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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ


ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﮔﺰاری



وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ



ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد ﺟﻬﺎن ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﯾﺮان در ﺳﺎل ۲۰۲۱



ﻓﻮﻻد و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آن درﺟﻬﺎن



ﻧﺮخ ارز و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ روﻧﺪ ﭘﯿﺶ رو



ﻣﺮوری ﺑﺮ اﺧﺒﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ



اﻧﺲ ﻃﻼ و آﻣﺎر ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن



ﻧﻔﺖ در آﺧﺮﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ



ﻓﻮﻻد ﺟﻬﺎن در دﺳﺖ ﭼﯿﻦ



ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ



آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم و ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﺜﺒﺖ



آﻣﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ " رﯾﻨﮓ ﺻﻨﻌﺘﯽ -ﻓﻮﻻد"



ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺠﻢ و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۹و ۹۸



ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ و اﺧﺒﺎر ﮐﺎﻻﯾﯽ

ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از:
واﺣﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و آﻣﻮزش ﮐﺎرﮔﺰاری آرﻣﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ۲۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﮔﺰاری آرﻣﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن
اﻓﺘﺨﺎرﺣﻀﻮر در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺰاری ﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮐﺎرﮔﺰاری آرﻣﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ  ١٥ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﺑﺎ آرﻣﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮ ،ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ،
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و در ﺑﻮرس ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ در ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﻮرس

ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از زﯾﺮﻣﺠﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎزاری زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﺣﯿﺎﺳﭙﺎﻫﺎن و ﺗﮑﺎدو

ﺑﻪﻣﺮور ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را در ﺗﺎرﯾﺦ

ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و

 ١٣٨٤٫٠٨٫٠٧ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻮرس و ﻓﺮاﺑﻮرس از

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎزار

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق ﺑﻮرس و ﻓﺮاﺑﻮرس
،ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎﻻ ،ﻣﺸﺎور ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎﻻ  ،ﻣﺸﺎوره ﭘﺬﯾﺮش
اوراق  ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺘﻘﻪ ﻣﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻻ  ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺘﻘﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اوراق و
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﺧﻂ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدارﺗﻬﺮان  ،درﺟﺎﯾﮕﺎه “ اﻟﻒ” ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ آرﻣﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از  ٤٠ﺷﻌﺒﻪ ﻓﻌﺎل ) ٣٢ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ
ﺑﺮﺧﻂ ﮔﺮوﻫﯽ ( در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻋﻤﻮم

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﮔ ﯿﺮ ی از آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار را ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺰار ی آرﻣﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ و اراﺋﻪ روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
ﮐﺴﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿ ﺮ ی از روش ﻫﺎی ﮐﺎر آﻣﺪ ﺗﺮ ﺑﺮای
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﻌﺎﻻن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪاز ی و اراﺋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺘﺎوﯾﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺸﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آن را ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺳﺎزﮔﺎر و ﺑﻪ روز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰ ﯾﺰ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع دﯾﮕﺮ ی

دارد.
ﺷﺮﮐﺖ آرﻣﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﺶ از  ١٠٦ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮی ﻓﻌﺎل را داراﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ  ٦٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻓﻌﺎل آﻧﻼﯾﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻼﺻﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان  -آذرﻣﺎه  ١٣٩٩در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ١٠٨
ﮐﺎرﮔﺰاری ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار  ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری آرﻣﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن اﻓﺘﺨﺎر دارد ﺗﺎ در
ﻟﯿﺴﺖ  ٢٠ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت آذرﻣﺎه  ٩٩ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ
ﻋﻼوه رﺗﺒﻪ  ١١ﻫﻢ ارزش ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺎرﮔﺰاری آرﻣﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد.

ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﮔﺰار ی دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻀﻮر ی و ﻣﺠﺎز ی و اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ ی
ﻣﺘﻨﻮع و راﯾﮕﺎن ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ،ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﺎرﻣﺰد ،اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﭘﺮ
ﮔﺮدش ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮ ﯾﻊ و آﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﻨﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺗﺮ ﯾﺪر ،اﺗﺼﺎل
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ و اﻋﻄﺎی ﺟﻮاﯾﺰ وﯾﮋه در
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
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وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی و ﺗﻐ ﺮات آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﺪول ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ:

ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی
ﺗﺎرﯾﺦ

درﺻﺪ

99/12/19

99/12/26

ﻣﺤﺼﻮ ل

ﻣﺒﺪا /ﻣﻘﺼﺪ

اﯾﻨﮑﻮﺗــﺮﻣﺰ

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘ ﻪ

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻔﺘ ﻪ ﺟﺎری

ورق ﮔﺮم

ﺻﺎدرات CIS

ﻓﻮب درﯾﺎی ﺳــﯿﺎه

725

790

9%

ورق ﮔﺮم

واردات اﻣﺎرات

ﺟﺒﻞ ﻋﻠﯽ CFR

730

750

3%

ورق ﮔﺮم

واردات ﺗﺮﮐﯿ ﻪ

ﺗﺮﮐﯿﻪ CFR

780

840

8%

ورق ﮔﺮم

ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺎدرات ﭼﯿــﻦ

ﻓﻮب ﭼﯿﻦ

715

721

1%

ورق ﮔﺮم

واردات ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺻــﻌﻮدی

CFR

770

770

0%

ورق ﺳﺮد

ﺻﺎدرات CIS

ﻓﻮب درﯾﺎی ﺳــﯿﺎه

845

915

8%

ﺗﻐ

ﺮ

ورق ﺳﺮد

واردات اﻣـﺎرات

ﺟﺒﻞ ﻋﻠﯽ CFR

800

800

0%

ورق ﺳﺮد

واردات ﺗﺮﮐﯿ ﻪ

ﺗﺮﮐﯿﻪ CFR

875

940

7%

ورق ﺳﺮد

ﺻﺎدرات ﭼﯿـﻦ

ﻓﻮب ﭼﯿـﻦ

780

790

1%

ﻣﯿﻠﮕﺮد

ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺎدرات ﭼﯿــﻦ

ﻓﻮب ﭼﯿﻦ

660

680

3%

ﻣﯿﻠﮕﺮد

ﺻﺎدرات CIS

ﻓﻮب درﯾﺎی ﺳــﯿﺎه

640

620

-3%

ﻣﯿﻠﮕﺮد

ﺻﺎدرات ﺗﺮﮐﯿـﻪ

ﻓﻮب ﺗﺮﮐﯿـﻪ

640

640

0%

ﻣﯿﻠﮕﺮد

واردات اﻣـﺎرات

ﺟﺒﻞ ﻋﻠﯽ CFR

650

653

0%

اﺳ ﻠﺐ

ﺻﺎدرات CIS

ﻓﻮب درﯾﺎی ﺳــﯿﺎه

670

715

7%

ﺷﻤﺶ

ﺷﺎﺧﺺ ﺻــﺎدرات CIS

ﻓﻮب درﯾﺎی ﺳــﯿﺎه

587

579

-1%

ﺷﻤﺶ

ﺻﺎدرات ﺗﺮﮐﯿـﻪ

ﻓﻮب ﺗﺮﮐﯿـﻪ

620

620

0%

ﺷﻤﺶ

واردات ﺗﺮﮐﯿ ﻪ

ﺗﺮﮐﯿﻪ CFR

600

600

0%

ﺷﻤﺶ

واردات اﻣﺎرات

ﺟﺒﻞ ﻋﻠﯽ CFR

590

600

2%

ﺷﻤﺶ

ﺻـﺎدرات اﯾـﺮان

ﻓﻮب اﯾــﺮان

551

542

-2%

ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ) 62درﺻﺪ(

واردات ﭼﯿﻦ

ﭼﯿﻦ CFR

174

163

-6%

ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺪﻟ ﻪ ﺳﻨﮓ آﻫــﻦ) 65درﺻﺪ(

واردات ﭼﯿﻦ

ﭼﯿﻦ CFR

225

227

1%

آﻫﻦ ﻗﺮاﺿ ﻪ

واردات ﺗﺮﮐﯿ ﻪ

ﺗﺮﮐﯿﻪ CFR

453

431

-5%

ﺷﻤﺶ ﻓﻮﻻد درﭼﯿﻦ ﺑﺎ  ۶٫۹۷دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ  ۶۹۰٫۱۳دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ .ﺷﻤﺶ روی ﺑﺎ  ۸٫۷۵دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۷۹۷٫۵۰دﻻر ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮرد .زﻏﺎلﺳﻨﮓ
ﺑﺎ  ۰٫۵دﻻر ﮐﺎﻫﺶ  ۲۰۴٫۵۰دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ.
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ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد ﺟﻬﺎن ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﯾﺮان در ﺳﺎل ۲۰۲۱
ﮐﻤﯿﺘﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﻻد ﮔﺰارﺷﯽ را در

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻮﻻد ﭼﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺟﻬﺶ  ٩٫١درﺻﺪی ﺳﺎل

ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻدی ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ٢٠٢١اراﯾﻪ داده اﺳﺖ

ﻗﺒﻞ ﺗﺎ  ٣درﺻﺪ در ﺳﺎل  ٢٠٢١اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ و ﺑﻪ  ١ﻣﯿﻠﯿﺎرد و

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ  ١٢درﺻﺪی ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد اﯾﺮان ﻫﻢ

 ٢٤٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ٥٥٫٢درﺻﺪ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻬﺎن

اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ی ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﺰارش

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﭼﯿﻦ ،ﻗﻄﺐ ﻓﻮﻻد ﺟﻬﺎن ،ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺳﻬﻢ  ٥٥درﺻﺪی را از آن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  ٢٠٢١ﺗﺎﺣﺪ ٩٦

در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ  ٥٫٢درﺻﺪی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻮﻻد ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد و از ﻣﺼﺮف  ٤٤ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺑﻪ  ٤٦ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٧٠٠ﻫﺰار ﺗﻦ
رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ .

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ و ﻣﻌﺎدل  ٥٫٥درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ
ﻋﺪد  ١ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ٨٥٦ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﯾﺎﻓﺖ.

ﻓﻮﻻد و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آن درﺟﻬﺎن
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  ٤٠٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و ﺑﻪ ﻋﺼﺮ

در ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺣﯿﺎ

آﻫﻦ ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ اﻣﺎ دوران ﻣﺪرن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻدﺳﺎزی در

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻏﺎل

ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دﻫﻪ  ١٨٥٠ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ و از آن زﻣﺎن ﺑﻪ

ﺳﻨﮓ ﮐﮏ ﻧﺸﻮ ﯾﺎ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده

ﺑﻌﺪ ،ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ

ای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺣﯿﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در دﻣﺎﻫﺎی

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ آﻫﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﭘﺎ ﻦ ﺗﺮ از دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ذوب ،اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﮓ آﻫﻦ

اﮐﺴﯿﮋن را ﺗﻮﺳﻂ اﺣﯿﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺣﺬف ﮐﺮد.

را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان

روش ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ وﺟﻮد دارد .ﻋﻤﺪه اﯾﻦ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺧﺎم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد در ﮐﻮره ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﮐﻮره ﺑﻠﻨﺪ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺣﯿﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع اﺣﯿﺎﮐﻨﻨﺪه

ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺲ از

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دوﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ وارد ﮐﻮره ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻫﻦ ﻣﺬاب ﮐﺮﺑﻦ
دار ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ آﻫﻦ ﻣﺬاب در ﮐﺎﻧﻮرﺗﺮ ﺑﻪ
ﻓﻮﻻد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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.١

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺣﯿﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ

ﺳﻨﮓ و ﻓﻮﻻد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﺗﻦ

از ﯾﮏ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮﺑﻨﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ

ﻓﻮﻻد ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ روش در ﺟﺪول ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ:

ﺷﻮد . (BOF).ﭘﺲ ﻣﻮاد ﺧﺎم اوﻟﯿﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ  ،زﻏﺎل
اﻗﻼم ﺑﻬـﺎی ﺗﻤـﺎم ﺷــﺪه

واﺣﺪ

ﻣﺼﺮف در ﯾﮏ ﺗــﻦ

ﻗﯿﻤﺖ در واﺣــﺪ

ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ اﻗــﻼم

ﺳﻨﮓ آﻫﻦ)(%60

ﺗﻦ

1.491

174

259.43

زﻏﺎل ﺳﻨﮓ

ﺗﻦ

0.86

140

120.40

ﻓﻮﻻدﻗﺮاﺿــﻪ

ﺗﻦ

0.147

400

58.80

ﮔﺎزﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ

ﻣﺘﺮﻣﮑﻌــﺐ

166

0.1

16.60

ﻓﺮوآﻟﯿﺎژﻫــﺎ

ﺗﻦ

0.019

1028

19.53

Fluxes

ﺗﻦ

0.521

45.03

23.46

ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫــﺎ

ﺗﻦ

1

19

19.00

اﻧـﺮژی ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ

ﮔﯿﮕــﺎ ژول

6.416

5.73

36.76

ﺑﺮ ق

ﻣﮕﺎ وات

0.14

94.77

13.27

ﻧﯿﺮوی اﻧﺴــﺎﻧﯽ

ﺳﺎﻋﺖ

0.62

39.68

24.60

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ

واﺣﺪ

1

34.26

34.36

ﺳ ﺎﯾﺮ

15.09

ﺑﻬﺎی ﺗﻤــﺎم ﺷــﺪه  1ﺗﻦ ﻓـﻮﻻد ﺑـﻪ روش BOF

.۲

641.21

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺣﯿﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺎز ،ﮐﻪ در آن ﻫﺎ از اﺣﯿﺎ

ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در دﺳﺘﺮس ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻫﻦ ﻣﺘﺎﻟﯿﮏ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ

ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎز ی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد (EAF ).در ﺷﯿﻮه  EAFﻋﻤﺪﺗﺎ از

آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ )  (DRIﯾﺎ ﻓﻠﺰ داغ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در روش  EAFﻣﻮرد

ﻓﻮﻻد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ و ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻓﻮﻻد رو

ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ اﺑﺰارآﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد و ﻓﻮﻻد

ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪول ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ
اﺳﺖ:
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎ )ﺗﻦ/دﻻر(

ﻋﻨﻮان

واﺣﺪ

ﻓﺎﮐﺘﻮر

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ

ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺛﺎﺑﺖ

ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺘﻐ

ﺮ

ﮐﻞ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ

ﻓﻮﻻد ﻗﺮاﺿــﻪ

ﺗﻦ

1.123

446

0

500.86

500.86

ﻓﺮوآﻟﯿﺎژﻫــﺎ

ﺗﻦ

0.016

1028

0

16.45

16.45

0.002

9500

0

18.38

18.38

ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫــﺎ

واﺣﺪ

1

12.31

0

9.23

12.31

ﺑﺮ ق

ﻣﮕﺎ وات

0.44

103.55

6.83

38.73

45.56

ﻧﯿﺮوی اﻧﺴــﺎﻧﯽ

ﺳﺎﻋﺖ

0.294

39.68

2.92

8.75

11.67

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ

واﺣﺪ

1

15.84

15.84

0

15.84

28.67

356.25

اﻟﮑﺘﺮود ﻫــﺎ

ﺳ ﺎﯾﺮ
ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه  1ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ روش EAF

12.67
633.73
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ﻧﺮخ ارز و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ روﻧﺪ ﭘﯿﺶ رو
ﻋﻤﺪه دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر را ﻣﯽ ﺗﻮان؛ ﺗﻮاﻓﻖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان و

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم و رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻟﻐﻮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ ،آزادﺳﺎزی داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﻠﻮﮐﻪﺷﺪه،

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزاد ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

رﯾﺴﮏ ﻧﮑﺮدن در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﯿﺶ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز و اﻧﺠﺎم ﺷﺪن

اﻓﺖ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ زﯾﺮ  ٢٥ﻫﺰار

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺮخ ارز اﯾﺮان

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺮﻓﺎ در ﺣﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎی دﻻر داﻧﺴﺖ.

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزار ارز ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ

اﮔﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ٢٤٥٠٠

ﻧﯿﺰ

ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد؛ دﻻر ﺑﻪ ٢٣٨٠٠

ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دوﻟﺖ در ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺿﺮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﺮا

ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ﮐﻤﺮﻧﮓ

ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮﺟﺎم وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزارﺳﺎز در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن

ﺷﺪه و ﻧﺮخ ارز در ﻣﺤﺪوده  ٢٥ﻫﺰار

در ﺣﺎل ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ

ﺳﺎل ،ﻋﺮﺿﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﺳﻄﺢ ﭘﺎ ﻦ ﺗﺮی

ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻓﻌﻼ در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ و رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ

ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﻧﺘﻈﺎر دﻻر ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﻧﻮﺳﺎن

ﻧﺮخ ارز در ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ در ﻣﺤﺪوده ٢٤٩٠٠

داﺷﺖ .در ﺑﺎزار ارز ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ارز اﺳﺖ .در ﻫﻔﺘﻪ

ﺗﻐ ﺮات روزاﻧﻪ دﻻر ) ﺻﺮا ﻓﯽ ﻣﻠﯽ (
255,000

252,400
246,610

239,162
236,126

237,040
234,420

238,960

237,850

239,390

240,900

239,520
236,420

246,680

247,480
244,370

247,050

248,210

250,000

246,420
241,880

245,000
240,000
235,000
230,000
225,000
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ﻣﺮوری ﺑﺮ اﺧﺒﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ


در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ  ۱۴ﭼﯿﻦ ﺑﻪ
اﻋﻼم ﺷﺪ

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ۲ Coدر ﻫﺮ واﺣﺪ GDPﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻔﯽ ۱۸ﺑﻪ
 ۷۰ﮔﯿﮕﺎوات



اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  G۵ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ۵۶درﺻﺪ
ﮐﺸﻮر

ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ  ۱۴ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ارزش اﻓﺰوده و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را
اﻓﺰاﯾﺶ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژ ی و آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ در ﻫﺮ واﺣﺪ  GDPرا ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺮژ ی ﺑﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ،ﻓﻮﻻد و ﺳﺎﯾﺮ
ﻓﻠﺰات را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.

ﺑﺮﺧﯽ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۱۴ﭼﯿﻦ


اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ از  ۶۰٫۶ﺑﻪ  ۶۵درﺻﺪ



رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ۷درﺻﺪ



ارزش اﻓﺰوده اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل :از  GDP ۷٫۸ﺑﻪ  ۱۰درﺻﺪ



ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎر ی ﺷﻬﺮ ی :ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ۵٫۵درﺻﺪ



ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻣﻮزش ﺑﺮای اﻓﺮاد آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ۱۰٫۸ :ﺑﻪ  ۱۱٫۳ﺳﺎل



رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺰﺷﮏ در ﻫﺮ  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ :از ۲٫۹ﺑﻪ ۳٫۲



ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻦ دارای ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ :از  ۹۱ﺑﻪ  ۹۵درﺻﺪ



ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﺑﻪ ازای  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ :از ۱٫۸ﺑﻪ ۴٫۵



ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژ ی در ﻫﺮ واﺣﺪ GDPﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻔﯽ ۱۳٫۵
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اﻧﺲ ﻃﻼ و آﻣﺎر ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن
ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮﺳﺎن ﭼﻨﺪاﻧﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻃﻼ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۱٫۵درﺻﺪی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را
ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﯿﺪوار ﮐﺮد.

ﺷﺎﺧﺺ دﻻر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺮز  ٩٢رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻘﺪار اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ٩١٫٨
رﺳﯿﺪ.

ﻧﻔﺖ در آﺧﺮﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺣﻮﺛﯽﻫﺎی ﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ

در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ اﻣﯿﺪواری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ اوﭘﮏ ﭘﻼس

ﮔﺬاران ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖ داده ﺑﻮد .ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت روزﻫﺎی

ﺑﺮای ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺸﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ  ۷۱دﻻر رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ

ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺤﺪوده  ۱۷۴۰ﺗﺎ  ۱۷۰۰دﻻر اﻓﺖ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ

ﻗﯿﻤﺖ در  ۱۳ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﻮد وﻟﯽ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺠﺪد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از اﯾﻦ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد و در ﻗﯿﻤﺖ

ﺧﺒﺮﻫﺎ در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ

 ۱۷۲۸دﻻر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد .ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻫﻔﺘﻪ

آﺳﺘﺮازﻧﮑﺎ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای رﯾﺰش ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﻫﺎ از ﺗﻮﻗﻒ روﻧﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﯿﻤﺖ

ﻓﺪرال رزرو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ واﮐﻨﺶ

ﻧﻔﺖ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮد و اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ

ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻧﺰول ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﺑﻪ زﯾﺮ  ۱۶۵۰دور از

روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﺪد .۶۷دﻻر و  ۹ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ .ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ

اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ.

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺪود  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﻌﺪاد دﮐﻞ ﻫﺎی

در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪاران از ﻗﺪرت ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد .اوﻧﺲ در آﻏﺎز ﻫﻔﺘﻪ روﻧﺪ را ﮐﺎﻫﺸﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد از ﻃﺮﻓﯽ
ﭼﯿﻦ ﻗﺼﺪ دارد در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎﯾﻮان را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ
ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد و اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ
ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻧﺲ ﻃﻼ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار
ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻔﺘﯽ ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﻋﺪد ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ  ۳٫۹واﺣﺪ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.

ﻓﻮﻻد ﺟﻬﺎن در دﺳﺖ ﭼﯿﻦ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﻻد ﮔﺰارﺷﯽ را در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف
ﻓﻮﻻدی ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۲۱اراﯾﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ
 ۱۲درﺻﺪی ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد اﯾﺮان ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ی ﺣﺎﯾﺰ

آﻣﺎر ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﺮ اوﻧﺲ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﯾﻤﭙﺎﯾﺮ

اﻫﻤﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﭼﯿﻦ ،ﻗﻄﺐ ﻓﻮﻻد ﺟﻬﺎن ،ﺑﻮده

اﺳﺘﯿﺖ در دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۵اﺳﻔﻨﺪ  ، ۹۹ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﻬﻢ  ۵۵درﺻﺪی را از آن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۶اﺳﻔﻨﺪ  ، ۹۹ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺠﻮز ﺳﺎﺧﺖ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۷اﺳﻔﻨﺪ  ، ۹۹ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺪرال رزرو
ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ و ﺷﻤﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری در ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۸اﺳﻔﻨﺪ ۹۹
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻃﻼ ﮔﺮوﮔﺎن اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ روﻧﺪ
اوﻧﺲ ،ﻋﺪد  ۱۶۷۰دﻻر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻒ ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ﺑﺎﯾﺪن ﺗﻮرم زاﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﺎزده اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﭘﺎ ﻦ
ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ اوﻧﺲ ﻃﻼ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲/۰درﺻﺪی ﺑﻪ ۱۷۳۳
دﻻر در ﻫﺮ اوﻧﺲ رﺳﯿﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ روﻧﺪ رو ﺑﻪ

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺗﺎﺣﺪ  ۹۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ و ﻣﻌﺎدل  ۵٫۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﺪد  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۸۵۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻮﻻد ﭼﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺟﻬﺶ  ۹٫۱درﺻﺪی ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺎ
 ۳درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ و ﺑﻪ  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ۵۵٫۲درﺻﺪ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ  ۵٫۲درﺻﺪی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻮﻻد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و
از ﻣﺼﺮف  ۴۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺑﻪ  ۴۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.

رﺷﺪی را در ﺣﺎل ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن اﺳﺖ.
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ﻗﯿﻤﺖ ورق ﮔﺮم ﻓﻮﻻدی در ﺑﺎزار ﻧﻘﺪی در  ۱۵ﻣﺎرس  ۲۰۲۱اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﻗﺒﻞ  ۴۰ﺗﺎ  ۵۰ﯾﻮان اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ورق در ﻣﻌﺎﻣﻼت

اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ اﻧﺪﮐﯽ

ﺻﺒﺢ دﯾﺮوز ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی  ۵۰۰۰ﺗﺎ  ۵۰۱۰ﯾﻮان را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

دادهاﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺮﯾﺪاران
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ورق در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎ ﻦﺗﺮی
ﺑﯿﻦ  ۴۹۷۰ﺗﺎ  ۴۹۹۰ﯾﻮان ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﺎر در ﺑﻨﺪر ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ورق ﮔﺮم ﺑﻨﺪر ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ  ۴۹۷۰ﺗﺎ

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺠﺎر ﻗﯿﻤﺖ ورق ﮔﺮم ﻓﻮﻻدی ﺑﺮای ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ

 ۴۹۹۰ﯾﻮان ﻣﻌﺎدل  ۷۶۵ﺗﺎ  ۷۶۸دﻻر در ﻫﺮ ﺗﻦ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ
اداﻣﻪ ی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﭼﯿﻦ و ﺟﺪﯾﺖ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻌﺪن ،۲۴ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی آﺗﯽ در ﺑﺎزار ﻫﺎی

ﻓﻮﻻد و ﻛﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﺑﯽ روﻧﻘﯽ را ﺑﺮای ﺳﻨﮓ آﻫﻦ رﻗﻢ زد.

ﻓﯿﺰﯾﻜﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ ﺑﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﻜﻪ در ﺑﺎزار

ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ واردات اژدﻫﺎی زرد را ﺑﺮای اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ روﻧﻖ

ﺑﻨﺎدر ﻋﯿﺎر  ۶۲درﺻﺪ ﺑﻪ  ١٦٣٫٢٠دﻻردر ﺗﻦ و ﻋﯿﺎر ٦٥درﺻﺪ ﺑﻪ ١٨٩٫١٠

ﺑﺨﺸﺪ.

دﻻردر ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از دو دﻻر
در ﻫﺮ ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻨﺪ.

ﺳﺮب ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺖ  ۲٫۲درﺻﺪی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ.
ﻣﺲ :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ ﻫﻢ  ۹۵دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  ۹ﻫﺰار و  ۱۴۸دﻻر
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ ﻧﯿﺰ در اوﻟﯿﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ
اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎز ﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻮدﯾﻢ .ﺗﻀﻌﯿﻒ

ارزش دﻻر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .و
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻌﺪﻧﮑﺎران در ﺷﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﺮد .و ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل
 ،۲۰۲۲ﺑﻪ  ۱۲ﻫﺰار دﻻر ﻧﯿﺰ دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺑﻮرس ﻓﻠﺰات ﻟﻨﺪن،
ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
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آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم و ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﺜﺒﺖ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮب آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در ﭼﯿﻦ و روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮدی ﻫﺎ از

ﺷﺪ .روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۵اﺳﻔﻨﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در ﺑﻮرس ﻓﻠﺰات ﻟﻨﺪن

ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺑﺎزار آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﯿﻦ ﻃﯽ ﺳﺎل

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻗﺒﻞ ،ﺑﺎ رﺷﺪ  ۴۵٫۵دﻻر ی ﺑﻪ دو ﻫﺰار و ۱۸۴

ﻫﺎی آﺗﯽ وﺟﻮدﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ

دﻻر و  ۵۰ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ.

اﻓﺖ  ۰٫۴درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و در ﺳﻄﺢ دو ﻫﺰار و ۱۷۳

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
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آﻣﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ " رﯾﻨﮓ ﺻﻨﻌﺘﯽ -ﻓﻮﻻد"

در ﻣﻌﺎﻣﻼت رﯾﻨﮓ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۲۶اﺳﻔﻨﺪ  ۹۹ﺣﺠﻢ ﮐﻞ

ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺖ  ۴۳درﺻﺪی داﺷﺖ اﻣﺎ ارزش ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻨﻌﺘﯽ  ۳۰۰۳۳۲۹ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش  ۴۰۸۰۳۳۶۸۷۹۱ﺑﻮد ﮐﻪ از

رﺷﺪ ۴۱درﺻﺪی داﺷﺖ.

اﯾﻦ ﺑﯿﻦ  ۲۸۴۹۲۹ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ ارزش
 ۴۳۵۹۱۴۸۴۶۹۱ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت در اﯾﻦ رﯾﻨﮓ ﻧﺴﺒﺖ

ﻓﻮﻻدی ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۷۰درﺻﺪی ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت
و رﺷﺪ  ۳۶درﺻﺪی ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ
50,000,000,000
40,000,000,000

20,000,000,000

ﻫﺰار رﯾﺎل

30,000,000,000

10,000,000,000
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۲۶اﺳﻔﻨﺪ ۹۹

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۱۹اﺳﻔﻨﺪ ۹۹

0

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۲۶اﺳﻔﻨﺪ ۹۹

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۱۹اﺳﻔﻨﺪ ۹۹

49,803,368,791

35,288,769,277

رﯾﻨﮓ ﺻﻨﻌﺘﯽ

43,591,484,691

25,703,301,507

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی
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ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ

600,000
400,000
ﺗﻦ
200,000

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۲۶اﺳﻔﻨﺪ ۹۹

-

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۱۹اﺳﻔﻨﺪ ۹۹

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۲۶اﺳﻔﻨﺪ

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۱۹اﺳﻔﻨﺪ

۹۹

۹۹

300,329

530,590

رﯾﻨﮓ ﺻﻨﻌﺘﯽ

284,929

209,913

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی

در ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺑﻮرس اﻧﺮژ ی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ی ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۱۱۵و  ۱۸درﺻﺪی روﺑﺮو
ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺖ  ۴۶درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ی ﭘﯿﺶ ﺑﻮدﯾﻢ.
ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾـﺎل(

ﺷﺮح

درﺻﺪ ﺗﻐــ ﺮات

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺑـﻪ 99/12/19

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺑـﻪ 99/12/26

ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ)ﺑـﺎزار ﻓـﯿﺰﯾﮑﯽ(

84,423,609

181,514,069

115%

ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ)ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﻘﻪ(

3,589,656

1,946,498

-46%

ﺑﻮرس اﻧـﺮژی

376,680,000

446,148,369

18%

در ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ,ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺗﻐ ﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اش ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮد:
رﯾﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﻮرس ﮐــﺎﻻ

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت)ﺗﻦ(
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺑـﻪ 99/12/19

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺑـﻪ 99/12/26

درﺻﺪ ﺗﻐــ ﺮات

ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت)ﻫﺰار رﯾـﺎل(
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺑـﻪ 99/12/19

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺑـﻪ 99/12/26

درﺻﺪ ﺗﻐــ ﺮات

ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ و ﻓـﺮآورده ﻫـﺎی ﻧﻔـﺘﯽ

209,689.58

242,259.76

16%

34,616,314,147

23,850,275,481

-31%

ﺻﻨﻌﺘﯽ

530,590.00

300,529.00

-43%

35,288,769,277

49,907,684,791

41%

ﮐﺸﺎوری

46.47

1.45

-97%

4,110,922,760

127,925,310

-97%
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ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ در رﯾﻨﮓ ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی( در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۲۶اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻋﺮﺿــﻪ -رﯾﻨﮓ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ) ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻓـﻮﻻدی( ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬــﯽ ﺑــﻪ  26اﺳــﻔﻨﺪ 1399
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿــﻪ

ﻧﺎم ﮐﺎﻻ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨــﺪه

ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨـﺪه

ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑـﻞ ﻋﺮﺿـﻪ

1399/12/26

ور ق ﻗﻠﻊ اﻧــﺪود

ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺻــﻔﻬﺎن

ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺻــﻔﻬﺎن

500

1399/12/26

ور ق رﻧﮕﯽ

ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺻــﻔﻬﺎن

ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺻــﻔﻬﺎن

500

100

1399/12/26

ﺗــﯿﺮآﻫﻦ 14

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

7981

44

1399/12/26

ﺗــﯿﺮآﻫﻦ 14

ﻓـﻮﻻد اﻟـﺒﺮز اﯾﺮاﻧﯿـﺎن

ﭘـﺮدﯾﺲ زرﯾـﻦ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن

3300

44

117569

1399/12/26

ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﻣﺘﻮﺳــﻂ 16

ﻓـﻮﻻد اﻟـﺒﺮز اﯾﺮاﻧﯿـﺎن

ﭘـﺮدﯾﺲ زرﯾـﻦ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن

1200

44

117569

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺗـﯿﺮآﻫﻦ20

ﻓـﻮﻻد اﻟـﺒﺮز اﯾﺮاﻧﯿـﺎن

ﭘـﺮدﯾﺲ زرﯾـﻦ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن

500

44

117569

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﻣﺘﻮﺳــﻂ 16

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

7981

44

117569

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺗــﯿﺮآﻫﻦ 18

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

7981

44

117569

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﺗـﯿﺮآﻫﻦ ﻣﺨﻠـﻮط

ﻓـﻮﻻد اﻟـﺒﺮز اﯾﺮاﻧﯿـﺎن

ﭘـﺮدﯾﺲ زرﯾـﻦ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن

1000

44

114042

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﻃـﻮل ﮐﻮﺗـﺎه 14

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

1357

44

114042

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﺑــﺎل ﭘﻬــﻦ 16

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

506

44

149150

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﺑــﺎل ﭘﻬــﻦ 20

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

506

44

149150

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﺗـﯿﺮآﻫﻦ ﻣﺨﻠـﻮط

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

1909

44

114042

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻧﺒﺸﯽ

ﻧﻮرد آرﯾﺎن ﻓــﻮﻻد

ﻧﻮرد آرﯾﺎن ﻓــﻮﻻد

1000

50

117569

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﻃـﻮل ﮐﻮﺗـﺎه 30

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

506

44

114042

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻧﺒﺸﯽ

ذوب آﻫﻦ آرﯾﺎن ﺑــﻮﺋﯿﻦ زﻫــﺮا

ذوب آﻫﻦ آرﯾﺎن ﺑــﻮﺋﯿﻦ زﻫــﺮا

1000

50

117569

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﻣﯿﻠﮕـﺮد A3 -12

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

1500

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﻣﯿﻠﮕـﺮد A3 -14

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

1500

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

ﻓﻮﻻد آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن

ﻓﻮﻻد آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن

17006

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﻣﯿﻠﮕـﺮد A3 - 18

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

1500

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﻣﯿﻠﮕـﺮد 20

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

1500

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﻣﯿﻠﮕـﺮد A3-22

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

1500

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﻣﯿﻠﮕـﺮد A3 -25

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

1500

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﻣﯿﻠﮕـﺮد A3 - 28

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

1500

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠــﻮط

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

1950

44

109656

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠــﻮط

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

550

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠــﻮط

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

4000

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠــﻮط

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

ذوب آﻫﻦ اﺻــﻔﻬﺎن

4000

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠــﻮط

ﻓﻮﻻد ﻋﺘﯿــﻖ آذر ﺳــﻬﻨﺪ

ﻓﻮﻻد ﻋﺘﯿــﻖ آذر ﺳــﻬﻨﺪ

3696

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠــﻮط

ﻓﻮﻻد ﮐﺎوه اروﻧــﺪ

ﻓﻮﻻد ﮐﺎوه اروﻧــﺪ

2200

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﻣﯿﻠﮕﺮد ﮐـﻼف A2 -14

ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓـﻮﻻد ﺳــﭙﯿﺪ ﻓــﺮاب ﮐﻮﯾــﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓـﻮﻻد ﺳــﭙﯿﺪ ﻓــﺮاب ﮐﻮﯾــﺮ

110

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺳــﺎده ﺻــﻨﻌﺘﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓـﻮﻻد ﺳــﭙﯿﺪ ﻓــﺮاب ﮐﻮﯾــﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓـﻮﻻد ﺳــﭙﯿﺪ ﻓــﺮاب ﮐﻮﯾــﺮ

5500

44

131200

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠــﻮط

ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓـﻮﻻد ﺳــﭙﯿﺪ ﻓــﺮاب ﮐﻮﯾــﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓـﻮﻻد ﺳــﭙﯿﺪ ﻓــﺮاب ﮐﻮﯾــﺮ

660

44

109656

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠــﻮط

1518

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠــﻮط

ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓـﻮﻻد ﺳــﭙﯿﺪ ﻓــﺮاب ﮐﻮﯾــﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓـﻮﻻد ﺳــﭙﯿﺪ ﻓــﺮاب ﮐﻮﯾــﺮ

2200

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺗــﯿﺮآﻫﻦ 14و16

ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻓــﻮﻻد اﯾــﺮان

ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻓــﻮﻻد اﯾــﺮان

1000

44

117569

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺗــﯿﺮآﻫﻦ 14

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻇﻔــﺮ ﺑﻨــﺎب

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻇﻔــﺮ ﺑﻨــﺎب

7018

44

117569

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺗــﯿﺮآﻫﻦ 14

ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻓــﻮﻻد اﯾــﺮان

ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻓــﻮﻻد اﯾــﺮان

4000

44

117569

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕــﺮد  14ﺗﺎ 25

ﻗــﺎﺋﻢ ﭘﺮوﻓﯿــﻞ رازی

ﻗــﺎﺋﻢ ﭘﺮوﻓﯿــﻞ رازی

8008

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻓــﻮﻻد اﯾــﺮان

ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻓــﻮﻻد اﯾــﺮان

2000

44

114042

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

ﺻﺒﺎ ﻓﻮﻻد ﻣﻨﻈﻮﻣـﻪ

ﺻﺒﺎ ﻓﻮﻻد ﻣﻨﻈﻮﻣـﻪ

700

50

117569

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1254

44

117569

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

ﻓﻮﻻد روﻫﯿﻨﺎ ﺟﻨــﻮب

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد روﻫﯿﻨــﺎ ﺟﻨــﻮب

3300

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠــﻮط

ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻓــﻮﻻد اﯾــﺮان

ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻓــﻮﻻد اﯾــﺮان

6000

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠــﻮط

ﻓﻮﻻد ﺷـﺎﻫﺮود

ﻓﻮﻻد ﺷـﺎﻫﺮود

1012

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠــﻮط

ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻓــﻮﻻد اﯾــﺮان

ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻓــﻮﻻد اﯾــﺮان

2016

44

109656

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕــﺮد 28ﺗﺎA3 -14

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓــﻮﻻد ﺧﺮاﺳــﺎن

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓــﻮﻻد ﺧﺮاﺳــﺎن

10032

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠــﻮط

ﭘﺮﺷﯿﻦ ﻓـﻮﻻد آرﯾــﺎ

ﭘﺮﺷﯿﻦ ﻓـﻮﻻد آرﯾــﺎ

10010

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺨﻠــﻮط

ﺻﺒﺎ ﻓﻮﻻد زا ﮔــﺮس

ﺻﺒﺎ ﻓﻮﻻد زا ﮔــﺮس

5500

44

113047

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

 1399/12/26ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕــﺮد  14ﺗﺎ A3 - 32

 1399/12/26ﺗﯿﺮآﻫﻦ ﻃـﻮل ﮐﻮﺗـﺎه 14و16
1399/12/26

ﺳﺒﺪ ﻧﺒﺸﯽ

1399/12/26

ﺗــﯿﺮآﻫﻦ 14

 1399/12/26ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕــﺮد  14ﺗﺎ A3 - 32

ﻓــﻮﻻد ارگ ﺗــﺒﺮﯾﺰ

ﻓــﻮﻻد ارگ ﺗــﺒﺮﯾﺰ

ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓـﻮﻻد ﺻــﺒﺢ ﭘﺎرﺳــﯿﺎنﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓـﻮﻻد ﺻــﺒﺢ ﭘﺎرﺳــﯿﺎن

ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮﺿــﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾــﻪ

واﺣﺪ

100

208189

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

248785

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000

117569

ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000
ﮐﯿ ﻠﻮﮔﺮم 1000
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ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺠﻢ و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۹و ۹۸
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ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ و اﺧﺒﺎر ﮐﺎﻻﯾﯽ
اﻗﺪام ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺶ ﻓﻮﻻدی :ﺳﻘﻒ
ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺶ ﻓﻮﻻدی ﺣﺬف ﺷﺪ.
ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ اﻋﻼم ﮐﺮد :از  ۱۹اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ،ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺶ ﻓﻮﻻدی )ﺑﻠﻮم و ﺑﯿﻠﺖ( ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺳﻘﻒ ﺳﻬﻤﯿﻪ،
ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد.

رﺷﺪ  ۸۶درﺻﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻤﺶ ﻓﻮﻻد در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻃﯽ ﺳﺎل
ﺟﺎری
ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻤﺶ ﻓﻮﻻد در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۹۹ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۲۲اﺳﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ رﺷﺪ  ۸۶درﺻﺪی
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۷درﺻﺪی ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ

درج ﻧﻤﺎد ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺎرم
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺎرم ﻣﺎزﻧﺪران در ﺑﺎزار ﮔﻮاﻫﯽ
ﺳﭙﺮده ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان درج ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زودی ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺒﺎر ،ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﻧﻤﺎد آﻏﺎز ﺷﻮد.

راه اﻧﺪازی ﻗﺮارداد آﺗﯽ ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﻘﻪ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪ ای
از راه اﻧﺪازی ﻗﺮارداد آﺗﯽ ﻧﻘﺮه ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۱۴۰۰از روز
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۴اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺧﺒﺮ داد.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۸اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
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زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎ در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  ۱۳۹۹و ﻧﻮروز ۱۴۰۰

ﺳﺎﺑﻘﻪ ۳۲ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪ

ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.

ای از روزﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ در اﯾﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۹و ﻧﻮروز  ۱۴۰۰ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ،آﺧﺮﯾﻦ روز ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ،



ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ر ﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺗﺎ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۶

ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ

اﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ و ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎی  ۱۴۰۰از ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺎ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ آﻏﺎز ﻣﯽ

و ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود ﮔﻔﺖ :ورود ﺳﻨﮓ آﻫﻦ

ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺰرگ و ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ
اﻗﺪام ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ از ﻓﻀﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮری
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ،وارد ﯾﮏ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ ﺑﻮرس

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻼ در ﮐﻨﺎر

ﮐﺎﻻ

ﻧﻘﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد.

ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎﻻی ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻫﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اک ﮐﻬﻮر ﭘﺲ



ﺑﻬﺎدار ﮔﻔﺖ :ﺷﺘﺎب ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ

از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات در دوﯾﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ

ﺑﺎزارﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰارﻫﺎ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮآوری ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﺮﺿﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان

و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ درﯾﻎ

ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.



ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻧﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﮐﻢﺳﺎﺑﻘﻪ رﺷﺪ ﻧﺮخ ارز و ﺷﺪت

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.


ﺻﻤﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﻓﺮﺻﺖ وﯾﮋه ای

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻇﺮف اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ۲۱۸

اﺳﺖ ﺗﺎ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ،ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن و

درﺻﺪی روﺑﺮو ﺷﻮد.


ﮐﺎﻻ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۷اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.


ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان در اﯾﻦ

ﺳﻌﯿﺪ زرﻧﺪی ﻣﻌﺎون ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ و وزارت

ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ارزش

آ ﻦ راه اﻧﺪازی ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ ﻧﻘﺮه و ﺗﺎﻻر ﺣﺮاج ﺑﺎز ﺑﻮرس

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ دﻫﻘﺎن دﻫﻨﻮی رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق

ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﺑﻮرس ﺑﯿﺎورد.


ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری  ۱۸دوره آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن در
ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﻬﺎر  ۱۴۰۰ﻣﯽ رود.

ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﯾﮏ رﮐﻮدﺷﮑﻨﯽ و رﻗﻤﯽ ﺑﯽ
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ﺗﻬﺮان :ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺳﺎﻋﯽ دو ،ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ،ﭘﻼک ۳۱
اﺻﻔﻬﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺤﺘﺸﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯿﮋن ،ﭘﻼک ۹۰

راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط
: ۰۲۱-۸۶۰۸۰۵۱۳ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس
www.armanbroker.ir
: http://instagram.com/armantadbirbrokerاﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
: @ArmanTadbirﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮑﺮام
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