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  آخرین اخبار و تحوالت مهم در حوزه تولیدات
صنعتی و معدنی در جهان منتهی به هفته سوم 

 اردیبهشت

 52تا از تاریخ یک مارس  1بر اساس گزارش وال استریت ژورنال

ها برای کاهش اثرات آوریل، بیشترین تسهیالت اعطایی دولت

دیده، مربوط به کارهای آسیببر کسب و  11-پاندمی کووید

میلیارد دالر( و پس از آن،  8383صنعت خودرو )معادل 

میلیارد دالر( و گردشگری )معادل  8283فروشی )معادل خرده

 میلیارد دالر( بوده است. 5881

های مختلف اقتصادی در پی . میزان تسهیالت اخذ شده بخش1نمودار 

 دالرشیوع ویروس کرونا در جهان: میلیارد 

 
Source: Wall Street Journal, Goldman Sachs.  

عدم تعادل در بازار جهانی خودرو با آغاز بحران در سمت عرضه 

در نتیجه محدودیت در دسترسی خودروسازان به قطعات و مواد 

جهانی و عدم قطعیت مالی به  رکوداولیه از مبدا چین و سپس 

بروز شوک کامل در سمت تقاضای این بازار انجامید که نتیجه آن 

گیری کاهش شدید فروش خودرو در جهان و به تبع آن، سهم

 ها بود.باالی این صنعت از اخذ تسهیالت حمایتی دولت

 . میزان کاهش فروش خودرو در جهان: میلیون دستگاه5نمودار 

 
Source: BEA, CAAM, ACEA. 

بیشترین کاهش فروش خودرو در سطح جهان مربوط به اتحادیه 

                                                           
1 The Wall Street Journal 
2 https://per.euronews.com 

نام درصدی در ثبت 32اروپا، به ویژه کشورهای ایتالیا )با کاهش 

درصدی( و فرانسه  31و خرید خودروی سواری(، اسپانیا )با کاهش 

درصدی( بوده است. در برخی از این کشورها دولت  25)با کاهش 

های حمایتی دیگری سهیالت، اجرای سیاستعالوه بر پرداخت ت

است. به عنوان نمونه، دولت  را نیز در دستور کار خود قرار داده

به -فرانسه در نظر دارد با افزایش سطح سهام خود در شرکت رنو 

ر مشروط به تایید سای -عنوان یکی از پرچمداران صنعت این کشور

. شایان ذکر 5دصاحبان سهام، به حفظ بقای این شرکت کمک نمای

درصد از سهام گروه خودروسازی رنو در  12است، در حال حاضر 

 تملک دولت فرانسه است.

رغم کاهش شدید فروش خودرو در سطح جهان، آنچه در علی

ایران طی روزهای اخیر رخ داده است، افزایش تقاضا برای خودرو 

ر از یکسو و از سوی دیگر، وجود بواسطه وجود حاشیه سود در بازا

اطمینان نسبت به شرایط آتی اقتصاد ایران و پیش بینی عدم 

که منجربه حرکت است های آتی سال بوده افزایش نرخ تورم در ماه

سرمایه سرگردان به سوی بازار خودرو )به عنوان دارایی نه کاالی 

ی امصرفی( در راستای حفظ ارزش پول خانوار شده است. پدیده

که بواسطه محدودیت در خرید طال و ارز در کشور، به ایجاد حباب 

 در بازار سرمایه همچون بازار خودرو انجامیده است.

بر صنعت جهانی از اخالل در زنجیره  11-اولین تبعات منفی کووید

از شد آغتامین صنایعی نظیر خودرو، موبایل، لوازم الکترونیک و... 

نایع کنندگان این صبسیاری از تامین به دلیل استقرارکه این امر 

. این موضوع همراه با آغاز جنگ تجاری بوددر کشور چین 

مابین چین و ایاالت متحده آمریکا پیش از شیوع ویروس کرونا، فی

های و برخی از شرکت های آمریکاییهای انتقال شرکتزمینه

 ن بهتواد که برای نمونه مینمورا فراهم  از چین به هند اروپایی

)تولیدکننده  8مذاکره دولتمردان هندی با شرکت داروسازی ابوت

های تشخیص سریع ویروس کرونا( جهت احداث کارخانه در تست

دام به اقاین کشور اشاره کرد. کشور هند با استقبال از این موضوع 

تسهیل فرآیندهای تولیدی و تجاری خود جهت افزایش انگیزه 

برای انتقال و استقرار در این کشور  اروپاییهای آمریکایی و شرکت

کاهش مالیات تولیدکنندگان  توان بهمیجمله  نمود که از آن

درصد،  12درصد و تولیدکنندگان جدید به  52812داخلی به 

، تسهیل دسترسی به )4GST(افزایش مالیات کاال و خدمات 

 زمین با بازنگری قوانین مرتبط با مالکیت زمین در این کشور،

3 ABBOTT 
4 Goods and Services Tax 

https://per.euronews.com/2020/04/09/massive-help-air-france-renault-bruno-lemaire-france-economy-coronavirus
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های تولید سازی و اصالح قانون کار در راستای کاهش هزینهساده

این موضوع همراه با کسری تجاری ایران و چین در اشاره داشت. 

های احتیاطی اخیر چین در مقابل های گذشته و سیاستماه

های ساخت و ساز، های ایاالت متحده در بخشتشدید تحریم

ا کند تا بشور فراهم میمعدنکاری و منسوجات، فرصتی را برای ک

از های مورد نیهای تامین نهادهتقویت تجارت کاالیی با هند، زمینه

    تولید از مبدا هند توسعه یابد. 

ریزی ، برنامه11-یکی از اخبار مهم این روزها فارغ از پاندمی کووئد

 نویسدولت آمریکا برای استخراج معادن کره ماه و تدوین پیش

با شرکای فضایی خود مانند « آرتمیس»لمللی اتوافقنامه بین

کشورهای کانادا، ژاپن، امارات متحده عربی و برخی از کشورهای 

ا در اسشریک اصلی ن -اروپایی هستند. در این توافقنامه، روسیه 

ای به علت مانورهای ماهواره -المللیایستگاه فضایی بین

در مدار زمین، های جاسوسی آمریکا تهدیدآمیز مسکو علیه ماهواره

 جزء شرکای اولیه نخواهد بود. 

حفظ های جدید ناسا است، در توافقنامه آرتمیس که از برنامه

آینده از آسیب یا احاطه شده در کره ماه در های فضایی پایگاه

. عالوه بر آن، یکی دیگر از مدنظر استتداخل کشورهای رقیب 

مالکیت منابع اهداف این پیمان تعیین چارچوبی قانونی برای 

اگرچه ایران در حوزه صنایع  استخراج شده از معادن کره ماه است.

وری معادن داخلی نیز پایین فضایی دارای نقاط ضعفی است و بهره

های اخیر آمریکا در است، اما توجه به تهدیدات ناشی از سیاست

ای بخش معدن و صنایع هوا و فضا در کشور های توسعهریزیبرنامه

 همیت است.حائز ا

 

 معدنی محصوالت و مواد جهانی قیمت تغییرات 
 ویروس شیوع اول موج کردن فروکش از بعد

 فتهفوریه تا ه اول )از معامالت در ایرانو  کرونا
 (2222 مه سوم

کار صنایع این به آغازهای کشور چین و با اتمام برخی محدودیت

ار موجودی انب، رشد تقاضای باالتر از تولید فوالد و کاهش کشور

شد تا قیمت فوالد در هفته اول  کارخانجات فوالدسازی موجب

افزایش تولید فوالد کشور از درصدی همراه باشد.  583با رشد  مه

قیمت سنگ آهن نیز حمایت کرده است که نتیجه آن روند تقریبا 

رشد صعودی در سه ن در ماه آوریل و خطی قیمت سنگ آه

نگرانی از محدودیت عرضه برزیل بوده است.  هفته اول ماه مه

بواسطه پاندمی کرونا از یکسو و روند رو به رشد تولید فوالد کشور 

های دوم در هفتهچین از سوی دیگر، تمایل به خرید سنگ آهن 

و بر رشد قیمت این محصول اثرگذار  دادهافزایش را و سوم ماه مه 

  .(1)پیوست  بوده است

و بازگشایی کسب و کارها  مهل با افزایش قیمت نفت در هفته او

هند، ایتالیا، اسپانیا و ایالت کالیفرنیا در چین، در کشورهای 

ایش افزمس، آلومینیوم، روی و نیکل آمریکا، تقاضا برای فلزات 

که این امر بر رشد قیمت این محصوالت معدنی اثرگذار  فتهیا

ته هفهش ناچیز قیمت طال در رغم کاعلیعالوه بر آن،  .ه استبود

ادامه روند تسهیل سیاست  بواسطهدرصد( -883)معادل  اول مه

پولی در راستای تعدیل تبعات سنگین شیوع پاندمی ویروس 

 ها میان آمریکا وکرونا بر اقتصاد جهانی و همچنین افزایش تنش

  .  دوم و سوم ماه مه افزایش یافتهای چین، قیمت طال در هفته

 بورس کاالی ایران در  در معامالت مواد و محصوالت معدنی

 138221 ارزش به تن 325512، برابر با 1811ماه  اردیبهشت

فوالد برابر با  عرضهریال بود و در این میان میزان  میلیارد

 و روی تن 84318تن، آلومینیوم   53588 ، مس تن 243852

 و معامالتبر اساس اطالعات مرتبط با عرضه . بوده است تن 448

انجام شده چهار کاالی محصوالت فوالدی، آلومینیوم، مس و روی 

 82، در مجموع در بورس کاالی ایران 1811 ماهاردیبهشت  در

تن در بورس  224312محصوالت فوالدی به میزان تولیدکننده 

آن معادل درصد  34 حدود اند کهکاالی ایران عرضه کرده

 81232تن معامله شده است. برای آلومینیوم نیز از  381832

تن  88218درصد آن برابر با  22تن عرضه انجام شده، حدود 

 لهمعامدو محصول مس و روی هر کدام به ترتیب با  معامله گردید.

در بورس کاالی ایران،  درصد از محصول عرضه شده 1883و  1183

 . (5)پیوست  اندکمترین میزان فروش را داشته

 

  بر قیمت کاالهای  کرونااپیدمی پیامدهای
  صنعتی در ایران

گیری ویروس کرونا در کشور و تقارن آن با تعطیالت نوروز همه

خانوار برای مقابله با این بیماری بر رفتار  همراه با افزایش آگاهی

مصرفی خانوار اثرگذار بوده و کاهش تقاضا را به دنبال داشت. از 

گذاری اجتماعی و تعطیلی و فاصله سوی دیگر، اجرای برنامه

تعطیلی کسب و کارها موجب کاهش عرضه و نتیجتا رشد نیمه

وغن یر ریکنواخت/ نزولی قیمت بسیاری از کاالهای صنعتی نظ
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 موتور، سیمان، کاغذ و انواع محصوالت فوالدی را به همراه داشت.

در رابطه با محصوالت فوالدی توجه به این نکته حائز اهمیت 

است که بخشی از متوسط رشد منفی قیمت آن ناشی از روند 

کاهنده قیمت جهانی آن بوده است. عالوه بر آن، در خصوص 

بواسطه نتظار آن بود که ها، امحصوالت بهداشتی و شوینده

دیریت ماما  فزایش یابد، قیمت ااین محصوالتافزایش تقاضا برای 

های تولید و نظارت مستقیم افزایش شیفتصحیح بازار از طریق 

به رشد تقریبا بازار با ایجاد مازاد عرضه عرضه این کاالها در بر 

 یکنواخت و بعضا کاهنده قیمت انجامید. 

 ی صنعتی منتخبقلم کاال 48از نیز  1811 ماه در اردیبهشت

آالت، الستیک و لوازم خانگی کاال در سه گروه آهنقلم  13تنها 

 وهگر. افزایش قیمت در اندرا تجربه کردهرشد باالی یک درصد 

 افزایش نرخافزایش دوباره قیمت جهانی فوالد،  متاثر ازآالت آهن

-لیتفعا آغاز در نتیجهارز، عدم تعادل بازار بواسطه افزایش تقاضا 

و کاهش عرضه به دلیل مشکالت بهداشتی و  سازو  ساختهای 

اپیدمی بیماری کرونا بود. عمده دالیل افزایش قیمت لوازم خانگی 

تولید داخل مانند لباسشویی آبسال و یخچال فریز الکترواستیل  

افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز این صنعت )محصوالت 

یمی و ...( و افزایش نرخ ارز بوده است. در رابطه فوالدی، پتروش

با محصوالت سامسونگ نیز کاهش عرضه این محصوالت در داخل 

های ظالمانه به افزایش قیمت دامن زد. عدم کشور به علت تحریم

تخصیص ارز رسمی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید 

واحدهای الستیک خودرو همراه با افزایش نرخ ارز و تخلف 

توزیعی موجب افزایش قیمت انواع الستیک خودروهای سبک و 

 .(8)پیوست  سنگین شد

 

  درتامین مالی بخش صنعت و معدن عملکرد 
 آیینه نظام بانکی و بازار سرمایه کشور

سال  18رغم وجود حجم قابل توجه احکام قانونی مصوب در علی

تولید و تخصیص منابع مالی با هدف حمایت اخیر برای حمایت از 

متاسفانه تامین سرمایه در گردش یکی از مشکالت مبتال از تولید، 

یر های بیرونی نظبه تولید بوده که این موضوع در زمان بروز شوک

های یکسویه علیه کشور، شیوع ویروس کرونا و ... اعمال تحریم

کی بدهی شبکه بان -یدارای تراز نبودنبا توجه به شود. تشدید می

ها کاهش یافته است و دهی بانکدر شرایط فعلی، توان تسهیالت

 کافی از سوی عدم نظارت ه علتتسهیالت محدود ارائه شده نیز ب

های غیرمولد در نتیجه بانک مرکزی و باالتر بودن سود فعالیت

نقص نظام مالیاتی و محیط کسب و کار نامطلوب، چندان به اهداف 

( های تولیدیده در اسناد باالدستی )حمایت از فعالیتتعیین ش

کند. بازار سرمایه نیز از گذشته سهم پایینی در تامین اصابت نمی

 فعاالن آشنایی کممالی اقتصاد کشور داشته است و به علت 

های این بازار در تامین مالی توام با برخی اقتصادی از ظرفیت

با بازار سرمایه، بخش گران مرتبط مداخالت نامناسب تنظیم

غیردولتی نتوانسته است متناسب و همگام با دولت سهم خود را 

رو، در این بخش از تامین مالی در این بازار افزایش دهد. از این

تالش شده است تا تصویری از وضعیت تامین مالی واحدهای 

 تولیدی از این دو کانال ارائه شود.

 ارهای پول و در باز و معدن تامین مالی بخش صنعت

  سرمایه

بانکی اعطایی نظام درصد از تسهیالت  88حدود  1813در سال 

. در این رابطه چند یافت اختصاصبه بخش صنعت و معدن کشور 

نکته حائز توجه است: اوال، سهم باالیی از تسهیالت اعطایی در 

ر بالغ باین سهم  . ثانیا،ه استقالب تمدید قراردادهای موجود بود

 ششم از میزان تعیین شده در قانون برنامهصد کمتر واحد در 2

 5282 تورم نرخ متوسط به توجه باو ثالثا،  درصد( بود 48)معادل 

 اعطایی تسهیالت یدرصد 1483 رشد متوسط و صنعت درصدی

 منفی رشد بخش حقیقی تسهیالت معدن، و صنعت بخش به

  .است داشته درصدی 1582
 از تسهیالت بانکی. سهم بخش صنعت و معدن 8نمودار 

 
 ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. 

تامین مالی »های اوراق بهادار به صورت تامین مالی در بورس

. شودانجام می« ایابزارهای تامین مالی غیرسرمایه»و « ایسرمایه

های سهامی، عرضه اولیه ای، تاسیس شرکتدر تامین مالی سرمایه

های موجود افزایش سرمایه شرکت و ها در بورسسهام شرکت

ز ای نیمهمترین موارد قابل ذکر هستند. تامین مالی غیرسرمایه
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ای همتشکل از انتشار اوراق بدهی و صکوک است که توسط شرکت

مجموع تامین مالی  1813شود. در سال تامین مالی انجام می

د هزار میلیار 5341انجام شده از طریق بازار بورس ایران بالغ بر 

 ایهزار میلیارد تومان از طریق تامین مالی سرمایه 1345تومان )

ای( هزار میلیارد تومان از طریق تامین مالی غیرسرمایه 1882و 

درصد از تامین مالی صورت گرفته از کانال  35حدود بوده است که 

های سهامی افزایش سرمایه شرکتای بوده و تامین مالی سرمایه

سایر هزار میلیارد تومان( و  338عام به دو شیوه تجدید ارزیابی )

هزار میلیارد تومان( پرکاربردترین ابزار مورد  413)ها شیوه

های جدید و عرضه اولیه سهام تاسیس شرکت. است استفاده بوده

 اند.درصد کمترین کاربرد را داشته 8و  883به ترتیب با سهم 
های مختلف تامین مالی در بورس ایران طی ط سهم شیوه. متوس4نمودار 

 )درصد( 1818-13های سال

 
 های سازمان بورس و اوراق بهادار.ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس داده

  و معدن در بورس تامین مالی بخش صنعتمختصات 

بر اساس آخرین اطالعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران، در 

نفر و  18صنعتی با اشتغال  کارگاه 18158حدود  1812سال 

صنعتی  بنگاه 881باالتر در کشور فعالیت داشتند. حال آنکه تعداد 

در حال حاضر در بورس ایران فعال هستند. با فرض اینکه تعداد 

تا کنون کاهشی  1812نمادهای فعال در بورس کشور از سال 

در  های صنعتی کشوردرصد از بنگاه 583نبوده باشد، حداکثر 

های فعال در بورس با توجه به اندازه بنگاهبورس فعال هستند. 

ه های صنعتی، چند نکتکشور برحسب تعداد کارکنان و آمار کارگاه

 قابل توجه است:

 های درصد از بنگاه 282های فعال صنعتی حدود از کل بنگاه

های صنعتی درصد از بنگاه 14و  28-11صنعتی با اشتغال 

 نفر دارای نماد فعال در بورس هستند. 188-411با اشتغال 

 فعال در  های صنعتیصنایع پاالیشگاهی بیشترین تعداد بنگاه

درصد  51بورس را از آن خود کرده است )حضور حدود 

-411های درصد بنگاه 22نفر کارکن و  28-11های بنگاه

 های فعال این صنعت در بورس(.نفر کارکن از کل بنگاه 188
 هایهای فعال در رشته فعالیتهای بورسی از کل بنگاهبنگاه. سهم 1جدول 

 صنعتی

ت 
الی

فع
د 

ک

(I
S

IC
)

 

تعداد بنگاههای صنعتی برحسب 

 تعداد کارکنان

ی 
ها

اه
نگ

د ب
دا

تع

ل 
سا

ن 
ایا

ر پ
 د

ال
فع

99
11

 

سهم  بنگاه بورسی 

صنعت از کل 

 بنگاهها )درصد( 

 922-911 02-11 سایر 911-922 11-02

کل  

 صنعت
90024 20949 00129 991 4.0 99 

90 199 990 90990 90 0.9 92 

91 9 9 1 2 2 2 

و  94

91 
919 299 919 0 9.9 2 

91 92 91 99 9 9.9 1 

22 90 21 04 9 2.2 9 

29 929 02 900 9 2.1 2 

22 92 91 92 9 9.9 1 

29 90 29 41 99 21.1 04 

29 991 212 041 10 29.1 91 

20 242 929 912 92 9.9 92 

21 091 991 492 11 92.9 29 

24 921 919 992 91 99.4 91 

21 991 942 991 92 2.1 1 

و  21

و  92

99 

009 212 421 90 2.4 0 

92 99 94 99 9 92.1 29 

99 19 94 11 2 2 2 

و  99

90 
919 299 919 99 1.9 90 

91 12 21 992 2 2 2 

94 2 9 0 2 2 2 

های سازمان بورس و اوراق بهادار اساس دادهمحاسبات تحقیق بر  ماخذ:

 های صنعتی مرکز آمار ایران.وکارگاه
  رتیب نیز به ت شیمیاییرشته فعالیت تولید مواد و محصوالت

و  28-11های درصدی از کل بنگاه 83و  55با سهم حدود 

نفر کارکن در رتبه بعدی برخورداری از بیشترین  411-188
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 قرار دارد.واحد صنعتی فعال بورسی 

  رشته فعالیت  4رشته فعالیت صنعتی کشور،  58از مجموع

ت از صوالتولید مح»بوده )شامل فاقد بنگاه بورسی صنعتی 

ولید ابزار پزشکی و ابزار ت»، «توتون و تنباکو ـ سیگار

ر بندی نشده دتولید مبلمان و مصنوعات طبقه»، «اپتیکی

-نیز سهم بنگاهرشته فعالیت  2 و  («بازیافت»و « جای دیگر

نفر کارکن فعال آن در بورس  188-411و  28-11های 

  است.درصد  2کمتر از 

های صنعتی کشور بجز بخش اعظم بنگاهآنچه مبرهن است آنکه 

 ای از طریقخاص امکان تامین مالی سرمایه رشته فعالیتدر چند 

 ندارند.را بورس 

 ز ا های بزرگ و صنایع منبع محوربری باالتر بنگاهسهم

 تامین مالی بازار سرمایه

 سرمایه موجودی از اقتصادی هایبخش سهم متوسط» شاخص دو

 پایان در سهام بازار ارزش از های اقتصادیبخش سهم» و «کشور

دهنده عملکرد بازار سرمایه در تا حدودی نشان« 1813 سال

 ،موجود اطالعات اساس بر تامین مالی بخش صنعت و معدن است.

درصدی از  2383با سهم ( پتروشیمی بر مشتمل) صنعت بخش

درصدی از موجودی سرمایه  1ارزش بازار سهام با متوسط سهم 

 ازارب طریق از را خود مالی تامین از باالیی سهم نسبی صورت به

واحد  14و  55ه است که در این میان، رساند انجام به سرمایه

می و پتروشی درصد از ارزش بازار سهام به ترتیب مربوط به صنایع

 . فلزات اساسی است
 1813. سهم بخش صنعت و معدن از تامین مالی بورس در سال 2نمودار 

 )درصد(

 
 های سازمان بورس و اوراق بهادار.ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس داده 

واحد درصد از ارزش بازار سهام  283در بخش معدن نیز حدود 

 های فلزی است. مربوط به استخراج کانی

 هایدر تامین مالی به شیوه عرضه اولیه که مربوط به فعالیت

-ای یا ایجاد واحدهای تولیدی جدید است نیز مشاهده میتوسعه

های اولیه منتشره در بازار سرمایه کشور در سال شودکه عرضه

مربوط به صنایع محدودی بوده و از تنوع باالیی برخوردار  1813

 حدودیم صنایع صرفا آنچه پر واضح است اینکه بنابرایننیست. 

 و صنعتی بزرگ هایبنگاه بر مشتملمحور و منبع عمدتا که

از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی  اندتوانسته هستند معدنی

 صنایع فلزات، و هاپتروشیمی گروه بر عالوهخود بهره جویند. 

 هب( سیمان صنعت بویژه) غیرفلزی هایکانی و دارویی غذایی،

 .دارند کشور سرمایه بازار از قبولی قابل مالی تامین نسبی صورت
 بازارهای در 1813 سال در شده انجام هایاولیه عرضه . فهرست5جدول 

 ایران فرابورس و بورس

 گروه نام واحد ردیف

 تولید مواد شیمیایی پیلن جم اولیه عرضه 9

 تولید مواد شیمیایی پروپیلن جم 2

 استخراج کانه های فلزی تامینصدر گذاری سرمایه شرکت 9

 دارویی مواد و محصوالت یرانا کپسول ژالتین تولید شرکت 9

 کارت آوا فن شرکت 0
گروه رایانه و فعالیت های 

 وابسته به آن

 مواد و محصوالت دارویی تامین آورد ره دارویی شرکت 1

 محصوالت غذایی و آشامیدنی  ویتانا شرکت 4

 محصوالت غذایی و آشامیدنی  بهاران صنعت و کشت شرکت 1

 مواد و محصوالت دارویی هجرت پخش شرکت 1

 خدمات فنی و مهندسی مکانیک جنرال شرکت 92

99 
 نیروگاهی مولد توسعه شرکت

 جهرم

تولید ، انتقال و توزیع نیروی 

 برق

 و محصوالت دارویی مواد پخش دارو توزیع شرکت 92

99 
 رابف سپید فوالد لیدیتو رکتش

 کویر
 فلزات اساسی

 سرمایه گذاری نوین آوا گذاری سرمایه شرکت  99

 فلزات اساسی اصفهان روی ذوب شرکت 90

 تولید مواد شیمیایی پارس کلر شرکت 91

94 
 شهید پتروشیمی شرکت

 تندگویان
 تولید مواد شیمیایی

 های سازمان بورس و اوراق بهادار.ذ: محاسبات تحقیق بر اساس دادهماخ

 ایسهم باالی دولت در تامین مالی غیرسرمایه 

 موازی سلف اوراق انتشار اوراق بهادار بدهی شرکتی، انتشار

ها، ها و بانک، اوراق مشارکت دولت، شهرداریشرکتی استاندارد

گذاری عام و خاص، اوراق مشارکت شرکت گواهی سپرده سرمایه

نفت، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد دولتی، اوراق اجاره 

دولتی، اوراق مرابحه دولتی، اوراق منفعت دولتی و اسناد خزانه 

https://persianbourse.com/tag/%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%85-%d9%be%db%8c%d9%84%d9%86/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%98%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%81%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a7/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%aa/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%b1%d9%85/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%b1%d9%85/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%88%db%8c%d8%b1/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%88%db%8c%d8%b1/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%88%d8%a7-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b0%d9%88%d8%a8-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d9%84%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%af%da%af%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86/
https://persianbourse.com/tag/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%af%da%af%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86/
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ه ای هستند کترین ابزارهای تامین مالی غیرسرمایهاسالمی از مهم

اد خزانه اسالمی درصد اوراق دولتی )اسن 35بالغ بر  1813در سال 

درصد و اوراق مرابحه  5883درصد، اوراق منفعت دولتی  4282

درصد اسناد خزانه  3285نیز  1812درصد( و در سال  1881دولتی 

شود رشد تامین اسالمی منتشر شده است. بنابراین مالحظه می

 81185درصدی از  15883مالی دولتی به شدت باال بوده )با رشد 

میلیارد ریال در سال  33182به  1812ال میلیارد ریال در س

( و تامین مالی شرکتی با کاهش رشد محسوسی مواجه بوده 1813

 1812میلیارد ریال در سال  18388درصدی از  8885است )کاهش 

(. الزم به ذکر است که عمده 1813میلیارد ریال در سال  21به 

ب لاتامین مالی صورت گرفته در بخش صنعت و معدن کشور در ق

های اوراق شرکتی قابل تحلیل است که این سهم در طول سال

به نفع تامین مالی دولت با روند کاهنده همراه  1813تا  1818

 بوده است.

  ای )درصد(. سهم اوراق شرکتی از ابزارهای تامین مالی غیرسرمایه3نمودار 

 
 بهادار.های سازمان بورس و اوراق ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس داده

 توان نتیجه گرفت:های انجام شده میبا توجه به تحلیل

 صنایع ، بسیاری ازاطالعات ارایه شده در این گزارش براساس 

ای و فرصت الزم بر بوده بیگانهسرمایه به صورت کلی با بازار 

صرفا  فراهم نشده است و بازاراین حضور این صنایع در 

اند از این ظرفیت واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی توانسته

که  هاییشرکتگیرند. عالوه بر آن، برای تامین مالی خود بهره 

از شانس کمتری برای  زشوند نیسهام آنها در بورس مبادله نمی

 برخوردار هستند.ای سرمایهفاده از ابزارهای تامین مالی غیراست

-برداری از  فرصتمشخص برای بهره یکاربنابراین ایجاد ساز و

برای پویایی و رشد در بازار سرمایه تامین مالی موجود  های

 کشور الزامی است. صنایع  سایر

 و انتظار  1813و  1812های با رشد بورس و فرابورس در سال

تامین مالی در این  ، عمده رشد1811تداوم این رشد در سال 

ای بویژه متمرکز بر ابزارهای تامین مالی غیرسرمایه بازارها

تامین  بوده واق بدهی با هدف تامین مالی دولتی انتشار اور

بازارها وارد فاز نزولی شده است. این مالی شرکتی از طریق 

انتشار اوراق دولتی با برخورداری از یکی از دالیل این موضوع 

گذاری برای فروش این های سیاستتضمین دولتی و دخالت

-بخشهای فعال در عمال عرصه را برای شرکتاست که اوراق 

  .های مختلف بویژه صنعتی و معدنی تنگ نموده است

 

 بندی و ارائه راهکارهای سیاستیجمع 

 :است توجه قابل زیر شرح به قبل هایبخش در شده ذکر موارد اهم

 دمیپان اثرات کاهش برای هادولت اعطایی تسهیالت بیشترین 

 صنعت به مربوط دیده،آسیب کارهای و کسب بر 11-کووید

دلیل این امر آن است  .است( دالر میلیارد 8383 معادل) خودرو

که با شیوع ویروس کرونا از مبدا چین و اخالل در زنجیره تامین 

خودرو بواسطه استقرار تعداد زیادی از تولیدکنندگان قطعات و 

های خودرو در کشور چین، میزان تولید و عرضه مجموعه

آن، با اجرای خودرو در بازار جهانی کاهش یافت. عالوه بر 

های مقابله با این اپیدمی و رکود جهانی ناشی از آن و عدم طرح

قطعیت نسبت به شرایط آتی اقتصاد جهانی منجربه بروز شوک 

کامل در سمت تقاضای این بازار شد که نتیجه آن کاهش 

فروش خودرو و سهم باالی این صنعت از اخذ تسهیالت 

ید فروش خودرو در رغم کاهش شدعلی ها بود.حمایتی دولت

سطح جهان، آنچه در ایران طی روزهای اخیر رخ داده است، 

افزایش تقاضا برای خودرو بواسطه وجود حاشیه سود در بازار 

از یکسو و از سوی دیگر، وجود نااطمینانی نسبت به شرایط آتی 

 های آتیاقتصاد ایران و پیش بینی افزایش نرخ تورم در ماه

به حرکت سرمایه سرگردان به سوی سال بوده است که منجر

بازار خودرو )به عنوان دارایی نه کاالی مصرفی( در راستای 

ای که بواسطه حفظ ارزش پول خانوار شده است. پدیده

محدودیت در خرید طال و ارز در کشور، به ایجاد حباب در بازار 

 سرمایه همچون بازار خودرو انجامیده است.

  32کشورهایی نظیر ایتالیا )با کاهش کاهش فروش خودرو در 

نام و خرید خودروی سواری(، اسپانیا )با کاهش درصدی در ثبت

درصدی( موجب شد  25درصدی( و فرانسه )با کاهش  31

ی هادولت عالوه بر پرداخت تسهیالت حمایتی، اجرای سیاست

دیگری را برای کاهش آسیب وارده بر این صنعت را در دستور 

توان به سیاست دولت دهد که از آن جمله میکار خود قرار 



 

 9911 اردیبهشت -2شماره  پایش تحوالت تولید 

 به عنوان-فرانسه در خصوص افزایش سهام خود در شرکت رنو 

مشروط به تایید سایر  -یکی از پرچمداران صنعت این کشور

  اشاره داشت. صاحبان سهام، 

 از کشور چین و اثرات آن بر اخالل در  11-آغاز بحران کووئد

مانند خودرو، لوازم الکترونیک زنجیره تامین بسیاری از صنایع 

و ... همراه با جنگ تجاری میان چین و ایاالت متحده آمریکا 

برخی از های اروپایی و موجب شد تا بسیاری از شرکت

-های اروپایی برای تغییر مکان از چین به هند برنامهشرکت

 52812ریزی نمایند. کاهش مالیات تولیدکنندگان داخلی به 

رصد، افزایش مالیات کاال د 12گان جدید به درصد و تولیدکنند

، تسهیل دسترسی به زمین با بازنگری قوانین مرتبط و خدمات

سازی و اصالح قانون کار در راستای با مالکیت زمین، ساده

های تولید از جمله اقدامات دولت هند جهت کاهش هزینه

گذاران خارجی است. افزایش جذابیت این کشور برای سرمایه

های گذشته و جه به کسری تجاری ایران و چین در ماهبا تو

ای ههای احتیاطی اخیر چین در مقابل تشدید تحریمسیاست

های ساخت و ساز، معدنکاری و ایاالت متحده در بخش

 تقویت تجارتبرای بوجود آمده  فرصتبایست از میمنسوجات، 

هره ب های مورد نیاز تولیدتامین نهاده کاالیی با هند در راستای

 های الزم برای این منظور صورت پذیرد.ریزیجست و برنامه

 للیالمبین توافقنامه نویسپیش در حال تدوین آمریکا دولت 

 کانادا، کشورهای مانند- خود فضایی شرکای با «آرتمیس»

است.  -اروپایی کشورهای از برخی و عربی متحده امارات ژاپن،

 های فضاییپایگاهحفظ توافقنامه آرتمیس ترین اهداف از مهم

آینده از آسیب یا تداخل کشورهای احاطه شده در کره ماه در 

 تعیین چارچوبیبه دنبال  . عالوه بر آن، این پیماناسترقیب 

قانونی برای مالکیت منابع استخراج شده از معادن کره ماه 

است. اگرچه ایران در حوزه صنایع فضایی دارای نقاط ضعفی 

وری معادن داخلی نیز پایین است، اما توجه به است و بهره

 هایریزیهای اخیر آمریکا در برنامهتهدیدات ناشی از سیاست

ای بخش معدن و صنایع هوا و فضا در کشور حائز اهمیت توسعه

 است.

  افزایش تقاضای فوالد چین بواسطه آغاز به کار صنایع این

 یها و کاهش موجوددیتکشور در نتیجه اتمام برخی از محدو

ه هفتسه انبار کارخانجات فوالدسازی افزایش قیمت فوالد در 

همراه داشت. عالوه بر آن، با افزایش قیمت را به  5858اول مه 

نفت در هفته اول مه و بازگشایی کسب و کارها در کشورهای 

لزات فهند، ایتالیا، اسپانیا و ایالت کالیفرنیا در آمریکا، چین، 

د که این امر بر رش فتهافزایش یامینیوم، روی و نیکل مس، آلو

های دوم و سوم ماه می در هفتهقیمت این محصوالت معدنی 

رغم کاهش ناچیز قیمت عالوه بر آن، علی .ه استاثرگذار بود

ادامه روند  بواسطهدرصد( -883طال در هفته اول مه )معادل 

تسهیل سیاست پولی در راستای تعدیل تبعات سنگین شیوع 

پاندمی ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی و همچنین افزایش 

دوم و های ها میان آمریکا و چین، قیمت طال در هفتهتنش

 .سوم ماه مه افزایش یافت

  قلم کاالی صنعتی منتخب  48از  1811در اردیبهشت ماه

آالت، الستیک و لوازم کاال در سه گروه آهنقلم  13تنها کشور 

ش . افزایاندمواجه بودهیک درصد قیمت بیش از رشد با خانگی 

آالت متاثر از افزایش دوباره قیمت جهانی قیمت در گروه آهن

و تاثیر آن در تعیین قیمت پایه بورس  فوالد، افزایش نرخ ارز

ه ضا در نتیج، عدم تعادل بازار بواسطه افزایش تقاکاالی ایران

ساز و کاهش عرضه به دلیل مشکالت های ساخت و آغاز فعالیت

وازم . افزایش قیمت له استبهداشتی و اپیدمی بیماری کرونا بود

افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز  ناشی ازخانگی تولید داخل 

این صنعت )محصوالت فوالدی، پتروشیمی و ...( و افزایش نرخ 

ابطه با محصوالت سامسونگ نیز کاهش ارز بوده است. در ر

های عرضه این محصوالت در داخل کشور به علت تحریم

. عدم تخصیص ارز ه استظالمانه به افزایش قیمت دامن زد

رسمی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید الستیک خودرو 

ای توزیعی موجب همراه با افزایش نرخ ارز و تخلف واحده

 ه است.ک خودرو شدالستی افزایش قیمت

 های صنعتی، صنایع پاالیشگاهی و تولید در میان رشته فعالیت

ای همواد و محصوالت شیمیایی دارای بیشترین تعداد بنگاه

د تولی»های صنعتی فعال در بورس  هستند و رشته فعالیت

ی و ولید ابزار پزشکت»، «صوالت از توتون و تنباکو ـ سیگارمح

ده در بندی نشمبلمان و مصنوعات طبقهتولید »، «ابزار اپتیکی

هیچگونه بنگاه فعالی در بورس ندارند.  «بازیافت»و « جای دیگر

بسیاری از صنایع به صورت کلی با  شودبنابراین مالحظه می

بوده و فرصت الزم برای حضور این صنایع  بازار سرمایه بیگانه

 تیدر این بازار فراهم نشده است و صرفا واحدهای بزرگ صنع

اند از این ظرفیت برای تامین مالی خود بهره و معدنی توانسته

هایی که سهام آنها در بورس مبادله گیرند. عالوه بر آن، شرکت

شوند نیز از شانس کمتری برای استفاده از ابزارهای تامین نمی
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ای برخوردار هستند. بنابراین ایجاد ساز وکاری مالی غیرسرمایه

های تامین مالی موجود در ری از  فرصتبردامشخص برای بهره

 ست.کشور الزامی ابازار سرمایه برای پویایی و رشد سایر صنایع 

 و انتظار  1813و  1812های با رشد بورس و فرابورس در سال

، عمده رشد تامین مالی در این 1811تداوم این رشد در سال 

یژه ای بوبازارها متمرکز بر ابزارهای تامین مالی غیرسرمایه

انتشار اوراق بدهی با هدف تامین مالی دولتی بوده و تامین 

عمده تامین مالی صورت گرفته در بخش صنعت  - مالی شرکتی

از  -و معدن کشور در قالب اوراق شرکتی قابل تحلیل است

طریق این بازارها وارد فاز نزولی شده است. یکی از دالیل این 

ی از تضمین دولتی و موضوع انتشار اوراق دولتی با برخوردار

گذاری برای فروش این اوراق است که عمال های سیاستدخالت

های مختلف بویژه های فعال در بخشعرصه را برای شرکت

 صنعتی و معدنی تنگ نموده است. 

به اذعان صنعتگران  واحدهای تولیدی کشور که مشکالتیکی از 

تجهیزات و روز رسانی های فناورانه، بهمانع ارتقای قابلیت

فرآیندهای تولید، تعمیق ساخت داخل و نتیجتا افزایش توان 

هاست، کمبود منابع مالی است. این موضوع توام با پذیری آنرقابت

ساختار نامناسب نظام مالی کشور موجب سهم باالی نظام بانکی 

در تامین مالی واحدهای تولیدی و سهم ناچیز ابزارهای نوین تامین 

ی مالی واحدها شده است. در راستای بهبود ساختار مالی در پورتفو

ها از ابزارهای گیری هر چه بیشتر آنمالی واحدهای تولیدی و بهره

 ود: شهای بازار سرمایه موارد زیر پیشنهاد مینوین مالی و ظرفیت

 های زنجیرهبا توجه به نیازهای مالی متفاوت در هر یک از حلقه 

سود با عنایت به در میارزش محصوالت صنعتی پیشنهاد 

دستور کار بودن ایجاد صندوق حمایت از ساخت داخل برای 

برای حلقه  ،تعمیق ساخت داخل )حلقه ساخت از زنجیره(

تحقیق و توسعه که بنا به ماهیت آن از ریسک باالیی برخوردار 

رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی »قانون  44است وفق ماده 

صندوق تخصصی پژوهش و فناوری  دولت در تاسیس« کشور

محور نظیر خودرو مشارکت دار و دانشبرای صنایع اولویت

 PEF)2(های پروژه های ایجاد صندوقتسهیل مکانیزمنماید. 

های خرد برای تامین مالی در بورس به منظور جذب سرمایه

حلقه تحقیق و توسعه و تولید محصوالت جدید از دیگر 

سوی دولت بصورت جدی  بایست ازاقداماتی است که می

                                                           
5 Private Equity Funds 

 پیگیری شود؛

 های مالی در قالب تامین بخشی از منابع مالی مورد ارائه حمایت

های تخصصی پژوهش و فناوری، صندوق پروژه و نیاز صندوق

 ای )سککوکیا تزریق آن از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره

یان دارای زو گام( کاراتر از اعطای مستقیم این منابع به صنایع 

  شد؛باانباشته می

  ها و پروژه های صنعتی پوشش نیازهای مالی شرکتدر راستای

های تامین شرکت» شود از ظرفیتپیشنهاد میو خدماتی 

استفاده شود. « 3گذاریهای سرمایهبانک»ه عبارتی یا ب« سرمایه

در قالب  تنوعمی مال هایاهرماستفاده از با ها شود. این شرکت

ای و همچنین انتشار ابزارهای تامین مالی سرمایهابزار 

های کوچک شرکتنقش موثری در تامین مالی ای غیرسرمایه

 ؛ای خواهند داشتط و نیز تامین مالی زنجیرهو متوس

 های سازی فرآیند حضور شرکتکاهش بوروکراسی و ساده

های برداری از ظرفیتهتولیدی در بازار سرمایه جهت بهر

های مالی ابزارهای هزینهین بازار از طریق کاهش موجود در ا

موجود در بازار سرمایه، ایجاد سازوکارهایی برای پوشش بخشی 

ر هایی نظیمالی مربوطه با استفاده از ظرفیت صندوقاز هزینه

گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق ضمانت سرمایه

افزایش  صنایع کوچک و... از جمله اقدامات موثر در راستای

کارایی ابزارهای موجود در بازار سرمایه و ارتقای سهم این بازار 

    باشد؛در تامین مالی بخش صنعت و معدن می

  هر رشته فعالیت و استراتژی  درهای توسعه بخشی برنامهبرای

اجرا  های مالی قابلتدوین تدوین بسته توسعه صنعتی و معدنی

 ؛الزامی است

  بیشتر تسهیالت اعطایی به اهداف به منظور اصابت هر چه

مدنظر سیاستگذاران در تامین نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت 

هبود ببندی نظام اعتبارسنجی و رتبهشود و معدن پیشنهاد می

و از آن در نظام مالی برای اعطای تسهیالت و قبول یافته 

 ؛استفاده شود تعهدات و ضمانت

  ارتقای نظام مالی کشور رفع موانع تولید و»قانون  3وفق ماده» 

در راستای حمایت دولت از ایجاد و تقویت برندهای تجاری 

-های صادراتی پیشنهاد میداخلی محصوالت صنعتی و خوشه

به عنوان وثیقه و  «برند»های نامشهود پذیرش داراییشود 

ی بضمانت از سوی نظام بانکی و طراحی سازوکاری برای ارزیا

6 Investment Banking 
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ضمان در دستور کار بانک مرکزی  و ارزشگذاری آن به عنوان

 قرار گیرد.
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 :9پیوست 

 اونس بر دالر( –)تن بر دالر  0202روند تغییرات قیمت مواد و محصوالت معدنی از ابتدای ماه فوریه تا انتهای آوریل  -

 شرح

 مه آوریل مارس فوریه

W1 W2 W3 W4 
متوسط 

 رشد
W1 W2 W3 W4 W5 

متوسط 

 رشد
W1 W2 W3 W4 

متوسط 

 رشد 
W1 W2 W3 

 1فوالد
 049.9 001.1 009 002.1 مقدار

9.9 
042.1 091.1 911.9 910.9 099 

2.4- 
029.2 022.1 919.0 914.4 

2.1- 
022.9 091.9 022.1 

 2.1 9.9 2.1 9.9- 9.1- 2.9 -9.1 9.2 -2.1 -1.2 -9.1 -2.9 2 9.9 2 2.1 تغییر%

 1مس
 0109.9 0411.1 0492.0 0141.1 مقدار

2.0- 
0141.2 0099 9119.2 9419.0 9129.9 

9- 
9119.2 0900.4 0929.9 0229.2 

2.2 
0919.9 0292.2 0909 

 2.9 9.1 -9.2 2.2 2.1- 0.9 9.9 9.9 -9.4 -1.9 -9 2.0 -2 2.0 9.9 -2.9 تغییر%

 1آلومینیوم
 9422.9 9422.4 9494.9 9421.2 مقدار

2.9- 
9422.1 9111.1 9191.0 9004.1 9099.1 

2.1- 
9912.2 9092.1 9020.0 9021.1 

2.9 
9919.4 9919.0 9911.4 

 9.2 -2.2 -9.0 2.9 2.0- 9.9 -2.1 -9.0 -0.9 -2.1 -9.1 9.9 -9.9 -9 2.1 -9.9 تغییر%

 1روی
 2291.9 2992.1 2901.9 2222.1 مقدار

2.0- 
2221.4 9112.9 9119.2 9199 9149.9 

9.4- 
9111.1 9191.2 9121.4 9124.9 

2.4 
9194.0 9112.1 2229.1 

 9.9 2.9 2.0 2.1 9.9- 2.1 2.4 9.1 -2.4 -9.0 -9.0 -9.9 -9.1 -2.1 -9.1 -9.9 تغییر%

 1نیکل
 92909 92112 99214 99221 مقدار

9.0- 
92490 92910 99422 99229 99901 

2.1- 
99202.2 99199.1 92911.1 92211.9 

9 
92292.0 92299.1 92910.0 

 9.0 9.9 -2 2.1 9.2 0.2 -2.1 9.9 -9.9 -1 -2 2.9 -9.9 -9.4 2.0 2.0 تغییر%

 5آهن سنگ
 11.91 11.92 19.11 19.10 مقدار

9 
11 12.9 11.91 12.91 12 

2- 
19.9 19.9 19.9 19.1 

2.2 
19.9 14.1 12.1 

 9.2 0.9 -2.1 -2.9 2.2 2.1 9.1 -2.0 -1.1 -2 9.0 -2.2 9.2 9.1 9.1 -99.9 تغییر%

 1طال
 9199.4 9124.9 9042.1 9019.0 مقدار

12.29 
9192 9129.9 9911.2 9014.4 9120.2 

99.99- 
9191.2 9499.4 9114.4 9492.2 

9.9 
9111.2 9499.1 9491.0 

 9.0 2.1 -2.1 9.9 -9.1 9.2 2.4 -2.0 -1.2 1.9 9 2.2 -2.2 -2.2 -2.0 2.1 تغییر%

  Source: 1- www. Tgju.org 

              2-www.market.bosinessissinsider.com 

             
 

 

  



 
9911 اردیبهشت -2شماره  پایش تحوالت تولید   

 : 2پیوست 

 01/0/0911 تا 20/20/0911از مواد و محصوالت معدنی در بورس کاالی ایران مقدار عرضه و حجم معامالت  -
 محصوالت فوالدی

نرخ رشد ارزش 

 معامله )درصد(

 فروردین اردیبهشت

 ارزش معامله  تولید کننده

 )هزار ریال(

 حجم معامله 

 )تن(

 مقدار عرضه 

 )تن(

 ارزش معامله 

 )هزار ریال(

 حجم معامله 

 )تن(

 مقدار عرضه 

 )تن(

 آذر فوالد امین 1815 1815 25415448 8883 5544 113554233 15285

 آهن و فوالد ارفع 58888 58888 323325888 82888 58888 1883831888 1483

 پرشین فوالد آریا 8 8 8 1188 1188 38584218 -

 تولیدی فوالد سپید فراب کویر 18588 18588 321133438 88888 88888 1221222858 128

 جهان فوالد سیرجان 55133 55133 323122553 52123 51228 1113132884 5281

 ذوب آهن اصفهان 48423 53245 1414318323 182453 12113 2443811315 53484

 شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 88888 88888 1811888888 88888 58888 121285888 -5282

 صبا فوالد زاگرس 1188 1188 22328488 2128 4488 588834388 81183

 صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه 8 8 8 11354 13233 1882243323 -

 صنایع فوالد کاوه تیکمه داش 8 8 8 2514 2514 518322824 -

 صنایع فوالد کوهپایه 8 8 8 558 558 18811858 -

 صنایع نورد فوالد گلستان 8 8 8 1815 1815 23831823 -

 صنعت تجارت پردیس آذربایجان 8 8 8 1588 1588 22382488 -

 فوالد آذربایجان 8 8 8 3388 5128 123884313 -

 فوالد ارگ تبریز 8 8 8 1238 1188 21245328 -

 فوالد البرز ایرانیان 8814 8814 135343288 8258 8258 582123188 

 فوالد امیرکبیرخزر 1328 1188 22528488 5818 5818 155522318 11882

 خرمدشت تاکستانفوالد  8 8 8 1188 1188 38184818 -

 فوالد خوزستان 38888 38888 8851823888 28888 48888 1113538888 -4585

 فوالد روهینا جنوب 14888 3358 848113488 52888 55133 1554483114 52185

 فوالد سیرجان ایرانیان 8 8 8 13888 13888 213213888 8



 
9911 اردیبهشت -2شماره  پایش تحوالت تولید   

 عتیق آذر سهندفوالد  338 228 52114228 1238 1188 38241333 15583

 فوالد کاوه اروند 8 8 8 5588 5588 152453488 -

 فوالد کاوه جنوب کیش 12888 18888 481283888 52888 58888 188258888 11584

 فوالد مبارکه اصفهان 282532 582532 12224325423 583228 512228 14242318138 -382

 قائم پروفیل رازی 8 8 8 1328 1328 38811514 -

 گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق 1888 1888 44181888 1888 8 8 -188

 گسترش فوالد فجر آذربایجان 118 118 3548838 243 243 48341858 21181

 مجتمع ذوب آهن فوالد خزر 4888 4888 133222888 15888 15888 213283888 52381

 آهن پاسارگادمجتمع صنعتی ذوب  8 8 8 82888 88888 1452831888 -

 مجتمع فوالد آتیه خاورمیانه 4213 8313 133554318 3388 3388 431381318 12383

 مجتمع فوالد خراسان 2813 2813 523583215 23448 84244 1351828183 38388

 مجتمع فوالد شاهین بناب 8 8 8 1888 8 8 -

 مجتمع فوالد صنعت بناب 8 8 8 1815 228 81841425 -

 مجتمع فوالد ظفر بناب 5588 5588 115252824 3388 2484 513411418 13483

 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق 4488 185 3253248 1188 1188 35588515 32882

 نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد 3388 8 8 5588 5588 113848488 -

 مجتمع جهان فوالد غرب 1815 1815 24213833 8 8 8 -

 جمع کل 433132 442211 52821153335 224312 381832 83821823321 4884

 آلومینیوم

نرخ رشد ارزش 

 معامله )درصد(

 فروردین اردیبهشت

 ارزش معامله تولید کننده

 )هزار ریال(

 حجم معامله

 )تن(

 مقدار عرضه

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

 حجم معامله

 )تن(

 مقدار عرضه

 )تن(

 آریا کابل فدک 8 8 8 1288 8 8 -

 آلومینای ایران 8 8 8 5888 5888 423421488 -

 آلومینیوم المهدی 5888 5888 485235158 13252 15228 5311248488 24183

 آلومینیوم ایران)ایرالکو( 8858 8858 332425848 12238 13848 8255181238 44881

 جمع کل 2858 2858 1113524138 81232 88218 3118151838 25288

 مس



 
9911 اردیبهشت -2شماره  پایش تحوالت تولید   

نرخ رشد ارزش 

 معامله )درصد(

 فروردین اردیبهشت

 ارزش معامله  تولیدکننده

 )هزار ریال(

 حجم معامله 

 )تن(

 مقدار عرضه 

 )تن(

 ارزش معامله 

 )هزار ریال(

 حجم معامله 

 )تن(

 مقدار عرضه 

 )تن(

 آریا کابل فدک 588 8 8 188 8 8 -

 بابک مس ایرانیان 158 18 31815838 188 548 124851458 13285

 شرکت ملی صنایع مس ایران 21888 11288 2288888888 188888 58288 14513435348 3383

 صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 338 58 1411528 5818 128 111231218 31882

 صنایع مس کاوه 28 8 8 828 8 8 -

 مس درخشان تخت گنبدفرآوری  28 28 88428488 588 28 82181588 481

 گروه صنایع کابلسازی افق البرز 38 8 8 838 8 8 -

 گیل راد شمال 1888 188 28882548 4288 218 448433238 25381

 راشا مهر نیکان 8 8 8 538 8 8 -

 شرکت صنایع مس شهید باهنر 8 8 8 248 8 8 -

 کلجمع  28838 11238 2283315258 118838 51288 14122348318 1488

 روی

نرخ رشد ارزش 

 معامله )درصد(

 فروردین اردیبهشت

 ارزش معامله تولیدکننده

 )هزار ریال(

 حجم معامله

 )تن(

 مقدار عرضه

 )تن(

 ارزش معامله

 )هزار ریال(

 حجم معامله

 )تن(

 مقدار عرضه

 )تن(

 توسعه صنایع روی خاورمیانه 8 8 8 188 8 8 -

 بندرعباستولیدی روی  8 8 8 588 8 8 -

 ذوب روی بافق 588 8 8 588 58 2212258 -

 ذوب روی تال 8 8 8 48 8 8 -

 سازند روی زنجان 8 8 8 28 8 8 -

 صنایع خالص سازان روی زنجان 8 8 8 388 8 8 -

 کالسیمین 388 458 183245548 5888 838 185335388 -285

 سرب و روی ایران 188 8 8 8 8 8 -

 جمع کل 1188 458 183245548 8318 488 183423258 -881

.ماخذ: بورس کاالی ایران  



 
9911 اردیبهشت -2شماره  پایش تحوالت تولید   

 :9پیوست 

 )ریال( 02/20/0911تا  20/20/0911روند تغییرات قیمت کاالهای صنعتی منتخب از  -
 فروردین اردیبهشت

 شرح واحد
 W4 W3 W2 W1 متوسط رشد W3 W2 W1 متوسط رشد

2.9- 
8488521 8414255 8431414 

2.9 
 مقدار 8832228 8482583 8482451 8485181

 گرمی اندونزی 42کاغذ چاپ

غذ
کا

ع 
وا

ان
 

 تغییر% 883 882 888 883 881 188 -183

2.4 
828332 822823 843312 

2.2 
 مقدار 842148 843218 844134 843288

 برگی( با ارز نیمایی022)بسته A4کاغذ 
 تغییر% 583 883 -1 1 881 181 -884

2.1 
11382 11823 11832 

2.9 
 مقدار 11884 11134 11421 11422

 چاپ رنگ یک برگ 92 مشق دفترچه
 تغییر% 885 -883 184 8 -884 8 185

9.2- 
13315 181212 181838 

9.1 
 مقدار 14813 12148 12322 11282

 وارداتی روزنامه کاغذ
 تغییر% -181 485 -581 883 183 884 -583

2.0- 
5523838 5523183 5521113 

2.1 
 مقدار 5542843 5524388 5522581 5531413

 فله 9-920 تیپ خاکستری سیمان

ان
یم

س
 

 تغییر% 8 888 8 182 -884 -1 -881

2.1- 
5528521 5523432 5882383 

2.1 
 مقدار 5525445 5543425 5525388 5888321

 فله 2تیپ خاکستری سیمان
 تغییر% -184 -888 185 184 885 -188 -884

2.9 
 

142521 144383 144348 2.2 
 

 مقدار 144832 148883 144241 144332
 پاکتی 2تیپ خاکستری سیمان

 تغییر% -881 -882 883 885 8 8 888

2.9 
148311 148445 148825 

2.2 
 مقدار 145134 148815 148882 148123

 پاکتی 9-920 تیپ خاکستری سیمان
 تغییر% -881 885 8 -881 881 8 885

2.9 
534182 538111 538848 

2.9 
 مقدار 538328 521818 538481 534828

 گرمی کیلو 02سفید سیمان
 تغییر% -881 -883 182 884 -884 -881 882

2.1- 
38855 34811 34425 

2.2- 
 مقدار 38231 38883 38231 38883

 گرمی کیلو 92 کیسه سفید گچ
 تغییر% -885 -183 883 -883 184 -885 -182

9.1 
21251 28143 31823 

2.2- 
 مقدار 28325 21883 21441 28411

 اصفهان آهن ذوب91نمره تیرآهن

ت
آال

ن 
آه

 

 تغییر% -1 882 885 -184 -181 582 883

2.1 
28113 28831 25848 

2.0- 
 مقدار 22231 23131 22258 24324

 اصفهان آهن ذوب91نمره تیرآهن
 تغییر% -182 882 -883 -184 -882 184 885

2.4 
31122 21241 23142 2.9 

 

 مقدار 22312 23131 23318 23252
 C19:C20+اصفهان آهن ذوب99نمره تیرآهن

 تغییر% 884 882 882 -881 -5 883 183

9.0 
28183 28848 33221 

2.1- 
 مقدار 21288 21388 28125 31311

 آهن ذوب سنگین 24 نمره تیرآهن
 تغییر% 582 885 -185 -183 -188 181 185



 
9911 اردیبهشت -2شماره  پایش تحوالت تولید   

 فروردین اردیبهشت
 شرح واحد

 W4 W3 W2 W1 متوسط رشد W3 W2 W1 متوسط رشد

9 
32118 32832 34215 

2.1- 
 مقدار 33428 33414 33513 32512

 92 نمره آجدار میلگرد
 تغییر% 881 8 -888 -182 -883 1 881

9 
32814 32882 34831 

2.4- 
 مقدار 33151 33183 32321 33225

 99 نمره آجدار میلگرد
 تغییر% 881 8 -884 -183 -4 182 883

2.1- 
14812 14212 12255 

2.9- 
 مقدار 188232 188415 181438 11434

 مبارکه متر میلی 9 سیاه ورق
 تغییر% 581 -881 1 -5 -883 -188 -884

2.9 
1811883 1851221 1815181 

2 
 مقدار 1884328 1885358 1883151 1888834

 9*9.0سیم
 تغییر% 883 -881 884 -884 882 882 -885

2.9 
5838453 5823834 5838134 

2.2- 
 مقدار 5838118 5835222 5828214 5828813

 9*2.0سیم
 تغییر% 181 -881 884 -1 883 883 885

2.2 
5433238 5211382 5423214 

2.9- 
 مقدار 5431354 5441845 5838138 5441553

 بارز پرایدی الستیک

ک
تی

الس
 

 تغییر% 883 -882 -583 583 182 182 -188

2.9 
5233283 5312882 5228328 

2.9- 
 مقدار 5253282 5218123 5328222 5251188

 بارز  پژویی الستیک
 تغییر% 884 -883 -585 582 183 182 -181

2.9 
13121811 13183538 13822582 

2.4 
 مقدار 12234115 12411813 12253285 12323332

 اتوبوسی و کامیونی جینیو الستیک
 تغییر% -888 -882 885 585 185 885 882

9.2 
11332284 11822284 11585882 

2.2- 
 مقدار 11833128 11133312 11841382 11528253

 990*12*0/22 اتوبوسی بارز الستیک
 تغییر% 883 -181 881 -884 -885 882 182

2.0 
51831328 58118155 58338314 

2.9- 
 مقدار 51122342 58318281 58323232 58181333

 (پارس)کامیونی پیروزی92*2229 الستیک
 تغییر% 182 -182 888 888 -885 882 884

2.1 
5311384 5112481 5338113 

2.9 
 مقدار 5233812 5231558 5258328 5315384

 910/10/90 نود ال/ سمندی بارز الستیک
 تغییر% 583 -883 -183 888 183 181 -883

2.9- 
333218 332814 333533 2 

2 

 مقدار 333828 333121 335182 333228
 لیتری چهار22w50sjایرانول92222 موتور روغن

ور
وت

ن م
وغ

ر
 

 تغییر% 8 881 -883 882 885 -885 8

2.9- 
288134 285845 285833 

2 
 مقدار 285811 251181 253248 281523

 لیتری چهار22w50sjپیشتاز بهران موتور روغن
 تغییر% -884 -888 -885 884 885 8 -881

2.9- 
252811 252322 252382 

2.9 
 مقدار 254381 252818 254833 252811

 فلزی لیتری چهار22w50sj پایا پارس موتور روغن
 تغییر% -884 881 -881 884 881 8 -881

2.1 
228882 221251 282131 

2.2- 
 مقدار 248158 245321 282818 283381

 فلزی لیتری چهار22w50sj اسپیدی پاور موتور روغن
 تغییر% 1 -881 -1 884 -885 181 -885
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 فروردین اردیبهشت
 شرح واحد

 W4 W3 W2 W1 متوسط رشد W3 W2 W1 متوسط رشد

2 
21322 21324 21151 

2.2- 
 مقدار 21115 21111 38115 21388

 چشمک معمولی برگ222 کاغذی دستمال

ی
شت

دا
به

م 
واز

ل
 

 تغییر% 882 -881 888 -883 882 -881 8

2.9 
18533 18855 18818 

2.2- 
 مقدار 18131 18583 18418 31343

 چشمک معمولی برگ922 کاغذی دستمال
 تغییر% 883 881 885 -883 882 -881 888

2 
51384 51288 51384 

2.9 
 مقدار 51251 51838 51432 51222

 گرمی992 گلنار صابون
 تغییر% 881 -882 888 888 885 8 885

2.9 
822242 822123 824313 

2.9- 
 مقدار 823132 823532 823322 824243

 گرمی 9402 پریل ظرفشویی مایع
 تغییر% 882 -885 -884 -883 8 881 881

2.9 
111522 111141 118131 2.9- 

 

 مقدار 111218 111213 111833 118125
 لیمو 922 لیتری 9 پریل ظرفشویی مایع

 تغییر% 883 -885 -885 -884 8 881 881

2.9 
183112 183842 182351 

2.9- 
 مقدار 183185 183221 183832 182211

 گرمی022و S طرحAVE دستشویی مایع
 تغییر% 884 -888 -884 -888 -881 884 881

2 
24141 24118 24183 

2.2 
 مقدار 24121 24812 24131 24282

 گرمی022- 912لوندر ماشینی پرسیل  پودر
 تغییر% -883 -881 881 882 888 8 881

2 
24384 24345 24342 

2 
 مقدار 24218 24232 24224 24383

 گرمی022- 912لوندر دستی پرسیل  پودر
 تغییر% -881 -881 8 881 881 8 8

2.1 
154218884 151531322 113843811 

2 
 مقدار 112828828 112582342 113153245 113125144

 4122اینچ 00  سامسونگ تلویزیون

ی
نگ

خا
م 

واز
ل

 

 تغییر% 584 881 -881 882 881 582 581

2.1 
33334488 33388811 38118153 

2.9- 
 مقدار 38213222 34514115 38154228 38248548

 1122اینچ 91  سامسونگ تلویزیون
 تغییر% 888 882 -188 882 884 884 585

9.4 
28888538 41818332 43383332 

2.9 
 مقدار 43152188 42321118 43134842 43318148

 ESR24 مدل الکترواستیل یخچال
 تغییر% 881 -882 883 881 8 184 5

2 
182428333 188238321 181821381 

2.2 
 مقدار 188535813 11414531 188353333 188223831

 ESR24مدل الکترواستیل فریزر یخچال
 تغییر% 182 -883 181 881 883 585 183

9.9 
42151215 42522511 43381288 

9.2 
 مقدار 48382214 42544482 42443312 42438111

 سفید کیلویی4 آبسال لباسشویی
 تغییر% -183 885 884 8 582 184 184

9.4 
38315488 21318835 23831135 

2 
 مقدار 22424211 22223182 22845582 22451424

 سیلور9299مدل کیلوئی هفت سامسونگ لباسشویی
 تغییر% 583 884 -881 882 883 585 188

 .ماخذ: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان


