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مروری بر بازار
تاسار تَرط طی هعاهالت رٍس خاری تا رضذ ٍ 2,239احذی ٍارد واًال ٍ 838,582احذی ضذ .اتالغیِ افشایص هثٌای ًزخ دالر فزٍش
فزآٍردُّای ًفتی تزاساط دالر تاسار ثاًَیِ ٍ فزٍش هحػَالت در تَرط واال تز هثٌای دالر  6,555تَهاًی الثال سْاهذاراى تِ گزٍُ
پاالیطی را اس ّواى ساعات اتتذایی تاسار افشایص داد .اس آًدایی وِ اًتظار هیرفت گزٍُ پاالیطگاّی آخزیي غٌعت خْت آسادساسی
ًزخ در تَرط اًزصی تاضٌذ اًتظارات هثثت خْت خزٍج لیوت گذاری دستَری فلشات در تَرط واال تِ اٍج رسیذ ٍ ضاّذ چزخص
ًمذیٌگی هدذد تِ ایي گزٍُ تَدین .حدن ول هعاهالت تاسار تالغ تز  85,888هیلیارد ریال تَدُ است وِ اس ایي هثلغ هعادل 8,556
هیلیارد ریال آى تِ هعاهالت تلَن ٍ  2,543هیلیارد ریال تِ هعاهالت اٍراق ٍ  7,782هیلیارد ریال ًیش تِ هعاهالت خزد اختػاظ
داضتِ است.
در گزٍُ فلشات اساسی عذم عزضِی فولی در تَرط واال تز هثٌای دالر  4,255تَهاى تِ ًطاًِ ی ًزخگذاری دستَری ٍ در ًْایت
خثز آساد ضذى سمف رلاتت فزٍش هحػَالت فولی هٌدز تِ غفَف خزیذ سٌگیي در ًواد فولی ٍ رًح ّای هثثت در ًوادّای
فَالدی تاالخع ضزوتّایی وِ تخطی اس هحػَالت خَد را در تَرط واال عزضِ هیوٌٌذ اس خولِ فخَس ،فَالد را ضاّذ تَدین.
سایز ًوادّا تاالخع ًوادّای وَچه تا غف خزیذ تِ وار خَد پایاى دادًذ.
آسادساسی ًزخ هحػَالت ًفتی ،لذم هثثتی در راستای ٍالعی وزدى ًزخّا تَد وِ الثتِ تأثیز تِ سشایی در ولیت تاسار داضتِ است.
ٍاتستگی تیي غٌایع هختلف دیز یا سٍد هىاًیشم تػوینگیزی را ٍادار تِ پذیزش ٍالعیتّای التػادی خَاّذ ًوَد ّواًطَر وِ تا
افشایص تماضا در ًوادّای ًفتی تْثَد تماضا در ولیت تاسار را ضاّذ تَدین .افشایص حذٍد  855درغذی ًزخ فزآٍرُّای ٍیضُ هطاتك
اتالغیِ ضزوت هلی پخص فزآٍردُّای ًفتی اغلة ًوادّای گزٍُ را تا ّیداى هثثت ٍ غف خزیذ ٍ ّیداى هثثت ّوزاُ وزد.
علیزغن هٌظز هطلَب تٌیادی ًوادّای پاالیطی ضاخع فزآٍردُّای ًفتی ًیش لاتلیت تذاٍم رضذ را در رٍسّای آتی دارد .ضپٌا،
ضاٍاىًٍ ،فت ٍ ضزاس تا غف خزیذ تِ وار خَد پایاى دادًذ.
رضذ هتَاسى تاسار ٍ ًوادّای ساختواًی ٍ سیواًی ٍ ّوچٌیي ضزوتّای تا سزهایِ اًذن ًوایاًگز تشریك ًمذیٌگی خذیذ ٍ افشایص
خَضثیٌی تِ رضذ تاسار هی تاضذ.

