مصرف م

و  ابديشيكاال به شدت افزا ديتول نهيمواد سبب شده هز نيا متيرشد ق. مواد خام برداشته است متيكاستن از ق يبرا نياست كه دولت چ يقدم نيتازه تر نيا
 . برسد 2008سال  ياز بحران مال زانيم نيبه باالتر

  شاخص بالتيك

اي خشك از مواد خام  هاي فله معياري براي ارزيابي قيمت حمل و نقل دريايي محموله (Baltic Dry Index or BDI) شاخص حمل و نقل دريايي بالتيك
  .توسط بورس بالتيك مستقر در لندن ايجاد شد 1985اين شاخص در سال . سنگ، سيمان و غالت است مانند سنگ آهن، زغال

بدين صورت كه حمل و . شود گران حمل و نقل دريايي بورس بالتيك ارزيابي مي شاخص حمل و نقل دريايي بالتيك به صورت روزانه توسط گروهي از معامله
هاي زير  شاخص يك شاخص تركيبي است كه شامل زيرشاخصن اي. شود ها محاسبه مي گيرد سپس ميانگين قيمت مسير دريايي مد نظر قرار مي 23نقل در 

  :شود مي
   (BCI)هاي كيپ سايز شاخص كشتي(1)

  (BPI)هاي پاناماكس شاخص كشتي(2)

  (BSI)هاي سوپرا ماكس شاخص كشتي(3)

  (BHI)هاي هندي سايز شاخص كشتي(4)

هاي فله،  ها و محموله به دليل افزايش تقاضاي كاموديتي. كنند بيان مي هاي گفته شده قيمت حمل و نقل كشتي هاي باربري با ظرفيت هاي مختلف را شاخص
همچنان  كيبالت ييايشاخص حمل درو  است ينريحمل و نقل كانت متيبوده و عامل تداوم رشد ق يهمچنان صعود ييايحمل و نقل در يتقاضا برا
  . گذارد يبر جا م يديجد يركوردها

  
  

  نفت خام برنت

ابتداي سـال  98/09/1099
ابتداي پاييز   

99
ابتداي سـال  

هفته گذشته 1400

شكه  نفت خام برنت   %7/7-%1%56%125%62/43662941/764/5374/0570/5965/184دالر/ ب
%0%50%109%130%2/492/031/6751/842/563/283/8613/8555دالر/ MMBTUگاز طبيعي

%1/2-%18%69%80%220235/4246/5262376452448443101دالر/ تناوره
%0%5%56%64%212153/3191/6200/9298300313/5313/948دالر/ تنمتانول 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

0%5%56%64%48%212153,3191,6200,9298300313,5313,9دالر/ تنمتانول

 كيمتر 13.97ديتول تيكاهش ظرف. وضع كرد يديجد رانهيسختگ يها ، برنامه2025تا  2021يسالها يها ط ندهيبه هدف كاهش آال دنيرس يبرا نيدولت چ
در  گذغال سن يكاهش تقاضاو تن درسال كيمتر 2.95كك تا  تيكاهش ظرف،مذكور يسالها يتن در سال فوالد ط كيمتر 18.76تن در سال سنگ آهن و 

  .ها است از جمله اين برنامه تن درسال كيمتر 12.0زانيكشور به م

. فوالدبودند رهيبر محصوالت چرخه زنج هيروس يفعاالن بازار نگران اعالم عوارض صادرات رايز شدروبرو  متيق شيسنگ آهن با افزا يمعامالت آتاز طرف ديگر 
كه نهاد  نيچ تتوسعه و اصالحا يمل ونيسيكم. سنگ آهن آغاز كرده است متيق ديدرباره رشد شد قيتحق يبرا يا ها برنامه متيپكن با هدف كاستن از ق

 نهيزم نيكه در ا يكند و كسان يرا آغاز م يقاتيدر بازار سنگ آهن تحق ياعالم كرد درباره سفته باز هيانيب كيكشور است در  نيا ياقتصاد يزير برنامه يعال
 نيا يجهان ديدرصد كل تول 70مصرف كننده سنگ آهن جهان است و  نيتر بزرگ نيچ.مجازات خواهند شد يانجام داده باشند به سخت يرقانونياقدامات غ

  .كند يماده خام را مصرف م

و  ابديشيكاال به شدت افزا ديتول نهيمواد سبب شده هز نيا متيرشد ق. مواد خام برداشته است متيكاستن از ق يبرا نياست كه دولت چ يقدم نيتازه تر نيا
 . برسد 2008سال  ياز بحران مال زانيم نيبه باالتر

  شاخص بالتيك

اي خشك از مواد خام  هاي فله معياري براي ارزيابي قيمت حمل و نقل دريايي محموله (Baltic Dry Index or BDI) شاخص حمل و نقل دريايي بالتيك
  .توسط بورس بالتيك مستقر در لندن ايجاد شد 1985اين شاخص در سال . سنگ، سيمان و غالت است مانند سنگ آهن، زغال

بدين صورت كه حمل و . شود گران حمل و نقل دريايي بورس بالتيك ارزيابي مي شاخص حمل و نقل دريايي بالتيك به صورت روزانه توسط گروهي از معامله
هاي زير  شاخص يك شاخص تركيبي است كه شامل زيرشاخصن اي. شود ها محاسبه مي گيرد سپس ميانگين قيمت مسير دريايي مد نظر قرار مي 23نقل در 

  :شود مي
   (BCI)هاي كيپ سايز شاخص كشتي(1)

  (BPI)هاي پاناماكس شاخص كشتي(2)

  (BSI)هاي سوپرا ماكس شاخص كشتي(3)

  (BHI)هاي هندي سايز شاخص كشتي(4)

هاي فله،  ها و محموله به دليل افزايش تقاضاي كاموديتي. كنند بيان مي هاي گفته شده قيمت حمل و نقل كشتي هاي باربري با ظرفيت هاي مختلف را شاخص
همچنان  كيبالت ييايشاخص حمل درو  است ينريحمل و نقل كانت متيبوده و عامل تداوم رشد ق يهمچنان صعود ييايحمل و نقل در يتقاضا برا
  . گذارد يبر جا م يديجد يركوردها

  
  

  نفت خام برنت

ابتداي سـال  98/09/1099
ابتداي پاييز   

99
ابتداي سـال  

هفته گذشته 1400

شكه  نفت خام برنت   %7/7-%1%56%125%62/43662941/764/5374/0570/5965/184دالر/ ب
%0%50%109%130%2/492/031/6751/842/563/283/8613/8555دالر/ MMBTUگاز طبيعي

%1/2-%18%69%80%220235/4246/5262376452448443101دالر/ تناوره
%0%5%56%64%212153/3191/6200/9298300313/5313/948دالر/ تنمتانول 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

0,3%2%-6%19%22%1463,81521,91498,71901,817431777,91776,51782,4دالر/ اونسطال

 .، تقاضاي نفت و در نتيجه قيمت آن كاهش يافتدر مخازن ينفت يها شدن فرآورده انباركاهش مصرف سوخت و هاي گسترده،  به دنبال شيوع كرونا و تعطيلي
، يانرژ يالملل نيآژانس ب. باشد يم شينفت در حال افزا متيجهان ق يشدگان در كشورها نهيتعداد واكس شيهمزمان با افزا يجهان يبهبود چشم انداز تقاضا با
نفت به باالتر از سطح قبل از كرونا داشته و با روند  يجهان يتقاضا شيرا منتشر كرد كه نشان از افزا 2022بازار نفت در سال  تيخود از وضع ينيب شيپ نياول
  .خواهد بود يكسر ندهيعرضه، بازار شاهد روند فزا يفعل

كه اوپك پالس عرضه خود را محدود كرده و  ابدي يبهبود م ياز آنجا كه تقاضا در حال. داد شينفت را افزا متيگرفتن رشد تقاضا از عرضه، ق يشيپ يانتظار برا
 نيهمچن لگران،يگفته تحل به.نفت خام است متياز ق تيحما يعامل اصل ت،يبا محدود يانتظارات مواجه شدن بازار جهان افته،يكاهش  كايآمر ريذخا نيهمچن
  .كرد يبانينفت را پشت متيق شيداد، افزا شيرا افزا يانرژ يانداز تقاضا به چشم ينيب متحده كه خوش االتيا يرساختيز حهيال بيتصو

  گاز طبيعي

 نيمخازن گاز ا يباعث كاهش موجود عيو صنا ها روگاهين ياز سو ضاهمزمان با رشد تقا كايآمر LNGصادرات  شيو افزا يعيگاز طب يجهان يتداوم رشد تقاضا
 يپر كردن مخازن خال يبرا ليگاز ش يگاز را لغو كرده بودند، متقاض يكه سال گذشته محموله ها يخارج دارانيخر.گاز است متيكشور شده و عامل رشد ق

را كاهش داده و  كايدر غرب آمر يبرق آب ديتول ،يخشكسال.است افتهيشيافزا يديخط لوله جد ستميس شيبا گشا كيمكز يتقاضا از سو همچنين شده هستند
  .است افتهيشيمنازل و ادارات افزا شيسرما نيتام ياستفاده از گاز برا جهيدر نت

از برآورد  شتريدرصد ب12تا  9 اين ميزان ابد،يشيافزا يمترمكعب در سال جار ارديليم 360تا  ارديليم 350به  نيگاز چ يكند كه تقاضا يم ينيب شيپ نوپكيس
  .استيو صنعت يگاز يبخشها ياز تقاضا يرشد ناش نيا است 2020شركت در سال  نيمصرف ا

  اوره 

 يدر حال حاضر به ثبات نسبپس از رشدي سريع اوره  يازار جهانب .اوره شده است متيق تيكاهش واردات هندباعث تقو رغم يذغال سنگ عل متيق شيافزا
به وضع  ميتصم نيدولت چ. باشد مي) تن ونيليم كيحدود (هندوستان ازين تيها متوقف شده است و در انتظار روشن شدن  وضع متيق شيو افزا دهيرس
 ينيب شيپ دكنندگانيتول يبرخ. ها گردد متيق مجدد شيافزاها در بازار و  ينيتواند منجر به كاهش صادرات چ يموضوع م نيا. بر صادرات اوره دارد اتيمال
  .درصد باشد 30 مالياتنيا ميزان كنند يم

  متانول

متانول  نگيهلد كند، يدست و پنجه نرم م نيچ يو جنوب يكم در سواحل شرق يو موجود يا لحظه يها به محموله يدسترس تيبا محدود نيبازار متانول چ
دو  يليناچار به تعط دادينيگاز تر يبا شركت مل ينامه گازرسان توافق يانقضا ليبه دل لياز اول آور باشد، يپرومان م يسيتابعه گروه سوئ يها از شركت يكيكه 

  .تن متانول در سال شد ونيليم 2از  شيب ديتول تيواحد خود با ظرف

متانول را كاهش  ديسنگ تول بر ذغال يمتانول مبتن دكنندگانياز تول ياست و شمار افتهيشيسنگ افزا ذغال متيق ،نيچ يطيمح ستيز يها تيمحدود ليبدل
متانول شده  متيذغال سنگ باعث رشد ق ديبر تول ياعمال يطيمح ستيز يها تيمحدود نيدر واردات ذغال سنگ و همچن نيچ يررسميغ تيممنوع. دادند
  .است
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 .، تقاضاي نفت و در نتيجه قيمت آن كاهش يافتدر مخازن ينفت يها شدن فرآورده انباركاهش مصرف سوخت و هاي گسترده،  به دنبال شيوع كرونا و تعطيلي
، يانرژ يالملل نيآژانس ب. باشد يم شينفت در حال افزا متيجهان ق يشدگان در كشورها نهيتعداد واكس شيهمزمان با افزا يجهان يبهبود چشم انداز تقاضا با
نفت به باالتر از سطح قبل از كرونا داشته و با روند  يجهان يتقاضا شيرا منتشر كرد كه نشان از افزا 2022بازار نفت در سال  تيخود از وضع ينيب شيپ نياول
  .خواهد بود يكسر ندهيعرضه، بازار شاهد روند فزا يفعل

كه اوپك پالس عرضه خود را محدود كرده و  ابدي يبهبود م ياز آنجا كه تقاضا در حال. داد شينفت را افزا متيگرفتن رشد تقاضا از عرضه، ق يشيپ يانتظار برا
 نيهمچن لگران،يگفته تحل به.نفت خام است متياز ق تيحما يعامل اصل ت،يبا محدود يانتظارات مواجه شدن بازار جهان افته،يكاهش  كايآمر ريذخا نيهمچن
  .كرد يبانينفت را پشت متيق شيداد، افزا شيرا افزا يانرژ يانداز تقاضا به چشم ينيب متحده كه خوش االتيا يرساختيز حهيال بيتصو

  گاز طبيعي

 نيمخازن گاز ا يباعث كاهش موجود عيو صنا ها روگاهين ياز سو ضاهمزمان با رشد تقا كايآمر LNGصادرات  شيو افزا يعيگاز طب يجهان يتداوم رشد تقاضا
 يپر كردن مخازن خال يبرا ليگاز ش يگاز را لغو كرده بودند، متقاض يكه سال گذشته محموله ها يخارج دارانيخر.گاز است متيكشور شده و عامل رشد ق

را كاهش داده و  كايدر غرب آمر يبرق آب ديتول ،يخشكسال.است افتهيشيافزا يديخط لوله جد ستميس شيبا گشا كيمكز يتقاضا از سو همچنين شده هستند
  .است افتهيشيمنازل و ادارات افزا شيسرما نيتام ياستفاده از گاز برا جهيدر نت

از برآورد  شتريدرصد ب12تا  9 اين ميزان ابد،يشيافزا يمترمكعب در سال جار ارديليم 360تا  ارديليم 350به  نيگاز چ يكند كه تقاضا يم ينيب شيپ نوپكيس
  .استيو صنعت يگاز يبخشها ياز تقاضا يرشد ناش نيا است 2020شركت در سال  نيمصرف ا

  اوره 

 يدر حال حاضر به ثبات نسبپس از رشدي سريع اوره  يازار جهانب .اوره شده است متيق تيكاهش واردات هندباعث تقو رغم يذغال سنگ عل متيق شيافزا
به وضع  ميتصم نيدولت چ. باشد مي) تن ونيليم كيحدود (هندوستان ازين تيها متوقف شده است و در انتظار روشن شدن  وضع متيق شيو افزا دهيرس
 ينيب شيپ دكنندگانيتول يبرخ. ها گردد متيق مجدد شيافزاها در بازار و  ينيتواند منجر به كاهش صادرات چ يموضوع م نيا. بر صادرات اوره دارد اتيمال
  .درصد باشد 30 مالياتنيا ميزان كنند يم

  متانول

متانول  نگيهلد كند، يدست و پنجه نرم م نيچ يو جنوب يكم در سواحل شرق يو موجود يا لحظه يها به محموله يدسترس تيبا محدود نيبازار متانول چ
دو  يليناچار به تعط دادينيگاز تر يبا شركت مل ينامه گازرسان توافق يانقضا ليبه دل لياز اول آور باشد، يپرومان م يسيتابعه گروه سوئ يها از شركت يكيكه 

  .تن متانول در سال شد ونيليم 2از  شيب ديتول تيواحد خود با ظرف

متانول را كاهش  ديسنگ تول بر ذغال يمتانول مبتن دكنندگانياز تول ياست و شمار افتهيشيسنگ افزا ذغال متيق ،نيچ يطيمح ستيز يها تيمحدود ليبدل
متانول شده  متيذغال سنگ باعث رشد ق ديبر تول ياعمال يطيمح ستيز يها تيمحدود نيدر واردات ذغال سنگ و همچن نيچ يررسميغ تيممنوع. دادند
  .است
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 .، تقاضاي نفت و در نتيجه قيمت آن كاهش يافتدر مخازن ينفت يها شدن فرآورده انباركاهش مصرف سوخت و هاي گسترده،  به دنبال شيوع كرونا و تعطيلي
، يانرژ يالملل نيآژانس ب. باشد يم شينفت در حال افزا متيجهان ق يشدگان در كشورها نهيتعداد واكس شيهمزمان با افزا يجهان يبهبود چشم انداز تقاضا با
نفت به باالتر از سطح قبل از كرونا داشته و با روند  يجهان يتقاضا شيرا منتشر كرد كه نشان از افزا 2022بازار نفت در سال  تيخود از وضع ينيب شيپ نياول
  .خواهد بود يكسر ندهيعرضه، بازار شاهد روند فزا يفعل

كه اوپك پالس عرضه خود را محدود كرده و  ابدي يبهبود م ياز آنجا كه تقاضا در حال. داد شينفت را افزا متيگرفتن رشد تقاضا از عرضه، ق يشيپ يانتظار برا
 نيهمچن لگران،يگفته تحل به.نفت خام است متياز ق تيحما يعامل اصل ت،يبا محدود يانتظارات مواجه شدن بازار جهان افته،يكاهش  كايآمر ريذخا نيهمچن
  .كرد يبانينفت را پشت متيق شيداد، افزا شيرا افزا يانرژ يانداز تقاضا به چشم ينيب متحده كه خوش االتيا يرساختيز حهيال بيتصو

  گاز طبيعي

 نيمخازن گاز ا يباعث كاهش موجود عيو صنا ها روگاهين ياز سو ضاهمزمان با رشد تقا كايآمر LNGصادرات  شيو افزا يعيگاز طب يجهان يتداوم رشد تقاضا
 يپر كردن مخازن خال يبرا ليگاز ش يگاز را لغو كرده بودند، متقاض يكه سال گذشته محموله ها يخارج دارانيخر.گاز است متيكشور شده و عامل رشد ق

را كاهش داده و  كايدر غرب آمر يبرق آب ديتول ،يخشكسال.است افتهيشيافزا يديخط لوله جد ستميس شيبا گشا كيمكز يتقاضا از سو همچنين شده هستند
  .است افتهيشيمنازل و ادارات افزا شيسرما نيتام ياستفاده از گاز برا جهيدر نت

از برآورد  شتريدرصد ب12تا  9 اين ميزان ابد،يشيافزا يمترمكعب در سال جار ارديليم 360تا  ارديليم 350به  نيگاز چ يكند كه تقاضا يم ينيب شيپ نوپكيس
  .استيو صنعت يگاز يبخشها ياز تقاضا يرشد ناش نيا است 2020شركت در سال  نيمصرف ا

  اوره 

 يدر حال حاضر به ثبات نسبپس از رشدي سريع اوره  يازار جهانب .اوره شده است متيق تيكاهش واردات هندباعث تقو رغم يذغال سنگ عل متيق شيافزا
به وضع  ميتصم نيدولت چ. باشد مي) تن ونيليم كيحدود (هندوستان ازين تيها متوقف شده است و در انتظار روشن شدن  وضع متيق شيو افزا دهيرس
 ينيب شيپ دكنندگانيتول يبرخ. ها گردد متيق مجدد شيافزاها در بازار و  ينيتواند منجر به كاهش صادرات چ يموضوع م نيا. بر صادرات اوره دارد اتيمال
  .درصد باشد 30 مالياتنيا ميزان كنند يم

  متانول

متانول  نگيهلد كند، يدست و پنجه نرم م نيچ يو جنوب يكم در سواحل شرق يو موجود يا لحظه يها به محموله يدسترس تيبا محدود نيبازار متانول چ
دو  يليناچار به تعط دادينيگاز تر يبا شركت مل ينامه گازرسان توافق يانقضا ليبه دل لياز اول آور باشد، يپرومان م يسيتابعه گروه سوئ يها از شركت يكيكه 

  .تن متانول در سال شد ونيليم 2از  شيب ديتول تيواحد خود با ظرف

متانول را كاهش  ديسنگ تول بر ذغال يمتانول مبتن دكنندگانياز تول ياست و شمار افتهيشيسنگ افزا ذغال متيق ،نيچ يطيمح ستيز يها تيمحدود ليبدل
متانول شده  متيذغال سنگ باعث رشد ق ديبر تول ياعمال يطيمح ستيز يها تيمحدود نيدر واردات ذغال سنگ و همچن نيچ يررسميغ تيممنوع. دادند
  .است

  

  

ابتداي پاييز   ابتداي سـال  98/09/1099
99

ابتداي سـال  
هفته گذشته 1400

%0/3%2%6-%19%1463/81521/91498/71901/817431777/91776/51782/422دالر/ اونسطال
%1/0%4%0%8-%5-98/27196/445101/993/990/0792/1292/5293/47شاخص جهاني دالر 

%1-%3-%0%8%1/121/11/081/171/211/191/181/174دالر/ يورو

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

  شهال صفا بخش/رئیس اداره 
سرمايه گذاري در اوراق بهادار شركت 

سرمايه گذاري سعدي|  

همانطــور كــه در جــدول فــوق مالحظه می شــود 
بــا شــیوع ویــروس كرونــا، قیمــت كامودیتی هــا با 
كاهــش مواجــه شــد و بحــران ایجــاد شــده طــی 
ــا  ــروس كرون ــیوع وی ــد از ش ــی بع ــدت كوتاه م
چنــان ضربــه ای بــه اقتصــاد جهــان وارد كــرد كه 
حتــی برخــی تحلیلگــران مطــرح جهــان، عواقب 
و پیامدهــای ناشــی از آن را وخیم تــر از بحــران 
ــس از  ــا پ ــتند. ام ــال 2008 دانس ــادی س اقتص
چنــد مــاه نــه تنهــا قیمت هــا بــه ســطوح قبلــی 
ــد  ــب رش ــا موج ــش تقاض ــه افزای ــت بلک بازگش

قیمت هــا شــد.

مس

ــی  ــرد ط ــی ك ــركت BHP Billiton پیش بین ش
ســه دهــه آینــده،  بــا ادامــه توســعه فناوری هــای 
تجدیدپذیــر و تقویــت زیرســاخت ها، تقاضــا برای 

مــس دو برابــر خواهــد شــد و 
ــار اكتشــافات  ــه آم ــا توجــه ب گلدمــن ســاكس ب
ــد  ــار رش ــم انتظ ــه برغ ــس ك ــد م ــادن جدی مع
تقاضــا، از ســال 2017 تــا بــه امــروز، عمــال ذخیره 
بزرگــی در دنیــا پیــدا نشــده اســت، پیــش بینــی 
خــود از قیمــت مــس طــی 4 ســال آتــی را بــه مرز 

ــت. ــش داده اس 15000 دالر افزای
ــال  ــا س ــس ت ــازار م ــری ب ــی رود كس ــار م انتظ
2022 ادامــه پیــدا كنــد. برنامــه چیــن در جهــت 

نظــارت بــر قیمتهــا مــی توانــد قیمــت كاالهــا را 
ــر  ــرار دهــد.  ســازمان ملــی ذخای تحــت فشــار ق
غذایی و اســتراتژیک چیــن از 5 جــوالی )14 تیر( 
تــا كنون طــی دو مرحلــه مــس، آلومینیــوم و روی 
ــای  ــركت ه ــه ش ــی ب ــده عموم ــق مزای را از طری
تولیــدی عرضــه كرده اســت. پکــن در تــالش 
اســت تــا افزایــش قیمــت فلــزات را كــه در ســال 
جــاری میــالدی بدلیــل بهبــود اقتصــادی پــس از 
ــا، نقدینگــی گســترده بازارهای  همه گیــری كرون
ــد.  ــش ده ــازی رخ داده، كاه ــفته ب ــی و س جهان
بــه نظــر تحلیلگــران ایــن می تواند بخشــی 
از تالش هــای چیــن بــرای ســركوب افزایــش 
قیمــت كامودیتی هــا بــا مدیریت انتظــارات بــازار 
ــه در  ــن ك ــا ای ــد ت ــوداگران باش ــی س و بازدارندگ
واقعیــت تاثیــری بــر كمبــود عرضــه در بازارهــای 

ــذارد. ــی بگ فیزیک
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معامالت آتی سنگ آهن با افزایش قیمت روبرو بوده 
است زیرا فعاالن بازار نگران اعالم عوارض صادراتی 
روسیه بر محصوالت چرخه زنجیره فوالد بودند

کامودیتی ها در دوران پســـــــــــــــــــا کرونا
98/09/10واحدعنوان

 شروع كرونا
98/10/11

99/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/25/241400/05/31ابتدای سال 2021
درصد تغییر نسبت به 

نمودار
هفته گذشتهابتدای سال 1400ابتدای پايیز 99ابتدای سال 98/09/1099

-5%-1%31%84%52%5853,561654854681090369190,59429,58922دالر/ تنمس 

  
بحران ايجاد شده طي مدت كوتاهي بعد از شيوع  و ها با كاهش مواجه شد شود با شيوع ويروس كرونا، قيمت كاموديتي همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي

تر از بحران اقتصادي  اي به اقتصاد جهان وارد كرد كه حتي برخي تحليلگران مطرح جهان، عواقب و پيامدهاي ناشي از آن را وخيم ويروس كرونا چنان ضربه
  .ها شد موجب رشد قيمت ه افزايش تقاضاها به سطوح قبلي بازگشت بلك قيمتاما پس از چند ماه نه تنها  .دانستند 2008سال 

 مس

  و  مس دو برابر خواهد شد يتقاضا برا ها، رساختيز تيو تقو ريدپذيتجد يها يبا ادامه توسعه فناور  ،ندهيسه دهه آ يطبيني كرد  پيشBHP Billitonشركت 

، نشده است دايپ ايدر دن يبزرگ رهيتا به امروز، عمال ذخ 2017مس كه برغم انتظار رشد تقاضا، از سال  ديآمار اكتشافات معادن جدبا توجه به  گلدمنساكس
  .داده است شيدالر افزا 15000را به مرز  يسال آت 4 يمس ط متيخود از ق ينيب شيپ

سازمان  . كاالها را تحت فشار قرار دهد متيتواند ق يم متهايدر جهت نظارت بر ق نيبرنامه چ. كند دايادامه پ زين 2022 سال تابازار مس يكسر رود يانتظار م
مس، آلومينيوم و روي را از طريق مزايده عمومي به شركت هاي توليدي  تا كنون طي دو مرحله) تير 14(جوالي  5از ملي ذخاير غذايي و استراتژيك چين 

بهبود اقتصادي پس از همه گيري كرونا، نقدينگي گسترده بدليل در سال جاري ميالدي كه لزات را قيمت فافزايش پكن در تالش است تا .است كردهعرضه 
ها با مديريت انتظارات  يش قيمت كاموديتيهايچينبرايسركوبافزا بخشيازتالش		تواند به نظر تحليلگران اين مي. دهدكاهش ،دادهرخ بازارهاي جهاني و سفته بازي 

 .سوداگران باشد تا اين كه در واقعيت تاثيري بر كمبود عرضه در بازارهاي فيزيكي بگذاردبازار و بازدارندگي 

  آلومينيوم

  از كرونا،  يناش يروان طيبهبود شرا وانتشار كربن كاهشليبه دل نيعرضه چ تيمحدود ،يساز ليباال بخصوص در بخش ساخت و ساز و اتومب يتقاضا
 نيتقاضا و كاهش عرضه از ا شيرقم خورد كه برآورد افزا يهر تن در حال يازا به يدالر2500كانال به  ومينيآلومبازگشت . استومينيآلوم قيمت رشد ليدال

  .كند يم تيرشد نرخ حما

  فوالد

و  يصادرات متيرشد ق ،مرتبط با فوالد يقلم تعرفه گمرك 60 ياتيحذف مشوق مال يبرا يزير داخل و برنامه ديمحدود كردن تول براينيدولت چاقدامات 
  .داشت يآن را در پ يجهان

 %)4به % 13از  زهيسرد و گالوان ورق، 0%به % 13از لگرديورق گرم و م(بر ارزش افزوده به صادركنندگان فوالد را حذف كرد اتيقانون بازپرداخت مال نيدولت چ
حذف  يقلم از محصوالت فوالد 146صادرات  ي بر ارزش افزوده اتياخت مالاساس بازپرد نيبرا.فوالد را به صفر كاهش داد ديتول هيبر واردات مواد اول اتيو مال
ورق سرد و  تصفحا ،يفوالد لگرديورق گرم، مفتول و مشامل يمحصوالت فوالد اين. ديكش يانتظار آن را م 2021كه بازار از اواسط زمستان  ياقدام. شد

 ماتيتصم نيا. يافتبه صفر كاهش  يافتيفوالد خام و فوالد باز ،يجداگانه اعالم شده كه تعرفه واردات آهن اسفنج يا هيدر اعالم نيهمچن هستندزهيگالوان
كه  يفوالد صورت گرفته است آن هم در زمان ديتول هيواردات مواد اول قيو تشو يبه طور واضح با هدف كاهش صادرات محصوالت فوالد ينيچ گذاران استيس
توسط دولت  يديتول يها تياعمال محدود رغم يفوالد خام عل داتيرشد تول نيا. خود رشد كرد يخيسطح تار نيبه دوم ليدر آور نيچ فوالد خام داتيتول
  .خود صورت گرفته است خيتار متيق نيآهن به باالتر سنگ متيرشد ق نيو همچن نيچ يتانگشان بعنوان قطب فوالد يمحل

ابتداي پاييز   ابتداي سـال  98/09/1099
99

ابتداي سـال  
هفته گذشته 1400

%5-%1-%31%84%5853/561654854681090369190/59429/5892252دالر/ تنمس 
%1-%17%47%63%17851799/51580174421882375/52602/5256944دالر/ تنآلومينيوم    

%2-%6%19%57%23122292187924722787284130072948/528دالر/ تنروي
%1%29%32%48%1946/51922/51672/5187319172165/52448/52467/527دالر/ تنسرب  
%0%28%82%104%461491455510/5727880930929/5102دالر/ تنفوالد
%0/6-%11%52%63%417/43441/93424454/5624725696/5692/566دالر/ تنميلگرد

%14/8%43%200%555%156897662513642869311935664092161واحد شاخص بالتيك 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

17%47%63%44%17851799,51580174421882375,52602,52569دالر/ تنآلومینیوم
%1-

  
بحران ايجاد شده طي مدت كوتاهي بعد از شيوع  و ها با كاهش مواجه شد شود با شيوع ويروس كرونا، قيمت كاموديتي همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي

تر از بحران اقتصادي  اي به اقتصاد جهان وارد كرد كه حتي برخي تحليلگران مطرح جهان، عواقب و پيامدهاي ناشي از آن را وخيم ويروس كرونا چنان ضربه
  .ها شد موجب رشد قيمت ه افزايش تقاضاها به سطوح قبلي بازگشت بلك قيمتاما پس از چند ماه نه تنها  .دانستند 2008سال 

 مس

  و  مس دو برابر خواهد شد يتقاضا برا ها، رساختيز تيو تقو ريدپذيتجد يها يبا ادامه توسعه فناور  ،ندهيسه دهه آ يطبيني كرد  پيشBHP Billitonشركت 

، نشده است دايپ ايدر دن يبزرگ رهيتا به امروز، عمال ذخ 2017مس كه برغم انتظار رشد تقاضا، از سال  ديآمار اكتشافات معادن جدبا توجه به  گلدمنساكس
  .داده است شيدالر افزا 15000را به مرز  يسال آت 4 يمس ط متيخود از ق ينيب شيپ

سازمان  . كاالها را تحت فشار قرار دهد متيتواند ق يم متهايدر جهت نظارت بر ق نيبرنامه چ. كند دايادامه پ زين 2022 سال تابازار مس يكسر رود يانتظار م
مس، آلومينيوم و روي را از طريق مزايده عمومي به شركت هاي توليدي  تا كنون طي دو مرحله) تير 14(جوالي  5از ملي ذخاير غذايي و استراتژيك چين 

بهبود اقتصادي پس از همه گيري كرونا، نقدينگي گسترده بدليل در سال جاري ميالدي كه لزات را قيمت فافزايش پكن در تالش است تا .است كردهعرضه 
ها با مديريت انتظارات  يش قيمت كاموديتيهايچينبرايسركوبافزا بخشيازتالش		تواند به نظر تحليلگران اين مي. دهدكاهش ،دادهرخ بازارهاي جهاني و سفته بازي 

 .سوداگران باشد تا اين كه در واقعيت تاثيري بر كمبود عرضه در بازارهاي فيزيكي بگذاردبازار و بازدارندگي 

  آلومينيوم

  از كرونا،  يناش يروان طيبهبود شرا وانتشار كربن كاهشليبه دل نيعرضه چ تيمحدود ،يساز ليباال بخصوص در بخش ساخت و ساز و اتومب يتقاضا
 نيتقاضا و كاهش عرضه از ا شيرقم خورد كه برآورد افزا يهر تن در حال يازا به يدالر2500كانال به  ومينيآلومبازگشت . استومينيآلوم قيمت رشد ليدال

  .كند يم تيرشد نرخ حما

  فوالد

و  يصادرات متيرشد ق ،مرتبط با فوالد يقلم تعرفه گمرك 60 ياتيحذف مشوق مال يبرا يزير داخل و برنامه ديمحدود كردن تول براينيدولت چاقدامات 
  .داشت يآن را در پ يجهان

 %)4به % 13از  زهيسرد و گالوان ورق، 0%به % 13از لگرديورق گرم و م(بر ارزش افزوده به صادركنندگان فوالد را حذف كرد اتيقانون بازپرداخت مال نيدولت چ
حذف  يقلم از محصوالت فوالد 146صادرات  ي بر ارزش افزوده اتياخت مالاساس بازپرد نيبرا.فوالد را به صفر كاهش داد ديتول هيبر واردات مواد اول اتيو مال
ورق سرد و  تصفحا ،يفوالد لگرديورق گرم، مفتول و مشامل يمحصوالت فوالد اين. ديكش يانتظار آن را م 2021كه بازار از اواسط زمستان  ياقدام. شد

 ماتيتصم نيا. يافتبه صفر كاهش  يافتيفوالد خام و فوالد باز ،يجداگانه اعالم شده كه تعرفه واردات آهن اسفنج يا هيدر اعالم نيهمچن هستندزهيگالوان
كه  يفوالد صورت گرفته است آن هم در زمان ديتول هيواردات مواد اول قيو تشو يبه طور واضح با هدف كاهش صادرات محصوالت فوالد ينيچ گذاران استيس
توسط دولت  يديتول يها تياعمال محدود رغم يفوالد خام عل داتيرشد تول نيا. خود رشد كرد يخيسطح تار نيبه دوم ليدر آور نيچ فوالد خام داتيتول
  .خود صورت گرفته است خيتار متيق نيآهن به باالتر سنگ متيرشد ق نيو همچن نيچ يتانگشان بعنوان قطب فوالد يمحل

ابتداي پاييز   ابتداي سـال  98/09/1099
99

ابتداي سـال  
هفته گذشته 1400

%5-%1-%31%84%5853/561654854681090369190/59429/5892252دالر/ تنمس 
%1-%17%47%63%17851799/51580174421882375/52602/5256944دالر/ تنآلومينيوم    

%2-%6%19%57%23122292187924722787284130072948/528دالر/ تنروي
%1%29%32%48%1946/51922/51672/5187319172165/52448/52467/527دالر/ تنسرب  
%0%28%82%104%461491455510/5727880930929/5102دالر/ تنفوالد
%0/6-%11%52%63%417/43441/93424454/5624725696/5692/566دالر/ تنميلگرد

%14/8%43%200%555%156897662513642869311935664092161واحد شاخص بالتيك 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

-2%6%19%57%28%23122292187924722787284130072948,5دالر/ تنروی

  
بحران ايجاد شده طي مدت كوتاهي بعد از شيوع  و ها با كاهش مواجه شد شود با شيوع ويروس كرونا، قيمت كاموديتي همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي

تر از بحران اقتصادي  اي به اقتصاد جهان وارد كرد كه حتي برخي تحليلگران مطرح جهان، عواقب و پيامدهاي ناشي از آن را وخيم ويروس كرونا چنان ضربه
  .ها شد موجب رشد قيمت ه افزايش تقاضاها به سطوح قبلي بازگشت بلك قيمتاما پس از چند ماه نه تنها  .دانستند 2008سال 

 مس

  و  مس دو برابر خواهد شد يتقاضا برا ها، رساختيز تيو تقو ريدپذيتجد يها يبا ادامه توسعه فناور  ،ندهيسه دهه آ يطبيني كرد  پيشBHP Billitonشركت 

، نشده است دايپ ايدر دن يبزرگ رهيتا به امروز، عمال ذخ 2017مس كه برغم انتظار رشد تقاضا، از سال  ديآمار اكتشافات معادن جدبا توجه به  گلدمنساكس
  .داده است شيدالر افزا 15000را به مرز  يسال آت 4 يمس ط متيخود از ق ينيب شيپ

سازمان  . كاالها را تحت فشار قرار دهد متيتواند ق يم متهايدر جهت نظارت بر ق نيبرنامه چ. كند دايادامه پ زين 2022 سال تابازار مس يكسر رود يانتظار م
مس، آلومينيوم و روي را از طريق مزايده عمومي به شركت هاي توليدي  تا كنون طي دو مرحله) تير 14(جوالي  5از ملي ذخاير غذايي و استراتژيك چين 

بهبود اقتصادي پس از همه گيري كرونا، نقدينگي گسترده بدليل در سال جاري ميالدي كه لزات را قيمت فافزايش پكن در تالش است تا .است كردهعرضه 
ها با مديريت انتظارات  يش قيمت كاموديتيهايچينبرايسركوبافزا بخشيازتالش		تواند به نظر تحليلگران اين مي. دهدكاهش ،دادهرخ بازارهاي جهاني و سفته بازي 

 .سوداگران باشد تا اين كه در واقعيت تاثيري بر كمبود عرضه در بازارهاي فيزيكي بگذاردبازار و بازدارندگي 

  آلومينيوم

  از كرونا،  يناش يروان طيبهبود شرا وانتشار كربن كاهشليبه دل نيعرضه چ تيمحدود ،يساز ليباال بخصوص در بخش ساخت و ساز و اتومب يتقاضا
 نيتقاضا و كاهش عرضه از ا شيرقم خورد كه برآورد افزا يهر تن در حال يازا به يدالر2500كانال به  ومينيآلومبازگشت . استومينيآلوم قيمت رشد ليدال

  .كند يم تيرشد نرخ حما

  فوالد

و  يصادرات متيرشد ق ،مرتبط با فوالد يقلم تعرفه گمرك 60 ياتيحذف مشوق مال يبرا يزير داخل و برنامه ديمحدود كردن تول براينيدولت چاقدامات 
  .داشت يآن را در پ يجهان

 %)4به % 13از  زهيسرد و گالوان ورق، 0%به % 13از لگرديورق گرم و م(بر ارزش افزوده به صادركنندگان فوالد را حذف كرد اتيقانون بازپرداخت مال نيدولت چ
حذف  يقلم از محصوالت فوالد 146صادرات  ي بر ارزش افزوده اتياخت مالاساس بازپرد نيبرا.فوالد را به صفر كاهش داد ديتول هيبر واردات مواد اول اتيو مال
ورق سرد و  تصفحا ،يفوالد لگرديورق گرم، مفتول و مشامل يمحصوالت فوالد اين. ديكش يانتظار آن را م 2021كه بازار از اواسط زمستان  ياقدام. شد

 ماتيتصم نيا. يافتبه صفر كاهش  يافتيفوالد خام و فوالد باز ،يجداگانه اعالم شده كه تعرفه واردات آهن اسفنج يا هيدر اعالم نيهمچن هستندزهيگالوان
كه  يفوالد صورت گرفته است آن هم در زمان ديتول هيواردات مواد اول قيو تشو يبه طور واضح با هدف كاهش صادرات محصوالت فوالد ينيچ گذاران استيس
توسط دولت  يديتول يها تياعمال محدود رغم يفوالد خام عل داتيرشد تول نيا. خود رشد كرد يخيسطح تار نيبه دوم ليدر آور نيچ فوالد خام داتيتول
  .خود صورت گرفته است خيتار متيق نيآهن به باالتر سنگ متيرشد ق نيو همچن نيچ يتانگشان بعنوان قطب فوالد يمحل

ابتداي پاييز   ابتداي سـال  98/09/1099
99

ابتداي سـال  
هفته گذشته 1400

%5-%1-%31%84%5853/561654854681090369190/59429/5892252دالر/ تنمس 
%1-%17%47%63%17851799/51580174421882375/52602/5256944دالر/ تنآلومينيوم    

%2-%6%19%57%23122292187924722787284130072948/528دالر/ تنروي
%1%29%32%48%1946/51922/51672/5187319172165/52448/52467/527دالر/ تنسرب  
%0%28%82%104%461491455510/5727880930929/5102دالر/ تنفوالد
%0/6-%11%52%63%417/43441/93424454/5624725696/5692/566دالر/ تنميلگرد

%14/8%43%200%555%156897662513642869311935664092161واحد شاخص بالتيك 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

1%29%32%48%27%1946,51922,51672,5187319172165,52448,52467,5دالر/ تنسرب

  
بحران ايجاد شده طي مدت كوتاهي بعد از شيوع  و ها با كاهش مواجه شد شود با شيوع ويروس كرونا، قيمت كاموديتي همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي

تر از بحران اقتصادي  اي به اقتصاد جهان وارد كرد كه حتي برخي تحليلگران مطرح جهان، عواقب و پيامدهاي ناشي از آن را وخيم ويروس كرونا چنان ضربه
  .ها شد موجب رشد قيمت ه افزايش تقاضاها به سطوح قبلي بازگشت بلك قيمتاما پس از چند ماه نه تنها  .دانستند 2008سال 

 مس

  و  مس دو برابر خواهد شد يتقاضا برا ها، رساختيز تيو تقو ريدپذيتجد يها يبا ادامه توسعه فناور  ،ندهيسه دهه آ يطبيني كرد  پيشBHP Billitonشركت 

، نشده است دايپ ايدر دن يبزرگ رهيتا به امروز، عمال ذخ 2017مس كه برغم انتظار رشد تقاضا، از سال  ديآمار اكتشافات معادن جدبا توجه به  گلدمنساكس
  .داده است شيدالر افزا 15000را به مرز  يسال آت 4 يمس ط متيخود از ق ينيب شيپ

سازمان  . كاالها را تحت فشار قرار دهد متيتواند ق يم متهايدر جهت نظارت بر ق نيبرنامه چ. كند دايادامه پ زين 2022 سال تابازار مس يكسر رود يانتظار م
مس، آلومينيوم و روي را از طريق مزايده عمومي به شركت هاي توليدي  تا كنون طي دو مرحله) تير 14(جوالي  5از ملي ذخاير غذايي و استراتژيك چين 

بهبود اقتصادي پس از همه گيري كرونا، نقدينگي گسترده بدليل در سال جاري ميالدي كه لزات را قيمت فافزايش پكن در تالش است تا .است كردهعرضه 
ها با مديريت انتظارات  يش قيمت كاموديتيهايچينبرايسركوبافزا بخشيازتالش		تواند به نظر تحليلگران اين مي. دهدكاهش ،دادهرخ بازارهاي جهاني و سفته بازي 

 .سوداگران باشد تا اين كه در واقعيت تاثيري بر كمبود عرضه در بازارهاي فيزيكي بگذاردبازار و بازدارندگي 

  آلومينيوم

  از كرونا،  يناش يروان طيبهبود شرا وانتشار كربن كاهشليبه دل نيعرضه چ تيمحدود ،يساز ليباال بخصوص در بخش ساخت و ساز و اتومب يتقاضا
 نيتقاضا و كاهش عرضه از ا شيرقم خورد كه برآورد افزا يهر تن در حال يازا به يدالر2500كانال به  ومينيآلومبازگشت . استومينيآلوم قيمت رشد ليدال

  .كند يم تيرشد نرخ حما

  فوالد

و  يصادرات متيرشد ق ،مرتبط با فوالد يقلم تعرفه گمرك 60 ياتيحذف مشوق مال يبرا يزير داخل و برنامه ديمحدود كردن تول براينيدولت چاقدامات 
  .داشت يآن را در پ يجهان

 %)4به % 13از  زهيسرد و گالوان ورق، 0%به % 13از لگرديورق گرم و م(بر ارزش افزوده به صادركنندگان فوالد را حذف كرد اتيقانون بازپرداخت مال نيدولت چ
حذف  يقلم از محصوالت فوالد 146صادرات  ي بر ارزش افزوده اتياخت مالاساس بازپرد نيبرا.فوالد را به صفر كاهش داد ديتول هيبر واردات مواد اول اتيو مال
ورق سرد و  تصفحا ،يفوالد لگرديورق گرم، مفتول و مشامل يمحصوالت فوالد اين. ديكش يانتظار آن را م 2021كه بازار از اواسط زمستان  ياقدام. شد

 ماتيتصم نيا. يافتبه صفر كاهش  يافتيفوالد خام و فوالد باز ،يجداگانه اعالم شده كه تعرفه واردات آهن اسفنج يا هيدر اعالم نيهمچن هستندزهيگالوان
كه  يفوالد صورت گرفته است آن هم در زمان ديتول هيواردات مواد اول قيو تشو يبه طور واضح با هدف كاهش صادرات محصوالت فوالد ينيچ گذاران استيس
توسط دولت  يديتول يها تياعمال محدود رغم يفوالد خام عل داتيرشد تول نيا. خود رشد كرد يخيسطح تار نيبه دوم ليدر آور نيچ فوالد خام داتيتول
  .خود صورت گرفته است خيتار متيق نيآهن به باالتر سنگ متيرشد ق نيو همچن نيچ يتانگشان بعنوان قطب فوالد يمحل

ابتداي پاييز   ابتداي سـال  98/09/1099
99

ابتداي سـال  
هفته گذشته 1400

%5-%1-%31%84%5853/561654854681090369190/59429/5892252دالر/ تنمس 
%1-%17%47%63%17851799/51580174421882375/52602/5256944دالر/ تنآلومينيوم    

%2-%6%19%57%23122292187924722787284130072948/528دالر/ تنروي
%1%29%32%48%1946/51922/51672/5187319172165/52448/52467/527دالر/ تنسرب  
%0%28%82%104%461491455510/5727880930929/5102دالر/ تنفوالد
%0/6-%11%52%63%417/43441/93424454/5624725696/5692/566دالر/ تنميلگرد

%14/8%43%200%555%156897662513642869311935664092161واحد شاخص بالتيك 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

0%28%82%104%102%461491455510,5727880930929,5دالر/ تنفوالد

  
بحران ايجاد شده طي مدت كوتاهي بعد از شيوع  و ها با كاهش مواجه شد شود با شيوع ويروس كرونا، قيمت كاموديتي همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي

تر از بحران اقتصادي  اي به اقتصاد جهان وارد كرد كه حتي برخي تحليلگران مطرح جهان، عواقب و پيامدهاي ناشي از آن را وخيم ويروس كرونا چنان ضربه
  .ها شد موجب رشد قيمت ه افزايش تقاضاها به سطوح قبلي بازگشت بلك قيمتاما پس از چند ماه نه تنها  .دانستند 2008سال 

 مس

  و  مس دو برابر خواهد شد يتقاضا برا ها، رساختيز تيو تقو ريدپذيتجد يها يبا ادامه توسعه فناور  ،ندهيسه دهه آ يطبيني كرد  پيشBHP Billitonشركت 

، نشده است دايپ ايدر دن يبزرگ رهيتا به امروز، عمال ذخ 2017مس كه برغم انتظار رشد تقاضا، از سال  ديآمار اكتشافات معادن جدبا توجه به  گلدمنساكس
  .داده است شيدالر افزا 15000را به مرز  يسال آت 4 يمس ط متيخود از ق ينيب شيپ

سازمان  . كاالها را تحت فشار قرار دهد متيتواند ق يم متهايدر جهت نظارت بر ق نيبرنامه چ. كند دايادامه پ زين 2022 سال تابازار مس يكسر رود يانتظار م
مس، آلومينيوم و روي را از طريق مزايده عمومي به شركت هاي توليدي  تا كنون طي دو مرحله) تير 14(جوالي  5از ملي ذخاير غذايي و استراتژيك چين 

بهبود اقتصادي پس از همه گيري كرونا، نقدينگي گسترده بدليل در سال جاري ميالدي كه لزات را قيمت فافزايش پكن در تالش است تا .است كردهعرضه 
ها با مديريت انتظارات  يش قيمت كاموديتيهايچينبرايسركوبافزا بخشيازتالش		تواند به نظر تحليلگران اين مي. دهدكاهش ،دادهرخ بازارهاي جهاني و سفته بازي 

 .سوداگران باشد تا اين كه در واقعيت تاثيري بر كمبود عرضه در بازارهاي فيزيكي بگذاردبازار و بازدارندگي 

  آلومينيوم

  از كرونا،  يناش يروان طيبهبود شرا وانتشار كربن كاهشليبه دل نيعرضه چ تيمحدود ،يساز ليباال بخصوص در بخش ساخت و ساز و اتومب يتقاضا
 نيتقاضا و كاهش عرضه از ا شيرقم خورد كه برآورد افزا يهر تن در حال يازا به يدالر2500كانال به  ومينيآلومبازگشت . استومينيآلوم قيمت رشد ليدال

  .كند يم تيرشد نرخ حما

  فوالد

و  يصادرات متيرشد ق ،مرتبط با فوالد يقلم تعرفه گمرك 60 ياتيحذف مشوق مال يبرا يزير داخل و برنامه ديمحدود كردن تول براينيدولت چاقدامات 
  .داشت يآن را در پ يجهان

 %)4به % 13از  زهيسرد و گالوان ورق، 0%به % 13از لگرديورق گرم و م(بر ارزش افزوده به صادركنندگان فوالد را حذف كرد اتيقانون بازپرداخت مال نيدولت چ
حذف  يقلم از محصوالت فوالد 146صادرات  ي بر ارزش افزوده اتياخت مالاساس بازپرد نيبرا.فوالد را به صفر كاهش داد ديتول هيبر واردات مواد اول اتيو مال
ورق سرد و  تصفحا ،يفوالد لگرديورق گرم، مفتول و مشامل يمحصوالت فوالد اين. ديكش يانتظار آن را م 2021كه بازار از اواسط زمستان  ياقدام. شد

 ماتيتصم نيا. يافتبه صفر كاهش  يافتيفوالد خام و فوالد باز ،يجداگانه اعالم شده كه تعرفه واردات آهن اسفنج يا هيدر اعالم نيهمچن هستندزهيگالوان
كه  يفوالد صورت گرفته است آن هم در زمان ديتول هيواردات مواد اول قيو تشو يبه طور واضح با هدف كاهش صادرات محصوالت فوالد ينيچ گذاران استيس
توسط دولت  يديتول يها تياعمال محدود رغم يفوالد خام عل داتيرشد تول نيا. خود رشد كرد يخيسطح تار نيبه دوم ليدر آور نيچ فوالد خام داتيتول
  .خود صورت گرفته است خيتار متيق نيآهن به باالتر سنگ متيرشد ق نيو همچن نيچ يتانگشان بعنوان قطب فوالد يمحل

ابتداي پاييز   ابتداي سـال  98/09/1099
99

ابتداي سـال  
هفته گذشته 1400

%5-%1-%31%84%5853/561654854681090369190/59429/5892252دالر/ تنمس 
%1-%17%47%63%17851799/51580174421882375/52602/5256944دالر/ تنآلومينيوم    

%2-%6%19%57%23122292187924722787284130072948/528دالر/ تنروي
%1%29%32%48%1946/51922/51672/5187319172165/52448/52467/527دالر/ تنسرب  
%0%28%82%104%461491455510/5727880930929/5102دالر/ تنفوالد
%0/6-%11%52%63%417/43441/93424454/5624725696/5692/566دالر/ تنميلگرد

%14/8%43%200%555%156897662513642869311935664092161واحد شاخص بالتيك 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

-0,6%11%52%63%66%417,43441,93424454,5624725696,5692,5دالر/ تنمیلگرد

  
بحران ايجاد شده طي مدت كوتاهي بعد از شيوع  و ها با كاهش مواجه شد شود با شيوع ويروس كرونا، قيمت كاموديتي همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي

تر از بحران اقتصادي  اي به اقتصاد جهان وارد كرد كه حتي برخي تحليلگران مطرح جهان، عواقب و پيامدهاي ناشي از آن را وخيم ويروس كرونا چنان ضربه
  .ها شد موجب رشد قيمت ه افزايش تقاضاها به سطوح قبلي بازگشت بلك قيمتاما پس از چند ماه نه تنها  .دانستند 2008سال 

 مس

  و  مس دو برابر خواهد شد يتقاضا برا ها، رساختيز تيو تقو ريدپذيتجد يها يبا ادامه توسعه فناور  ،ندهيسه دهه آ يطبيني كرد  پيشBHP Billitonشركت 

، نشده است دايپ ايدر دن يبزرگ رهيتا به امروز، عمال ذخ 2017مس كه برغم انتظار رشد تقاضا، از سال  ديآمار اكتشافات معادن جدبا توجه به  گلدمنساكس
  .داده است شيدالر افزا 15000را به مرز  يسال آت 4 يمس ط متيخود از ق ينيب شيپ

سازمان  . كاالها را تحت فشار قرار دهد متيتواند ق يم متهايدر جهت نظارت بر ق نيبرنامه چ. كند دايادامه پ زين 2022 سال تابازار مس يكسر رود يانتظار م
مس، آلومينيوم و روي را از طريق مزايده عمومي به شركت هاي توليدي  تا كنون طي دو مرحله) تير 14(جوالي  5از ملي ذخاير غذايي و استراتژيك چين 

بهبود اقتصادي پس از همه گيري كرونا، نقدينگي گسترده بدليل در سال جاري ميالدي كه لزات را قيمت فافزايش پكن در تالش است تا .است كردهعرضه 
ها با مديريت انتظارات  يش قيمت كاموديتيهايچينبرايسركوبافزا بخشيازتالش		تواند به نظر تحليلگران اين مي. دهدكاهش ،دادهرخ بازارهاي جهاني و سفته بازي 

 .سوداگران باشد تا اين كه در واقعيت تاثيري بر كمبود عرضه در بازارهاي فيزيكي بگذاردبازار و بازدارندگي 

  آلومينيوم

  از كرونا،  يناش يروان طيبهبود شرا وانتشار كربن كاهشليبه دل نيعرضه چ تيمحدود ،يساز ليباال بخصوص در بخش ساخت و ساز و اتومب يتقاضا
 نيتقاضا و كاهش عرضه از ا شيرقم خورد كه برآورد افزا يهر تن در حال يازا به يدالر2500كانال به  ومينيآلومبازگشت . استومينيآلوم قيمت رشد ليدال

  .كند يم تيرشد نرخ حما

  فوالد

و  يصادرات متيرشد ق ،مرتبط با فوالد يقلم تعرفه گمرك 60 ياتيحذف مشوق مال يبرا يزير داخل و برنامه ديمحدود كردن تول براينيدولت چاقدامات 
  .داشت يآن را در پ يجهان

 %)4به % 13از  زهيسرد و گالوان ورق، 0%به % 13از لگرديورق گرم و م(بر ارزش افزوده به صادركنندگان فوالد را حذف كرد اتيقانون بازپرداخت مال نيدولت چ
حذف  يقلم از محصوالت فوالد 146صادرات  ي بر ارزش افزوده اتياخت مالاساس بازپرد نيبرا.فوالد را به صفر كاهش داد ديتول هيبر واردات مواد اول اتيو مال
ورق سرد و  تصفحا ،يفوالد لگرديورق گرم، مفتول و مشامل يمحصوالت فوالد اين. ديكش يانتظار آن را م 2021كه بازار از اواسط زمستان  ياقدام. شد

 ماتيتصم نيا. يافتبه صفر كاهش  يافتيفوالد خام و فوالد باز ،يجداگانه اعالم شده كه تعرفه واردات آهن اسفنج يا هيدر اعالم نيهمچن هستندزهيگالوان
كه  يفوالد صورت گرفته است آن هم در زمان ديتول هيواردات مواد اول قيو تشو يبه طور واضح با هدف كاهش صادرات محصوالت فوالد ينيچ گذاران استيس
توسط دولت  يديتول يها تياعمال محدود رغم يفوالد خام عل داتيرشد تول نيا. خود رشد كرد يخيسطح تار نيبه دوم ليدر آور نيچ فوالد خام داتيتول
  .خود صورت گرفته است خيتار متيق نيآهن به باالتر سنگ متيرشد ق نيو همچن نيچ يتانگشان بعنوان قطب فوالد يمحل

ابتداي پاييز   ابتداي سـال  98/09/1099
99

ابتداي سـال  
هفته گذشته 1400

%5-%1-%31%84%5853/561654854681090369190/59429/5892252دالر/ تنمس 
%1-%17%47%63%17851799/51580174421882375/52602/5256944دالر/ تنآلومينيوم    

%2-%6%19%57%23122292187924722787284130072948/528دالر/ تنروي
%1%29%32%48%1946/51922/51672/5187319172165/52448/52467/527دالر/ تنسرب  
%0%28%82%104%461491455510/5727880930929/5102دالر/ تنفوالد
%0/6-%11%52%63%417/43441/93424454/5624725696/5692/566دالر/ تنميلگرد

%14/8%43%200%555%156897662513642869311935664092161واحد شاخص بالتيك 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

  14,8%43%200%555%161%156897662513642869311935664092شاخص بالتیک
بحران ايجاد شده طي مدت كوتاهي بعد از شيوع  و ها با كاهش مواجه شد شود با شيوع ويروس كرونا، قيمت كاموديتي همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي

تر از بحران اقتصادي  اي به اقتصاد جهان وارد كرد كه حتي برخي تحليلگران مطرح جهان، عواقب و پيامدهاي ناشي از آن را وخيم ويروس كرونا چنان ضربه
  .ها شد موجب رشد قيمت ه افزايش تقاضاها به سطوح قبلي بازگشت بلك قيمتاما پس از چند ماه نه تنها  .دانستند 2008سال 

 مس

  و  مس دو برابر خواهد شد يتقاضا برا ها، رساختيز تيو تقو ريدپذيتجد يها يبا ادامه توسعه فناور  ،ندهيسه دهه آ يطبيني كرد  پيشBHP Billitonشركت 

، نشده است دايپ ايدر دن يبزرگ رهيتا به امروز، عمال ذخ 2017مس كه برغم انتظار رشد تقاضا، از سال  ديآمار اكتشافات معادن جدبا توجه به  گلدمنساكس
  .داده است شيدالر افزا 15000را به مرز  يسال آت 4 يمس ط متيخود از ق ينيب شيپ

سازمان  . كاالها را تحت فشار قرار دهد متيتواند ق يم متهايدر جهت نظارت بر ق نيبرنامه چ. كند دايادامه پ زين 2022 سال تابازار مس يكسر رود يانتظار م
مس، آلومينيوم و روي را از طريق مزايده عمومي به شركت هاي توليدي  تا كنون طي دو مرحله) تير 14(جوالي  5از ملي ذخاير غذايي و استراتژيك چين 

بهبود اقتصادي پس از همه گيري كرونا، نقدينگي گسترده بدليل در سال جاري ميالدي كه لزات را قيمت فافزايش پكن در تالش است تا .است كردهعرضه 
ها با مديريت انتظارات  يش قيمت كاموديتيهايچينبرايسركوبافزا بخشيازتالش		تواند به نظر تحليلگران اين مي. دهدكاهش ،دادهرخ بازارهاي جهاني و سفته بازي 

 .سوداگران باشد تا اين كه در واقعيت تاثيري بر كمبود عرضه در بازارهاي فيزيكي بگذاردبازار و بازدارندگي 

  آلومينيوم

  از كرونا،  يناش يروان طيبهبود شرا وانتشار كربن كاهشليبه دل نيعرضه چ تيمحدود ،يساز ليباال بخصوص در بخش ساخت و ساز و اتومب يتقاضا
 نيتقاضا و كاهش عرضه از ا شيرقم خورد كه برآورد افزا يهر تن در حال يازا به يدالر2500كانال به  ومينيآلومبازگشت . استومينيآلوم قيمت رشد ليدال

  .كند يم تيرشد نرخ حما

  فوالد

و  يصادرات متيرشد ق ،مرتبط با فوالد يقلم تعرفه گمرك 60 ياتيحذف مشوق مال يبرا يزير داخل و برنامه ديمحدود كردن تول براينيدولت چاقدامات 
  .داشت يآن را در پ يجهان

 %)4به % 13از  زهيسرد و گالوان ورق، 0%به % 13از لگرديورق گرم و م(بر ارزش افزوده به صادركنندگان فوالد را حذف كرد اتيقانون بازپرداخت مال نيدولت چ
حذف  يقلم از محصوالت فوالد 146صادرات  ي بر ارزش افزوده اتياخت مالاساس بازپرد نيبرا.فوالد را به صفر كاهش داد ديتول هيبر واردات مواد اول اتيو مال
ورق سرد و  تصفحا ،يفوالد لگرديورق گرم، مفتول و مشامل يمحصوالت فوالد اين. ديكش يانتظار آن را م 2021كه بازار از اواسط زمستان  ياقدام. شد

 ماتيتصم نيا. يافتبه صفر كاهش  يافتيفوالد خام و فوالد باز ،يجداگانه اعالم شده كه تعرفه واردات آهن اسفنج يا هيدر اعالم نيهمچن هستندزهيگالوان
كه  يفوالد صورت گرفته است آن هم در زمان ديتول هيواردات مواد اول قيو تشو يبه طور واضح با هدف كاهش صادرات محصوالت فوالد ينيچ گذاران استيس
توسط دولت  يديتول يها تياعمال محدود رغم يفوالد خام عل داتيرشد تول نيا. خود رشد كرد يخيسطح تار نيبه دوم ليدر آور نيچ فوالد خام داتيتول
  .خود صورت گرفته است خيتار متيق نيآهن به باالتر سنگ متيرشد ق نيو همچن نيچ يتانگشان بعنوان قطب فوالد يمحل

ابتداي پاييز   ابتداي سـال  98/09/1099
99

ابتداي سـال  
هفته گذشته 1400

%5-%1-%31%84%5853/561654854681090369190/59429/5892252دالر/ تنمس 
%1-%17%47%63%17851799/51580174421882375/52602/5256944دالر/ تنآلومينيوم    

%2-%6%19%57%23122292187924722787284130072948/528دالر/ تنروي
%1%29%32%48%1946/51922/51672/5187319172165/52448/52467/527دالر/ تنسرب  
%0%28%82%104%461491455510/5727880930929/5102دالر/ تنفوالد
%0/6-%11%52%63%417/43441/93424454/5624725696/5692/566دالر/ تنميلگرد

%14/8%43%200%555%156897662513642869311935664092161واحد شاخص بالتيك 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

-7,7%1%56%125%4%62,43662941,764,5374,0570,5965,18دالر/ بشکهنفت خام برنت

 كيمتر 13.97ديتول تيكاهش ظرف. وضع كرد يديجد رانهيسختگ يها ، برنامه2025تا  2021يسالها يها ط ندهيبه هدف كاهش آال دنيرس يبرا نيدولت چ
در  گذغال سن يكاهش تقاضاو تن درسال كيمتر 2.95كك تا  تيكاهش ظرف،مذكور يسالها يتن در سال فوالد ط كيمتر 18.76تن در سال سنگ آهن و 

  .ها است از جمله اين برنامه تن درسال كيمتر 12.0زانيكشور به م

. فوالدبودند رهيبر محصوالت چرخه زنج هيروس يفعاالن بازار نگران اعالم عوارض صادرات رايز شدروبرو  متيق شيسنگ آهن با افزا يمعامالت آتاز طرف ديگر 
كه نهاد  نيچ تتوسعه و اصالحا يمل ونيسيكم. سنگ آهن آغاز كرده است متيق ديدرباره رشد شد قيتحق يبرا يا ها برنامه متيپكن با هدف كاستن از ق

 نهيزم نيكه در ا يكند و كسان يرا آغاز م يقاتيدر بازار سنگ آهن تحق ياعالم كرد درباره سفته باز هيانيب كيكشور است در  نيا ياقتصاد يزير برنامه يعال
 نيا يجهان ديدرصد كل تول 70مصرف كننده سنگ آهن جهان است و  نيتر بزرگ نيچ.مجازات خواهند شد يانجام داده باشند به سخت يرقانونياقدامات غ

  .كند يماده خام را مصرف م

و  ابديشيكاال به شدت افزا ديتول نهيمواد سبب شده هز نيا متيرشد ق. مواد خام برداشته است متيكاستن از ق يبرا نياست كه دولت چ يقدم نيتازه تر نيا
 . برسد 2008سال  ياز بحران مال زانيم نيبه باالتر

  شاخص بالتيك

اي خشك از مواد خام  هاي فله معياري براي ارزيابي قيمت حمل و نقل دريايي محموله (Baltic Dry Index or BDI) شاخص حمل و نقل دريايي بالتيك
  .توسط بورس بالتيك مستقر در لندن ايجاد شد 1985اين شاخص در سال . سنگ، سيمان و غالت است مانند سنگ آهن، زغال

بدين صورت كه حمل و . شود گران حمل و نقل دريايي بورس بالتيك ارزيابي مي شاخص حمل و نقل دريايي بالتيك به صورت روزانه توسط گروهي از معامله
هاي زير  شاخص يك شاخص تركيبي است كه شامل زيرشاخصن اي. شود ها محاسبه مي گيرد سپس ميانگين قيمت مسير دريايي مد نظر قرار مي 23نقل در 

  :شود مي
   (BCI)هاي كيپ سايز شاخص كشتي(1)

  (BPI)هاي پاناماكس شاخص كشتي(2)

  (BSI)هاي سوپرا ماكس شاخص كشتي(3)

  (BHI)هاي هندي سايز شاخص كشتي(4)

هاي فله،  ها و محموله به دليل افزايش تقاضاي كاموديتي. كنند بيان مي هاي گفته شده قيمت حمل و نقل كشتي هاي باربري با ظرفيت هاي مختلف را شاخص
همچنان  كيبالت ييايشاخص حمل درو  است ينريحمل و نقل كانت متيبوده و عامل تداوم رشد ق يهمچنان صعود ييايحمل و نقل در يتقاضا برا
  . گذارد يبر جا م يديجد يركوردها

  
  

  نفت خام برنت

ابتداي سـال  98/09/1099
ابتداي پاييز   

99
ابتداي سـال  

هفته گذشته 1400

شكه  نفت خام برنت   %7/7-%1%56%125%62/43662941/764/5374/0570/5965/184دالر/ ب
%0%50%109%130%2/492/031/6751/842/563/283/8613/8555دالر/ MMBTUگاز طبيعي

%1/2-%18%69%80%220235/4246/5262376452448443101دالر/ تناوره
%0%5%56%64%212153/3191/6200/9298300313/5313/948دالر/ تنمتانول 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

0%50%109%130%55%2,492,031,6751,842,563,283,8613,85دالر/ MMBTUگاز طبیعی

 كيمتر 13.97ديتول تيكاهش ظرف. وضع كرد يديجد رانهيسختگ يها ، برنامه2025تا  2021يسالها يها ط ندهيبه هدف كاهش آال دنيرس يبرا نيدولت چ
در  گذغال سن يكاهش تقاضاو تن درسال كيمتر 2.95كك تا  تيكاهش ظرف،مذكور يسالها يتن در سال فوالد ط كيمتر 18.76تن در سال سنگ آهن و 

  .ها است از جمله اين برنامه تن درسال كيمتر 12.0زانيكشور به م

. فوالدبودند رهيبر محصوالت چرخه زنج هيروس يفعاالن بازار نگران اعالم عوارض صادرات رايز شدروبرو  متيق شيسنگ آهن با افزا يمعامالت آتاز طرف ديگر 
كه نهاد  نيچ تتوسعه و اصالحا يمل ونيسيكم. سنگ آهن آغاز كرده است متيق ديدرباره رشد شد قيتحق يبرا يا ها برنامه متيپكن با هدف كاستن از ق

 نهيزم نيكه در ا يكند و كسان يرا آغاز م يقاتيدر بازار سنگ آهن تحق ياعالم كرد درباره سفته باز هيانيب كيكشور است در  نيا ياقتصاد يزير برنامه يعال
 نيا يجهان ديدرصد كل تول 70مصرف كننده سنگ آهن جهان است و  نيتر بزرگ نيچ.مجازات خواهند شد يانجام داده باشند به سخت يرقانونياقدامات غ

  .كند يماده خام را مصرف م

و  ابديشيكاال به شدت افزا ديتول نهيمواد سبب شده هز نيا متيرشد ق. مواد خام برداشته است متيكاستن از ق يبرا نياست كه دولت چ يقدم نيتازه تر نيا
 . برسد 2008سال  ياز بحران مال زانيم نيبه باالتر

  شاخص بالتيك

اي خشك از مواد خام  هاي فله معياري براي ارزيابي قيمت حمل و نقل دريايي محموله (Baltic Dry Index or BDI) شاخص حمل و نقل دريايي بالتيك
  .توسط بورس بالتيك مستقر در لندن ايجاد شد 1985اين شاخص در سال . سنگ، سيمان و غالت است مانند سنگ آهن، زغال

بدين صورت كه حمل و . شود گران حمل و نقل دريايي بورس بالتيك ارزيابي مي شاخص حمل و نقل دريايي بالتيك به صورت روزانه توسط گروهي از معامله
هاي زير  شاخص يك شاخص تركيبي است كه شامل زيرشاخصن اي. شود ها محاسبه مي گيرد سپس ميانگين قيمت مسير دريايي مد نظر قرار مي 23نقل در 

  :شود مي
   (BCI)هاي كيپ سايز شاخص كشتي(1)

  (BPI)هاي پاناماكس شاخص كشتي(2)

  (BSI)هاي سوپرا ماكس شاخص كشتي(3)

  (BHI)هاي هندي سايز شاخص كشتي(4)

هاي فله،  ها و محموله به دليل افزايش تقاضاي كاموديتي. كنند بيان مي هاي گفته شده قيمت حمل و نقل كشتي هاي باربري با ظرفيت هاي مختلف را شاخص
همچنان  كيبالت ييايشاخص حمل درو  است ينريحمل و نقل كانت متيبوده و عامل تداوم رشد ق يهمچنان صعود ييايحمل و نقل در يتقاضا برا
  . گذارد يبر جا م يديجد يركوردها

  
  

  نفت خام برنت

ابتداي سـال  98/09/1099
ابتداي پاييز   

99
ابتداي سـال  

هفته گذشته 1400

شكه  نفت خام برنت   %7/7-%1%56%125%62/43662941/764/5374/0570/5965/184دالر/ ب
%0%50%109%130%2/492/031/6751/842/563/283/8613/8555دالر/ MMBTUگاز طبيعي

%1/2-%18%69%80%220235/4246/5262376452448443101دالر/ تناوره
%0%5%56%64%212153/3191/6200/9298300313/5313/948دالر/ تنمتانول 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

-1,2%18%69%80%101%220235,4246,5262376452448443دالر/ تناوره

 كيمتر 13.97ديتول تيكاهش ظرف. وضع كرد يديجد رانهيسختگ يها ، برنامه2025تا  2021يسالها يها ط ندهيبه هدف كاهش آال دنيرس يبرا نيدولت چ
در  گذغال سن يكاهش تقاضاو تن درسال كيمتر 2.95كك تا  تيكاهش ظرف،مذكور يسالها يتن در سال فوالد ط كيمتر 18.76تن در سال سنگ آهن و 

  .ها است از جمله اين برنامه تن درسال كيمتر 12.0زانيكشور به م

. فوالدبودند رهيبر محصوالت چرخه زنج هيروس يفعاالن بازار نگران اعالم عوارض صادرات رايز شدروبرو  متيق شيسنگ آهن با افزا يمعامالت آتاز طرف ديگر 
كه نهاد  نيچ تتوسعه و اصالحا يمل ونيسيكم. سنگ آهن آغاز كرده است متيق ديدرباره رشد شد قيتحق يبرا يا ها برنامه متيپكن با هدف كاستن از ق

 نهيزم نيكه در ا يكند و كسان يرا آغاز م يقاتيدر بازار سنگ آهن تحق ياعالم كرد درباره سفته باز هيانيب كيكشور است در  نيا ياقتصاد يزير برنامه يعال
 نيا يجهان ديدرصد كل تول 70مصرف كننده سنگ آهن جهان است و  نيتر بزرگ نيچ.مجازات خواهند شد يانجام داده باشند به سخت يرقانونياقدامات غ

  .كند يماده خام را مصرف م

و  ابديشيكاال به شدت افزا ديتول نهيمواد سبب شده هز نيا متيرشد ق. مواد خام برداشته است متيكاستن از ق يبرا نياست كه دولت چ يقدم نيتازه تر نيا
 . برسد 2008سال  ياز بحران مال زانيم نيبه باالتر

  شاخص بالتيك

اي خشك از مواد خام  هاي فله معياري براي ارزيابي قيمت حمل و نقل دريايي محموله (Baltic Dry Index or BDI) شاخص حمل و نقل دريايي بالتيك
  .توسط بورس بالتيك مستقر در لندن ايجاد شد 1985اين شاخص در سال . سنگ، سيمان و غالت است مانند سنگ آهن، زغال

بدين صورت كه حمل و . شود گران حمل و نقل دريايي بورس بالتيك ارزيابي مي شاخص حمل و نقل دريايي بالتيك به صورت روزانه توسط گروهي از معامله
هاي زير  شاخص يك شاخص تركيبي است كه شامل زيرشاخصن اي. شود ها محاسبه مي گيرد سپس ميانگين قيمت مسير دريايي مد نظر قرار مي 23نقل در 

  :شود مي
   (BCI)هاي كيپ سايز شاخص كشتي(1)

  (BPI)هاي پاناماكس شاخص كشتي(2)

  (BSI)هاي سوپرا ماكس شاخص كشتي(3)

  (BHI)هاي هندي سايز شاخص كشتي(4)

هاي فله،  ها و محموله به دليل افزايش تقاضاي كاموديتي. كنند بيان مي هاي گفته شده قيمت حمل و نقل كشتي هاي باربري با ظرفيت هاي مختلف را شاخص
همچنان  كيبالت ييايشاخص حمل درو  است ينريحمل و نقل كانت متيبوده و عامل تداوم رشد ق يهمچنان صعود ييايحمل و نقل در يتقاضا برا
  . گذارد يبر جا م يديجد يركوردها

  
  

  نفت خام برنت

ابتداي سـال  98/09/1099
ابتداي پاييز   

99
ابتداي سـال  

هفته گذشته 1400

شكه  نفت خام برنت   %7/7-%1%56%125%62/43662941/764/5374/0570/5965/184دالر/ ب
%0%50%109%130%2/492/031/6751/842/563/283/8613/8555دالر/ MMBTUگاز طبيعي

%1/2-%18%69%80%220235/4246/5262376452448443101دالر/ تناوره
%0%5%56%64%212153/3191/6200/9298300313/5313/948دالر/ تنمتانول 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

0%5%56%64%48%212153,3191,6200,9298300313,5313,9دالر/ تنمتانول

 كيمتر 13.97ديتول تيكاهش ظرف. وضع كرد يديجد رانهيسختگ يها ، برنامه2025تا  2021يسالها يها ط ندهيبه هدف كاهش آال دنيرس يبرا نيدولت چ
در  گذغال سن يكاهش تقاضاو تن درسال كيمتر 2.95كك تا  تيكاهش ظرف،مذكور يسالها يتن در سال فوالد ط كيمتر 18.76تن در سال سنگ آهن و 

  .ها است از جمله اين برنامه تن درسال كيمتر 12.0زانيكشور به م

. فوالدبودند رهيبر محصوالت چرخه زنج هيروس يفعاالن بازار نگران اعالم عوارض صادرات رايز شدروبرو  متيق شيسنگ آهن با افزا يمعامالت آتاز طرف ديگر 
كه نهاد  نيچ تتوسعه و اصالحا يمل ونيسيكم. سنگ آهن آغاز كرده است متيق ديدرباره رشد شد قيتحق يبرا يا ها برنامه متيپكن با هدف كاستن از ق

 نهيزم نيكه در ا يكند و كسان يرا آغاز م يقاتيدر بازار سنگ آهن تحق ياعالم كرد درباره سفته باز هيانيب كيكشور است در  نيا ياقتصاد يزير برنامه يعال
 نيا يجهان ديدرصد كل تول 70مصرف كننده سنگ آهن جهان است و  نيتر بزرگ نيچ.مجازات خواهند شد يانجام داده باشند به سخت يرقانونياقدامات غ

  .كند يماده خام را مصرف م

و  ابديشيكاال به شدت افزا ديتول نهيمواد سبب شده هز نيا متيرشد ق. مواد خام برداشته است متيكاستن از ق يبرا نياست كه دولت چ يقدم نيتازه تر نيا
 . برسد 2008سال  ياز بحران مال زانيم نيبه باالتر

  شاخص بالتيك

اي خشك از مواد خام  هاي فله معياري براي ارزيابي قيمت حمل و نقل دريايي محموله (Baltic Dry Index or BDI) شاخص حمل و نقل دريايي بالتيك
  .توسط بورس بالتيك مستقر در لندن ايجاد شد 1985اين شاخص در سال . سنگ، سيمان و غالت است مانند سنگ آهن، زغال

بدين صورت كه حمل و . شود گران حمل و نقل دريايي بورس بالتيك ارزيابي مي شاخص حمل و نقل دريايي بالتيك به صورت روزانه توسط گروهي از معامله
هاي زير  شاخص يك شاخص تركيبي است كه شامل زيرشاخصن اي. شود ها محاسبه مي گيرد سپس ميانگين قيمت مسير دريايي مد نظر قرار مي 23نقل در 

  :شود مي
   (BCI)هاي كيپ سايز شاخص كشتي(1)

  (BPI)هاي پاناماكس شاخص كشتي(2)

  (BSI)هاي سوپرا ماكس شاخص كشتي(3)

  (BHI)هاي هندي سايز شاخص كشتي(4)

هاي فله،  ها و محموله به دليل افزايش تقاضاي كاموديتي. كنند بيان مي هاي گفته شده قيمت حمل و نقل كشتي هاي باربري با ظرفيت هاي مختلف را شاخص
همچنان  كيبالت ييايشاخص حمل درو  است ينريحمل و نقل كانت متيبوده و عامل تداوم رشد ق يهمچنان صعود ييايحمل و نقل در يتقاضا برا
  . گذارد يبر جا م يديجد يركوردها

  
  

  نفت خام برنت

ابتداي سـال  98/09/1099
ابتداي پاييز   

99
ابتداي سـال  

هفته گذشته 1400

شكه  نفت خام برنت   %7/7-%1%56%125%62/43662941/764/5374/0570/5965/184دالر/ ب
%0%50%109%130%2/492/031/6751/842/563/283/8613/8555دالر/ MMBTUگاز طبيعي

%1/2-%18%69%80%220235/4246/5262376452448443101دالر/ تناوره
%0%5%56%64%212153/3191/6200/9298300313/5313/948دالر/ تنمتانول 

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

0,3%2%-6%19%22%1463,81521,91498,71901,817431777,91776,51782,4دالر/ اونسطال

 .، تقاضاي نفت و در نتيجه قيمت آن كاهش يافتدر مخازن ينفت يها شدن فرآورده انباركاهش مصرف سوخت و هاي گسترده،  به دنبال شيوع كرونا و تعطيلي
، يانرژ يالملل نيآژانس ب. باشد يم شينفت در حال افزا متيجهان ق يشدگان در كشورها نهيتعداد واكس شيهمزمان با افزا يجهان يبهبود چشم انداز تقاضا با
نفت به باالتر از سطح قبل از كرونا داشته و با روند  يجهان يتقاضا شيرا منتشر كرد كه نشان از افزا 2022بازار نفت در سال  تيخود از وضع ينيب شيپ نياول
  .خواهد بود يكسر ندهيعرضه، بازار شاهد روند فزا يفعل

كه اوپك پالس عرضه خود را محدود كرده و  ابدي يبهبود م ياز آنجا كه تقاضا در حال. داد شينفت را افزا متيگرفتن رشد تقاضا از عرضه، ق يشيپ يانتظار برا
 نيهمچن لگران،يگفته تحل به.نفت خام است متياز ق تيحما يعامل اصل ت،يبا محدود يانتظارات مواجه شدن بازار جهان افته،يكاهش  كايآمر ريذخا نيهمچن
  .كرد يبانينفت را پشت متيق شيداد، افزا شيرا افزا يانرژ يانداز تقاضا به چشم ينيب متحده كه خوش االتيا يرساختيز حهيال بيتصو

  گاز طبيعي

 نيمخازن گاز ا يباعث كاهش موجود عيو صنا ها روگاهين ياز سو ضاهمزمان با رشد تقا كايآمر LNGصادرات  شيو افزا يعيگاز طب يجهان يتداوم رشد تقاضا
 يپر كردن مخازن خال يبرا ليگاز ش يگاز را لغو كرده بودند، متقاض يكه سال گذشته محموله ها يخارج دارانيخر.گاز است متيكشور شده و عامل رشد ق

را كاهش داده و  كايدر غرب آمر يبرق آب ديتول ،يخشكسال.است افتهيشيافزا يديخط لوله جد ستميس شيبا گشا كيمكز يتقاضا از سو همچنين شده هستند
  .است افتهيشيمنازل و ادارات افزا شيسرما نيتام ياستفاده از گاز برا جهيدر نت

از برآورد  شتريدرصد ب12تا  9 اين ميزان ابد،يشيافزا يمترمكعب در سال جار ارديليم 360تا  ارديليم 350به  نيگاز چ يكند كه تقاضا يم ينيب شيپ نوپكيس
  .استيو صنعت يگاز يبخشها ياز تقاضا يرشد ناش نيا است 2020شركت در سال  نيمصرف ا

  اوره 

 يدر حال حاضر به ثبات نسبپس از رشدي سريع اوره  يازار جهانب .اوره شده است متيق تيكاهش واردات هندباعث تقو رغم يذغال سنگ عل متيق شيافزا
به وضع  ميتصم نيدولت چ. باشد مي) تن ونيليم كيحدود (هندوستان ازين تيها متوقف شده است و در انتظار روشن شدن  وضع متيق شيو افزا دهيرس
 ينيب شيپ دكنندگانيتول يبرخ. ها گردد متيق مجدد شيافزاها در بازار و  ينيتواند منجر به كاهش صادرات چ يموضوع م نيا. بر صادرات اوره دارد اتيمال
  .درصد باشد 30 مالياتنيا ميزان كنند يم

  متانول

متانول  نگيهلد كند، يدست و پنجه نرم م نيچ يو جنوب يكم در سواحل شرق يو موجود يا لحظه يها به محموله يدسترس تيبا محدود نيبازار متانول چ
دو  يليناچار به تعط دادينيگاز تر يبا شركت مل ينامه گازرسان توافق يانقضا ليبه دل لياز اول آور باشد، يپرومان م يسيتابعه گروه سوئ يها از شركت يكيكه 

  .تن متانول در سال شد ونيليم 2از  شيب ديتول تيواحد خود با ظرف

متانول را كاهش  ديسنگ تول بر ذغال يمتانول مبتن دكنندگانياز تول ياست و شمار افتهيشيسنگ افزا ذغال متيق ،نيچ يطيمح ستيز يها تيمحدود ليبدل
متانول شده  متيذغال سنگ باعث رشد ق ديبر تول ياعمال يطيمح ستيز يها تيمحدود نيدر واردات ذغال سنگ و همچن نيچ يررسميغ تيممنوع. دادند
  .است

  

  

ابتداي پاييز   ابتداي سـال  98/09/1099
99

ابتداي سـال  
هفته گذشته 1400

%0/3%2%6-%19%1463/81521/91498/71901/817431777/91776/51782/422دالر/ اونسطال
%1/0%4%0%8-%5-98/27196/445101/993/990/0792/1292/5293/47شاخص جهاني دالر 

%1-%3-%0%8%1/121/11/081/171/211/191/181/174دالر/ يورو

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

1,0%4%0%-8%-5%98,27196,445101,993,990,0792,1292,5293,47شاخص جهانی دالر

 .، تقاضاي نفت و در نتيجه قيمت آن كاهش يافتدر مخازن ينفت يها شدن فرآورده انباركاهش مصرف سوخت و هاي گسترده،  به دنبال شيوع كرونا و تعطيلي
، يانرژ يالملل نيآژانس ب. باشد يم شينفت در حال افزا متيجهان ق يشدگان در كشورها نهيتعداد واكس شيهمزمان با افزا يجهان يبهبود چشم انداز تقاضا با
نفت به باالتر از سطح قبل از كرونا داشته و با روند  يجهان يتقاضا شيرا منتشر كرد كه نشان از افزا 2022بازار نفت در سال  تيخود از وضع ينيب شيپ نياول
  .خواهد بود يكسر ندهيعرضه، بازار شاهد روند فزا يفعل

كه اوپك پالس عرضه خود را محدود كرده و  ابدي يبهبود م ياز آنجا كه تقاضا در حال. داد شينفت را افزا متيگرفتن رشد تقاضا از عرضه، ق يشيپ يانتظار برا
 نيهمچن لگران،يگفته تحل به.نفت خام است متياز ق تيحما يعامل اصل ت،يبا محدود يانتظارات مواجه شدن بازار جهان افته،يكاهش  كايآمر ريذخا نيهمچن
  .كرد يبانينفت را پشت متيق شيداد، افزا شيرا افزا يانرژ يانداز تقاضا به چشم ينيب متحده كه خوش االتيا يرساختيز حهيال بيتصو

  گاز طبيعي

 نيمخازن گاز ا يباعث كاهش موجود عيو صنا ها روگاهين ياز سو ضاهمزمان با رشد تقا كايآمر LNGصادرات  شيو افزا يعيگاز طب يجهان يتداوم رشد تقاضا
 يپر كردن مخازن خال يبرا ليگاز ش يگاز را لغو كرده بودند، متقاض يكه سال گذشته محموله ها يخارج دارانيخر.گاز است متيكشور شده و عامل رشد ق

را كاهش داده و  كايدر غرب آمر يبرق آب ديتول ،يخشكسال.است افتهيشيافزا يديخط لوله جد ستميس شيبا گشا كيمكز يتقاضا از سو همچنين شده هستند
  .است افتهيشيمنازل و ادارات افزا شيسرما نيتام ياستفاده از گاز برا جهيدر نت

از برآورد  شتريدرصد ب12تا  9 اين ميزان ابد،يشيافزا يمترمكعب در سال جار ارديليم 360تا  ارديليم 350به  نيگاز چ يكند كه تقاضا يم ينيب شيپ نوپكيس
  .استيو صنعت يگاز يبخشها ياز تقاضا يرشد ناش نيا است 2020شركت در سال  نيمصرف ا

  اوره 

 يدر حال حاضر به ثبات نسبپس از رشدي سريع اوره  يازار جهانب .اوره شده است متيق تيكاهش واردات هندباعث تقو رغم يذغال سنگ عل متيق شيافزا
به وضع  ميتصم نيدولت چ. باشد مي) تن ونيليم كيحدود (هندوستان ازين تيها متوقف شده است و در انتظار روشن شدن  وضع متيق شيو افزا دهيرس
 ينيب شيپ دكنندگانيتول يبرخ. ها گردد متيق مجدد شيافزاها در بازار و  ينيتواند منجر به كاهش صادرات چ يموضوع م نيا. بر صادرات اوره دارد اتيمال
  .درصد باشد 30 مالياتنيا ميزان كنند يم

  متانول

متانول  نگيهلد كند، يدست و پنجه نرم م نيچ يو جنوب يكم در سواحل شرق يو موجود يا لحظه يها به محموله يدسترس تيبا محدود نيبازار متانول چ
دو  يليناچار به تعط دادينيگاز تر يبا شركت مل ينامه گازرسان توافق يانقضا ليبه دل لياز اول آور باشد، يپرومان م يسيتابعه گروه سوئ يها از شركت يكيكه 

  .تن متانول در سال شد ونيليم 2از  شيب ديتول تيواحد خود با ظرف

متانول را كاهش  ديسنگ تول بر ذغال يمتانول مبتن دكنندگانياز تول ياست و شمار افتهيشيسنگ افزا ذغال متيق ،نيچ يطيمح ستيز يها تيمحدود ليبدل
متانول شده  متيذغال سنگ باعث رشد ق ديبر تول ياعمال يطيمح ستيز يها تيمحدود نيدر واردات ذغال سنگ و همچن نيچ يررسميغ تيممنوع. دادند
  .است

  

  

ابتداي پاييز   ابتداي سـال  98/09/1099
99

ابتداي سـال  
هفته گذشته 1400

%0/3%2%6-%19%1463/81521/91498/71901/817431777/91776/51782/422دالر/ اونسطال
%1/0%4%0%8-%5-98/27196/445101/993/990/0792/1292/5293/47شاخص جهاني دالر 

%1-%3-%0%8%1/121/11/081/171/211/191/181/174دالر/ يورو

نمودار
ه   درصد تغيير نسبت ـب

98/09/1098/10/1199/01/0199/07/011400/01/011400/04/011400/05/241400/05/31واحد عنوان   

-1%-3%0%8%4%1,121,11,081,171,211,191,181,17دالر/ يورو

 .، تقاضاي نفت و در نتيجه قيمت آن كاهش يافتدر مخازن ينفت يها شدن فرآورده انباركاهش مصرف سوخت و هاي گسترده،  به دنبال شيوع كرونا و تعطيلي
، يانرژ يالملل نيآژانس ب. باشد يم شينفت در حال افزا متيجهان ق يشدگان در كشورها نهيتعداد واكس شيهمزمان با افزا يجهان يبهبود چشم انداز تقاضا با
نفت به باالتر از سطح قبل از كرونا داشته و با روند  يجهان يتقاضا شيرا منتشر كرد كه نشان از افزا 2022بازار نفت در سال  تيخود از وضع ينيب شيپ نياول
  .خواهد بود يكسر ندهيعرضه، بازار شاهد روند فزا يفعل

كه اوپك پالس عرضه خود را محدود كرده و  ابدي يبهبود م ياز آنجا كه تقاضا در حال. داد شينفت را افزا متيگرفتن رشد تقاضا از عرضه، ق يشيپ يانتظار برا
 نيهمچن لگران،يگفته تحل به.نفت خام است متياز ق تيحما يعامل اصل ت،يبا محدود يانتظارات مواجه شدن بازار جهان افته،يكاهش  كايآمر ريذخا نيهمچن
  .كرد يبانينفت را پشت متيق شيداد، افزا شيرا افزا يانرژ يانداز تقاضا به چشم ينيب متحده كه خوش االتيا يرساختيز حهيال بيتصو

  گاز طبيعي

 نيمخازن گاز ا يباعث كاهش موجود عيو صنا ها روگاهين ياز سو ضاهمزمان با رشد تقا كايآمر LNGصادرات  شيو افزا يعيگاز طب يجهان يتداوم رشد تقاضا
 يپر كردن مخازن خال يبرا ليگاز ش يگاز را لغو كرده بودند، متقاض يكه سال گذشته محموله ها يخارج دارانيخر.گاز است متيكشور شده و عامل رشد ق

را كاهش داده و  كايدر غرب آمر يبرق آب ديتول ،يخشكسال.است افتهيشيافزا يديخط لوله جد ستميس شيبا گشا كيمكز يتقاضا از سو همچنين شده هستند
  .است افتهيشيمنازل و ادارات افزا شيسرما نيتام ياستفاده از گاز برا جهيدر نت

از برآورد  شتريدرصد ب12تا  9 اين ميزان ابد،يشيافزا يمترمكعب در سال جار ارديليم 360تا  ارديليم 350به  نيگاز چ يكند كه تقاضا يم ينيب شيپ نوپكيس
  .استيو صنعت يگاز يبخشها ياز تقاضا يرشد ناش نيا است 2020شركت در سال  نيمصرف ا

  اوره 

 يدر حال حاضر به ثبات نسبپس از رشدي سريع اوره  يازار جهانب .اوره شده است متيق تيكاهش واردات هندباعث تقو رغم يذغال سنگ عل متيق شيافزا
به وضع  ميتصم نيدولت چ. باشد مي) تن ونيليم كيحدود (هندوستان ازين تيها متوقف شده است و در انتظار روشن شدن  وضع متيق شيو افزا دهيرس
 ينيب شيپ دكنندگانيتول يبرخ. ها گردد متيق مجدد شيافزاها در بازار و  ينيتواند منجر به كاهش صادرات چ يموضوع م نيا. بر صادرات اوره دارد اتيمال
  .درصد باشد 30 مالياتنيا ميزان كنند يم

  متانول

متانول  نگيهلد كند، يدست و پنجه نرم م نيچ يو جنوب يكم در سواحل شرق يو موجود يا لحظه يها به محموله يدسترس تيبا محدود نيبازار متانول چ
دو  يليناچار به تعط دادينيگاز تر يبا شركت مل ينامه گازرسان توافق يانقضا ليبه دل لياز اول آور باشد، يپرومان م يسيتابعه گروه سوئ يها از شركت يكيكه 

  .تن متانول در سال شد ونيليم 2از  شيب ديتول تيواحد خود با ظرف

متانول را كاهش  ديسنگ تول بر ذغال يمتانول مبتن دكنندگانياز تول ياست و شمار افتهيشيسنگ افزا ذغال متيق ،نيچ يطيمح ستيز يها تيمحدود ليبدل
متانول شده  متيذغال سنگ باعث رشد ق ديبر تول ياعمال يطيمح ستيز يها تيمحدود نيدر واردات ذغال سنگ و همچن نيچ يررسميغ تيممنوع. دادند
  .است
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آلومینیوم

تقاضــای بــاال بخصــوص در بخش ســاخت و ســاز 
و اتومبیــل ســازی، محدودیــت عرضــه چیــن بــه 
ــرایط  ــود ش ــن و بهب ــار كرب ــش انتش ــل كاه دلی
روانــی ناشــی از كرونــا، دالیــل رشــد قیمــت 
آلومینیــوم اســت. بازگشــت آلومینیــوم بــه كانال 
2500 دالری بــه ازای هــر تــن در حالــی رقــم 
ــرآورد افزایش تقاضــا و كاهــش عرضه  خورد كــه ب

ــد. ــت می كن ــرخ حمای ــد ن ــن رش از ای

فوالد

ــردن  ــدود ك ــرای مح ــن ب ــت چی ــات دول اقدام
تولیــد داخــل و برنامه ریــزی بــرای حذف مشــوق 

ــا  ــط ب ــی مرتب ــه گمرك ــم تعرف ــی 60 قل مالیات
فــوالد، رشــد قیمــت صادراتــی و جهانــی آن را در 

ــت.  ــی داش پ
ــر  ــات ب ــت مالی ــون بازپرداخ ــن قان ــت چی دول
ارزش افــزوده بــه صادركننــدگان فــوالد را حــذف 
ــه %0 ، ورق  ــرد از13% ب ــرم و میلگ ــرد)ورق گ ك
ــر  ــات ب ــه 4%(  و مالی ــزه از 13% ب ــرد و گالوانی س
واردات مــواد اولیــه تولیــد فــوالد را بــه صفــر 
كاهــش داد. برایــن اســاس بازپرداخــت مالیــات بر 
ارزش افــزوده ی صــادرات 146 قلــم از محصــوالت 
فــوالدی حــذف شــد. اقدامــی كــه بــازار از اواســط 
زمســتان 2021 انتظــار آن را می كشــید. ایــن 
محصــوالت فــوالدی شــامل ورق گــرم، مفتــول و 
میلگــرد فــوالدی، صفحــات ورق ســرد و گالوانیزه 
هســتند همچنیــن در اعالمیــه ای جداگانــه اعالم 
شــده كــه تعرفــه واردات آهــن اســفنجی، فــوالد 

ــه صفــر كاهــش یافــت.  خــام و فــوالد بازیافتــی ب
ایــن تصمیمــات سیاســت گذاران چینــی بــه طور 
ــوالت  ــادرات محص ــش ص ــدف كاه ــا ه ــح ب واض
فــوالدی و تشــویق واردات مــواد اولیــه تولیــد 
ــی  ــم در زمان ــت آن ه ــه اس ــورت گرفت ــوالد ص ف
ــه  ــل ب ــن در آوری ــام چی ــوالد خ ــدات ف ــه تولی ك
ــن  ــرد. ای ــن ســطح تاریخــی خــود رشــد ك دومی
ــال  ــم اعم ــام علی رغ ــوالد خ ــدات ف ــد تولی رش
ــی  ــت محل ــدی توســط دول ــای تولی محدودیت ه
تانگشــان بعنــوان قطــب فــوالدی چیــن و 
همچنیــن رشــد قیمــت ســنگ آهن بــه باالتریــن 

ــه اســت. ــخ خــود صــورت گرفت قیمــت تاری
ــه هــدف كاهــش  ــرای رســیدن ب ــن ب ــت چی دول
آالینده هــا طــی ســالهای 2021 تــا 2025، 
ــرد.  ــع ك ــدی وض ــختگیرانه جدی ــای س برنامه ه
ــن در  ــک ت ــد 13.97 متری ــت تولی ــش ظرفی كاه
ســال ســنگ آهــن و 18.76 متریــک تن در ســال 
فــوالد طــی ســالهای مذكور،كاهــش ظرفیت كک 
تــا 2.95 متریــک تــن درســال و كاهــش تقاضــای 
ذغــال ســنگ در كشــور بــه میــزان 12.0 متریــک 

ــت. ــا اس ــن برنامه ه ــه ای ــال از جمل ــن درس ت
ــا  ــن ب ــی ســنگ آه ــالت آت ــر معام از طــرف دیگ
ــازار  ــاالن ب ــرا فع ــرو شــد زی ــش قیمــت روب افزای
ــر  ــیه ب ــی روس ــوارض صادرات ــالم ع ــران اع نگ
محصــوالت چرخــه زنجیــره فــوالد بودنــد. پکــن 
ــرای  ــه ای ب ــا برنام ــتن از قیمت ه ــدف كاس ــا ه ب
تحقیــق دربــاره رشــد شــدید قیمــت ســنگ آهن 
ــعه و  ــی توس ــیون مل ــت. كمیس ــرده اس ــاز ك آغ
ــزی  ــی برنامه ری ــاد عال ــه نه ــن ك ــات چی اصالح
ــه  ــک بیانی ــت در ی ــور اس ــن كش ــادی ای اقتص
اعــالم كــرد دربــاره ســفته بــازی در بــازار ســنگ 
آهــن تحقیقاتــی را آغــاز می كنــد و كســانی كــه 
ــی انجــام داده  ــات غیرقانون ــه اقدام ــن زمین در ای
باشــند بــه ســختی مجــازات خواهنــد شــد. چین 
بزرگ تریــن مصــرف كننــده ســنگ آهــن جهــان 
اســت و 70 درصــد كل تولیــد جهانــی ایــن مــاده 
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ــد. ــرف می كن ــام را مص خ
ایــن تــازه تریــن قدمــی اســت كــه دولــت چیــن 
برای كاســتن از قیمــت مواد خام برداشــته اســت. 
رشــد قیمت این مــواد ســبب شــده هزینــه تولید 
كاال بــه شــدت افزایش یابــد و بــه باالتریــن میزان 

از بحــران مالی ســال 2008 برســد. 
شاخص بالتیک

 Baltic( شــاخص حمــل و نقــل دریایــی بالتیــک
Dry Index or BDI( معیــاری بــرای ارزیابــی 
قیمــت حمــل و نقــل دریایــی محموله هــای 
فلــه ای خشــک از مــواد خــام ماننــد ســنگ آهن، 
زغال ســنگ، ســیمان و غــالت اســت. ایــن 
شــاخص در ســال 1985 توســط بــورس بالتیــک 

ــد. ــاد ش ــدن ایج ــتقر در لن مس
شــاخص حمــل و نقــل دریایــی بالتیــک بــه 
ــران  ــی از معامله گ ــط گروه ــه توس ــورت روزان ص
ــی  ــک ارزیاب ــورس بالتی ــی ب ــل دریای ــل و نق حم
می شــود. بدیــن صــورت كــه حمــل و نقــل در 23 
مســیر دریایــی مــد نظــر قــرار می گیــرد ســپس 
میانگیــن قیمت هــا محاســبه می شــود. ایــن 
شــاخص یــک شــاخص تركیبی اســت كه شــامل 

زیرشــاخص های زیــر می شــود:
 )BCI(شاخص كشتی های كیپ سایز   
)BPI(شاخص كشتی های پاناماكس   

)BSI(شاخص كشتی های سوپرا ماكس   
)BHI(شاخص كشتی های هندی سایز   

شــاخص های گفتــه شــده قیمــت حمــل و نقــل 
كشــتی هــای باربــری بــا ظرفیــت هــای مختلــف 
ــای  ــش تقاض ــل افزای ــه دلی ــد. ب ــان می كنن را بی
ــرای  ــه، تقاضــا ب ــای فل ــا و محموله ه كامودیتی ه
ــوده  حمــل و نقــل دریایــی همچنــان صعــودی ب
و عامــل تــداوم رشــد قیمــت حمــل و نقــل 
كانتینــری اســت و شــاخص حمــل دریایــی 
ــر جــا  بالتیــک همچنــان ركوردهــای جدیــدی ب

می گــذارد. 

نفت خام برنت

بــه دنبــال شــیوع كرونــا و تعطیلی هــای 
گســترده، كاهــش مصــرف ســوخت و انبــار شــدن 
فرآورده هــای نفتــی در مخــازن، تقاضای نفــت و در 
نتیجــه قیمــت آن كاهــش یافــت. بــا بهبود چشــم 
انــداز تقاضــای جهانــی همزمــان بــا افزایــش تعداد 
واكسینه شــدگان در كشــورهای جهان قیمت نفت 
ــی  ــس بیــن الملل در حــال افزایــش می باشــد. آژان
ــازار  انــرژی، اولیــن پیش بینــی خــود از وضعیــت ب
نفــت در ســال 2022 را منتشــر كــرد كــه نشــان از 
افزایــش تقاضــای جهانــی نفــت بــه باالتر از ســطح 
قبــل از كرونــا داشــته و با رونــد فعلــی عرضه، بــازار 

شــاهد رونــد فزاینــده كســری خواهــد بــود.
ــا از  ــد تقاض ــن رش ــی گرفت ــرای پیش ــار ب انتظ
عرضــه، قیمــت نفــت را افزایــش داد. از آنجــا كــه 
تقاضــا در حالــی بهبــود می یابــد كــه اوپــک 
پــالس عرضــه خــود را محــدود كــرده و همچنین 

ذخایــر آمریــکا كاهــش یافتــه، انتظــارات مواجــه 
شــدن بــازار جهانــی بــا محدودیــت، عامــل 
ــه  ــت از قیمــت نفــت خــام اســت. ب ــی حمای اصل
ــه  ــب الیح ــن تصوی ــران، همچنی ــه تحلیلگ گفت
ــی  ــه خوش بین ــده ك ــاالت متح ــاختی ای زیرس
ــش داد،  ــرژی را افزای ــای ان ــم انداز تقاض ــه چش ب

ــرد. ــتیبانی ك ــت را پش ــت نف ــش قیم افزای

گاز طبیعی

تــداوم رشــد تقاضــای جهانــی گاز طبیعــی و 
افزایــش صــادرات LNG آمریــکا همزمان با رشــد 
تقاضــا از ســوی نیروگاه هــا و صنایع باعــث كاهش 
موجــودی مخــازن گاز ایــن كشــور شــده و عامــل 
رشــد قیمــت گاز اســت. خریــداران خارجــی كــه 
ــرده  ــو ك ــای گاز را لغ ــه ه ــته محمول ــال گذش س
ــردن  ــر ك ــرای پ ــیل ب ــی گاز ش ــد، متقاض بودن
مخــازن خالــی شــده هســتند همچنیــن تقاضــا 
ــط  ــتم خ ــایش سیس ــا گش ــک ب ــوی مکزی از س
لولــه جدیــدی افزایــش یافته اســت. خشکســالی، 
تولیــد برق آبــی در غــرب آمریــکا را كاهــش داده و 
در نتیجــه اســتفاده از گاز بــرای تامیــن ســرمایش 

ــه اســت. ــش یافت ــازل و ادارات افزای من
ســینوپک پیش بینــی می كنــد كــه تقاضــای 
گاز چیــن بــه 350 میلیــارد تــا 360 میلیــارد 
ــن  ــد، ای ــش یاب ــاری افزای ــال ج ــب در س مترمکع
میــزان 9 تــا 12درصــد بیشــتر از بــرآورد مصــرف 
ــد  ــن رش ــت ای ــال 2020 اس ــركت در س ــن ش ای
ناشــی از تقاضای بخشــهای گازی و صنعتی اســت.

اوره 

افزایــش قیمــت ذغــال ســنگ علی رغــم كاهــش 
واردات هنــد باعث تقویت قیمت اوره شــده اســت. 
بــازار جهانــی اوره پــس از رشــدی ســریع در حــال 
حاضر بــه ثبــات نســبی رســیده و افزایــش قیمت 
ها متوقــف شــده اســت و در انتظار روشــن شــدن  
ــون  ــک میلی ــاز هندوســتان)حدود ی وضعیــت نی
ــه وضــع  تــن( می باشــد. دولــت چیــن تصمیــم ب
مالیــات بــر صــادرات اوره دارد. ایــن موضــوع 
ــه كاهــش صــادرات چینی هــا  ــد منجــر ب می توان
در بــازار و افزایــش مجــدد قیمت هــا گــردد. 
ــد  ــی می كنن ــش بین ــدگان پی ــی تولیدكنن برخ

ــات 30 درصــد باشــد. ــن مالی ــزان ای می

متانول

ــی  ــت دسترس ــا محدودی ــن ب ــول چی ــازار متان ب
ــم در  ــودی ك ــه ای و موج ــای لحظ ــه محموله ه ب
ــن دســت و پنجــه  ــی چی ســواحل شــرقی و جنوب
نــرم می كنــد، هلدینــگ متانــول كــه یکــی از 
شــركت های تابعــه گــروه سوئیســی پرومــان 
می باشــد، از اول آوریــل بــه دلیــل انقضــای 
توافق نامــه گازرســانی با شــركت ملــی گاز ترینیداد 
ــت  ــا ظرفی ــود ب ــد خ ــی دو واح ــه تعطیل ــار ب ناچ
تولیــد بیــش از 2 میلیــون تن متانول در ســال شــد.

بدلیــل محدودیت هــای زیســت محیطــی چیــن، 
قیمــت ذغال ســنگ افزایــش یافتــه اســت و 
ــر  ــی ب ــول مبتن ــدگان متان ــماری از تولیدكنن ش
ــد.  ــش دادن ــول را كاه ــد متان ــنگ تولی ذغال س
ــال  ــن در واردات ذغ ــمی چی ــت غیررس ممنوعی
ســنگ و همچنیــن محدودیت هــای زیســت 
محیطــی اعمالــی بــر تولیــد ذغــال ســنگ باعــث 

ــده اســت. ــول ش ــت متان ــد قیم رش

طال

جهش اونـس طـالی جهانی پـس از كاهـش امیدها 
نسـبت بـه سیاسـت انقباضـی فـدرال رزرو رخ داد. 
گلدمـن سـاكس پیش بینی كـرد طـال در آینـده ای 
نزدیک بـه مـرز 2000$ و باالتـر صعود خواهـد كرد.

قیمــت جهانــی طــال پــس از رشــد ســریع از 
آگوســت 2020 دچار نوســاناتی شــد كــه از جمله 
ــر  اشــاره كــرد: ــه مــوارد زی ــوان ب ــل آن می ت دالی

ریــزش قیمــت طــال پــس از بــه روزرســانی 

آژانس بین المللی 
انرژی، اولین 

پیش بینی خود از 
وضعیت بازار نفت 

در سال 2022 را 
منتشر کرد که نشان 

از افزایش تقاضای 
جهانی نفت به باالتر 

از سطح قبل از کرونا 
داشته و با روند 

فعلی عرضه، بازار 
شاهد روند فزاینده 

کسری خواهد بود

نمایه بازار
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پیش بینی هــای اقتصــادی بانــک مركــزی 
ــازار آزاد  ــه ب ــا، كمیت ــر اســاس آنه ــه ب ــکا ك آمری
فــدرال پتانســیل دو بــار افزایــش نرخهــای بهــره 
ــش  ــاه پی ــه م ــد. س ــی بین ــال 2023 را م در س
ایــن كمیتــه انتظــار داشــت نرخهــای بهــره 
ــد.  ــر بمان ــدون تغیی ــا ســال 2024 ب دســت كم ت
بانــک مركــزی آمریــکا همچنیــن دورنمای رشــد 
ــار دارد  ــون انتظ ــش داد و اكن ــادی را افزای اقتص
تولیــد ناخالــص داخلــی آمریــکا در ســال جــاری 
ــه  ــه گفت ــد. ب ــدا كن ــعه پی ــد توس ــت درص هف
بســیاری از تحلیلگــران، اگرچــه تــا افزایــش 
ــود  ــه وج ــر فاصل ــال دیگ ــره دو س ــای به نرخه
دارد امــا تغییــر دیــدگاه بــرای بــه وحشــت 
ــی  ــود. برخ ــی ب ــذاران كاف ــرمایه گ ــن س انداخت
از تحلیلگــران معتقدنــد واكنــش طــال بــه پیــش 
بینــی بانــک مركــزی آمریــکا بیــش از حــد بــوده 
و زمانــی كــه اوضــاع آرام شــود، قیمتهــای پایینتر 
ــوند. ــی ش ــل م ــی تبدی ــد خوب ــت خری ــه فرص ب

ــی انتشــار  ــی طــال در پ ــس از آن، قیمــت جهان پ
گــزارش تــورم آمریــکا كــه احتمــال افزایــش نرخ 
بهــره فــدرال رزرو را كاهــش داد، بــاال رفــت. تــورم 
آمریــکا كمتــر از حــد انتظــار بــود و این باعث شــد 
ــد  ــر از موع ــش زودت ــورد افزای ــا در م گمانه زنی ه
ــرخ بهــره از ســوی فــدرال رزرو فروكــش كنــد و  ن
قیمــت طــال تقویــت شــود. گــزارش تــورم باعــث 
ــرای  شــد ارزش دالر افــت كــرده و قیمــت طــال ب
ــه و  ــش یافت ــر دالری كاه ــای غی ــدگان ارزه دارن

تقاضــا بــرای خریــد آن بــاال بــرود.
طــال پــس از ایــن كــه در ژوئــن بدتریــن عملکــرد 
ماهانــه در بیــش از چهــار ســال گذشــته را به ثبت 
ــارت  ــت. ب ــی داش ــی مالیم ــد هفتگ ــاند، رش رس
میلک، مدیــر اســتراتژی جهانــی شــركت تی دی 
ســکیوریتیز به كیتکونیــوز گفــت: بازارهــا موضع 
موافــق بــا افزایــش نرخهــای بهــره را انتظــار دارند 
و هرچــه كــه بــه آنهــا بگویــد تمایــل بــه افزایــش 
نرخهــای بهــره كمتــر از انتظــارات فعلــی اســت، 

باعــث افزایــش قیمــت طــال خواهــد شــد.
شاخص جهانی دالر

ــا كنــون شــاخص جهانــی  ــا ت از زمــان آغــاز كرون
دالر افــت و خیزهــای بســیار داشــته كــه برآینــد 
ــوده اســت. از جملــه عوامــل تاثیــر  آن كاهشــی ب
ــواردی  ــه م ــوان ب ــانات می ت ــن نوس ــر ای ــذار ب گ
ــد  ــا درآم ــورهای ب ــاد كش ــتقراض زی ــون اس چ
ــده  ــد كنن ــا امی ــار ن ــا، آم ــن در نتیجــه كرون پایی
اشــتغال آمریــکا، داده های منتشــر شــده از بخش 
خــرده فروشــی آمریــکا كــه یــک نشــانه هشــدار 
آشــکار از كنــد شــدن بیــش از پیش شــتاب رشــد 
اقتصــادی ایــن كشــور بــود و گــزارش تــورم باالی 

ــرد.  ــن كشــور اشــاره ك ای
ــا توجــه  ــکا ب ــزی آمری ــک مرك ــات بان ــرا مقام اخی
ــرخ  ــوص ن ــده در خص ــاد ش ــای ایج ــه نگرانی ه ب
تــورم تصمیــم گرفته انــد تــا زودتــر از موعــد مقــرر 
ــد.  ــه دهن ــود خاتم ــرک خ ــت های مح ــه سیاس ب
اكثریــت 11 عضــو هیــات مدیــره فــدرال رزرو 
ــد  ــرای چن ــرخ بهــره آن هــم ب ــش ن خواهــان افزای
ــد. نــرخ بهــره آمریــکا  ــار تــا ســال 2023 شــده ان ب
در حــال حاضــر در حــدود صفــر تــا 0.25 درصــدی 
ــن ســطح تاریخــی خــود  ــه در كمتری ــرار دارد ك ق
ــاول- رئیس بانــک مركــزی آمریکا-  اســت. جروم پ
ــی  ــاالی فعل ــورم ب ــرخ ت ــودن ن ــه گــذرا ب نســبت ب
ــرای  ــه ای ب ــی عجل ــت. از طرف ــان داده اس اطمین
ــن  ــی در بی ــی فعل ــای حمایت ــت ه ــر سیاس تغیی
مقامــات اروپایــی دیــده نمــی شــود و ایــن مســاله 
ــر روی  ــار ب ــی فش ــای آت ــت در روزه ــن اس ممک
ارز واحــد اروپایــی را افزایــش دهــد، مســاله ای 
ــال  ــن كان ــود دالر و از دســت رفت ــه نفــع صع ــه ب ك
ــال  ــی اقب ــد. از طرف ــد ش ــورو خواه ــی ی ــای فعل ه
بانک هــای مركــزی جهــان بــه دالر رو بــه افزایــش 
ــای  ــن ج ــال گرفت ــبز در ح ــکناس س ــت و اس اس
ارزهایــی نظیــر یــن ژاپــن و فرانک ســوئیس اســت. 
آن طــور كــه داده هــای صنــدوق بین المللــی نشــان 
می دهــد، ســهم دالر از ذخایــر ارزی جهــان در 
ــه 59.5  ــال 2021 ب ــت س ــه نخس ــه ماه ــان س پای
درصــد رســیده اســت تــا بدیــن ترتیــب بیشــترین 
افزایــش فصلــی دالر در 9 مــاه اخیــر به ثبت برســد. 
این رقــم 0.7 درصد بیشــتر از رقــم ثبت شــده دوره 
مشــابه قبــل اســت. از ســوی دیگــر رونــد افزایــش 
ســهم یــوان چیــن از ذخایــر ارزی جهــان كمــاكان 
ادامــه دارد و ایــن ارز حــدود 2.4 درصــد كل ذخایــر 
را تشــکیل می دهــد كــه 0.1 درصــد بیشــتر از رقــم 
ثبــت شــده در فصــل قبــل اســت. در طــرف مقابــل 
امــا ســهم یــن بــه 5.2 درصــد كاهــش یافته اســت. 
ــد  ــه 20.6 درص ــز ب ــر نی ــن ذخای ــورو از ای ــهم ی س
رســیده كــه 0.9 درصــد كمتــر از رقــم ثبــت شــده 
ــن  ــاد چی ــت اقتص ــود وضعی ــا بهب ــت. ب ــی اس قبل
ــران  ــه گ ــل معامل ــا تمای ــری كرون ــس از همه گی پ
بــه خریــد و نگهــداری یــوان بیشــتر شــده اســت تا 
جایی كــه ایــن ارز بیشــترین صعــود را در برابــر دالر 

ــی داشــته اســت. ــن 9 ارز مهــم جهان در بی

طال پس از این که 
در ژوئن بدترین 

عملکرد ماهانه 
در بیش از چهار 

سال گذشته را به 
ثبت رساند، رشد 

هفتگی مالیمی 
داشت. بارت میلک، 

مدیر استراتژی 
جهانی شرکت تی 

دی سکیوریتیز به 
کیتکونیوز گفت: 

بازارها موضع 
موافق با افزایش 
نرخهای بهره را 

انتظار دارند و هرچه 
که به آنها بگوید 
تمایل به افزایش 

نرخ های بهره کمتر 
از انتظارات فعلی 

است، باعث افزایش 
قیمت طال خواهد شد

نرخ بهره آمریکا در حال حاضر در حدود صفر تا 0.25 درصدی 
قرار دارد که در کمترین سطح تاریخی خود است. جروم پاول- 
رئیس بانک مرکزی آمریکا- نسبت به گذرا بودن نرخ تورم 
باالی فعلی اطمینان داده است
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خبر

امضــای تفاهمنامــه بین بنیاد شــهید و 
وزارت راه 

رئیـــس ســـازمان بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگـــران 
ـــک  ـــت ی ـــت دول ـــه هیئ ـــیه جلس ـــت: در حاش گف
ـــهید  ـــاد ش ـــان بنی ـــی می ـــیار خوب ـــه بس تفاهمنام
ـــید. ـــا رس ـــه امض ـــران و وزارت راه ب ـــور ایثارگ و ام

ســـعید اوحـــدی رئیـــس ســـازمان بنیـــاد 
شـــهید و امـــور ایثارگـــران در حاشـــیه هیئـــت 
ـــک  ـــت ی ـــت دول ـــه هیئ ـــت: در جلس ـــت گف دول
تفاهمنامـــه بســـیار خوبـــی میـــان بنیـــاد شـــهید و 
ـــا  ـــه امضـــا رســـید ت ـــران و وزارت راه ب ـــور ایثارگ ام
ـــر  ـــی ب ـــتیم مبن ـــه داش ـــدی ك ـــاس تاكی ـــر اس ب
ـــکن  ـــاخت مس ـــت س ـــال 1400 نهض ـــه س اینک
ــازی و  ــه سـ ــد، زمینـ ــری باشـ ــه ایثارگـ جامعـ
ـــزار  ـــازی 40 ه ـــاده س ـــرای آم ـــتیبانی الزم ب پش

واحـــد مســـکونی فراهـــم شـــود.

ـــی )ره(  ـــام خمین ـــوق تخصصـــی ام بیمارســـتان ف
ـــا حضـــور  از روزهـــای پایانـــی مـــرداد و همزمـــان ب
ـــه و حجـــت االســـالم شـــکری  ـــوه قضائی رئیـــس ق
نماینـــده ولـــی فقیـــه و دكتـــر فتحـــی پـــور، 
ـــاران  ـــه بیم ـــژه ب ـــه وی ـــی ب ـــات درمان ـــه خدم ارائ

كرونایـــی را آغـــاز كـــرد.
حجت االســـالم والمســـلمین محســـنی اژه ای 
بـــا تقدیـــر از زحمـــات پزشـــکان و پرســـتاران 
در مقابلـــه بـــا كرونـــا، از حـــل مشـــکالت 
ــالش  ــا تـ ــی )ره( بـ ــام خمینـ ــتان امـ بیمارسـ
مســـئوالن قضایـــی اســـتان البـــرز و و تـــالش 
هـــای حجـــت االســـالم شـــکری و همچنیـــن 
ـــه  ـــوق ماهان ـــت حق ـــور از پرداخ ـــی پ ـــر فتح دكت
ــت آن  ــه و بازگشـ ــن مجموعـ ــی ایـ كادر درمانـ
بـــه چرخـــه درمانـــی كشـــور در ایـــن شـــرایط 

ــرد. ــندی كـ ــراز خرسـ ــوار ابـ دشـ

 آغاز به کار بیمارستان  امام خمینی کرج

بیمارســـتان فـــوق تخصصـــی امـــام خمینـــی ) ره ( كـــرج توســـط شـــركت 
شـــاهد بـــا پیگیـــری هـــای ویـــژه آقـــای دكتـــر ارســـالن فتحـــی پـــور، 
ـــتان  ـــردم اس ـــت م ـــدازی و در خدم ـــددا راه ان ـــاهد مج ـــركت ش ـــل ش مدیرعام
ـــی  ـــوق تخصص ـــای ف ـــش ه ـــتان دارای بخ ـــن بیمارس ـــت. ای ـــرار گرف ـــرز ق الب
ـــکار  ـــروع ب ـــدازی و ش ـــروز راه ان ـــه از ام ـــت ك ـــب اس ـــژه قل ـــش وی ـــل بخ مث

كـــرد.
ـــوه  ـــت ق ـــا حمای ـــه ب ـــد از 5 ســـال وقف ـــه بع ـــی كـــرج ك ـــام خمین بیمارســـتان ام
ـــركت  ـــط ش ـــهید توس ـــاد ش ـــه در بنی ـــی فقی ـــرم ول ـــده محت ـــه و نماین قضایی
شـــاهد بـــه چرخـــه درمانـــی كشـــور بازگشـــت و رونـــد اداری واگـــذاری 
ـــد. ـــریع ش ـــاهد  تس ـــركت ش ـــه ش ـــرج ب ـــی )ره( ك ـــام خمین ـــتان ام بیمارس

ــام  ــتان امـ ــه بیمارسـ ــخصی  كـ ــت از شـ ــا، مدیریـ ــتگاه قضـ ــا ورود دسـ بـ
خمینـــی)ره( كـــرج را بـــه حالـــت تعطیلـــی درآورده بـــود ســـلب شـــد و 
ـــی از  ـــه یک ـــه( ك ـــی فقی ـــهید)نماینده ول ـــاد ش ـــه بنی ـــتان ب ـــت بیمارس مدیری

مالـــکان اصلـــی بیمارســـتان اســـت، واگـــذار شـــد.
ــور  ــان كشـ ــه درمـ ــه چرخـ ــتان و ورود آن بـ ــذاری بیمارسـ ــس از واگـ پـ
ــه از  ــوه قضائیـ ــت قـ ــنی اژه  ای ریاسـ ــلمین محسـ ــالم والمسـ حجت االسـ

ــرد. ــد كـ ــرج بازدیـ ــی كـ ــام خمینـ ــتان امـ بیمارسـ
بیمارســـتان 250 تختخوابـــی امـــام خمینـــی كـــرج از مهم تریـــن 
ـــکالت  ـــل مش ـــال 95 به دلی ـــه  از س ـــت ك ـــرز اس ـــتان الب ـــتان های اس بیمارس
مالـــی و مالکیتـــی تعطیـــل شـــده بـــود، امـــا بـــا تالش هـــای شـــبانه روزی 
دكتـــر فتحـــی پـــور ، حجـــت االســـالم شـــکري نماینـــده ولـــی فقیـــه در 
ـــون و در  ـــه، اكن ـــوه قضایی ـــکاری ق ـــا هم ـــران و ب ـــور ایثارگ ـــهید و ام ـــاد ش بنی
حســـاس ترین شـــرایط كرونایـــی بـــه چرخـــه درمـــان كشـــور بازگشـــت.

ـــخت  ـــای س ـــتان در ماه ه ـــن بیمارس ـــی ای ـــاری از تعطیل ـــار اخب ـــی انتش در پ
ـــرای  ـــتورات الزم را ب ـــه دس ـــا بالفاصل ـــتگاه قض ـــس دس ـــور رئی ـــی كش كرونای
ـــت آن  ـــرگیری فعالی ـــکی و از س ـــز پزش ـــن مرك ـــکالت ای ـــل مش ـــریع در ح تس

ـــرد. ـــادر ك ص
ـــه  ـــتان ب ـــاح بیمارس ـــس از افتت ـــنی اژه ای پ ـــلمین محس ـــالم والمس حجت االس
ـــتان  ـــف بیمارس ـــای مختل ـــد از بخش ه ـــن بازدی ـــا ضم ـــرد ت ـــفر ك ـــرز س الب
و گفتگـــو بـــا دكتـــر فتحـــی پـــور و شـــنیدن حرف هـــا و درددل هـــای كادر 
ـــرای  ـــه ب ـــورت گرفت ـــات ص ـــا و اقدام ـــان پیگیری ه ـــک در جری ـــان، از نزدی درم

ـــرد. ـــرار گی ـــی ق ـــز درمان ـــن مرك ـــدد ای ـــایی مج بازگش
ـــل  ـــه ح ـــک ب ـــر كم ـــالوه ب ـــرج ع ـــی ك ـــام خمین ـــتان ام ـــه كار بیمارس ـــاز ب آغ
مشـــکالت درمانـــی و پزشـــکی مـــردم كـــرج، در اشـــتغالزایی نیـــز ســـهم زیـــادی 
ـــار  ـــت چه ـــر تخ ـــه ازای ه ـــی، ب ـــز درمان ـــن مرك ـــئوالن ای ـــه مس ـــه گفت دارد و ب

ـــد. ـــد ش ـــه كار خواهن ـــغول ب ـــر مش نف
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مجمع عمومی سازمان اقتصادی کوثر 
برگزار شد

ــهید و  ــط عمومی بنیاد شـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ــی  ــع عمومـ ــه مجمـ ــران، جلسـ ــور ایثارگـ امـ
 عـــادی بـــرای سال مالی 1399 ســـازمان 

اقتصادی كوثر بـــا حضـــور دكتـــر محمدجـــواد 
ایروانـــی معـــاون حسابرســـی و نظـــارت دفتـــر 
ــعید  ــدس سـ ــری، مهنـ ــم رهبـ ــام معظـ مقـ
ــس  ــور و رئیـ ــس جمهـ ــاون رئیـ ــدی معـ اوحـ
بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگـــران، حجـــه 
ــه در  ــی فقیـ ــده ولـ ــکری نماینـ ــالم شـ االسـ
ــل  ــکندری مدیرعامـ ــا اسـ ــاد، محمدرضـ بنیـ
ـــان  ـــنگ نادری ـــر، هوش ـــادی كوث ـــازمان اقتص س
ـــر،  ـــد راهب ـــل مؤسســـه حسابرســـی مفی مدیرعام
نماینـــده ســـازمان برنامـــه و بودجـــه كشـــور، 
اعضـــای هیـــات مدیـــره ســـازمان اقتصـــادی 

ـــاد  ـــاورین بنی ـــن و مش ـــدادی از معاونی ـــر و تع كوث
شـــهید و امـــور ایثارگـــران در روز ســـه شـــنبه 
ـــات  ـــالن اجتماع ـــل س ـــورخ 1400/5/5 در مح م
ـــد. ـــاد شـــهید و امـــور ایثارگـــران برگـــزار گردی بنی
 پـــس از قرائـــت گـــزارش فعالیـــت هـــای 
ســـازمان توســـط مهنـــدس اســـکندری و 
ـــی  ـــازرس قانون ـــتقل و ب ـــابرس مس ـــتماع حس اس
ـــی  ـــواد ایروان ـــد ج ـــان، محم ـــای نادری ـــط آق توس
ــام  ــر مقـ ــی دفتـ ــارت و حسابرسـ ــاون نظـ معـ
ــت  ــکر از فعالیـ ــن تشـ ــری ضمـ ــم رهبـ معظـ
هـــای آن سازمان اظهار داشـــت: گـــزارش 
حســـابرس و بـــازرس قانونـــی از عملکـــرد 
ـــول«  ـــه »مقب ـــا نظری ـــر ب ســـازمان اقتصـــادی كوث
ـــر  ـــب و موث ـــات مناس ـــت و اقدام ـــی از فعالی حاك
ـــت  ـــه مدیری ـــازمان ب ـــی آن س ـــه مدیریت مجموع
جنـــاب آقـــای مهنـــدس اســـکندری و پیـــاده 
 ســـازی ســـامانه نظارتـــی موثـــر و اعمـــال 

كنترل هـــای مالـــی اثربخـــش بـــوده كـــه شایســـته 
تقدیـــر مـــی باشـــد. ایشـــان در ادامـــه خاطـــر 
نشـــان كردنـــد: ســـازمان اقتصـــادی كوثـــر در 
زمینـــه فنـــاوری هـــای برتـــر و عرصـــه هـــای 
ــزان  ــش میـ ــان، افزایـ ــش بنیـ ــف دانـ مختلـ
بهـــره وری، اصـــالح زیرســـاخت ها، اســـتفاده از 
ــب  ــاء ضریـ ــتفاده و ارتقـ ــیل های بالاسـ پتانسـ
امنیـــت غذایـــی پیشـــتاز اســـت و بـــا بومـــی 
ــد و  ــوژی تولیـ ــین آالت و تکنولـ ــازی ماشـ سـ
پـــرورش طیـــور بـــه منظـــور تامیـــن منابـــع 
پروتئینـــی كشـــور، تحریـــم هـــای ظالمانـــه را 
خنثـــی نمـــوده اســـت. احیـــای مـــرغ الیـــن 
ـــار  ـــد انفج ـــای ض ـــاخت الکتروموتوره ـــن و س آری
و دســـتگاههای هوشـــمند جوجـــه كشـــی 
از كارهـــای بـــزرگ و موثـــر ایـــن ســـازمان در 
عرصـــه كالن كشـــور و در راســـتای ایفـــای 
ــیار  ــتی حیاتـــی و بسـ ــئولیت های باالدسـ مسـ
ــا  ــی بـ ــر ایروانـ ــت. دكتـ ــت اسـ ــز اهمیـ حائـ
تاكیـــد بـــر خوداتکایـــی و خودبـــاوری اظهـــار 
داشـــت: ســـاخت گلخانه هـــای تمامـــاً ایرانـــی 
ـــر  ـــیون كوث ـــركت مکانیزاس ـــط ش ـــی توس و بوم
ـــی  ـــین ایران ـــی مهندس ـــش بوم ـــر دان ـــه ب ـــا تکی ب
بـــا كیفیتـــی در تـــراز شـــاخصهای جهانـــی و 
جلوگیـــری از خـــروج ارز، از مســـئولیت هـــای 
ملـــی اســـت. معـــاون حسابرســـی و نظـــارت دفتـــر 
ـــای  ـــت: اعط ـــار داش ـــری اظه ـــم رهب ـــام معظ مق
جایـــزه ویـــژه تعالـــی بـــه ســـازمان اقتصـــادی 
ـــی و  ـــی تعال ـــزه مل ـــن دوره جای ـــر در پنجمی كوث
ـــبت  ـــام نس ـــت و اهتم ـــل جدی ـــه دلی ـــرفت ب پیش
ـــود  ـــاختارها، بهب ـــالح س ـــازی، اص ـــک س ـــه چاب ب
فرآیندهـــا، افزایـــش بهـــره وری، مدیریـــت بهینـــه 
ـــذاری  ـــام واگ ـــی و انج ـــفافیت مال ـــا، ش دارایی ه
ـــورس  ـــق ب ـــفاف و از طری ـــورت ش ـــركت ها بص ش
اوراق بهـــادار، ایجـــاد و توســـعه زنجیـــره ارزش، 
ارتقـــاء ســـطح نـــوآوری و فنـــاوری در تولیـــد و 
خدمـــات دانـــش بنیـــان، پیگیـــری و اجـــرای 
ـــش  ـــای نق ـــد، ایف ـــود در فرآین ـــای بهب ـــروژه ه پ
موثـــر در تحقـــق سیاســـتهای كلـــی اقتصـــاد 
ـــه  ـــی در ادام ـــر ایروان ـــوده اســـت. دكت ـــی ب مقاومت
ـــا  ـــر ب ـــادی كوث ـــازمان اقتص ـــتند: س ـــان داش بی
ـــود  ـــای موجـــود خ ـــت ه ـــوان و ظرفی ـــر ت ـــه ب تکی
ـــر مبنـــای سیاســـت هـــای راهبـــردی  و فعالیـــت ب
و ابالغـــی باالدســـتی در مســـیر شـــفافیت و بویـــژه 
جلـــب مشـــاركتهای مردمـــی و توانمندســـازی 
اقشـــار مختلـــف مـــردم توانســـته اســـت در جهـــت 
ـــای  ـــز گام ه ـــور نی ـــی كش ـــای اساس ـــع نیازه رف
بلنـــدی بـــردارد و نهـــادی اثربخـــش و ممتـــاز 
باشـــد. دكتـــر ایروانـــی اظهـــار داشـــت: یکـــی 
ـــه  ـــازمان ك ـــن س ـــر ای ـــزرگ و موث ـــای ب از كاره
ـــوع  ـــت موض ـــوده اس ـــدام نم ـــب اق ـــیار مناس بس
ــادی احیـــای مـــرغ الیـــن آریـــن اســـت  بنیـ
ـــای  ـــئولیت ه ـــور و مس ـــه كالن كش ـــه در عرص ك
ـــد.  ـــی بشـــمار مـــی آی باالدســـتی موضوعـــی حیات

سازمان اقتصادی 
کوثر با تکیه بر توان 

و ظرفیت های موجود 
خود و فعالیت بر 

مبنای سیاست 
های راهبردی و 

ابالغی باالدستی 
در مسیر شفافیت 

و بویژه جلب 
مشارکتهای مردمی 

و توانمندسازی 
اقشار مختلف مردم 

توانسته است در 
جهت رفع نیازهای 
اساسی کشور نیز 

گامهای بلندی بردارد 
و نهادی اثربخش و 

ممتاز باشد

دکتر ایروانی با تاکید بر خوداتکایی و خودباوری اظهار داشت: ساخت گلخانه 
های تماماً ایرانی و بومی توسط شرکت مکانیزاسیون کوثر با تکیه بر دانش 
بومی مهندسین ایرانی با کیفیتی در تراز شاخصهای جهانی و جلوگیری از 
خروج ارز، از مسئولیت های ملی است
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ـــادی  ـــازمان اقتص ـــات س ـــه اقدام ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــاد  ــردن اقتصـ ــی كـ ــتای مردمـ ــر در راسـ كوثـ
ــار داشـــت:  ــاركت جمعـــی اظهـ و جلـــب مشـ
ـــب  ـــه، جل ـــورت گرفت ـــای ص ـــر فعالیته ـــالوه ب ع
مشـــاركت مـــردم در فعالیـــت هـــای تولیـــدی 
ـــه  ـــورد توج ـــز م ـــوردار نی ـــر برخ ـــق كمت در مناط
ســـازمان بـــوده اســـت. معـــاون حسابرســـی و 
ـــه  ـــد ظل ـــری م ـــام معظـــم رهب ـــر مق ـــارت دفت نظ
ـــاد  ـــزاری مجمـــع نه ـــار داشـــتند: برگ ـــی اظه العال
ـــت  ـــس از هف ـــران پ ـــور ایثارگ ـــهید و ام ـــاد ش بنی
ــی در  ــاط مالـ ــراری انضبـ ــر برقـ ــال، بیانگـ سـ
ـــه شـــفافیت و ســـالمت  ـــاد شـــهید و اهتمـــام ب بنی
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــر مق ـــه دفت ـــت ك ـــی اس مال
ـــر  ـــی اخی ـــاط مال ـــوب از انضب ـــورت مکت ـــز بص نی
بنیـــاد تشـــکر نمـــوده اســـت. ایجـــاد اداره كل 
حسابرســـی در بنیـــاد شـــهید كار ارزشـــمندی 
اســـت. تشـــکر ویـــژه از آقایـــان مهنـــدس اوحـــدی 
ـــه جـــدی  ـــه دلیـــل برنام ـــادی ب ـــد آب ـــری مزی و باق
اجـــرای انضبـــاط و شـــفافیت مالـــی در بنیـــاد 
ـــی و  ـــراری سیســـتمهای كنتـــرل مال شـــهید و برق
ـــاد اســـت. ضمـــن اینکـــه عملکـــرد  داخلـــی در بنی
ـــدس  ـــای مهن ـــی آق ـــردی و اجرای ـــات راهب و اقدام
اوحـــدی در مـــدت كوتـــاه یکســـاله مدیریتـــی 
در بنیـــاد شـــهید منحصـــر بـــه فـــرد اســـت. 
ـــهید  ـــاد ش ـــی بنی ـــر كل حسابرس ـــن مدی همچنی

ـــرد  ـــی عملک ـــل مال ـــز تحلی ـــران نی ـــور ایثارگ و ام
ـــی  ـــای مال ـــورت ه ـــاس ص ـــر اس ـــال 1399 ب س
ـــار  ـــان اظه ـــود. ایش ـــه نم ـــی را ارائ ـــی و تلفیق اصل
ـــاط  ـــابداری و انضب ـــول حس ـــت اص ـــت: رعای داش
ـــار  ـــن اظه ـــور و همچنی ـــازمان مذك ـــی در س مال
ــی  ــازرس قانونـ ــابرس و بـ ــول حسـ ــر مقبـ نظـ
ــی  ــالمت مالـ ــفافیت و سـ ــده شـ ــان دهنـ نشـ
اســـت. در مجمـــوع شـــاخص هـــای مالـــی در 
ســـال 1399 بیانگـــر افزایـــش میـــزان و تنـــوع 
ــعه  ــه، توسـ ــه هزینـ ــت بهینـ ــد، مدیریـ تولیـ
ــره وری  ــعه و بهـ ــای ارزش و توسـ ــره هـ زنجیـ
ـــه و  ـــان جلس ـــد. در پای ـــی باش ـــانی م ـــع انس مناب
ـــازرس  ـــابرس و ب ـــزارش حس ـــتماع گ ـــس از اس پ
قانونـــی صورتهـــای مالـــی، عملکـــرد ســـازمان 
ـــب اعضـــاء مجمـــع  ـــورد تصوی ـــر م اقتصـــادی كوث

عمومـــی قـــرار گرفـــت.

واگذاری ســهام جبرانی به ســهامداران 
شاهد از طریق بورس

   مدیرعامــل موسســه اندوختــه شــاهد از واگذاری 
ســهام جبرانی به ســهامداران شــاهد بــرای جبران 
ــت:  ــر داد و گف ــر خب ــال اخی ــان یکس ــرر و زی ض
ســهامدارانی كــه در بــازه زمانــی ســال گذشــته و 
ــته و در  ــدی داش ــورآورده نق ــق درگاه مذك از طری
ســایت شــركت ذخیــره شــاهد نســبت بــه خرید 

ــود  ــهام خ ــروش س ــه ف ــق ب ــدام و موف ــهام اق س
نشــده اند بــه جهــت جبــران ضــرر وارده، نســبت 
ــورس  ــق ب ــی از طری ــهام جبران ــذاری س ــه واگ ب

ــد شــد. ــدام خواه اق
ــعید  ــاد س ــک اعی ــا تبری ــفندیار ب ــعود اس مس
ــا  ــن موسســه ب ــار داشــت: ای ــر اظه ــان و غدی قرب
حمایت هــای حجــت االســالم والمســلمین 
یوســفعلی شــکری نماینــده ولــی فقیــه در بنیــاد 
ــاء  ــات امن ــاء هی ــران و اعض ــور ایثارگ ــهید و ام ش
ــره  ــه هیــات مدی موسســه و پیگیری هــای مجدان
پیرامــون جبــران ضــرر و زیــان ســهامداران 
گرانقــدر ناشــی از انســداد درگاه فــروش ســهام در 

ــت. ــرده اس ــدام ك ــته اق ــال گذش س
اســفندیار افــزود: طبــق مصوبــه جدیــد بــه 
ــته  ــی ســال گذش ــازه زمان ــه در ب ســهامدارانی ك
ــور آورده نقدی داشــته و در  ــق درگاه مذك و از طری
ســایت شــركت ذخیــره شــاهد نســبت بــه خرید 
ســهام اقــدام كردنــد، لیکــن در تاریــخ مســدودی 
سیســتم موفــق به فــروش ســهام خــود نشــده اند 
بــه جهــت جبــران ضــرر و زیــان وارده، نســبت به 
واگــذاری ســهام جبرانــی از طریــق بــورس اقــدام 

ــد. ــد ش خواه
مدیــر عامــل و نائــب رئیــس هیــات مدیــره تاكید 
كــرد: در همیــن راســتا، در حداقــل زمــان ممکــن 
تعــداد ســهام جبرانــی معیــن شــده بــه كدهــای 
بورســی اعضــاء تخصیــص داده خواهــد شــد، لــذا 
ــه  ضــرورت دارد تمــام اعضــاء مشــمول نســبت ب
ارائــه كــد بورســی خــود بــه واحــد امــور ســهام یا 

نماینــدگان اســتانی اقــدام كننــد.
ــام  ــس از اتم ــی پ ــد بورس ــد ك ــاء فاق ــرای اعض ب
ــازو كار  ــق س ــا از طری ــه راس ــرر موسس ــان مق زم
ــی  ــهام جبران ــص س ــه تخصی ــبت ب ــی نس داخل

ــرد. ــد ك ــدام خواه اق

اعطای تســهیالت غیــر حضــوری بانک 
دی بــه خانواده هــای شــاهد و ایثارگــر 

غیرحضوری

ــه  ــرد ك ــوان ك ــک دی عن ــور شــعب بان ــر ام مدی
بانــک دی بــه زودی كار اعطــای تســهیالت 
ــه خانواده هــای شــاهد  به صــورت غیرحضــوری ب

و ایثارگــر را آغــاز می كنــد.
همــت اهلل حســین زاده در نشســت برخــط 
ــور  ــر كش ــک دی سراس ــعب بان ــای ش ــا رؤس ب
ــه  ــد ارائ ــده فراین ــد روز آین ــرد: در چن ــار ك اظه
ــدف  ــه ه ــرای جامع ــوری ب ــهیالت غیرحض تس
ــت دی  ــن ج ــتر اپلیکیش ــر بس ــهید ب ــاد ش بنی
ــت در  ــعب می بایس ــه ش ــود ك ــدازی می ش راه ان
ترویــج و بازاریابــی درگاه هــای غیرحضــوری برای 

ــند. ــا باش ــتریان كوش مش
وی بــا قدردانــی از تــالش تمامــی كاركنــان بانک 
دی در تحقــق اهــداف ســه ماهــه ابتدایــی ســال 
ــک  ــگ و نزدی ــت تنگاتن ــت: در رقاب ــاری گف ج

طبق مصوبه جدید 
به سهامدارانی 

که در بازه زمانی 
سال گذشته و از 

طریق درگاه مذکور 
آورده نقدی داشته 
و در سایت شرکت 

ذخیره شاهد نسبت 
به خرید سهام اقدام 

کردند، لیکن در تاریخ 
مسدودی سیستم 

موفق به فروش سهام 
خود نشده اند به 

جهت جبران ضرر و 
زیان وارده، نسبت 

به واگذاری سهام 
جبرانی از طریق 

بورس اقدام خواهد 
شد
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ــی از  ــادی ناش ــود اقتص ــرایط رك ــا در ش بانک ه
ــک دی در  ــع بان ــدی مناب ــد 14 درص ــا، رش كرون
ــول، افزایــش  ــار كاهــش قیمــت تمام شــده پ كن
تعهــدات و رشــد مصــارف، دســتاوردهای بــزرگ 

ــک اســت. ــن بان ــرای ای ب
مدیــر امــور شــعب بانــک دی بــا اشــاره بــه موفقیت 
ــده  ــه  تمام ش ــش هزین ــک در كاه ــای بان برنامه ه
ــا تدابیــر مدیریتــی و تالش همــکاران  پول گفــت: ب
ــش  ــی در كاه ــش اساس ــک جه ــاهد ی ــعب، ش ش

ــک هســتیم. ــول در بان قیمــت تمام شــده پ
حســین زاده راه انــدازی باجه هــای خدمــات بانکی 
در مراكــز بنیادشــهید و امــور ایثارگــران را از دیگر 
اقدامــات اثربخــش بانــک دانســت و تصریــح كرد: 
بــا یــک عــزم همگانــی و همدلــی میــان مدیــران 
ــران،  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــک و بنی ــد بان ارش
ــز  ــی در 70 مرك ــات بانک ــه خدم ــای ارائ باجه ه

بنیادشــهید راه انــدازی شــده اســت.
وی منابــع انســانی را مهم تریــن عامــل موفقیــت 
ســازمان دانســت و عنــوان كــرد: یکــی از اهــداف 
مدیریــت امــور شــعب، ایجــاد زمینه هــای 
عالقه منــدی همــکاران بــرای فعالیــت مؤثــر 
ــای  ــل ارتق ــه مح ــعب ب ــل ش ــعب و تبدی در ش

ــت. ــازمان اس ــرآمد س ــای س نیروه
در پایــان این نشســت كارنامــه عملکردی شــعب 
بررســی و برنامه هــای آتــی شــعب در ســه ماهــه 

دوم ســال جاری تشــریح شــد.

برات کریمی: قدم های اســتوار بانک دی 
برای ارائه خدمات بانکی به خانواده های 

شاهد و ایثارگر

بانـــک دی بـــا راه انـــدازی گیشـــه های خدمـــت 
ــم  ــهرهای مهـ ــهید در شـ ــاد شـ در ادارات بنیـ
كشـــور، امضـــای تفاهم نامـــه ارائـــه خدمـــات 
متقابـــل بـــا پســـت بانک ایـــران و توســـعه 
بانکـــداری الکترونیـــک، توانســـته اســـت 
قدم هـــای اســـتواری بـــه ســـوی تمركـــز ارائـــه 
ــاهد و  ــای شـ ــه خانواده هـ ــی بـ ــات بانکـ خدمـ

ــردارد. ــر بـ ایثارگـ
ـــای  ـــور رؤس ـــا حض ـــتی ب ـــی در نشس ـــرات كریم ب
ـــن  ـــان ای ـــا بی ـــک ب ـــن بان ـــت ای ـــه های خدم گیش
ـــی  ـــت اصل ـــه مأموری ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــب گف مطل
ـــدف  ـــه ه ـــه جامع ـــانی ب ـــک دی در خدمت رس بان
ـــره  ـــران، هیئت مدی ـــور ایثارگ ـــهید و ام ـــاد ش بنی
ـــزان  ـــن عزی ـــی ای ـــهیل دسترس ـــرای تس ـــک ب بان
ــه  ــیس گیشـ ــتراتژی تأسـ ــات، اسـ ــه خدمـ بـ
در مراكـــز بنیـــاد را در پیـــش گرفـــت كـــه بـــا 
حمایت هـــای بی دریـــغ مهنـــدس ســـعید 
ـــور  ـــهید و ام ـــرم بنیادش ـــس محت ـــدی، ریی اوح
ـــه  ـــق ب ـــی موف ـــان كوتاه ـــدت زم ـــران در م ایثارگ
ـــدیم  ـــور ش ـــر كش ـــه در سراس ـــدازی 70 باج راه ان
ـــدف در  ـــه ه ـــرای جامع ـــی ب ـــج مطلوب ـــه نتای ك

ـــت. ـــته اس ـــی  داش پ
كریمـــی عـــدم توجـــه بـــه ظرفیت هـــای 

مشـــترک همـــکاری میـــان بانـــک دی 
و بنیادشـــهید را یکـــی از عارضه هـــای 
ســـال های گذشـــته بانـــک دانســـت و تصریـــح 
ـــک،  ـــود در بان ـــای موج ـــی از عارضه ه ـــرد: یک ك
فاصلـــه میـــان بانـــک دی و بنیادشـــهید بـــود 
ـــده  ـــام ش ـــات انج ـــا اقدام ـــد ب ـــه در دوره جدی ك
در زمینـــه خدمت رســـانی بـــه جامعـــه هـــدف 
بنیادشـــهید از طریـــق انعقـــاد تفاهم نامـــه 
همـــکاری بـــا پســـت بانک و راه انـــدازی 
گیشـــه های خدمـــت در مســـیر افزایـــش 
همدلـــی و هم افزایـــی روزافـــزون دو مجموعـــه 

پیـــش رفته ایـــم.
ـــاختار  ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــک دی ب ـــل بان مدیرعام
نیـــروی انســـانی گیشـــه های خدمـــت گفـــت: 
ــوت  ــکاران پیشکسـ ــری همـ ــدف به كارگیـ هـ
ــوزش و  ــه ها، آمـ ــئولیت گیشـ ــدی مسـ در تصـ
ـــای  ـــه نیروه ـــی ب ـــش بانک ـــه و دان ـــال تجرب انتق
ــایی  ــژه و شناسـ ــم ویـ ــه و تکریـ ــوان گیشـ جـ
ـــور  ـــهید و ام ـــاد ش ـــدف بنی ـــه ه ـــای جامع نیازه

ایثارگـــران اســـت.
ـــا  ـــه ب ـــه گیش ـــوع رابط ـــه ن ـــاره ب ـــا اش ـــی ب كریم
ـــن  ـــعب معی ـــای ش ـــت: رؤس ـــن گف ـــعبه معی ش
ـــردن  ـــرف ك ـــتقیم برط ـــئول مس ـــه ها مس گیش
نیازهـــای گیشـــه هســـتند و تعامـــل دوجانبـــه 
ـــد در  ـــی بای ـــم هفتگ ـــات منظ ـــزاری جلس و برگ

ـــد. ـــعب باش ـــن ش ـــتور كار ای دس
در ادامـــه ایـــن نشســـت، همـــت اهلل حســـین زاده، 
ــورد  ـــک دی در مـ ــعب بان ــور شـ ــر امـ مدیـ
ــال  ــت: در حـ ــه ها گفـ ــن گیشـ ــات ایـ خدمـ
ــی  ــت، خدماتـ ــه های خدمـ ــر در گیشـ حاضـ
ماننـــد افتتـــاح حســـاب، صـــدور كارت، 
حوالجـــات و عملیـــات ســـاتنا و پایـــا انجـــام 
می شـــود و بـــر اســـاس برنامه ریزی هـــای 
ـــکیل  ـــک تش ـــده نزدی ـــه، در آین ـــورت گرفت ص
پرونـــده تســـهیالتی هـــم بـــه خدمـــات 

گشـــیه ها اضافـــه خواهـــد شـــد.
حســـین زاده بـــا اشـــاره بـــه نقـــش گیشـــه ها در 
ـــر  ـــی شـــعب معیـــن گفـــت: ب تحقـــق اهـــداف عملیات
ـــه  ـــر گیش ـــه، ه ـــذاری صورت گرفت ـــاس هدف گ اس
ــعبه  ــداف شـ ــد اهـ ــج درصـ ــق پنـ ــد در تحقـ بایـ
ـــتلزم  ـــر مس ـــن ام ـــه ای ـــد ك ـــال باش ـــود فع ـــن خ معی
گســـترش دامنـــه بازاریابـــی گیشـــه ها بـــرای 
ـــت. ـــز هس ـــدف نی ـــه ه ـــارج از جامع ـــتریان خ مش

ــک  ــر یـ ــال حاضـ ــزود: در حـ ــان افـ وی در پایـ
رئیـــس گیشـــه و یـــک متصـــدی در ســـاختار 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــود دارد كـ ــه ها وجـ گیشـ
عملکـــرد گیشـــه می تـــوان تعـــداد متصدیـــان 
را افزایـــش داد كـــه در ایـــن زمینـــه، اولویـــت 
ـــزز  ـــواده مع ـــوان از خان ـــای ج ـــذب نیروه ـــا ج ب

ــران اســـت. شـــهدا و ایثارگـ

مدیرعامل بانک 
دی با اشاره به 

ساختار نیروی 
انسانی گیشه های 
خدمت گفت: هدف 

به کارگیری همکاران 
پیشکسوت در 

تصدی مسئولیت 
گیشه ها، آموزش و 

انتقال تجربه و دانش 
بانکی به نیروهای 

جوان گیشه و تکریم 
ویژه و شناسایی 

نیازهای جامعه هدف 
بنیاد شهید و امور 

ایثارگران است

حسین زاده راه اندازی باجه های خدمات بانکی در مراکز بنیادشهید و امور 
ایثارگران را از اقدامات اثربخش بانک دانست و تصریح کرد: با یک عزم 
همگانی و همدلی میان مدیران ارشد بانک و بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
باجه های ارائه خدمات بانکی در ۷0 مرکز بنیادشهید راه اندازی شده است.
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