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ارزهای عمده
شاخص دالر
شاخص دالر آمریکا از محدوده نوسانی یک و نیم ماهه خارج شده است
با توجه به نمودار چهارساااعته شاااخص دالر آمریکا مالحظه می شااود که روز  29ماه مه ،حرکات صاادودی بازار بدد از یک ماه از سااوی
محدوده مقاومت  95-94٫75متوقف شد .در ادامه شاخص دالر حرکات نزولی را در پیش گرفت و به خط روند صدودی (رسم شده از کف
قیمتی  )88٫90سقوط کرد .روز  21ژوئن ،بازار در ادامه حرکات صدودی از سطح خط روند به باالی ناحیه مقاومتی نفوذ کرد و اوج قیمتی
 95٫18را به ثبت ر ساند .روز 3جوالی ،شاخص دالر در ادامه ف شارهای فروش بدد از دو ماه خط روند را شک ست و به نرخ میانی 93٫50
سقوط کرد.
محدوده  95٫18-95و  94-93٫79بیش از یک ماه و نیم مانع از ادامه حرکات صاادودی یا شاارور رالی نزولی جدیدی شااده بودند و روند
کوتاه مدت بازار خنثی بود .روز  19جوالی ،شاخص دالر آمریکا توان ست در ادامه ف شارهای خرید به باالی سقف محدوده نو سانی در نرخ
 95٫18عبور کند .اما شک ست نرخ  95٫18جدلی بود و شاخص دالر بدد از ثبت اوج قیمتی جدید  95٫40دوباره حرکات نزولی را در پیش
گرفت و به نرخ رند  94واحدی سقوط کرد .اخیراً بازار به شدت با سقف محدوده نوسانی درگیر بود که روز پنجشنبه ،شاخص دالر در ادامه
ف شارهای خرید نرخ  95٫18واحدی را بدد از یک ماه و نیم شک ست و به اوج قیمتی  95٫40ر سید .این حرکات صدودی در روز جمده هم
ادامه داشت و شاخص موفق شد در باالی نرخ رند  96واحدی و در محدوده  96.13به مدامالت خود در هفته پایان دهد .تنشهای سیاسی
بین آنکارا و واشنگتن  ،عامل اصلی تاثیر گذار بر رشد شاخص دالر در هفته گذشته و سقوط لیر ترکیه در برابر دالر به پایین ترین سطح از
سال  2001بود.

شاخص EURUSD

سقوط ارزش لیر ترکیه عامل اصلی سقوط ارزش یورو است
در آخرین روزهای مدامالتی هفته منتهی به  10آگوست ،فشارهای فروش بر یورو تشدید شد و  EURUSDبه زیر حمایت کلیدی 1.14
دالری سقوط کرد .به نظر می ر سد که گزارش  Financial Timesسرمایه گذاران یورو را نگران کرده ا ست .این روزنامه گزارش داده
که بانک مرکزی اروپا نگران است که سقوط ارزش لیر ترکیه بانک های ناحیه یورو را با ریسک های جدی مواجه کند.
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در آخرین روز مدامالتی بازارهای جهانی ،نرخ برابری ( USDTRYدالر به لیر ترکیه) به اوج تاریخی  6.7ر سید .لیر ترکیه طی یک سال
گذشته ،نیمی از ارزش خود را در برابر دالر آمریکا از دست داده است .نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی ترکیه هم به باالترین سطح تاریخی
رسیده است .دلیل اصلی سقوط ارزش لیر ترکیه ،تنش های سیاسی میان ترکیه و آمریکاست.

اونس
طال درگیر با حمایت و مقاومت کوتاه مدت
طال در مدامالت هفته منتهی به  10آگوست با مدامالت بی روند همچنان سرمایه گذاران را در انتظار روند آتی خود گذاشته است .در هفته
ای که گذشاات ،نبود اخبار اقتصااادی مهم از یک سااو و فروکش کردن اخبار مربوط به جنت تجاری میان آمریکا و چین از سااوی دیگر،
موجب شد تا سرمایه گذاران منتظر نشانه های بیشتر از روند آتی این فلز گرانبها با شند و تمام هفته طال بین حمایت و مقاومت مهم خود
یدنی  1217-1205دالر در نو سان بود .در آخرین روز مدامالتی هفته گذ شته و با انت شار اخبار مربوط به سقوط بی سابقه ارزش لیر ترکیه
در برابر دالر آمریکا در نتیجه تنش های سیا سی موجود بین دو ک شور ،طال تمام افت خود را در طول روز جبران کرد و مجددا تا نزدیکی
محدوده مقاومتی خود بازگشت مثبتی را تجربه کرد .طال همواره در زمانهای بروز تنش های سیاسی ،مامن سرمایه گذاران بوده است.
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بازار نفت
نفت خام همچنان بی روند میان حمایت و مقاومت کوتاه مدت
به گزارش سازمان نفتی دولت عراق ( )SOMOسطح تولید روزانه نفت عراق در ماه جوالی به باالترین سطح در  13ماه اخیر در 4.46
میلیون بشکه در روز رسیده است .همچنین در این ماه صادرات نفت خام عراق به  3.875میلیون بشکه در روز رسیده ،که باالترین سطح
از ماه ژانویه سال  2017است و نسبت به ماه ژوئن هم  25هزار بشکه در روز افزایش داشته است.
افزایش عرضه تولید نفت خام از سوی اعضای اوپک ( )OPECباعث شده تا با وجود تحریم نفتی احتمالی ایران ،بازار نفت خام جهانی در
وضدیت تدادلی قرار گیرد .این تدادل و بی روندی در نمودار نفت خام هم قابل مشاهده است.
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پتروشیمی
متانول
بر ا ساس آخرین داده های منت شر شده ن شریه پلتس در تاریخ جمده  3آگو ست  2018نرخ متانول  CFRچین با ثبات ن سبی در محدوده
 393دالر مدامله شد .به دلیل اینکه یوآن به دالر در حال ت ضدیف ا ست ،ر شد قیمتی متانول بر ح سب یوآن شارپ تر می با شد .از جمله
نکات جالب توجه در بازار متانول این هفته ،می توان به آماده تولید تجاری شدن پتروشیمی مرجان از یکسو و ثبت رکورد صادرات متانول
آمریکا در حجم  199هزار و  86تن در ماه ژوئن از سوی دیگر ا شاره کرد .الزم به ذکر ا ست که بر ا ساس آخرین پیش بینی های موجود،
در بازار جنوب شرق آسیا ،محدودیت عرضه و در نتیجه روند قیمتی صدودی متانول برای ماه های آتی در نظر گرفته می شود.

اوره
نرخ هر تن اوره گرانول در هفته گذ شته با اندکی افزایش ،در نرخ  267دالر مدامله شد .به گزارش  Fertilizerworksپس از سه هفته
متوالی افت قیمت اوره گرانول ،محصول فوق در  2آگوست با رشد قیمت روبه رو شد.

منبع :نشریه پلتس

الفین ها
بر مبنای آخرین اخبار منتشره ،احتمال می رود تا قیمت های نقدی پروپیلن شمال شرق آسیا در کوتاه مدت به دلیل عرضه محدود در کره
جنوبی تقویت شود.
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منبع :نشریه پلتس

منبع :نشریه پلتس
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بازار فلزات اساسی و کانه ها
در جدول زیر نرخ کامودیتی ها در بازارهای جهانی در  4هفته اخیر قابل مشاهده است.

قیمت شمش آلومینیوم ،مس ،روی ،اسلب و بیلت (دالر به ازای هر تن)
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
روی با خلوص باال LME

شمش آلومینیوم  LM24اسلب صادراتی کشورهای حوزه بیلت صادراتی کشورهای حوزه
( CISفوب دریای سیاه)
( CISفوب دریای سیاه)

مس گرید Aاز LME

17مرداد

10مرداد

31تیر

25تیر

فوالد
بیلت صادراتی کشورهای حوزه ( CISفوب دریای سیاه)  -دالر به ازای هر تن
17مرداد ماه

10مرداد ماه

31تیر ماه

25تیر ماه

500

500

498

502

اسلب صادراتی کشورهای حوزه ( CISفوب دریای سیاه)  -دالر به ازای هر تن
17مرداد ماه

10مرداد ماه

31تیر ماه

25تیر ماه

535

534

530

530

بازار سنت آهن در هفته ای که گذشت روندی صدودی داشت و شاخص میلگرد نیز در اواسط هفته گذشته  %1رشد کرد.
طبق اخبار دریافتی ،مسیر حمل ریلی مددن سنت آهن شرکت ریوتینتو در استرالیا ،به دلیل تدمیرات برای یک دوره حداقل  7روزه متوقف
خواهد بود و بندر  Dampierبار کافی به منظور حمل  9الی  10کشتی  100هزار تنی را ندارد .این موضور منجر به عدم تحویل محموله
های ماه سپتامبر به بنادر چین شده و در نتیجه آن ،قیمت سنت آهن در روز جمده گذ شته  %6جهش دا شت .البته انتظار اثرات بلندمدت
نداریم و فدال عرضه و تقاضا وضدیت متدادلی دارد.
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مس
روند نوسانات قیمت مس در چهار هفته گذشته به شرح جدول زیر می باشد.
مس گرید LME - A
17مرداد ماه

10مرداد ماه

31تیر ماه

25تیر ماه

6.132

6.213

6.068

6.165

در حال حاضاار ،افزایش موجودی انبارها خبر مثبتی برای فلز مس نیساات و همین امر نیز تا حدی موجب کاهش اندک قیمت شااد ولی
حرکت آربیتراژ از روند منفی به باال همرا ستا با سیا ست های انب ساطی بانک مرکزی چین منجر به تخمین روند کوتاه مدت مثبت قیمتی
برای فلز مذکور است.
موجودی انبارهای  LMEبه شرح نمودار زیر می باشد.

آلومینیوم
شمش آلومینیوم LM24

17مرداد ماه

10مرداد ماه

31تیر ماه

25تیر ماه

2.026

2.061

2.039

2.101

کساری موجود در بازار عامل حفظ روند قیمتی و پیش بینی رشاد قیمت های آتی برای فلز آلومینیوم اسات .موجودی انبارهای  LMEبه
روند نزولی خود ادامه داده ا ست و طی دو هفته اخیر به امید ر شد قیمت ها %19 ،مجوز فروش از سوی مالکان لغو شده ا ست .انبارهای
چین نیز روندی نزولی دا شته که نیمه دوم سال مدموالً شدیدتر نیز می باشد .اعتصاب کارگران در اسملتر  Abiکانادا تولید آلومینیوم را در
نیمه اول  %8 ،2018کاهش داده اساات .همزمان شاااهد افت  %50تولید  Albrasبرزیل ناش ای از س ایل و توقف فدالیت مجتمع آلومینای
 Alunorteهستیم .مجمور اخبار آلومینیوم نوید بخش افزایش قیمت فلز مذکور می باشد.
موجودی انبارهای  LMEبه شرح زیر می باشد.
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روی
روند نوسانات قیمت روی در چهار هفته گذشته به شرح جدول زیر می باشد.
قیمت روی با خلوص باالLME -
17مرداد ماه

10مرداد ماه

31تیر ماه

25تیر ماه

2.648

2.630

2.635

2.606

کاهش موجودی فلز روی در انبارهای  LMEو شاااانگهای و همچنین آربیتراژ مثبت بین دو انبار  LMEو شاااانگهای که در پی کاهش
تولید شمش روی توسط تولیدکنندگان چینی رخ داده است ،نوید بخش آینده ای روشن برای فلز نامبرده است.
موجودی فلز روی در انبارهای  LMEبه صورت زیر است.
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گزارش هفتگی بازار بورس
در هفته ای که گذ شت شاخص بازار بورس ایران با  7570.48واحد افزایش از 123951.14به 131521.62واحد ر سید .همچنین در بازار
فرابورس نیز شاخص با  70.77واحد افزایش از  1428.88به 1499.65ر سید .بازار هفته را با ابهام ب سته ارزی آغاز کرد و مدامالت منفی را
پ شت سر گذا شت ،اما این روند پایدار نماند و در ادامه نمادهای منتفع از آزاد سازی نرخ ارز با اقبال سهامداران مواجه شدند .خبر مهم این
هفته رونمایی از ب سته جدید ارزی دولت تو سط رئیس کل بانک مرکزی آقای همتی بود که یک شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری اعالم
شد .بر ا ساس این ب سته جدید ،تنها دو بازار وجود خواهد دا شت ،بازار بخش اول که کاالهای ا سا سی ،دارو و تجهیزات پز شکی با نرخ ارز
ثابت  42000ریال خواهد بود .اما در بازار دوم تمامی صاادرکنندگان حضاور خواهند داشات و عرضاه و تقاضاا قیمت را در این بازار تدیین
خواهد کرد و بانک مرکزی دخالتی نخواهد کرد .تنها در مواقع ضروری ارز پر قدرت بانک مرکزی تزریق خواهد شد که می توان این امر
را به سیستم شناور مدیریت شده تدبیر کرد .ارز کلیه صادرات غیرنفتی در بازار دوم عرضه خواهد شد .نکته مهم که به آن ا شاره شد این
است که شرکت ها باید به تدهدات قبلی خود مبنی بر عرضه به نرخ قبلی عمل نمایند و در صورتیکه شرکتی ارز تدهد شده خود را عرضه
نکرده با شد ما به التفاوت آن با نرخ جدید از شرکت ها دریافت شده و به خزانه واریز می شود .خرید و فروش ارز در صرافی ها نیز برای
مقا صد خدمات و سفر خارجی مجاز ا ست .بازار در واکنش به صحبت های رئیس بانک مرکزی کار خود را با صفوف خرید سنگین آغاز
کرد .البته در انتهای روز عرضااه ها بساایار زیاد بود به طوریکه مدامالت بساایاری از نمادها روان شااد .در روزهای پایانی هفته نیز بازار به
نسبت منفی را پشت سر گذاشتیم یکی از دالیل این ریزش شاخص رشد سریع قیمت ها و شاخص ها در گروه های صادراتی و شناسایی
سود توسط سرمایه گذاران بود .از سوی دیگر با آغاز تحریم ها بسیاری در تحلیل های خود اثرات سود و زیانی افت تناژ فروش و آزادسازی
نرخ خوراک پترو شیمی ها را نیز لحاظ کردند .البته آزاد سازی نرخ خوراک فدال در حد گمانه زنی ا ست و به تایید نر سیده ا ست .این تغییر
نرخ بر روی نمادهایی همچون شاراک و پترو شیمی های خوراک مایع تاثیر مح سو سی خواهد دا شت .گروه خودرو سازی نیز در روز پایانی
هفته در پی شایدات آزاد سازی نرخ خودرو و حذف شورای رقابت از قیمت گذاری پر تقا ضا ظاهر شد .اما این امر دیری نپایید و در میانه
های بازار مجددا با عرضه روبرو شد .تاثیرپذیری شدید صندت از تحریم ها ،رشد بهای تمام شده صندت و عدم قطدیت در آزادسازی نرخ
خودرو از جمله عواملی هستند که منجر به عدم اقبال سهامداران به این گروه می شوند.

بازار سکه و ارز
شرور مدامالت بازار سکه و ارز در هفته گذشته متفاوت از هفته های گذشته بود .متقاضیان برای اولین بار ظرف  5هفته گذشته دست باال
را در بازار نداشتند و این سیگنالی مبنی بر عقب نشینی به بازار تلقی گردید .برخی فداالن ،اخبار مبنی بر تایید سران سه قوه بر سیاستهای
جدید ارزی و اعالم آنها در روز دو شنبه از سوی رئیس کل بانک مرکزی را مهمترین عاملی دان ستند که خریداران بازار را به عقب ن شینی
واداشت .به باور بسیاری دیگر از تحلیلگران ،قیمت دالر باالی  10هزار تومان در مقطع کنونی با متغیرهای اقتصاد ایران همخوانی ندارد و
بخش زیادی از آن نا شی از عوامل روانی و ق سمت دیگری واب سته به اتخاذ سیا ست ا شتباه عر ضه دالر ارزان از سوی سیا ستگذار بوده
ا ست .به عقیده آنان با تخ صیص بهینه ارز در ب سته جدید و ورود ارز پترو شیمیها به بازار قیمت دالر توان آن را دارد که بی شتر در م سیر
نزولی قرار بگیرد .این در حالی ا ست که عده دیگری باور دارند ،نو سانگیران با جو سازی پیرامون آغاز مرحله اول تحریمها سدی خواهند
کرد قیمتها را بار دیگر افزای شی کنند .د سته دیگری مدتقدند اثر این مو ضور در بازار پیش خور شده ا ست و تا اتفاق جدیدی رخ ندهد،
تقا ضای بی شتری وارد بازار نخواهد شد .البته در صورتیکه قیمت باالی مرز 10هزار تومانی باقی بماند ،ممکن ا ست به تدریج تقا ضاهای
فنی بیشاااتری به بازار ورود کند .در روزهای اخیر مداملهگران مقاومت زیادی را در برابر نزول دالر به زیر ساااطح  10هزار تومانی از خود
نشان دادهاند.
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برای اولین بار طی یک ماه گذ شته ،دالر هفته خود را با کاهش قیمت آغاز کرد .روز شنبه ،قیمت دالر در مدامالت غیرر سمی بازار آزاد به
محدوده  10هزار و  250تومان عقبن شینی کرد .به گفته فداالن ،در این روز خبری از خریداران سنگین در بازار نبود و بی شتر مداملهگران
ترجیح دادند ارز خود را باالی سطح  10هزار و  500تومانی عرضه کنند.
در دومین روز هفته ،دالر در مرز  10هزار تومانی نو سانات رفت و برگ شتی را تجربه کرد .روز یک شنبه ،مداملهگران در آ ستانه مدرفی ب سته
جدید ارزی با هیجان در موقدیت فروش قرار گرفتند و قیمت را تا کانال  9هزار و  600تومان پایین آوردند اما قیمت مجدد تا کانال  9هزار
و  800تومان باال آمد .در بازار سکه نیز قیمتها یک رفت و برگشت هیجانی را تجربه کردند .سکه تمام نیز تا کانال  3میلیون و  520هزار
تومان پایین رفت ولی بدد از ظهر روی  3میلیون و  720هزار تومان قرار گرفت .فداالن بازار ،احتمال آغاز به کار صرافیها ،ورود بخ شی
از سکه های پیشفروش به بازار ،آغاز تحویل دور بددی سکه های پیش فروش از روز  17مرداد و دیدگاه کاه شی بخ شی از مداملهگران
نسبت به اونس جهانی را از عواملی می دانستند که موجب شد سکه نسبت به دالر افت بیشتری را تجربه کند.
باالخره بدد از ماه ها ناب سامانی بازار ارز ،دولت ت صمیم گرفت تا در یک م صوبه ،بار دیگر مکانیزم بازار آزاد را به ر سمیت ب شنا سد و کار
صرافی ها دوباره آغاز شود .آنگونه که دولت در مصوبه خود اعالم کرده ا ست ،چند نقش را برای کسب و کار آنها در دوره جدید فدالیت در
نظر گرفته است .بر اساس مصوبه دولت ،تمامی صرافیهای مجاز میتوانند در چارچوب انجام مدامالت خرد نسبت به خرید ارز به صورت
اسکناس با رعایت مقررات ارزی ،به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند .بر این اساس ،فروش ارز توسط صرافیهای مجاز صرفاً
بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات الزم امکان پذیر خواهد بود .بر این اساس
از ساعات پایانی دوشنبه که دولت در تصمیم خود آغاز به کار صرافیها را اعالم کرد ،مدامالت شبانه دالالن هم رونق گرفت.
با آغاز اجرای بسااته جدید ارزی از روز سااه شاانبه ،بانک مرکزی دقایقی پیش در اقدامی دور از انتظار بازار ،قیمت دالر رساامی را با 212
تومان کاهش به قیمت  4200تومان بازگرداند و قرار بر این شد تا دالر ر سمی فقط به کاالهای ا سا سی و دارو اخت صاص یابد .با اجرایی
شدن بسته جدید ارزی ،با عرضه درهم به صورت عمده توسط دو پتروشیمی در سامانه نیما با احتساب نرخ برابری  3.67دالر  8074تومان
قیمت خورد .در روز آغاز به کار بازار دوم ارز ،قیمت دالر در بازار آزاد تقریبا به توازن رسااید و کانال نوسااانی آن در مرز  9000تومان قرار
گرفت .روز سهشنبه دامنه نوسان قیمت دالر در بازه  9150تا  9600تومان بود.
روز چهار شنبه بازارهای داخلی ارز و طال دوباره افزای شی شدند .در اولین روز شرور به کار دوباره صرافیها ،دالر به کانال  10هزار تومان
بازگشاات و سااکه امامی در مقطدی به بهای 3میلیون و  800هزار تومان نزدیک شااد .هر دو بازار تحت تاثیر عوامل بازاری و همینطور
سیاسی قرار داشتند .در بازار ارز ،با برداشته شدن ممنوعیت مدامالت در صرافیها ،رفت و آمد در خیابان فردوسی بیشتر شد .با وجود این،
هیجان اولیه و رو شن نبودن روند پیش رو با توجه به تازگی فدالیت دوباره باعث شد دالر روند صدودی به خود بگیرد .بی شتر صرافیها
مایل به خرید بودند و نشان می داد دستهای از فداالن بازار ارز به رشد قیمتها پس از بازگشت حالت عادی به بازار امید دارند.
روز پنج شنبه ،بازار برای دومین روز متوالی در مدار افزایشی حرکت کرد .در ششمین روز هفته ،شاخص ارزی در بازار آزاد از مرز  10هزار
تومانی عبور کرد و به قیمت  10هزار و  450تومان رس اید .به گفته فداالن ،رشااد قیمتها در بازارهای مجاور هرات و دبی ،رفتار کج دار و
مریز بازارساز ،عالمت سوالهای فداالن در مورد بازار دوم و برخی اخبار سیاسی از جمله عواملی بودند که نوسان دالر را به کانال  10هزار
تومانی بردند .همسااو با افزایش نوسااانات در بازار دالر ،سااکه بازان نیز قیمت را در مقطدی به باالی کانال  4میلیونی بردند؛ با این حال ،با
اعالم کاهش نرخ تحویل سااکههای ودیدی ،سااکه نیز در بازار آزاد به کانال  3میلیون و  900هزار تومان بازگشاات و با قیمت  3میلیون و
 920هزار تومان به کار خود پایان داد.
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تغییرات قیمت یورو
125000
120000
115000
110000
105000
100000
95000
90000
1397/05/13 1397/05/14 1397/05/15 1397/05/16 1397/05/17 1397/05/18

تغییرات قیمت سکه امامی
39,000,000
37,000,000
35,000,000
33,000,000
31,000,000
29,000,000
27,000,000
25,000,000
1397/05/13 1397/05/14 1397/05/15 1397/05/16 1397/05/17 1397/05/18

اخبار اقتصادی-سیاسی جهان و ایران
•

•

به دنبال تصمیم جدید دولت در راستای سازماندهی بازار ارز کشور ،ارز حاصل از فروش شرکت های صادرات محوری همچون
صندت پترو شیمی با تبدیت از میزان عر ضه و تقا ضا و با نرخ بازار آزاد محا سبه خواهد شد .کاالهای ا سا سی ،دارو و تجهیزات
پزشکی تنها گروه کاالهای مستثنی از تصمیم جدید می باشند که مشمول نرخ رسمی بانک مرکزی می باشند.
با توجه به آغاز تحریم پتروشایمی ها از آبان ماه سااال جاری ،انتظار می رود تا شاارکت ها با توجه به سااهم صااادرات در ساابد
محصااوالت فروش خود ،با افت درآمدی مواجه شااوند .این موضااور یکی از اساااس ای ترین چالش های پیش رو در وضاادیت
مدامالت بازار سرمایه طی ماه های آتی خواهد بود.
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•

•
•
•

•

با تو جه به بر نا مه تدطیلی چ ندین کراکی نت از جم لهLotte Chemical :و  LG Chemکره جنوبی و China’s

 Sinopec Shanghai SECCOو  Maoming Petrochemicalچین از سپتامبر تا نوامبر ،پیش بینی کاهش عرضه در
بازار بوتادین و افزایش موقتی قیمت این محصول در کوتاه مدت می رود.
شرکت اکسون موبیل در حالی به کشف ذخایر نفتی بزرگ در نزدیکی مرز خود با ایران نزدیک شده است که ممکن است ذخایر
مربوطه از ذخایر نفت کویت بزرگتر باشد.
برنامه تولید ام سال فوالد ایران  25میلیون تن بوده که با توجه به تقا ضای محدود داخلی و عدم رونق نه چندان منا سب بخش
مسکن،در راستای رسیدن به برنامه هدف گذاری شده  12میلیون تن به ارزش  6میلیارد دالر باید به خارج صادر شود.
از م صوبات حائز اهمیت مجلس در را ستای حمایت از تولید ،بردا شتن سقف  %5ر شد قیمت پایه بورس کاال برای فوالد بوده
است که البته مهم ترین و اصلی ترین مصوبه مجلس برای فوالدی ها ،مربوط به ارز رسمی محاسبه شده در قیمت پایه بورس
کاال اسااات .از دیدگاه ایمیدرو ،انجمن فوالد و شااارکت های فوالدی و البته مجلس ،قیمت پایه براسااااس بازار ثانویه باید به
روزرسانی شده و مدیار آینده باشد .خصوصا که هر تن فوالد نیازمند  120دالر هزینه ارزی هست که  %50آن مربوط به الکترود
گرافیتی می شود ،انتظار فروش فوالد برا ساس  42000ریال و خرید مواد اولیه  80000ریالی از بازار ثانویه منطقی نیست .این
موضور صرفاً در رابطه با فوالد نیست ،در خصوص آلومینیوم نیز مواد اولیه این صندت تا  %90وابسته به دالر است و نمی توان
انتظار داشاات که ارز خود را از بازار ثانویه با نرخ  80000ریال دریافت کند و سااپس محصااول را با نرخ  42000ریال در بورس
کاال عرضه کند.
در هفته ای که گذشت ،داده های تجارت خارجی چین که در ماه جوالی منتشر شده است حکایت از حفظ قدرت تجاری چین
دارد .رشد  %27.3واردات در مقابل پیش بینی  %16.2و عملکرد  %14.1ماه قبل چشمگیر است.
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