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مروری بر بازار
باسار بَرس طی هعاهالت رٍس جاری با افت ٍ 1,378احذی هجذدا تا ًشدیىی واًال ٍ 128,522احذی رسیذ .باسار بزخالف رٍس
گذضتِ با فطار عزضِ هجذد در گزٍُ پتزٍضیوی ٍ فلشاتی آؼاس بِ وار وزد .اغزار بی جْت بز عزضِ ی هحػَالت فَالدی ٍ
پتزٍضیوی در بَرس واال بِ ًزخ  4,222تَهاى وِ در رٍس گذضتِ ًیش ضاّذ چٌذیي عزضِ در ایي ًزخ بَدین فطار فزٍش در ایي
گزٍُ ّا را تطذیذ بخطیذ .اها رفتِ رفتِ ٍ با خزٍج سْاهذاراى ریسه گزیش ضاّذ بْبَد هعاهالت اس اٍاسط باسار بَدینً .ىتِ حائش
اّویت در رابطِ با ًحَُ ًَساى گزٍُ ّا عذم ریشش دستِ جوعی هی باضذ .بایذ تَجِ داضت افت بیص اس ٍ 1,522احذی ضاخع
ول در حالی غَرت هیگیزد وِ اوثز ًوادّای باًىی هعاهالتی هثبت ٍ بعضا ّوزاُ با غف خزیذ را دًبال هی وزدًذ .حجن ول
هعاهالت باسار وِ بالػ بز  6,956هیلیارد ریال بَدُ است  1,815هیلیارد ریال آى بِ هعاهالت اٍراق 58 ،هیلیارد ریال آى بِ هعاهالت
بلَن ٍ حذٍد  5,283هیلیارد ریال بِ هعاهالت خزد اختػاظ داضتِ است.
گزٍُ فَالدساسی هعاهالت هتعادل ٍ با گزایص هثبتی را پطت سز گذاضتٌذ .بحث عزضِ ی هحػَالت فَالدی در بَرس واال بز
هبٌای دالر  4,222تَهاًی بذٍى رلابت در لحظات اٍلیِ باسار فطار فزٍش در سْام فَالدی ٍ عوذتا سْاهی وِ بخطی اس درآهذضاى
اس هحل فزٍش داخلی ضٌاسایی هیطَد تطذیذ یافت .فخَس ٍ فَالد اس جولِ ًوادّایی بَدًذ وِ سیز فطار عزضِ تا داهٌِ ی هٌفی
وطیذُ ضذًذ .واٍُ اس جولِ ًوادّای غذ درغذ غادراتی فارغ اس ریسه هحذٍدیت تعییي ًزخ ارس اهزٍس بِ غف خزیذ رسیذ.
پتزٍضیوی ّا ًیش اهزٍس هتعادل تز اس رٍس گذضتِ هعاهلِ ضذًذ .چزخص ًمذیٌگی بیي گزٍُ ّا بِ هعٌی عذم خزٍج ًمذیٌگی اس باسار
ٍ البال هجذد سْاهذاراى بِ ایي گزٍُ پس اس تعییي تىلیف ًْایی ًزخ دالر هی باضذ.
پس اس تَلف رضذ سزیع باسار وِ عوذتا در گزٍُ ّای پیص رٍ ٍ ارس هحَر غَرت گزفت ،ضاّذ تشریك پزاوٌذُ ًمذیٌگی بِ سوت
گزٍُ ّای دیگز باسار بَدین .اس گزٍُ بیوِ ٍ باًه گزفتِ تا سیواًی ٍ اًبَُ ساسی بَدین .اها گزٍُ خَدرٍیی ًسبت بِ رٍس گذضتِ با
فطار فزٍش هجذد ّوزاُ ضذ .هطابك گفتِ ّای ًوایٌذُ هجلس ضَرای رلابت ّوچٌاى بالی هی هاًذ ٍ گزٍُ خَدرٍ هتاثز اس ایي
خبز با فطار فزٍش ّوزاُ ضذ.

